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Det Kongelige Danske YiMenskabcrnes Selskabs )Iedlcuimer

ved Begyndelsen af Jnui 1872.

Præsident: J. N. Madvig.

Sekretær: J. J. Sm. Steenstrup.

Kasserer: J. Th. Reinhardt.

Redaktør: L. Ussiny.

A. Indenlandske Medlemmer.

Den historisk- filosofiske Klasse:

Sibbei'n, F. C.^ Dr, phil. Konferenlsraad , fli. Professor i Filo-

sofi ved Kjøbenhavns Universitet; Kmd. af Dbg.^, Dhmd.

(-«/a6.)

Clauseiij H. N-, Dr. Uieol. tfc phil. Professor i Theologi ved

Kjebenhavns Universitet; Slk. af Dbg. {^''liidZ.)

David, C. G. N., Dr. ptiil. Konferentsraad, Chef for Statistisk Bu-

reau, Direktør for Nationalbanken i Kjøbenhavn; Stk. af

Dbg., Dbmd. (2^/io33.)

Madvig, J. iV-, Dr. phil. Konferentsraad, Professor i klassisk

Filologi ved Kjøbenhavns Universitet; Slk. af Dbg. —
Selskabets Præsident. (-Vio.33.^

Martensen, B. L., Dr. theol Biskop over Sjællands Stift og Ordens-

biskop, Kongelig Konfessionarius; Stk. af Dbg., Dbmd.

(^/io41.)

Wegener, C. F.. Dr. phil. Konferentsraad, Geheimearkivar, Kgl.

Historiograf og Ordenshistoriograf ; Stk. af Dbg., Dbmd.

(^^/io43.)

(1*)
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Paludan-Muller, C. P. , Dr. phil. Professor, Rektor ved Kalhe-

dralskolen i Nykjobing paa Falster; R. af Dbg., Dbmd.

(^^/i243.)

Scharling, C. E ,
Dr. theol. & phil. Professor i Theologi ved

Kjebenhavns Universilet ; R. af Dbg., Dbmd. (^/i245.)

Engelstoft, C. T., Dr. theol. Biskop over Fyns Stift; Rmd. af

Dbg.i, Dbmd. (^loAl.)

Westergaard, N. L-, Dr. phil. Elatsraad, Professor i indisk-ester-

landske Sprog ved Kjebenhavns Universitet; R. af Dbg.

C''/i247.)

Ussingj J- L., Dr. phil. Professor i klassisk Filologi ved Kje-

benhavns Universitet ; R, af Dbg. — Selskabets Redakter.

(5/io51.)

Worsaae, J. J. Å.^ Etatsraad, Direkter for Museet for nordiske

Oldsager og for det ethnograGske Museum ; Kmd. afDbg^.

og Dbmd. (i9.s52.)

Gislason, 7l., Dr. phil. Professor i Oldnordisk ved Kjebenhavns

Universitet; R. af Dbg. (-/io53.)

Mullery C. L., Lic. theol., Dr. phil. Etatsraad, Bestyrer af del

Kgl. Mentkabinet, Antik-Kabinettet og Thorvaldsens Mu-

seum; R. af Dbg. (^1206.)

SchierUj F. E. A-- Dr. phil. Professor i Historie ved Kjeben-

havns Universitet; R. af Dbg. (*^/4o9.)

Thorsen, P- G-, Professor, Bibliothekar ved Universitetsbibliotheket;

R. af Dbg. (-4/463.)

Mehren, A. M. F. van, Dr. phil. Professor i de semitisk-ester-

landske Sprog ved Kjebenhavns Universitet; R. af Dbg.

(5/467.)

Holm, E., Dr. phil. Professor i Historie ved Kjebenhavns Univer-

sitet. (5/467.)

Lund', G. Fr. F., Dr. phil. Professor, Roktor ved Aarhus Kathe-

dralskole; R. af Dbg. ('^/468.)

Grundtvig, Sv., Professor, Docent i de nordiske Sprog ved Kje-

benhavns Universilet; R. af Dbg. (4/1268.)

Rordam, Holger F., Dr. phil. Sognepræst til Svogerslev og Kor-

nerup i Sjælland. (^/i2 71.)
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Den mathematisk-natiirvidenskabeligc Klasse:

Lund, P. W., Dr. phil. Professor; R. af Dbg. (^2/^31.)

Bcndz, H. C. B., Dr. med. Elatsraad, Lektor ved den Kgl. Veterinær-

og Landbohejskole; R. af Dbg. (^«/440.)

Holfmann, J. C, Oberst; Kmd. af Dbg.», Dbmd. (^/ii43.)

Sieenstrup, J. J. Sm. , Dr. phil. & med. Etatsraad, Professor i

Zoologi ved Kjøbenhavns Universitet; Kmd. af Dbg.-, Dbmd.

— Selskabets Sekretær. (^/ii42).

Schiedte, J. (7., Professor, extr. Docent i Zoologi ved Kjøben-

havns Universitet, Inspektor ved Universitetets zoologiske

Museum; R. af Dbg. (*'''/i244 )

Mundt, C. E., Dr. phil. Professor; R. af Dbg. C^/A9.)

Hannover, A.^ Dr. med. Professor, praktiserende Læge i Kjø-

benhavn. (V453).

Andræ, CC. G., Geheime-Etatsraad, Direktør for Gradmaalingen;

Stk. af Dbg. (15/453).

Reinhardt, J. Th^ Professor, extr. Docent i Zoologi ved Kjø-

benhavns Universitet, Inspektor ved Universitetets zoologiske

Museum; R. af Dbg. — Selskabels Kasserer. (^'aSG.).

Colding. L. Aug.^ LL. D. Professor, Stadsingeniør i Kjøben-

havn; R. af Dbg. ("/456.)

D Arrest, H. L-, Dr. phil. Professor i Astronomi ved Kjøben-

havns Universitet; R. af Dbg. (^/458.)

Panum, P. L., Dr. med. Professor i Fysiologi ved Kjøbenhavns

Universitet; R. af Dbg. (^^mSO.)

Holten, C F. , Professor i Fysik ved Kjøbenhavns Universitet;

R. af Dbg. (V126O.)

Thomsen, H. P. J. J. , Prof. i Kemi ved Kjøbenhavns Universitet.

R. af Dbg. (V126O.)

Steen^ ^4-, Dr. phil. Professor i Mathematik ved Kjøbenhavns Uni-

versitet; R. af Dbg. (5/1262.)

Rink^ H. J., Dr. phil., fh. Inspektør over Sydgrønland; R. af Dbg.

(>«/i264.)

Johnstrup^ J. F. , Professor i Mineralogi og Geologi ved Kjøben-

havns Universitet; R. af Dbg. (*^/i264.)
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Barfoed^ C T., Professor, Lettor ved den Kgl. Veterinær- og

Land bo hej sko le; R. af Dbg. (--/leSo.)

Lange. J. M. C, Professor, Docent ved den Kgl. Veterinær- og

Landbohejskole. {".rSo.)

Orsled, A. S., Dr. phil. Professor i Botanik ved Kjebenhavns Uni-

versitet. {"/'rjSo.)

Lorenz^ L., Lærer ved OfQcierskolen : R. af Dbg. ('^1266.)

Liitken, Chr. Fr , Dr. phil. Assistent ved Universitetets zoologiske

Museum. ("ATO.)

B. Udenlandske Medlemmer*).

Den historisk-filosofiske Klasse:

{Tweslen, Ang. Detl, Professor i Theologi i Berlin. R, af Dbg.

(-iio27.)]

Guizoi^ F. P. G . Medlem af det franske Institut; R. af Elefanten.

Hn39.)

[Olshausen, J., Regeringsraad, i Berlin. (^•''i243.)]

Hildebrand. B. E. , Dr. phil. Kgl. Rigsantikvar i Stockholm; R.

af Dbg. (5/io45.)

Lassen, Chr.. Professor i orientalsk Filologi i Bonn. (^Vi946.)

Carlson, F. F., Dr. phil. Professor i Historie ved Upsala Univer-

sitet; R. af Dbg. (iVi67.)

^iyffe, C. G., Dr. phil. Bibliothekar ved Universiletsbibliotheket i

Upsala. (";i67.)

Thierry. Am., Medlem af det franske Institut. (*Vi67.)

Vibe, F. L.. Rektor ved Kathedralskolen i Kristiania. ("/i67.)

Rossi, Giamb. de, Commendatore , Direktør for de arkæologiske

Samlinger i Rom. (^•''/io67.)

Rawlinson, H. C, Generalmajor, bestandig Direkter for del

asiatiske Selskab i London. (^"'468.)

Julien, Stanislas, Medlem af det franske Instilut. (^7468.)

Tassy, Garcin de. Medlem af det franske Institut. (^^468).

*) Klammerne betegne et oprindeligen indenlandsk Medlem.



Bdhllingk. Otto, Dr. phil. Akademiker i Si, Pelershorg. ('''aBS.)

Tornberg, C 7., Dr. phil., Professor i Arabisk ved Lunds Univer-

sitet. ("/468.)

Mignet, A. M., Secrétaire perpéluel de l'Académie des Sciences

morales et politiques i Paris. (*^/468.)

Martin, B. L. Henri, Medlem af det franske Institut. ('"AOS.)

Bugge, Sofus, Professor i Kristiania. (^"^lilO.)

Amari, Michele, italietjsk Senator, i Firenze. ("7470.)

Cohet^ C. G., Professor i Leyden. ("ATO.)

Dozy, Reinhart, Professor i Leyden. (--ATO-)

Koehne^ B. V-, PYiherre, keiserlig- russisk Statsraad, i St. Peters-

borg. («'^/470.)

Stephani, Ludolph, kciserlig- russisk Statsraad, i St. Petersborg.

(^-/470.)

Luhbock, Sir John^ Baronet, i London. (^^/4 72)

Den mathematisk-naturvidenskabelige Klasse:

Hansteen, Christopher^ Professor emerit, i Astronomi, i Kristiania;

Stk. af Dbg. (15/1226.)

Chevreuily M. E. , Medlem af det franske Institut; R. af Dbg.

Hansen., P. /!., Direktør for del astronomiske Observatorium ved

Seeberg ved Gotha; R. af Dbg. {%3å.)

Lyell, Sir Charl., Baronet, Medlem af Royal Society i London.

(1*^10.36.)

Ekrenherg, C. G. , Professor i Zoologi ved Universitetet i Ber-

lin. (»3/io39.)

Weber ^ fF"'. , Dr. phil. Professor i Fysik ved Universitetet i

Leipzig. (13/1239.)

Quetelet., L A. J.^ Direktør for det astronomiske Observatorium

og Sekretær ved det Kgl. Akademi i Bryssel; R. af Dbg.

(^'/ii40.)

Baér, K, E. v , Dr. phil. <k med. Akademiker i St. Petersborg.

C--/ii40.)

Airy^ G. B. , Kgl. Astronom ved Observatoriet i Greenwich,

Medlem af Royal Society i London. (^Vii^C)



DumaSj J. B. , Secrélaire perpétuel de l'Académie des Sciences,

Paris; Krad. af Dbg.i (*/ii42.)

Fries. £/., Prof. emerit. i Botanik iUpsala: Kmd. af Dbg.^ (*;ii42.)

[Goitsche, C. M.. Dr. med. Læge i Altona. (^;io4o.)]

Beaumont, J. B. A.L., Elie de, Secrétaire perpétuel de lAcadé-

mie des Sciences, Paris. (^•"'isoO.)

Liébig, Jusfus t>. , Baron, Professor i Kemi i Miinchen. (^•''/laoO).

Nilsson. Sv.. Prof. emerit. i Zoologi i Lund. Slk. af Dbg. {^^/looO.)

]ydhler j Fr., Professor i Kemi i Gottingen, Sekretær ved det

Kgl. Videnskabs-Selskab sammesteds. ("aSJt.)

Milne-Edwards, H., Medlem af det franske Institut, {'koi.)

Rose, G ,
Gebeimeraad. Professor i Mineralogi i Berlin. (^VjoS.)

IBehn, W. F. G., Dr. med. «fc chir. fh. Professor i Anatomi og Zoo-

logi, Dresden. {^/io7.)]

[Peters, C. AF., Dr. pbil, Professor, Direktør for det astrono-

miske Observatorium i Altona: R. af Dbg. {^;4o8.)]

Bunsen, R. W., Professor i Kemi i Heidelberg: R. af Dbg. (^^/4.59.)

Regnault j H. G., Professor, Direkler for Porcelænsfabriken i

Sévres. (^5 4.59)

Owen, R. D., Superintendent over British Museum i London.

Medlem af Royal Society. (^^ ^59 j

Agassiz, L., Professor i Zoologi ved Universitetet i New Haven.

(^5/459.)

Sabine, Edic., General, fh. Præsident for Royal Society i London.

(-^/i263.)

Daubrée, A- , Professor i Mineralogi ved Jardin des Plantes i

Paris. (23 1263.)

Chasles. Michel, Medlem af det franske Institut. ("/i67.)

Lioutille, Jos.. Medlem af det franske Institut. (^^'i67).

Duhamel, J. M. C, Medlem af det franske Institut (" i67.)

Malmsten , C. Joh., Dr. pbil., forhen Professor i Mathematik i

Upsala, Landshevding i Skaraborg Len: Kmd. af Dbg.*

("/i67.)

Broch, O. J., Dr. phil. fh. Professor i Mathematik i Kristiania.

(";i67.)

Bernard, Claude, Medlem af det franske Institut. (*Vi67.)



Edlund, Er.. Dr. phil. Professor i Fysik ved Kgl. Sv. Vetenskaps

Akademien i Stockholm. (^'/i67.)

Scanberg, L. Fr., Professor i Kemi i Upsala. (" i67.)

Hooker., J Z)., Direktør for den Kgl. Botaniske Have i Kew. ('Vi67.)

Boeck, Chr. P. B., Dr. phil., Professor i Fysiologi ved Kri-

stiania Universitet. ('^/468.)

Le Verrier, Urb. J.-J.., Medlem af del franske Institut; R. af

Dbg. CliQS.)

Loven, Sven, Professor i Stockholm. R. af Dbg. ("/i70).

Kjerulf, Theodor, Professor i Krisliania. (--/470.)

De Candolle, Alphonse., fh. Professor ved Akademiet i Geneve.

(--/470.)

Ordbogskommissionen:

N. L. Westergaard. Sv. Grundtvig.

Kommissionen for Udgivelsen af et Dansk Diploma-
tarium og Danske Regester:

P G. Thorsen. F. E. A. Schiern. H. F. Rordam.

Meteorologisk Komité:

J.J. S. Steensirup. H.Ld Arrest. C.V.Holten. L A.Colding.

Kassekommissionen:

I^.L. Westergaard. J C.Hoffmann. CL Muller. J.J.A. Worsaae.

Revisorer:

L. A. Colding. H. P. J. J. Thomsen.
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1872.

1. Mødet den 12'' Januar.

(Tilstede vare 16 Medlemmer: Madvig, Præsident,
Bendz, Westergaard, Worsaae, Reinhardt, Colding, d'Arrest, Thomsen
Thorsen, Ørsted, Lorenz, Holm, Sekretæren, Liitken, Johnstrup, Grundtvig).

Docent L. Lorenz forelagde en kortere Meddelelse om

Udjævning af Iagttag els esf ej 1, der ikke er bestemt til

Optagelse i noget af Selskabets Skrifter.

Derpaa forelagde Prof., Dr. J. S te ens trup som Fort-

sættelse af hans Meddelelse i forrige Aars Slutningsmøde nogle

naturhistoriske Undersøgelser over de grønlandske

Knive, idet han søgte at hævde, at en bestemt Gruppe af disse

med indlagt Jern-Eg ikke havde de umiskjendelige Træk af at

være Efterligninger af Europæernes eller Nordboernes, som man

har villet tillægge dem, men snarest vare aldeles oprindelig

eskimoiske. Denne Meddelelse vil tildels blive optagen i Sel-

skabets Skrifter.

Dr. Rink har i Skrivelse af 28de December 1871 be-

vidnet Selskabet sin Tak for dets Understøttelse til Udgivelsen

af Supplementet til hans Eskimoiske Eventyr og Sagn

og sendt Selskabet 50 Exemplarer af dette Supplement, hvortil

han har føjet 10 Exemplarer af den tidligere udgivne Sam-

ling. Disse sidste besluttede Selskabet at lade omdele til

saadanne indenlandske Medlemmer, som særlig have Interesse
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derfor, saalodes lil Medlemmerne af den Komité, som havde

afgivet vedkommende Betænkning, medens Supplementet blev

at tilstille alle indenlandske Medlemmer.

Fra Redaktionen af »Der practische Maschinen-Con-

s tru et e ur« var indkommen en Skrivelse, der beklager, at den

maa hæve den Bylteforbindelse med [lensyn til Skrifter, hvori

den hidtil havde staaet med Selskabet.

Exam. polyt. F.R.Friis havde, med Brev af 27de December

1871, indsendt to Manuskripter i 4'" og et i Folio, der indeholde

en betydelig Del af Tyge Brahes Brevvexling, med Andragende

om, at Selskabet allerede nu vil tage Bestemmelse om Spørgs-

maalet angaaende denne Brevvexlings Offentliggjørelse. Sel-

skabet besluttede at henvise Sagen til den tidligere i samme

Anledning nedsatte Komité (d'Arrest, Schiern, Thorsen)*).

Sluttelig omtalte Sekretæren det store Tab, som Sel-

skabet havde lidt ved Prof. C. F. Allens Død, og fremhævede,

at dette vilde blive dobbelt føleligt, da Selskabet tillige i den

Afdøde havde mistet et Medlem af dets Kommission til Udgivelsen

af Regesta Dipl. Historiæ Danicæ.

I Mødet vare fremlagte de paa Boglisten under Nr. 1— 16

opførte Skrifter.

2. Mødet den 2^'" Januar.

(Tilstede vare 15 Medleaimer: Madvig, Præsident,
Reinhardt, Colding, d'Arrest, Panum, Steen, Thorsen, Johnsirup, Barfoed,

Lange, Ørsted, Mehren, Liitken, Rørdam, Sekretæren).

Prof. F. Johnstrup forelagde en Meddelelse angaaende

de i Grønland fundne Jernmasser. I dette Møde kunde

*) Prof. Ussing var fravserende.
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han kun fremsætte de indledende Bemærkninger, men maattc

opsætte Foredragets Fortsættelse til det følgende M«de.

Præsidenten havde stillet det Forslag, at Klasserne,

der først samme Aften havde kunnet sammenkaldes til Vedta-

gelse af de henholdsvise Bedømmelser af de indkomne

Prisafhandlinger, ikke før i næste Møde skulde forelægge

Selskabet deres Dom til Vedtagelse.

Selskabet billigede dette saa vel som det deraf følgende

Forslag, at Forelæggelsen af de nye Prisopgaver, der ikke,

som Vedtægterne foreskrive, kunde ske i det 1ste Møde i Fe-

bruar, blev at udsætte til det 2det Møde i samme Maaned.

Sekretæren meddelte derpaa, at der var indkommet en

Forespørgsel fra Sekretæren ved Akademiet i Lissabon Latino

Coelho angaaende den formodede OfTentligsjørelse af en 1807

med Selskabets Guldmedaille hædret Afhandling, hvis Forfatter

var Manoel de Mello, saa vel som det i den Anledning paa-

tænkte, under 1ste Februar afsendte. Svar, der ifølge de den-

gang og senere erhvervede Oplysninger kom til at gaa ud paa,

at Manoel Pedro de Mello, der havde vundet den for Aaret

1806 udsatte Pris for Besvarelsen af en Opgave om Kræfternes

Parallelogram*), und^r 13de November 1807 har kvitteret for

Medaillens Modtagelse i Paris gjennem Kammerjunker Neer-

gaard, men at der ikke er nogen som helst Sandsynlighed for,

at Afhandlingen er bleven trykt med Selskabets Understøttelse

eller i det Hele her i Norden, samt at det ikke har været muligt

at finde Haandskriftet, der maaske er tilstillet Forfatteren, eller,

hvad der vel er nok saa rimeligt, tilligemed mange Kort, Kobber-

plader og Dokumenter, er gaaet tabt under Kjøbenhavns Bom-

bardement 1807, da Sekretærens Hus brændte.

I Mødet vare fremlagte de paa Boglisten under Nr. 17—36

anførte Skrifter,

*) Dette omtales ikke i Selskabets Historie ved Molbech.
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3. Mødet (Icu 9"" Februar.

(Tilstede vaic 1(3 Medlemmer: Madvig, Præsident,

Worsaae, Hannover, Ucinhardt, Tiiorsen, Johnsirup, Barl'oed, Ørsted, Melircn,

Holm, Grnndtvip, Liilkcn, Sekretæren, Thomsen, Colding, Westergaard).

Professor John sirup meddelte den fra forrige Møde ud-

satte Slutning af sin Meddelelse om de i Grønland fundne

Jern mass er, der er bestemt lil at optages i Oversigterne.

Den historisk- fi lo so fis ke Klasse forelagde derpaa den

af samme vedtagne Bedømmelse af den indkomne Besvarelse af

Prisopgaven for 1870 om Snorri Slurlusons H islorieskriv-

ning med det tredobbelte Molto af P. A. Munch, N. M. Pe-

tersen og P. A. Munch: 1) Ved nærmere Betragtning af de

Data, der o. s. v, , 2) Flere Mænd før Snorri have forsøgt

o. s. v. og 3) Hvad man indtil da kun med en vis Ængstelighed

o. s. V. [s. Oversigt f. 1871, S. (33)]. Efter at Selskabet en-

stemmig havde billiget Klassens Indstilling, aabnedes Navne-

sedlen, og Forfatteren fandtes at være Cand. philol. Gustav

Storm i Kristiania.

Den afgivne Betænkning lød saaledes:

Videnskabernes Selskabs historisk-filosofiske Klasse har over-

draget os at afgive Betænkning om en, fra Norge indsendt, Be-

svarelse af det 1870 udsalte historiske Prisspørgsmaal angaaende

Snorre Sturlesøns Historieskrivning, og vi ere saa frie herved at

meddele denne Betænkning.

Forfatteren begynder med en kort Udsigt over de ydre

Vidnesbyrd om Snorres historiske Værk. Hvad der ved denne

maaske er mindre fuldkomment, det viger ligesom tilbage, naar

man strax efter bliver bekjendl med Planen for delte Htterære

Arbejde. Denne er nemhg i høj Grad klar og gjennemskuelig,

og øjensynlig lagt med Fasthed og stort Herredømme over

Gjenslanden. Og hvad Planen lover, det er med megen Dyg-

tighed blevet gjennemført. I Arbejdets første Hovedparti



gjennemgaas alt, der paa nogen Maade kan betragtes som

Kilde; de enkelte Kildeskrifter i hele den lange Række be-

handles med Sagkundskab, Upnrliskhed og historisk Blik. Der

er, for at nævne noget bestemt, saaledes her ikke Spor af den

Famlen og det Vilderede, som hidtil har været almindelig, kan

man sige, ved Beliandlingen af de to Hovedkilder "Fagrskinna«

og »Morkinskinna«, i det Forfatteren med stor Sikkerhed anviser

dem en bestemt Plads i Forhold til »Heimskringla«. Hver enkelt

af de mange Undersøgelser er baade noget for sig og et har-

monisk Led af det hele. Forfatteren har saaledes, om der end

er saavel større som mindre Ting, hvorom der kan være for-

skjeilig iMening, tilvejebragt en fortrinlig samlet Fremstilling.

Hvad det andet Hovedparti angaar, Spørgsmaalet nemlig

om hvorledes Snorre er gaaet tilværks ved at anvende Kilderne

og ved at benytte Forgængerne, da er dette, som bekjendt, i

Sammenhæng omstændelig behandlet hos os, allerede for over

50 Aar siden, med det Resultat, at Snorre væsentlig havde

brugt en mekanisk Fremgangsmaade. Dette blev jo vel i sin

Almindelighed ogsaa her imodegaaet med Varme; men en gjen-

nemgaaende Gjendrivelse havde ingen leveret, og Virkningen af

hin ^undervurderende Betragtning vedblev — om end noget for-

mildet — og navnlig vedblev den mere i Norge end i Danmark.

Nærværende Forfatter gjør bestemt indsigelse imod den Snorre

saaledes anviste lave litterære Slilling. Efter en tiltalende og

velbegrundet Skildring af Snorres lange forberedende Studier og

Rejser, hans kritiske Principer, hans historiske Kunst og op-

højede Formaal, hvilket ikke før har været sat fuldstændig i et

klart Lys, gjeunemgaar Forfatteren omstændelig og nøjagtig hver

enkelt Afdeling af »Heimskringla« paa en Maade, som fortjener

megen Paaskjønnelse. Her gjenfindes hans skarpe historiske

Blik, samme Upartiskhed og Ro i Forbindelse med en stor Evne

til at gjøre fine Iagttagelser og sammenstille dem paa en ofte

slaaende iMaade.
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Selvfølgelig tager Forfatteren ogsaa særskilt IJensyn lil de

Forsøg, der i don sidste Tid udenlands ere gjorte for at vise,

al »Heimskringla« ikke fuldstændig eV Snorres Værk, men at

baade mindre og større Partier deraf, navnlig henimod Slut-

ningen, ere af senere Oprindelse. IMed Styrke træder han op

herimod, og hans Resultat falder nideles sammen med den

første store Kjender, Arnæ Magnæi lidet bekjendte Dom om

»Heimskringla« : »oli bokin mun at visu vera opus Snorra«.

Det maa naturligvis underliden være Tilfælde ved de mang-

foldige Enkeltheder — ligesom ved selve Undersøgelserne —

,

at der forekommer enkelte mindre Fejl og Uagtsomheder. Naar

vi indskrænke os lil her at fremhæve den ene Mangel, at det

er noget knapt med Henvisninger (som f. Ex. hvor den »Op-

landske Kronike« indføres, der kun er lidet bekjendt, — hvor

Brjåns Saga uden videre nævnes, som dog vil være de ullerflcste

aldeles ubekjendt, — hvor Arngrimr Jonsson omtales, — og

der er Manglen af Henvisning noget indgribende, eftersom

Sagen i det hele ganske vist ikke forholder sig som forudsat af

Forfatteren , — og ligeledes føles denne Mangel ved de tvende

i Spidsen satte Ytringer af P. A. Munch, eftersom disse ikke

stemme med andre, fra 1853, af ham, o. s. v.), saa er det især

fordi vi haabe, at det her omhandlede Arbejde snart maa fore-

ligge Offentligheden trykt, og da maatte ønske den nævnte

Mangel afhjulpet.

Vi lillade os nemlig at indstille, ikke alene at denne for-

trinlige Besvarelse af det udsatte Prisspørgsmaal belønnes med

Selskabets Guldmedaille, men ogsaa at den udgives paa Sel-

skabels Bekostning, eller optages, hvis Forfatteren maatte fore-

trække dette, i Selskabets Skrifter.

Kjobenliavn den 22de Januar 1S72.

K. Gislason. Svend Grundtvig. P. G. Thorsen,
Affatter.
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Ligeledes forelagde den mathemalisk-naturviden-

skabelige Klasse sin Bedømmelse af de to indkomne Pris-

besvarelser af det for 1870 udsatte Spørgsmaal om Forgre-
ning ved Væxtspidsens Kløvning og Euphorbiens
Blomster kop.

Den ene Afhandling med Motto af Goethe: Kein Phd-

nomen erkldrt sich aus sich selbst, nur viele zusammen o. s. v.

havde Klassen indstillet til den udsatte Pris og derhos til, efter

fornøden Indskrænkning af Tavlernes Antal, iit optages i Sel-

skabets Skrifter, eller ogsaa til Understøttelse til særskilt Ud-

givelse. Ved Navnesedlens Aabning fandtes Forfatteren at være

Dr. phil. Engen Warming.

Den anden Afhandling med Motto af Turpin: Voir venir

les choses etc. havde Klassen, uagtet dens Mangler, fundet at

røbe saa grundige Studier, at den som Opmuntring til fortsatte

Undersøgelser indstillede Besvarelsen til at belønnes med en

Sum af 100 Ud. Da Sekretæren fra Forfatteren havde modlaget

en Skrivelse, der var uden Navn, men forsynet med samme Motto,

og som — under visse Betingelser — tillod Navnesedlens Aab-

ning, selv om Afhandlingen ikke var kjendt værdig til den fulde

Pris, aabnedes Sedlen og Forfatteren fandtes at være Cand.

med. & chir. Rasmus Pedersen.

Den afgivne Betænkning var ^aaledes lydende:

Som Besvarelse af det af Selskabet i Aaret 1869 udsatte Pris-

spørgsmaal angaaende den Rolle, som Forgrening ved Kløvning

af Væxtspidsen spiller hos Blomsterplanterne, og om Udviklingen

af Vortemælkens Blomsterkop, er der indkommet to Afhand-

linger, den ene med Motto: »Kein Phånomen erkldrt sich aus

sich selbst, nur viele zusammen uberschaut, methodisch geordnet,

geben zuletzt etwas, was filr Theorie gelten konnte — (Goethe)«,

den anden med Mottoet: »Voir venir les choses est le meilleur

moyen de les expliquer (Turpin)«.



Den Bedømmelse af begge disse Afhandlinger, som Sel-

skabels malhemalisk-naturvidenskabelige Klasse bar forlangt af

os, have vi herved den Ære at fremlægge.

1 Spørgsmaalet om Skuddenes (Knoppernes) første Dannelse

har der hidtil manglet den fornødne Sikkerhed. Nogle Bota-

nikere, og vistnok de fleste, antage, at Knopperne, oavnlig de

vegetative, i Regelen opslaa af selvstændige Væxtpunkter i Blad-

hjørnerne, og at det derimod hører til Undtagelserne, at de,

og da navnlig de florale, dannes ved Kløvning eller Deling af

Moderstængelens Væxtspids. Andre Botanikere derimod, og

deriblandt nogle af første Hang, saaledes navnlig Elofm eister,

have gjort den Anskuelse gjældende, at al Knopdannelse sker

ved Kløvning af Væxtspidsen. Da hele Planten er bygget op

af Skud (Knopper), er det ved de fleste morfologiske Spørgs-

maal al stor Vigti^'hed at kjende disse Knoppers Forhold fra

deres første Oprindelse, og det vil være en ikke ringe Vinding

for Videnskaben, at faa de til Knopdannelsen knyttede Tvivl

fjernede. Det maatte ogsaa antages, at denne Opgave nu let-

tere kunde løses, efter at Hansteins fortrinlige Undersøgelser

havde kastet et nyt Lys over Væxtspidsens Natur. iVlan antog

nemlig tidligere, at Væxtspidsen helt igjennem bestod af Meristem

eller af ganske unge ensformede Celler; men Qanstein har

vist, at den er dannet af tre Slags Væv, som have en vis Selv-

stændighed overfor hverandre, nemlig: yderst 1) Dermatogenet,

et enkelt Cellelag, fra hvilket Overhuden med dens Dele (Tri-

komer) oprinde, 2) dernæst Periblemet, flere (ofte 3— 4) kappe-

formige Cellelag, Modervævel for Knopperne og Bladene, og fra

hvilket den primære Bark har sin Oprindelse, og endelig 3) Ple-

romet, der som rækkeordnede Celler udfylder Axen indenfor

Periblemet og fra hvilket det hele Marv- og Karbundtsystem

stammer. Hertil maa endnu føjes, at der i hver AfdeUng af de

meristemaliske Væv er nogle faa Celler, som indlede Cellefor-

meringen og skride foran ved denne og derfor kaldes Initial-

cellerne. Medens de organogenetiske Undersøgelser hidtil have

Overs, over d. K. D. Vidensk. Selsk. Forh. 1872. (2)
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taget deres Begyndelse med det lille vorte- eller valkformede

Legeme, der betegner et Organs første ydre Fremtræden, maa

de nu lage deres Udgangspunkt fra de ejendommelige, paa be-

stemte Steder i Væxtspidsens Indre foregaaende Celledelinger,

som gaa forud for Organets ydre Dannelse. .Man er herved

bleven i Stand til at opnaa en dybere og klarere Indsigt i Or-

ganogenesen; men disse Undersøgelser frembyde ikke faa Van-

skeligheder og kræve en stor teknisk Færdighed.

Forfatteren af den første Afhandling, hvis .Motto er: Kein

Phdnomen erlddrt sich etc, og som bestaaer af 227 tætskrevne

Kvartsider og er ledsaget af 65 Tavler og en Samling af 236

Objekt-Glas med Præparater, begynder med at give en Bestem-

melse af, hvad der bør forstaas ved Yæxtspids. Under Beteg-

nelsen Væxtspids (Væxtpunkt, Væxlkegle, punctum vegetationis)

har man hidtil indbefattet hele den nøgne, af meristematisk

Cellevæv bestaaende, over den yngste Sidedannelse liggende

Stængelspids. Han mener,, at man for det første bør foretrække

Benævnelsen Væxtpunkt for Væxtspids, da dette Navn er mere

betegnende i de fleste Tilfælde, og frem.deles, at det fører til

en skarpere og stringentere Opfattelse af Kløvningsfænomenet,

naar man giver Væxtpunktets Begreb en større Indskrænkning,

og herunder kun indbefattes de Celler, som have den samme

Opgave, nemUg Hans teins Initialceller. Det andet Afsnit be-

svarer det Spørgsmaal , hvad der bør forstaas ved Kløvning af

Væxtpunktet. Ogsaa for dette Begreb mener Forfatteren, at der

bør drages snævrere Grændser, end man hidtil har gjort. Til

en ægte Kløvning af Væxtpunktet stiller han den Fordring, at

Udviklingen i Væxtpunktets Centrum, skal ophøre, men fortsættes

til Siderne af dette, og det selv derved deles i to Dele, der

hver for sig arbejde som nye jævnbyrdige Væxtpunkler. Paa

Grundlag af disse Bestemmelser underkastes i flere følgende

Afsnit et stort Antal Planter af forskjellige Familier en indtræn-

gende Undersøgelse med Hensyn til Knopdannelsens allerførste

Anlæg. De Familier og Slægter, som saaledes gjenneragaas,
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erc navnlig: Korsblomster, Kurvblomster, Ærteblomster, Græs-

sene, Agurkfamilicn, Vinrankefamilien, Svalerodfamilien og Arier

af Slægterne Sali'x, Ribes, Æyopoduim, DelpJnnium, Veronica^

Linaria, Digitalis, Orchis, Epipactis, Plantago ^ Amarantus,

Aesculus, Lonicera, Drtica, Syringa, Phlox, Hydrocharis, Val-

lisnena, Utricularia og tilsidst Vorlemælken. — De forskjellige

Dele i denne Plantes saakaldte Blomslerkop underkastes en

meget omhyggelig histologisk Undersøgelse, og herved gives en

væglig Sl«Ue for Opfattelsen af delte Organ som Blomsterstand.

Alle de forskjellige Afsnit ere ledsagede af udførlige og med

Kritik affattede lillerærhisloriske Overblik, og det maa særlig

udhæves, at af de allerfleste Planter er der givet særdeles klare

og instruktive Billeder af Slængelspidsens indre Bygning.

De almindelige Besullater, hvortil Forfatterens Undersøgelser

have førl, ere følgende. Hans Iagttagelser tjene i alle væsent-

lige Punkter til at bekræfte Rigtigheden af Hansteins Opfat-

telse af Væxtspidsens indre Bygning og de forskjellige Vævs

Betydning. Dette er et vigtigt Resultat, da det er første Gang,

at Hansleins Iagttagelser over Væxlspidsen underkastes en

kritisk Prøvelse paa et saa stort Antal Planter. Dermalogen-

laget er altid skarpt adskilt, og i Regelen findes der ogsaa en

tydelig Adskillelse mellem Periblemels kappeformigt og Pleromets

i Rækker ordnede Celler; men Forfatteren mener dog, at der

ofte er en saa gradvis Overgang mellem disse lo Væv, at der,

naar Formen alene lages i Betragtning, ikke kan tillægges disse

Væv nogen Væsensforskjel; denne bestaar egentlig kun i det

forskjellige Arbejde, som hvert af Vævene har overtaget, da den

Celledeling, som giver Stødet til Blad- og Knopdannelsen, fore-

gaar i Periblemet, med&ns Pleromet tjener til Dannelsen af

Marv- og Karbundtsystemet. Den Angivelse af Hansteiu, al

Bladene opstaa i 2det—4de Periblemlag, maa ifølge Forfatterens

Iagttagelser forandres lil, at det er fortrinsvis, og hos visse

Planter alene, det første Periblemlag, som tager Del i Bladdan-

nelsen. Knopdannelsen derimod foregaar, som Hans tein angiver,

(2*)
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i de dybere Periblemlag, og de yderste af disse drives da i Vejret

lilligemed Dermalogenlaget ved den nedenunder stedfindende

Celledanne'se. Dog finder Knopdannelsen undertiden Sted i

Cellelag, som maa henregnes til Pleromet, saaledes lios Vin-

ranken. Kun i to Tilfælde har det vist sig, at der under Der-

matogenet alene findes uordnet Meristem, nemlig hos Digitalis

og i Græskar-Slyngtraaden. En kryptogamisk Topcelle fore-

kommer aldrig hos Blomsterplanterne.

Hvad Hovedpunktet i Opgaven angaar, kommer Forfatteren

til det Resultat, at Knopperne i Regelen anlægges efter deres

Støtteblade og ofte nedenfor mange allerede anlagte Blade, saa

at altsaa den Anskuelse, som navnlig Hofmeister havde gjort

gjældende, at al Knopdannelse sker ved Deling af Væxtspidsen,

ikke er rigtig. De fleste Knopper ere Hjørneknopper, og

Knoppen og dens støttende Blad ere altid lige fra Fødslen af

forbundne ved deres Grund ved et fælles Vævparti, et Forhold,

hvorpaa flere Botanikere i den senere Tid have henledet Op-

mærksomheden, og hvis Rigtighed Forfatteren bestyrker. Her

finder en Slags normal primitiv Sammenvoxning Sted mellem

Knop og Støiteblad, saa at begge kunne betragtes som to til

forskjelligt fysiologisk Arbejde bestemte Udprægninger af samme

Epiblastem, og snart udvikles den ene, snart den anden i for-

skjellig Grad eller slet ikke, og delte sker efter et ved Meta-

morfosen bestemt lovbundet Gjensidighedsforhold. I den vege-

tative Region er saaledes Bladdannelsen altid oprindelig over-

vejende, men i den florale finder det omvendte Sted. Her an-

lægges vistnok ogsaa i Regelen Bladet førend Knoppen, men

denne dannes saa hurtigt efter hint, at kun faa Blade ere an-

lagte ovenfor den yngste Knop. I nogle Blomsterstande an-

lægges Knoppen samtidigt med Støttebladet (forskjellige Grami-

aeer) eller endog før dette (Sisymhrium, Anthemis, Ægopodiuvi,

Gramineæ^ Hydrocliaris). Endelig er der andre, hvor Støtte-

bladdannelsen ganske udebliver, men hvor Blomsterne ikke desto

mindre have den samme lovbundne Spiralslilling, som om Støtte-
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bladene havde været tilstede. Dette finder især Sled ved Blom-

sterstande af Cruci'feræ, Fapilionaceæ, Cucurbitaceæ og Borra-

gineæ. Medens Knopperne altsaa i Ilegelen dannes af selv-

stændige Væxlpuiikter, er der dog en Del Planter, hvis Knopper,

navnlig Blomsterknopperne, opslaa enten ved Deling eller ved

KIbvning af Væxtpunktet, selv naar dette lages i den af For-

falteren foreslaaede snævrere begrænsede Forsland. »Jo raskere

Udviklinf,'en gaar og de enkelte Skud ligesom underordnes én

Villie, hvis \laal er Dannelsen af en (svikkelformet) Blomster-

stand, desto hyppigere anlægges Knoppen samtidigt med og

med samme Styrke som sin Hovedaxe. Forskjellen mellem dem

forsvinder, de blive jævnbyrdige Søsterknopper, dannede ved

Kløvning af samme Axe«. En virkelig Kløvning af Væxtpunktet,

ved hvilken Delingsplanet nøje gaar igjennem Stængeispidsens

Top eller Væxtpunktets Midte, saa at de to Væxtpunkter fra

første Færd ere hinanden omtrent lige i Styrke og Retning,

finder efter Forfatterens Iagttagelser Sted hos Vit.is, Asclepias,

Hydrocharis^ ValUsneria og ved Sviklernes Dannelse hos mange

Borragineer og Solaneer. Hos andre Planter finder en Sidefor-

grening Sted ved Deling af Væxtpunktet, naar nemlig den paa

Stængelspidsen dannede Knop er rykket saa langt ned, at kun

Væxtpunktets periferiske Celler tage Del i dens Dannelse. Dette

Forhold har Forfatteren fundet hos Cyclanthera og Echalium

(ved Hanblomsternes Dannelse), hos Ægopodmm, Cucurbitaceerne

(Hjørneknopperne), hos visse Ampelideer, samt hos Hydrocharis

og Asclepias. — En Overgang mellem disse Kløvnings- og De-

lingsknopper og de almindelige i Bladkjærnerne stillede Knopper

danne saadanne Knopper, som opstaa paa Stængelspidsen, men

ere rykkede helt ned til Hjørnet af det yngste Blad. Saadanne

Knopper har Forfatteren paavist i Blomsterstandene hos Cruci-

feræ^ Papilionaceæ, Cucurbitaceæ, Solaneæ, hos Anthemisj Or-

chis, Datura og Ribes sanguineum.

1 Slutningen af Afhandlingen gjennemgaas Kløvningens

Forhold til Sideforgreningen og Kløvningsknoppernes senere Ud-
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dannelse , og Forfatteren kommer her til det Resultat, at den i

Opgaven udtalte Formodning, at afvigende Forhold i Axernes

StiUing kunne fremkaldes ved Kløvning, bekræftes ved hans

Undersøgelser.

Der er enkelte Punkter, hvori vi ikke ganske kunne dele

Forfatterens Anskuelser, og af disse skulle vi navnlig udhæve

følgende.

Vi maa saaledes tilstaa , at vi ikke af Forfatterens Frem-

stilling ere blevne overbeviste ora, at dot er rigtigt, at give

Væxtpunktets Begreb en saa snæver Begrændsning, som han har

foreslaaet. Der er nemlig Planter, saaledes navnlig Digitalis-

Arterne, som ganske mangle de Cellegrupper (Initialcellerne),

hvortil Væxtpunktet efter Forfatterens Mening bør reduceres.

Man bliver saaledes dog for disse Planters Vedkommende nødt

til at give en anden Begrebsbestemmelse af Væxtpunktet. Vi

kunne heller ikke være enige med Forfatteren i, at de yngste

Sidedannelser kun betegne en ydre Grændse for Væxtspidsen.

Det har nemlig vist sig, at det af Pleromet dannede Procam-

bium, hvoraf senere Ved, Cambium og Bast fremgaa, ved sine

yngste Celler betegner en indre Sondring i Vævene, som netop

gjør sig gjældende lidt nedenfor den yngste Sidedannelse, saa

at den fuldstændig meristematiske Tilstand, som er karakteristisk

for den ovenfor den yngste Sidedannelse liggende Del af Stæn-

gelspidsen , her ophører. Desuden fyldestgjøres den Fordring,

som Forfatteren stiller til Væxtpunktet, at det ikke maa indbe-

fatte Væv af heterogen Art, heller ikke ved at indskrænke det

til kun at indbefatte Initialcellerne, da disse henhøre til tre

Slags Væv, Dermatogenet, Periblemet og Pleromet. Der er

ligeledes nogle Punkter i Iagttagelserne over Cucurbilaceerne, i

Tydningen af hvilke vi ikke kunne samstemme med Forfatteren.

Vi maa saaledes af Figurerne, der fuldkommen svare til Præ-

paraterne, drage den Slutning, at Knoppen, hvoraf Slyngtraaden

dannes, opstaar paa Hjørneknoppen og ikke, som Forfatteren

mener, paa Stængelen. Naar Forfatteren mener at kunne for-



4^ 23 ^
klare det Afvigende ved de extra-axillære Knopper, og navnlig

ved dem lios Vinranken, ved at se hen til den mellem Støtte-

bladet og Hjørneknoppen paavisle oprindelige Forbindelse og ved

at betragte det første IMad paa den exlra-axillære Knop som

dennes Stølteblad, fordi det er stillet i Knoppens Længdeplan

og paa dennes Underside ligesom Støttebladet, da kunne vi ikke

heri give ham Medhold; thi herved gives ingen Forklaring af

det, hvori disse Knopper især ere afvigende fra andre exogene

Knopper, nemlig deres Stilling udenfor den regelmæssige Spiral.

Forfatteren har imidlertid i det Hele efter vort Skjøn behandlet

sin Opgave med stor Dygtighed : han har ved sjælden teknisk

Færdighed overvundet de Vanskeligheder, som den histologiske

Undersøgelse af saa unge Plantedele frembyder, han har leveret

en stor Rigdom paa Iagttagelser, som stille ikke alene den fore-

liggende Opgave, men ogsaa andre Spørgsmaal af almindelig

morfologisk Interesse i et nyt Lys, hvortil endnu maa føjes, at

hans Fremstilling udmærker sig ved Klarhed og Sikkerhed, og

han har saaledes leveret en særdeles fyldestgjørende Besvarelse

af det udsatte Prisspørgsmaal.

Den anden Afhandling, hvis Motto er: Votr ventr les

choses etc, er meget mindre i Omfang. Den er ledsaget af

10 Tavler og en lille Samling Præparater. Forfatteren begynder

med at besvare det Spørgsmaal, hvad der skal forstaas ved

Kløvning af Væxtspidsen. Efter en historisk Udsigt over de

forskjellige Forfatteres Anskuelser herom kommer han til det

Kesultat, at Væxtspidsens Kløvning er det samme som Knop-

dannelse paa Væxtspidsen, naar Knoppen nemlig ved sin første

Fremtræden er sin Moderaxes øverste Sidedannelse (en Knop,

der sidder i det yngste Blads Hjørne, vil saaledes altid være

opstaaet ved Forgrening af Væxtspidsen), og han foreslaar

derfor at erstatte den gængse Benævnelse med det mere beteg-

nende »Knopdannelse fra Væxtspidsen«. Forfatteren søger der-

næst ved en almindelig Formel at betegne Tidsintervallet mellem



^ 24 *f-

lo paa hinanden følgende Knoppers Fremtræden (»Knopinter-

valler«), men vi indse ikke, at der herved kastes no;?et Lys over

del foreliggende Spørgsmaal. hvorimod vi savne Oplysninger om

Væxtspidsens Natur og navnlig om dens indre Bygning. I det

næste Afsnit drøftes det Spørgsmaal, om Vinrankernes Slyngtraad

er opstaaet ved Kløvning af Væxtspidsen. De forskjellige Op-

fattelser, som ere blevne gjorte gjældende med Hensyn til Tyd-

ningen af delte Organ, henfører han under 3 Hovedtheorier

:

Sympodiullheorien, Kløvningstheorien og Monopodialtheorien,

med Hensyn til hvilken sidste vi dog maa bemærke, at den

ogsaa kan være en [iløvningstheori (saaledes hos Niigeli).

Forfatterens egne Iagttagelser af Udviklingen ere vistnok rigtige,

men hans Fremstilling heraf forekommer os, hvad der ogsaa

gjælder om flere af de følgende Afsnit, at være vel summarisk.

Han viser, at Udviklingshistorien ikke taler for den almindelig

antagne Sympodiallheori, da Slyngtraaden, hvis den var den af

en usurperende Biaxe til Siden skudte Hovedaxe, maatte som

saadan oprindelig have vårret endestillet og større end Anlæget

til den usurperende Biaxe, men den er lige fra første Begyn-

delse sidestillet og mindre. Slyngtraaden kan heller ikke op-

fattes som det underliggende Blads Hjørneknop, da dens første

Blad vender udad, altsaa i samme Hetning som Støttebladet,

hvilket strider mod den Stilling, som det første Blad paa et

Hjørneskud kan have. Han mener derfor, at N ågelis Opfat-

telse af Slyngtraaden er den rette, at den er en extra-axillær

Finop, opstaaet ved Kløvning af Væxtspidsen eller, som han ud-

trykker det, en ved Forgrening fra Væxtspidsen opstaaet stillings-

bunden Knop. — I det tredie Afsnit afhandles den paa forskjellig

Maade tydede, ejendommelige Blomsterstand hos Borragineerne,

og hans fagttagelser over Udviklingen føre ham til samme Re-

sultat som det, hvortil Kraus og Kauffmann vare komne,

nemlig, at Blomsterstanden er en dikotom anlagt Kjædeaxe.

Blomsterne opstaa ved dikotomisk Kløvning af Væxtspidsen. Her

fyldestgjøres nemlig de Fordringer, som Forfatteren mener der
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bør stilles til Dikolomi, idot Grenene ere Moderaxcns oversle,

samtidig fremkomne og sidste Nydannelser, med hvis Fremkomst

Moderskuddels videre Udvikling standser. — I Afhandlingens Ide

og 5te Afsnit gives der en Fremstilling af linopdannelsen hos

Cucurbitaceerne og Solaneerne, og Forf. kommer her i det Hele

til de samme Slutninger, som Forfatteren af den først omtalte

Afhandling. — Tilsidst gjennemgaas Udviklingen af Vorternælkens

saa meget omtvistede Blomsterkop. Iagttagelserne stemme

overens med dem, som Dr. Warming har leveret i sin Dispu-

tats, men her gives en anden Tydning. Det indrømmes, at

Hovedstøvdrageren anlægges som Vorte, og Ivopdækbladene som

en Valk under denne, og at begge dannes væsentlig samtidig;

men medens Warming mener, at Støvdrageren anlægges som

Blomsterne i en Svikkel, idet første Støvdrager er Moder til

anden, anden til tredie o. s. v. , hævder Forfatteren, at VS'ar-

raings Figurer ikke tale for denne Gang i Udviklingen, og at

Udviklingshistorien ikke har leveret noget Bevis for, at ikke alle

Støvdragerne udgaa fra samme Axe. Ligeledes gjøres her den

Indvending, al naar Warming som Bevis for, al koppen er

en Blomsterstand, anfører, at vi ikke kjende nogen Blomst med

den Udvikling, at der først anlægges et Bægerblad og samtidig

hermed det modsatte Stovblad, dernæst efter Spiralen ^'5 andel

Bægerblad med dets Sløvdrager o. s. fr., da har delte Bevis efter

de seneste Undersøgelser af Slieler om Skjærraplanternes Ud-

vikling, hvis Biglighed Forfatteren ved egne Iagttagelser har

overtydet sig om, tabt sin Betydning, da der er Skjærmplanter,

hvis Blomster frembyde et lignende Forhold i Udviklingen. Vi

kunne ikke tillægge disse Indvendinger den Betydning, som For-

fatteren har gjort, og kunne derfor heller ikke være enige med

ham i hans Hovedslutning, at Blomsterkoppen ifølge sin Ud-

vikling maa opfattes som Blomst og ikke som Blomsterstand.

Af ovenstaaende Bemærkninger vil det skjønnes, at denne

Afhandling staar ikke lidet tilbage for den første, ikke alene

med Hensyn til Iagttagelsernes Mængde, men fornemmelig der-
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ved, at her ganske savnes den histologiske Undersøgelse af

Væxtspidsen og de unge Knopanlæg, som Videnskabens nær-

værende Standpunkt nødvendig kræver til en fuldstændig Løs-

ning af denne Opgave, hvortil endnu kan føjes, at Fremstillingen

af Forfatterens egne Iagttagelser i det Hele er vel kortfattet.

I Henhold til det her anførte tillade vi os at foreslaa, at

der tilkjendes Forfatteren af den først omtalte Afhandling med

Mottoet: Kein Phdnomen erkldrt sich o. s. v. den udsatte Pris-

belønning, og at Afhandlingen med den fornødne Indskrænk-

ning i Tavlernes Antal optages i Selskabets Skrifter, eller at der

tilstaas Forfatteren en Understøttelse til dens Udgivelse. —
Hvad den anden Afhandling angaar, finde vi, at den uagtet sine

Mangler røber saa grundige Studier, at vi tillade os at indstille,

at der som Opmuntring til fortsatte Undersøgelser tilstaas For-

fatteren en Sum af 100 Rd.

Den 22de Januar 1872.

Joh. Lange. A. S. Ørsted.

Vedtaget og Konklusionerne tiltraadte i Klassemødet Fredag

den 26de Januar 1872.

Kbhvn. 1872 Jan. 26.

d'Arrest,
f. T. d. math.-naturv. Klasses Formand.

Selskabet besluttede, 1 Anledning af et derom indkommet

Andragende, enstemmig at forlænge Fristen for Besvarelsen af

den 1871 udsatte Opgave om Marktidslen til 31te Januar

1873.

Sekretæren afgav dernæst Beretning om den modtagne

rige Sending af Bøger fra Accademia delle Scienze deW Istituto

di Bologna og Prof. Giuseppe Bertoloni (s. Boglistens Nr.

37— 51) og bemyndigedes, paa hans derom stillede Forslag, til

at sende en omfattende Samling af Selskabets Skrifter og
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Oversigter og andre Publikationer til Akademiet, saml el

passende L'dvalg til Prof. Herloloni.

Sekretæren fremlagde endvidere en Skrivelse fra The

Chicago Academy of Sciences angaaende Tabet af dets hele

Bibliothek ved den store Brand, der er overgaael Staden Chicago,

og foreslog, at Selskabet paany sendte Akademiet den sidste

Række af Skrifterne og en passende Samling Aargangc af

Oversigterne.

1 Mødet vare fremlagte de paa Boglisten under Nr. 37—58

anførte Skrifter.

4. Mødet den 23'*^ Februar.

(Tilstede \are 14 Medlemmer: Westergaard, Modets Præsident,

Gislason, Reinhardt, d'Arrest, Steen, Thorsen, Johnsirup, Barfoed, Ørsted,

Lorenz, Holm, Grundtvig, Lutken, Sekretæren).

Prof. Dr. E. Holm meddelte Oplysninger om den russisk-

holstenske Statsmand Caspar v. Salderns Forhold lil den

danske Regering (1762—74). Denne Afhandling er ikke be-

stemt for Selskabets Skrifter, men vil blive oplagen i »Historisk

Tidsskrift«.

Derefter forelagde begge Klasserne Forslag til nye Pris-

spørgsmaal.

Den his torisk'filosofiske Klasse foreslog, ligesom i

de næst forudgaaende Aar, kun at udsætte ét Prisspørgsmaal.

Efter al Selskabet havde billiget denne Indstilling, samt forøget

Prisen for det astronomiske Spørgsmaal med en Sum Penge af

Medaillens Værdi, vedtog det følgende
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Prisopgaver for Aaret 1872.

Ben hisforisk-filosofiske Klasse.

Historisk Prisopgave.

(Pris: Selskabets Guldmedaille.)

I senere Tider ere en overraskende Mængde romerske og

halvromerske Oldsager fra de første Aarhundreder e. Chr. op-

dagede i Mellem- og Nordeuropa. Disse Fund afspejle visse

Afbrydelser og Svingninger i Kulturbevægelserne, som synes at

hidrøre fra større, af Historien ommeldte Folkerørelser, der igjen

turde staa i Forbindelse med Jernalderens Grundfæslelse i

Norden og med den skandinaviske Halvøs første fuldstændige

Bebyggelse.

Selskabet ønsker i den Anledning en sammenlignende Ud-

sigt over de mest karakteristiske, hidtil kjendte romerske eller

halvromerske Fund i de Lande i Alellem- og Nordeuropa, der

laa udenfor Romerstatens Grændser, ledsaget af en saavel

paa disse arkæologiske Data, som paa de historiske Kildeskrifter

grundet Fremstilling af den romerske Kulturstrømnings Udstræk-

ning og Betydning i de nævnte Egne, og særlig af de ved dens

Afbrydelser og endelige Ophør indtraadte Forandringer i vort

Nordens Kultur- og Bebyggelsesforhold.

Den matheniatisk-nafurmdenshabelige Klasse.

Astronomisk Prisopgave.

(Pris: Selskabets Guldmedaille med et Pengelillæg af 50 Dukater D.,

som er Jledaillens Værdi.)

De detaillerede Undersøgelser over Hovedplaneternes Spektra,

som ere fremkomne siden Spektroskopets Indførelse i Astro-

nomien, have hidtil langtfra fort til Resultater, hvis ind-

byrdes Overensstemmelse kan siges at være tilfredsstillende

endog blot i Hovedtrækkene. Med Sikkerhed ved man for

Øieblikket i Grunden kun, at disse Spektra ingenlunde ere
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identiske itip(1 Sollysets, medens der derimod hcrsl^er en bety-

delig Uvished, som i visse TillcTide endog gaar over til ligefrem

Modsigelse, saasnart dot gjælder Hcstemmelsen af de ny-til-

trædende Absor[)tionsslribers og Belters Beliggenhed, der f. Ex.

for Uranus' Vedkommende synes næsten aldeles at forandre

Spektrets Karakter og Beskaffenhed. Vel er det sandt, at de

Observationer, der udkræves for at give disse Undersøgelser den

onskelige Bestemthed, hore til de vanskeligste og delikateste i

Astronomien overhovedet, men for en Del maa Kilden til de

ovenberørte Uoverensstemmelser, især før 1868, vistnok søges

deri, at man ved de tidligere Forsøg endnu aldeles savnede en

almindelig og normal Spektralskala, saaledes som først Ång-

strøms berømte Arbeide, for faa Aar siden, har leveret den.

I den Overbevisning, at de analyserende Apparaters og

INlaaleredskabernes nuværende Beskaffenhed tillader at gjennem-

føre den spektroskopiske Undersøgelse af Planeterne Venus,

Mars, Jupiter, Saturn og Uranus saaledes, at der ingen væsentlig

Tvivl kan blive tilbage med Hensyn til Hovedliniernes, samt

Gruppernes og Belternes Beliggenhed og særlige Beskaffenhed

i de enkelte Spektra, udsætter det Kongl. Danske Videnskaber-

nes Selskab sin Guldmedaille med Tillæg af en Pengesum af

Medaillens Værdi for en Fremstilling af de nævnte Hoved-

planeters Spektra, ledsaget af en kritisk sammenlignende Be-

tragtning af de Resultater, som navnlig Dr. William Hu g gin s.

Pater Secchi, Dr. H. Vogel, og, særlig for Jupiters Ved-

kommende, Le Sueur i Melbourne tidligere have fremsat.

Naturhistorisk Prisopgave.

(Pris: Selskabets Guldmedaille.)

Det er nu hundrede Aar siden, at O. F. Miiller offentlig-

gjorde sine berømte Iagttagelser over den kjønsløse Formering

(Knopskydningen) hos Naiderne, og skjønt der ingen Grund er

til at betvivle disse Iagttagelsers fuldstændige Rigtighed i all
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væsenligt, vilde det være meget ønskeligt at se dem gjentagne

fra Videnskabens nuværende Standpunkt og med dens nuvæ-

rende Hjælpemidler. SchuUze, Leuckart og Minor have

meddelt værdifulde Bidrag til Belysning af denne Formerings-

maade hos de egenlige Naider, og vi skylde Claus og Lan-

k ester ypperlige Bidrag til Opfattelsen af de analoge Forhold

hos Chætogaster; men ikke desto mindre mangler der endnu

ikke lidet i, at Videnskaben er i Besiddelse af el fuldstændigt

Materiale til den rette Forslaaelse af alle Forhold, som herved

maa komme i Betragtning. Det er ikke tilfulde oplyst,

hvorledes det første Anlæg til « Knoppen » dannes, og Forholdet

mellem Knopudvikling og Deling trænger derfor fremdeles lil

Belysning; den hele Udviklingskreds fra den af Æg udviklede

Naide til der atter fremkommer kjønnede Naider, er ikke for-

fulgt i sin Sammenhæng; og der kan endnu være delte Menin-

ger om, hvorvidt de samme Individer («Zooider») optræde baade

som knopskydende (opammende) og kjønnede, eller om den

kjønsløse og kjønslige Formering er strængt fordelt paa forskjellige

Individer og Generationer. — Omtrent paa det samme Standpunkt

staar Spørgsmaalet om den kjønsløse Formering for de lo andre

Børsleorme-Gruppers Vedkommende, hos hvilke den hidtil er

iagttaget, nemlig Sylliderne og visse Serpulider.

I Betragtning heraf ønsker Selskabet at fremkalde en til

Videnskabens nuværende Fordringer svarende udtømmende Under-

søgelse og Fremstilling af den kjønsløse Formering og alle der-

med i Forbindelse staaeiide Forhold hos en af de nævnte Led-

ormegrupper. Det udsætter derfor sin Guldmedaille for en til-

fredsstillende Besvarelse af dette Spørgsmaal, enten for en eller

flere Arter af Naidernes Gruppe (Chætogaster derunder ind-

befattet), eller for en eller flere Arter af Syllider eller Rnrorme.

Besvarelserne maa være ledsagede af de fornødne Afbildninger

til Belysning af de Forhold, hvorom Undersøgelsen især har

drejet sig.
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For det Thottshe Legat.

(Pris: 200 Rd.)

Den af Wiedeman n og Franz fremsatte Lov, hvorefter

Forholdet imellem IVIetallernes Ledningsevne for Varme og Klek-

tricitet skulde være det samme for de forskjellige Metaller, har

vol i det Hele stadfæstet sig ved senere Undersøgelser, men

disse have dog tillige vist, al Loven kun gjælder, saa længe

Sammenligningen sker ved den samme Varmegrad, hvorfor den,

anvendt paa det samme Metal ved forskjellige Varmegrader,

trænger til en Modifikation.

Selskabet ønsker derfor at fremkalde en experirnental Under-

søgelse over de Forandringer, som Forholdet imellem Lednings-

evnen for Varme og Elektricitet undergaar ved forskjellige

Varmegrader i en og samme Leder af et saavidl mulig rent

Metal.

For det Classenske hegat.

A.

(Pris: 200 Rd.) *)

Medens det vel er bekjendt, at Jordbundens Beskaffenhed

kan have en ikke ringe Indflydelse paa den kemiske Sammen-

sætning af derpaa dyrkede Planter, saa have disse Forhold dog

ikke hidtil været Gjensland for nærmere Undersøgelse med Hen-

syn til her i Landet avlede Kornsorter. Selskabet udsætler

derfor en Pris af 200 Rd. for et Arbeide, som giver nøjagtig

Oplysning om den kemiske Sammensætning af en Kornsort,

som er avlet her i Landet, i samme Aar og efter samme,

med Hensyn til Sammensætningen ligeledes undersøgte. Ud-

sæd, men paa væsentlig forskjellig Jord (Lerjord, Sandjord,

Mosejord), enten uden Gjodning eller med samme Gjødning.

*) Indleveringstiden for Besvarelsen af denne Opgave er Udgangen af

Oktober 1874.
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Undersøgelsen maa udstrækkes til alle organiske og uorganiske

Hovedstoffer (Albuminstofferne dog under Et og beregnede af Kvæl-

stofmængden) og ledsages af de fornødne Oplysninger om Jord-

bundens Beskaffenhed og Kulturtilstand, den anvendte Gjødning

og Udbyttets Mængde i Forhold til den anvendte Udsæd.

B.

Gjentaget fra 1867.

(Pris: 200 Rd.)

Selskabet ønsker efterhaanden at fremkalde en Bække af

kemiske Undersøgelser over de vigtigere af vore vildtvoxende

Planter. Da der imidlertid ved forud at angive en bestemt

enkelt Art af Planter til saadanne Undersøgelser, let opstaar

forskjellige praktiske Vanskeligheder, f. Ex. at vedkommende

Planteart ikke træffes i de Egne, hvor en eller anden af de

yngre Mænd, som kunne forelage saadanne Undersøgelser, op-

holde sig, saa udsætter Selskabet i Almindelighed en Præmie af

200 Rdlr. for en efter Videnskabens nærværende Standpunkt

foretagen Undersøgelse over en eller anden af vore vigtigere

Planter, hvis kemiske Bestanddele endnu ikke ere tilstrækkeligt

oplyste.

Besvarelserne af Spørgsmaalene kunne i Almindelighed være

affattede i det latinske, franske, engelske, tyske, svenske eller

danske Sprog. Afhandlingerne betegnes ikke med Forfatterens

Navn, men med et Motto, og ledsages af en forseglet Seddel,

der indeholder Forfatterens Navn, Stand og Bopæl, og som bærer

samme Motto. Selskabets i den danske Stat boende Medlemmer

deltage ikke i l'risæskningen. Belønningen for den fyldestgjørende

Besvarelse af et af de fremsatte Spørgsmaal, for hvilket ingen

anden Pris er nævnt, er Selskabets Guldmedaille , af 60 danske

Dukaters Værdi.
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Pris skrifterne indsendes inden Udgangen af Ok-

tober Maaned 1873 til Selskabets Sekretær, Etatsraad

Professor Dr. J. JapetusSni. Stoeustrup. Besvarelserne

af det Classenske Legals Prissporgsmaal A. onn Ud-

faldet af samme Kornsorts Udsæd i forskjellig Jord

have Indleveringsfrist til 31. Oktober 187 4.

Sekretæren oplæste derpaa en Skrivelse fra Cand. phil.

G. Storm i Krisliania, som takker Selskabet for dets gunstige

Bedømmelse af hans Prisafhandling.

I Mødet vare fremlagte de paa Listen som Nr. 69—70 an-

forte Skrifter.

5. Modet den 8'^ Marts.

(Tiislede vare 11 Medlemmer: Westergaard, Mødets Præsident,

Thorsen, Gislason, Ørsted, Steen, Grundtvig, Reinhardt, Lorenz, Holm (fun-

gerende Sekretær), Mehren, Lutken).

Istedenfor Sekretæren, der havde tilmeldt Præsidenten og

den i Mødet fungerende Præsident, at han af private Grunde

maalte udbede sig Fritagelse for at møde, fungerede efter An-

modning og i Overensstemmelse med Vedtægternes § 13 den

midlertidige Redaktør, Prof. Dr. E. Holm.

Docent L. Lorenz forelagde en Meddelelse om Bestem-

melse af Varmegrader ved absolute Enheder. Denne

Meddelelse vil blive optagen i Selskabets Oversigter.

Oxers. oYcr d. K. D. Vidensk. Selsk. Forh. 1872. (3)
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Derefter forelagde Prof. Dr. K. Gi si a son nogle Bemærk-

ninger om Sitjaldedigtenes Beskaffenhed i formel

Henseende. Denne Afhandling er bestemt for Selskabets

Skrifter.

Fra L'Académie Roijale des Sciences^ des Lettres et des

Beaux-Arts de Belgique i Bryssel var der indtruffet en Skrivelse,

dateret den lode Februar, hvorved Selskabet indbydes til at lade

sig repræsentere ved Akademiets hundredaars Jubelfest den de

og 29de Maj førstkommende.

Prof. Dr. A. S. Ørsted havde tilstillet Selskabet et Exem-

plar af den svenske Oversættelse af hans Skrift om Løvspore-

planterne.

Sekretæren mindede om Vedtægternes g 5, ifølge hvilken

Forslag om nye Medlemmers Optagelse skulle være indgivne

til Sekretariatet inden den lode Marts.

Dr. E. Warming havde tilskrevet Selskabet, at han havde

indskrænket Antallet af Tavler til hans Prisskrift om Forgreningen

hos Blomsterplanterne til 11, og meddelt en Udsigt over Be-

kostningerne ved Udførelsen af disse 1 1 Tavler. Selskabet ved-

tog at bevilge Forfatteren Tavlerne saaledes som han ønskede

dem.

I Mødet vare fremlagte de paa Boglisten under Nr. 71—85

opførte Skrifter.
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6. Mødet den 22''' Marts.

(Tilstede vare 12 Medlemmer: Madvig, Præsident,

Westergaard, Hannover, Reiiiiiardt, Colding, Thorsen, Johnstrup, Ørsted,

Grundtvig, LQliten, S eit retæren, Mehren).

Pastor Dr. phil. Holger Rordam, der ved Snevejr var

forhindret i at møde, Jod ved Prof. Dr. Westergaard med-

dele »Bemærkninger om den historiske Kritik, oplyst

ved nogle kritiske Bidrag til den danske Historie«.

Angaaende denne Afhandlings Optagelse i Skrifterne og Ud-

styrelse med Tavler s. nedenfor Mødet den 2den Maj.

I Anledning af detBelgiske Akademis Jubelfest og den

dertil modtagne Indbydelse (s. forrige Møde) vedtog Selskabet

at svare, at det, istedenfor at lade sig repræsentere, agtede at

sende en Lykønskningsskrivelse.

I Skrivelse af 17de Marts havde Prof. Johnstrup udtalt

sit Ønske at udtræde af Selskabets Meteorologiske Komité, da

hans øvrige Arbejder havde fjernet ham mere og mere fra

Meteorologien, medens Selskabet i sin Midte havde en Mand,

hvis Studier i den senere Tid gaa i den Retning, som maaske

allermest vil blive Gjenstand for nærmere Overvejelse af Komi-

teen.

Efter at Selskabet havde bevilget Prof. Johnstrups An-

dragende med Tak for den Tid han havde ydet Komiteen sin

Bistand, valgtes efter Forslag af Komiteens øvrige Medlemmer

Prof. Stadsingeniør A. Colding til Medlem af Komiteen.

Fra Marineministeriet havde Selskabet modtaget en

Anmodning om, at dette vilde lade tvende af sin Meteorologiske

Komités Medlemmer indtræde i det paatænkte Meteorologiske

Instituts Komité. Efter Aftale med Præsidenten havde Sekre-

tæren sendt denne Skrivelse til Selskabets Meteorologiske Komité,

(8*)
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som foreslog, at Proff. Holten og Colding skulde anmodes

om at indtræde i det nævnte Instituts Komité. Selskabet til-

traadte Anmodningen.

I Anledning af Prof. Allens Død foreslog Prof. Thorsen

at søge Regesta- Kommissionen suppleret ved at anmode

Prof. Schiern og I)r. Rørdam om at indtræde i samme. Sel-

skabet billigede dette Forslag.

Selskabet vedtog derpaa at indtræde i Bytteforbindelse med:

Die Kaiserliche Leopoldino- CaroUnische Deutsche Akademie

der Naturforscher i Dresden,

Die MedTcinisch-NatUTwissenschaftliche Gesellschoft i Jena,

Die PhyNikalisch-Medicinische Societåt i Erlange n, samt

Das Raiserlich-Ebnigliche Mineralogische Museum i Wien.

1 Mødet vare fremlagte de paa Boglisten under Nr. 86—97

opførte Bøger.
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7. Modet (len 5'" April.

(Tilstede vare 11 Medlemmer: Miulvii;, Præsident,

Westergaard, Rciiiliardt, Coldiiii;, Thomsen, Thorsen, Johnslrup, Darfocd,

Liilken, Hordam, Sekretæren).

Prof. Julius Thomsen meddelte nogle llesultater af sine

seneste thermo-kemiskeUndersngelser, som ere optagne

i Oversigten for d. A., Side 22— 36.

Hr. Admiral Irminger havde fra Commodore Maury til-

stillet Selskabet den Sidstnævntes Address hefore the Fair of

the Agricidtural & Mechanical ISociety of Memphis^ Oct. 17*''

1871. S. Boglisten Nr. 98.

Sekretæren meddelte, at Municipalite tet i Stras-

bourg gjennem en Kommission af forskjeliige Lærde anmoder

om, at Selskabet vil bidrage Sit til Oprettelse af et kommunalt

Bibliothek til Erstatning af det, som gik tabt ved Stadens Bom-

bardement.

Dr. phil. Rørdam havde tilmeldt Sekretæren, at han

agtede senere at forelægge et Forslag angaaende Udgivelsen af

den paa hans Vegne i forrige Møde [s. Side (35)] fremlagte Af-

handling [se nedenfor S. (41)].

Formanden for den historisk- filosofi ske Klasse

underrettede sluttelig Selskabet om, at Klassen i et samme Dag

afholdt Mode havde vedtaget at foreslaa Selskabet Optagelsen af

et nyt .Medlem.

I Mødet vare fremlagte de paa Boglisten som Nr. 98— 106

anførte Skrifter.
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8. Modet den 19"^ April.

(Tilstede vare 12 Medlemmer: Madvig, Præsident,

Hannover, Gislason, Reinhardt, Colding, Mehren, Holm, Grundtvig, Liitken,

Sekretæren, Westergaard, Thorsen).

Prof, Dr. A. F. Mehren forelagde Didrag til Bedømmelse

af den nyere Folkelitteratur i Ægypten (optaget i Over-

sigten for d. A. Side 37— 71).

Sekretæren meddelte, at saa vel Prof. Schiern som

Dr. Rørdam havde erklæret sig villige til at modtage det paa

dem faldne Valg som Medlemmer afRegesta-Kommissionen.

Dernæst forelagdes det af den historisk-filosofiske Klasse

vedtagne Forslag til Optagelse af Sir John Lubbock som

udenlandsk Medlem i Selskabets historisk-filosofiske Klasse.

Ved Selskabets Afstemning blev han enstemmig valgt til Medlem.

I Mødet vare fremlagte de paa Boglisten under Nr. 107— 119

anførte Skrifter.

9. Mødet den 3"'^ Maj.

(Tilstede vare 12 Medlemmer: Madvig, Præsident,

Martensen, W'orsaae, Reinhardt, Colding, Lorenz, Holm, Sekretæren,
Westergaard, Johnstrup, Liilken, Thorsen).

Etatsraad Worsaae fremlagde paa Prof. Dr. C. Paludan-

Mullers Vegne: «Studier til Danmarks Historie i det 13de

Aarhundrede, fjerde Stykke: Kong Erik Glipping og den

romerske Kurie i Kongens Strid med Ærkebiskop

Jacob Erlandsen«. Af denne Afhandling, der er optagen i

Selskabets Skrifter (5te R., 4de B., Nr. 8), er et Uddrag optaget

i Oversigt, f. 1872, S. 72—74.

Kassekommissionen forelagde ved sin Formand:
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Oversigt over Regnsk«ibct for Aaret 1871.

Indtægt.

1. Renter af Selskabets Fonds i 1S7I*):

a) 4 pCt. af 110,000 Rdl. indskrevne i Statskassen . .

\ — - G,000 — Husejer- Krcditkasse- Obliga-

tioner

4 — - 3,200 — Rigsbank-Obligationcr ....
4 — - 3,000 — Ostifterncs Kreditlbrenings-

Obligalioncr

4 — - 1,000 — Jvdskc Landejendoms-Kredit-
forenings-Obligationcr . . .

4 — - 21,000 — Kjubenhavns Laans Obliga-

tioner

144,200 Hdl.

b) Udbytte af 300 Rdl. i Nationalbank-Aktier

c) 5 pCt. af 200 £ 1 Dansk-Engelske Obligationer . . .

4 pCt. af 80 £ i Sjællandske Jernbane-Aktier. . .

Udbytte af samme for 1870

2. Fra det Classenske Fideicommis
Etatsraad Schous og Frues Legat

Fra den grevel. Hjelmstjerne-Rosenkroneske Stiftelse

3. For Salget af Selskabets Skrifter og Ordbogen ved

Boghandler Host i 1870

4. Renter af Folio i Privatbanken ^'isto og Visti . . •

Ved Ombytning af Obligationer af Finantsmini-

steriet udbetalt

Aarets Indtægt

Beholdning fra 1870 (derunder den i 1871 til-

bagebetalte Rest 122 Rd. 52/3 af det til Fuld-

førelsen af Liebmanns Værk over de mexi-

kanske Eac af Kassebeholdningen afholdte Be-

løb) . .

.^

Rd.
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Udgift.

X. Til Selskabets Bestyrelse og dets Virksomhed:

1. Embedsmændenes og Budets Lønning samt Med-

hjælp ved Sekretariatet

Løbende Udgifter til Brænde, Lys, Porto m.v.

og Gratiflkationer

IL a) Selskabets Skrifter:

1) Trykning af Skrifterne 335Rd.70j3

2) Papir i\\ Skrifterne 500 — •
-

3) Trykning af Oversigten med Papir 549 — 48 -

4) Oversættelse af fransk Resumé 35 — »
-

5) Kobbere, Træsnit o. lign. ... 298 — 32 -

6) Bogbinderarbejde 252 — 44 -

b) Præmier:
Cand. pharm. Theod. Petri (d. 27 Jan. 1871)

c) Ordbogen
Den meteorologiske Komite
Regestum diplomaticum

B. Understøttelser til videnskabelige Foretagender:

1) Fr. Rostgaards Breve ved Justitsraad Bruun.

L Bind af det Hjelmstjerne-Rosenkroneske

Bidrag)

2) Dr. Rink: Eskimoiske Folkesagn (af det Hjelm-

stjerne-Rosenkroneske Bidrag)

3) Exam. polyt. F. R. Friis til Tilvejebringelse af

en haandskreven Samling Breve fra og til

Tyge Brahe

4) Foreningen" for Udgivelsen af danske Mindes-

mærker til Udgivelsen af et Værk over

Roskilde Domkirke (af det Hjelmstjerne-

Rosenkroneske Bidrag)

5) Fr. Bajer: Samlinger til jævnførende nordisk

Lyd og Retskrivuingslære (jfr. Oversigt 1871

S. 13 og 21) . . . r

Udgift i 1871 ... .

Indtægt — ....

Overskud ....
Beholdning fra 1870 . .

Indkøbt en kgl. 4 pCt. Obligation paa 100 Rd.

Beholdning ved Udløbet af 1S71 . .

Den Hjelmstjerne-Rosenkroneske Stiftelses Bidrag:

I. Rest fra 1870
Bidraget for 1871

II. 1) Rostgaards Breve ved Justitsraad Bruun

2) Dr. Rink: Eskimoiske Folkesagn . . . . .

3) Roskilde Domkirkes Beskrivelse

Rd

1250

402 80

1971

200
25

418
278

Rest

115

300

U

300

100

Rd.

1652

22

80

2892 86

995

i540

6937

1396

2346

1046
536 16

115 22
300] „

300, .,

:i742

3G57

1582

715

22

92

35

39

52

91

41

50

84

22

om hvis Anvendelse jfr. Budget for 1872.
867 62
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Etatsraad Dr. L. Muller,- der efter Tur udtraadte af Kasse-

kommissionen, blev gjenvalgt som iMedlem af denne.

Fra Pastor Dr. U. Rordam fremlagdes et Forslag om at

udstyre den Afhandling, som i Mødet den 22dc Marts d. A.

paa hans Vegne forelagdes Selskabet og som vil blive oplagen

i »Skrifterne«, med Tavler, der i Facsimilia ^'jengive forskjellige

ældre danske Historieskriveres Haandskrift. Da en Forfatters

Haandstil ikke let opfattes af nogle enkelte Linier, vilde det

være ønskeligt, om der kunde anvendes ^!i eller V2 Side til

hver af de vigtigste Skribenter fra Reformationstiden til Souve-

rainetetens Indførelse. Hertil vilde kræves otte Tavler i Kvart.

Selskabet bifaldt, at Afhandlingen udstyres med det foreslaaede

Antal Tavler.

Fra Hr. C. O. H. T. Kaikar, Lærer ved Jonsirup Seminarium,

forelagdes et Andragende om en Understøttelse af 600 Rdlr. til

Udgivelse af et stort lexikalsk Arbejde over »forældede danske

Ord«. Værket, der trykt vil udgjøre omtrent 50 Ark, synes

allerede at være færdigt, da der som Prøve er indsendt Bog-

staverne A og B, og Forfatteren desuden tilbyder at indsende

ogsaa de sidste Bogstaver i Bogstavrækken. I Løbet af to Aar

ventes det at kunne være færdigt fra Trykken; og Understøt-

telsen kunde da fordeles paa dette Tidsrum. Selskabet nedsatte

et Udvalg af tre Medlemmer, Proff. Thorsen, Gislason og

Grundtvig til at afgive Betænkning om Andragendet, og be-

sluttede tillige at anmode Forfatteren om at indsende to af de

seneste Bogstaver.

Exam. polyt. R. Friis har indsendt et Kvartbind Manu-

skript, som indeholder Resten af Brevene til og fra Tyge

Brahe, afskrevne efler Originaler i Hofbibliotheket i Wien, og

den hele Samling af utrykte Breve til og fra Tyge Brahe

findes saaledes nu i Afskrift opbevaret paa Universitetsbibliotheket.

Cand. philol. G. Storm i Kristiania meddeler i Skrivelse

af 17de April d. A., at da Selskabet har tilbudt ham Valget
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mellem at faae sin Prisafhandling om Snorre Sturleson ud-

given særskilt eller optagen i Selskabels Skrifter, havde han

foretrukket det Forste. Han sender tillige det første Ark af

sin nye Gjennemarbejdelse, hvis Slutning han dog først vil

kunne tilstille Selskabet i Juli Maaned d. A.

Fra Sir John Lubbock var indkommen en Takskrivelse i

Anledning af hans Optagelse som udenlandsk Medlem af Sel-

skabets historisk-filosoQske Klasse. I Betragtning af Sir Johns

Kjendskab til det danske Sprog, besluttede Selskabet foruden

Oversigterne tillige at tilstille ham Selskabets Skrifter fra

5te Rækkes Begyndelse. [Jfr. Overs. 1870, S. (33i].

Dernæst vedtog Selskabet, i Anledning af en Forespørgsel

af Sekretæren, at holde sit næste Mode den 24de Maj, Fre-

dagen efter Pinse.

I Mødet vare fremlagte de paa Boglisten under Nr. 120—141

opførte Bøger.

10. Modet den 24^^ Maj.

(Tilstede vare 15 Medlemmer: Madvig, Præsident,

Reinhardt, Holten , Steen , Mehren, Holm, Lutken, Sekretæren, Ørsted,

Westergaard, Lorenz, Colding, Lange, Johnstrup, Thomsen).

Dr. F. C. Liitken forelagde Beskrivelser af nogle

nye Slangestjerner og knyttede dertil nogle Bemærkninger

om Delingen af Straaledyrene. Til denne Afhandling, som

vil blive optagen i Oversigterne, bevilgede Selskabet to Tavler

samt nogle Træsnit. (Oversigt 1872, S. 75— lo8|.

I Skrivelse aflQdeMaj havde Prof. J. Steenstrup henvendt

sig med en Forespørgsel til Selskabet, om dette ikke i inde-

værende Aar formaaede at yde Understøttelse til en LMgravning

af de tilbagestaaende Rester af Sølager-Kjøkkenmødding.
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Cdglfterne, der vare anslaaede til 150 Udlr. , vilde i alt Fald

ikke overstige 200 Kdlr. , og om denne Sum skulde udkræves,

vilde det Hele ikke komme til Udbetaling i Aar. Selskabet be-

sluttede al udbede sig liassekommissioncns Erklæring.

Sekretæren foreslog Selskabet at udvexle O ve rsigterne

mod de Skrifter, som udgives af

The Fortland Society of Nalural Eistonj, Maine og

The Orleans Society of Natural Eistory, Newport, Vermont,

hvilket Selskabet billigede.

Desuden gav Sekretæren nogle Oplysninger om Selskabets

Forbindelse med

La Reale Accademia det Lincei) Roma og med

Die Kaiserliche Leopoldino - Carolinische Deutsche Akademie

der Naturforsclier, Dresden.

Sekretæren meddelte derpaa, at han, ved en Fejltagelse

med Densyn til Aaret, ikke til rette Tid (19de April) havde

erindret Selskabet om, at Præsidentens og Redaktørens

Funktionslid var udløben. Han forespurgte nu, om Selskabet

ikke vilde anse det for mest passende, at beramme Valget til

næste Møde, da den fraværende Redaktør til den Tid maatte

antages at være vendt tilbage fra Udlandet. Selskabet besluttede,

at disse Valg skulde Gnde Sted i næste Møde.

Af den angaaende Dr. Topsøes og Kand. Christiansens

»KrystallograQsk-optiske Undersøgelser« nedsatte Komité (Holten,

Thomsen, Lorenz) afgaves en Betænkning, som Komiteen

dog ønskede yderligere at supplere, hvorfor Selskabet udsatte

til næste Møde at tage endelig Beslutning i denne Sag, tillige

af den Grund, at del angaaende et enkelt Punkt i Indstillingen

ønskede at modtage Kassékommissionens Erklæring.

I Mødet vare fremlagte de paa Boglisten som Nr. 142— 168

opførte Skrifter.
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11. fødet den 7"' Juni.

(Tilstede vare 12 Medlemmer: Madvig, Præsident,
Westergaard, Ussing, Reinhardt, Holten, Thomsen, Johnstrup, Ørsted,

Sekretæren, Lutken, Lorenz, Thorsen).

Prof. Dr. A. S. Ørsted meddelte »Bidrag til Kundskab om

Stammens indre Bygning og dens Betydning med
Hensyn til Opfattelsen af Slægten indenfor Egefa-

milien«. Denne Meddelelse vil, ledsaget af en Tavle, blive

optagen i Oversigterne.

I Henhold til den i forrige iMøde tagne Beslutning foretoges

Valg paa en Præsident og en Redaktør for det næste

Femaar. Til disse Poster gjenvalgtes enstemmig Konferentsraad

Madvig og Professor Ussing.

Selskabet, der havde forlangt dets Meteorologiske Komités

Udtalelse om, hvorvidt der maatte være Anledning til at tilkjende

Forfatteren af den i Oversigten for 1871 optagne Afhandhng

om Skylagenes Højde en særlig Belønning, modtog Komi-

teens Betænkning, der lød saaledes:

»Forfatteren har i denne Afhandling givet en rigtig Tyd-

ning af et Fænomen, man tidligere neppe har havt Øje for, og

deraf udledet et Middel til, under visse Betingelser, at maale

Skyernes Højde ved Iagttagelse fra ét Sted og efter en saa let

og simpel Fremgangsmaade, at hans lilie Afhandling indeholder

flere Oplysninger om disse Forhold her i Landet, end alle dem,

man hidtil har kunnet samle. — Da hans Iagttagelser saaledes

vidne om et aabent Øje for Naturfænomenerne og betegne

Vejen for et utvivlsomt Fremskridt i meteorologiske Undersøgelser,

tillade vi os at foreslaa Selskabet, at det tilkjender Forfatteren

dets Sølvmedaille som en fortjent Opmuntring til yderhgere at

fortsætte sine meteorologiske Undersøgelser.

Den Meteorologiske Komité, den 5te Juni 1872.

Japetus Steenstrup. C. Holten. d'Arrest. Colding.«



^ 46 ,>

I Henhold herlil tilkjendle Selskabet Kand. P. la Cour sin

Sølvmedaille.

Kassekommissionen havde angaaende Prof. Steen-

strups Andragende om en Understøttelse til en endelig Udgrav-

ning af Sølager-Kjøkkenmødding (s. ovenfor S. (52)) er-

klæret, at Kassens Status ikke vilde være til Hinder for det paa-

gjældende Deløbs Udredelse. Selskabet vedtog derpaa at bevilge

til Udgravningen ved Solager en Sum af indtil 200 Rdlr. ,
af

hvilke dog ikkun 150 Rdlr. komme til Udgift i 1872.

Selskabet foretog derpaa den fra forrige Møde udsatte Sag

angaaende Or. Topsøes og Kand. Christiansens »Krystallo-

grafisk-optiske Undersøgelser«. Den afgivne Betænkning lød

saalcdes:

• Det K gi. Danske Videnskabernes Selskab har forlangt

vor Betænkning over den hermed tilbagefølgende Afhandling:

oKrystallograGsk-optiske Undersøgelser med særligt Hensyn til iso-

morfe Stoffer» af Haldor Topsøe og C. Christiansen, og

vi tillade os i den Anledning at meddele Følgende.

Uagtet man har Undersøgelser over Dobbellbrydningen i

mangfoldige Krystaller, er det kun for ganske enkelte, at Bryd-

ningsforholdene ere bestemte med en tilfredsstillende Nøjagtig-

hed; foT de fleste er Farvestraalernes Art ikke bestemt, og selv

hvor dette er Tilfældet, er Nøjagtigheden saa ringe, at man

deraf neppe kan slutte Noget om Farveadspredelsens Størrelse.

Hertil kommer endnu, at Valget af de Krystaller, hvis Brydnings-

forhold man har maalt, for det meste har beroet paa den Let-

hed, hvormed man kunde danne tilstrækkelig rene Prismer af

dem; men Følgen heraf var, at der, trods det store Antal af

Undersøgelser, dog ikke fandtes Materiale til at paavise, hvad

Forbindelse der maatte finde Sted imellem den kemiske Sam-

mensætning og Dobbeltbrydningens Konstanter.

Forfatterne af vedlagte Afhandling have undersøgt ikke

mindre end 76 forskjellige Stoffer, som ere valgt« efter Krystal-
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form og deu kemiske Sammensætning; de have deraf dannet

Prismer, hvis Overflader de have givet tilstrækkelig Renhed ved

at belægge dem med tynde Glasplader, klæbede fast med kana-

disk Balsam, og deri bestemt Brydningsforholdene for de tre

lyse Linier i Drintspektret; og de opnaaede Resultater kunne

anses som rigtige i tredie Decimal. Afhandlingens Begyndelse

giver Oplysning om den brugte Fremgangsmaade , og efter de

benyttede Hjælpemidler kunde man ingenlunde vente nogen

større Nøjagtighed end den anførte.

Spørgsmaalet om Forholdet imellem Krystalform og kemisk

Sammensætning og de optiske Konstanter har tidligere været

behandlet af forskjellige Forfattere, men uden at der er vundet

noget sikkert Resultat, da der ikke forelaa tilstrækkelige Rækker

af optisk undersøgte isomorfe Stoffer. Hr, Topsøe og Hr.

Christiansen have, for at bøde paa denne Mangel, tilvejebragt

et Materiale af optiske Undersøgelser, saaledes som Videnskaben

maatte fordre det til en endelig Besvarelse af Spørgsmaalet. Af

dette Materiale have de ogsaa udledet en Del Resultater, uden

deri at have kunnet udflnde nogen almindelig Lov og ere for

saa vidt ikke blevne lønnede med et Udbylte, der svarer til

Undersøgelsens Besværlighed, den derpaa anvendte Omhu og

den videnskabelige Indsigt og Stræben, dette Arbejde røber —
Egenskaber, der gjøre deres forenede Undersøgelser fuldkommen

værdige til at optages i Selskabels Skrifter. Dette tillade vi os

derfor at foreslaa.

Se vi imidlertid ikke alene hen til dette Arbejde, men

ogsaa, hvortil vi tidligere ere blevne opfordrede af Selskabet,

til de andre videnskabelige Afhandlinger, som disse tvende

yngre Forskere have indsendt til Selskabet, da skulle vi for

Hr. Christiansens Vedkommende udhæve, at hans Undersøgelse

over Anilinrødt indeholder en virkelig ny Opdagelse, idet han,

ledet af delle Stofs ejendommelige Farveforhold, kom til at paa-

vise, at det bryder de røde og gule Lysstraaler stærkere end

de violelle og blaa, et Forhold, man tidligere ikke havde kjendt.



Der forelaa kun en meget usikker Beretning om, at Joddampe

havde samme Egenskab. Stoffets stærke Farve forvoldte store

Vanskeliglieder ved Undersøgelsen; men de bleve overvundne

med megen Dygtighed og Ihærdighed. At forskjellige mindre

Afhandlinger af ham have været optagne i Poggendorffs Annaler,

tilføje vi endnu for Fuldstændigheds Skyld.

Dr. Topsøes vigtigste videnskabelige Arbejder ere af kry-

stallografisk-kemisk Natur; de omfatte store Hækker sammen-

hørende Forbindelser, af hvilke tidligere kun enkelte Led vare

bekjendte eller nøjagtigt bestemte. Undersøgelserne ere udførte

med stor Omhyggelighed og Nøjagtighed og danne et omfangs-

rigt og vigtigt -Materiale , af hvilket allerede flere interessante

Resultater ere vundne. Kun en Del af Dr. Topsøes krystallo-

grafisk-kemiske Arbejder ere indsendte til Optagelse i Selskabets

Skrifter, nemhg foruden den foreliggende Afhandling, den store

Række Undersøgelser af Dobbelthaloidforbindelser af Platin og

Palladium, som med forskjellige Mellemrum ere forelagte Sel-

skabet. De øvrige findes dels i hans Doktordisputats, dels i

fremmede Tidsskrifter.

Idet vi maa betragte de nu forelagte »Krystallografisk-optiske

Undersøgelser« som en Fortsættelse af den med saa megen

Flid og videnskabelig Indsigt begyndte Virksomhed , tillade vi

os fra delte Standpunkt tillige at indstille: at det Kgl. Danske

Videnskabernes Selskab, i Anerkjendelse af Forfatternes hele

videnskabelige Stræben, tilkjender Dr. Topsøe og Kand. Chri-

stiansen dets Guldmedaille for de af dem særskilt og i For-

ening indsendte Arbejder.

Kjøbenhavn den 7de Juni 1872.

C. Holten, Julius Thomsen. L. Lorenz.«
AffaUer.

I Henhold hertil og til Kassekommissionens Udtalelse

om Kassens Status, vedtog Selskabet at optage Afhandlingen

med tilhørende talrige Tavler i dets Skrifter, og tilkjendte des-

uden hver af Forfatterne Selskabels Guldmedaille i Anerkjen-
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delse af den hele videnskabelige Stræben, de havde lagt for

Dagen i dette og i de tidligere Arbejder.

vSek retæren begjærede og fik derefter Tilladelse til i

Ferien direkte at tilstille Bibliotheket de i denne indkommende

Skrifter.

Endelig fremlagdes Nr. 2 af Aargangen 1871 af Oversig-

terne over Selskabets Forhandlinger.

I Mødet vare fremlagte de paa Boglisten under Nr. 169—210

opførte Skrifter.

12. Mødet den 21*^^ Juni.

(Tilstede vare 13 Medlemmer: Westergaard, Modets Præsident,

Ussing, Colding, Holten, Thomsen, Johnsirup, Barfoed, Lange, Ørsted, Lorenz,

Mehren, Liitken, Sekretæren).

Etatsr. Prof. Dr. J. Steenstrup fremlagde og oplyste en Række

højnordiske Planter fra danske Tørvemoser og disses

Underlag, hvilke Planter, Betida nana, Dryas octopetala^ Salix

rettculata, S. herbacea og S. polarts, ifølge de af Meddeleren

og Kand. A. G. Nathorst ifjor og iaar anstillede Undersøgelser,

have udgjort del ældste Led af vort Lands Flora. Denne Af-

handling er bestemt for Selskabets Skrifter.

Til sit Foredrag knyttede Prof. Steenstrup et Forslag om,

at Selskabet vilde tilkjende Kand. Nathorst sin Sølvmedaille

som Anerkjendelse af den Betydning, som denne unge Geologs

i Sverig anstillede og om en usædvanlig Iagttagelses -Evne og

stor Udholdenhed vidnende Undersøgelser have faaet for Kund-

skaben om Danmarks tidligste Flora. Dette Forslag blev

enstemmig vedtaget af Selskabet.

Redaktøren fremlagde derpaa Skrifternes mathematisk-

naturvidenskabelige Afdeling, 5te Række, 9de Bind, Nr. 7.
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Sekretæren henledte dernæst Selskabets Opmærksomhed

paa det fra Prof. Delesse i Paris modtagne Værk, Lithologie

du fond des mers (s. Boglisten Nr. 221), samt paa en Passus i

det medfølgende Brev.

Samme foreslog endelig at udvexle Selskabets Over-

sigter imod Rivista scientijico-industriale ^ som tilsendes Sel-

skabet af Grev G. Vimercati i Florenis, hvis Equivalente mec-

cam'co del caiore ecc. han tillige omtalte (s. IJoglisten Nr. 223

a & b). Selskabet vedtog Forslaget om Udvexlingen.

I Mødet vare fremlagte de paa Boglisten som Nr. 211—227

anførte Skrifter.

13. Mødet den 8"^ November.

(Tilstede vare 19 Medlemmer: Madvig, Præsident,

Bendz, Westergaard, Ussing, Hannover, Colding, D'Arrest, Thomsen, Steen,

Thorsen, Johnstrup, Barfoed, Lorenz, Mehren, Holm, Liitken, Rørdam, Seiire-

tæren, Panum).

Professor Julius Thomsen anstillede nogle Forsøg med

et nyt fysisk Apparat, som han har konstrueret for derved at

tydeliggjøre flere Fænomener vedrørende Lufttrykket og beslægtede

Emner. Efter dette Foredrag, som med en Tavle vil blive op-

taget i Oversigterne, foreviste han nogle Kryolith- Krystaller

fra Iviktot i Grønland.

Sekretæren afgav, som sædvanligt ved Vintermaanedernes

Begyndelse, en kort Beretning angaaende den siden Selskabets

sidste Møde forløbne Tid. Af denne fremhæves:

1. L'Acadéviie Boyale des {Sciences^ des Lettres et des

Beaux-Arts i Bruxelles havde i de første Dage i Juli fremsendt

sin Taksigelses -Skrivelse for det Lykønsknings -Brev, som vort

Selskab havde tilstillet Akademiet i Anledning af dets Jubelfest

i Maj dette Aar.

Overs, over d. K. D. Vidensk. Sdsk. Forh. 1872. (4)
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2. Fra flre af de Akademier, der udgjøre LInstitut de

France, nemlig L'Académie Frangaise, VAcadémie des Sciences,

L'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres og L'Académie des

Sciences Morales et Folitiqxies havde Selskabet modtaget 42 Bind,

som manglede i dets Rækker af disse Akademiers Skrifter; og

ved den store Forekommenhed, der var vist af de vedkommende

Sekretærer var det saaledes efter flere Brevvexlinger lykkedes at

bringe Selskabets Forbindeise med Institutets Afdelinger i nogen-

lunde god Orden (s. Boglisten, Nr. 318—325).

3. Selskabet havde modtaget Meddelelse om, at Professor

Felice Finzi i Firenze, der var Medudgiver af Archivio per

UAntro^iologia e VEtnologia, var bortreven af Døden i en meget

ung Alder.

4. Lavværgen for Cand. phil. Seidelins Enke havde ønsket

Selskabets Vidnesbyrd om Seidelins videnskabelige Virksomhed

for Selskabet, for derved at støtte et Andragende om Pension

for Enken. Efter Præsidentens Bestemmelse opfordredes

Regesta-Kommissionen til at afgive en saadan Erklæring, som der-

paa i Selskabets Navn tilstilledes Lavværgen, Hr. Overretsprokurator

Alberti.

5. Cand. mag. F. Win kel-Horn havde til Udgivelsen af

en Oversættelse og Bearbejdelse af Sir John L uh bo eks Pre-

historie Times ønsket at benytte nogle Træsnit, der ere skaarne

til Oversigterne for 1861 og høre til Elatsraad Worsaaes og

Etatsraad Steenstrups Afhandlinger om Stenalderens Deling.

Efter indhentet Erklæring fra disse to Medlemmer havde Præsi-

denten tilladt Udlaanet af Træblokkene.

Inden den fastsatte Frist (31 Okt.) var der indkommet to

Besvarelser af udsalte Opgaver:

a. Med Motlo: v^Vndersøg og vælg derefter« en Afhandling paa

8 Halvark, ledsaget af 10 Glas med Prøver af Kornsorter,

til Besvarelse af den Classenske Prisopgave B for 1871

[Ovs. 1871, S. (18—19)1 om Analyser af Hovedsorter af én



og samme Sædart. ^ Forfatteren havde valgt Havre til sine

Undersogelser.

b. Med Motto: u Kundskab er Magt» en Besvarelse (paa 1

Folio -Ark) af den Classenske Prisopgave for 1870 om

Glasbygget [Ovs. 1870, S. (23)].

Begge disse Afhandlinger bleve henviste til den mathe-

mathisk-naturvidenskabclige Klasses Betænkning.

Medens der ikke var indkommet noget Forsøg til Besvarelse

af Selskabets egne Prisopgaver, havde Sekretæren fra en anonym

•Forfatter modtaget en Skrivelse, som udtrykte det Ønske, at

Selskabet med Hensyn til den Schou ske Prisopgave angaaende

Pytheas [Ovs. 1870, S. (34)] vilde forlænge Fristen til Aarets

Udgang eller, om muligt, noget længere. Selskabet vedtog at

forlænge Fristen til den 28de Februar 1873.

Fra Cand. mag. P. C. V. H an sen var der indsendt en mathe-

raatisk Afhandling om den Eulerske Faktor, som han ønskede

bedømt af Selskabet og, hvis den fandtes egnet dertil, optagen i

Oversigterne. Til at bedømme Afhandlingen nedsattes en

Komité ,af Prof. d'Arrest, Prof. Steen og Docent Lorenz.

Prof. Julius Thomsen havde indgivet et Andragende om

en Understøttelse af 200 Rdlr. til Anskaffelse af et Kalorimeter,

som han behøver til sine ihermokemiske Undersøgelser, af hvilke

det Ilte Afsnit var færdigt til at trykkes. Selskabet besluttede

at indhente Kassekommissionens Erklæring angaaende Summens

Udredelse.

Sekretæren forelagde Resultatet af de Forespørgsler, han

havde gjort angaaende Muligheden af at faa Selskabets Medaille

præget i den Tid, da den kongelige Mønt er ude af Virksomhed,

samt om de Bekostninger, der vilde være forbundne med hver

enkelt Guldmedailles Prægning. Selskabet besluttede ifølge de

indhentede Oplysninger at lade slaa de tre Guldmedailler, det

allerede havde tilkjendt Forfattere af indsendte Afhandlinger, i Hr.

Guld- og Sølvvare-Fabrikant C

h

ristesens Præge-Anstalt, og at

(1*)
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forespørge hos Kassekommissionen, om der var Midler til at slaa

to til.

I Mødet vare fremlagte de paa Boglisten under Nr. 318—364

anførte Skrifter.

14. Mødet den 22''' November.

(Tilstede vare 12 Medlemmer: Westergaard, Modets Præsident,

Usslng, Reinhardt, D'Arrest, Panum, Steen, Thorsen, Johnstrup, Barfoed,

Lorenz, Liitken, Sekretæren).

Prof. Dr. A. Steen meddelte nogle Bemærkninger om

Integration af Differentialligninger ved Hjælp af

Kjædebrøk. Denne Meddelelse er ikke bestemt for noget af

Selskabets Skrifter.

Sekretæren meddelte Resultatet af Medlemmernes Paa-

tegning paa Cirkulære angaaende Foredrag og Meddelelser

i Vinterm a anoderne.

Samme fremlagde første Hæfte af Bihliotheca Danica ud-

givet af Justitsraad , Bibliothekar Chr. V. Bruun, som i Over-

ensstemmelse med Selskabets Beslutning af 17de Novbr. 1867

[Ovs. 1871, S. (39)] havde tilstillet Selskabet 60 Exemplarer.

Efter Sammes Forslag vedtog Selskabet at indtræde i Bytte-

forbindelse med:

UAccademia della Crusca, Firenze,

Il Real Istituto Lombardo di Scienze, Lettere edArti, Milano,

La Societa Entomologica Italiana, Firenze.

Samme androg dernæst paa Anskaffelsen af en Del Inven-

tarium til Sekretariatets og Arkivets Comptoir, hvilket bevilgedes.

Regesta-Kommissionen andrager om Forhøjelse af den

aarlige Sum til dens Arbjede (450 Rdl.) til 700 Rdl., for at den

hurtigere kan fremme Udarbejdelsen og Udgivelsen af Supple-

mentet til Regesta Diplomatica, hvilket mindst vil blive lige saa stort

som Hovedværket. Herom æskedes Kassekommissionens Erklæring.
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Redaktoren fremlagde de udkomne Numere afskrifterne:

llist.-nios. Afd. IVde IJind, Nr. 7—8, Math.-Naturvid. Afd. iXde

Bind, Nr. G -8.

Sekretæren underrettede Selskabet om, at dets udenlandske

Medlem J.-M.-C. Du ha mel, i Paris, oplagen den 1 Ile Januar

1867, var dod i Oktober .Maaned d. A.

Samme meddelte dernæst, at Selskabets Lokale ikke længer

vilde blive benyttet af det Kongelige Medicinske Selskab,

der var blevet sammensmeltet med Filiatrien. Derimod havde

Sekretæren ifølge den ham engang givne Bemyndigelse tilskrevet

det Kgl. Oldskriftselskab og det Kgl. Landhushold-

ningsselskab, at Selskabet tillod dem at benytte det som sæd-

vanlig om Tirsdagen og Onsdagen.

Formanden for den mathematisk-naturvidenskabelige

Klasse meddelte, at Klassen havde holdt Møde angaaende et For-

slag til Optagelse af et nyt indenlandsk Medlem, samt at

Klassen havde vedlaget i næste Mede at indstille ham til Optagelse.

Fremlagte vare de som Nr. 365—405 paa Boglisten opførte

Skrifter.

15. Modet den 6^' December.

(Tilstede vare 14 Medlemmer, Madvig, Præsident,
Bendz, Hannover, Reinhardt, Colding, Steen, Lange, Holm, Lutken, Sekre-

tæren, Mehren, Westergaard, Worsaae, Ussing).

Dr. C. F. Liitken forelagde nogle Bidrag til Kundskab om
Krebsdyrslægten Cijamus, Hvallusene, og oplyste dem

ved Afbildninger og Forevisning af Gjenstandene. Denne Af-

handling er bestemt for Selskabets Skrifter og vil blive udstyret

med 4 Tavler.

Den mathematisk-nalurvidenskabelige Klasse fore-

slog Selskabet at optage som Medlem af Selskabet i den nævnte

Klasse: Dr. phil. Hieronymus Georg Zeuthen, Docent i
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Mathematik ved Kjøbenhavns Universitet (s. forrige Møde). Ved den

derpaa følgende Afstemning blev Dr. Zeuthen oplagen som Medlem.

Edw. Sang, Mathematiker i Edinburgh søger Selskabets

Anbefaling og Undei*støttelse til et betydeligt Arbeide, som han

allerede stærkt har forberedt og hvoraf han indsender Prøve-

tavler (i'Specimen pages of a table of the Logarilhms of all

numbers up to one million »). Arbejdet var saa stort, at han kun

kunde haabe at udgive det, hvis alle Evropas leading Qovernments

tilsammen vilde fremme det ved en ganske særlig Subskription.

1 Mødet vare fremlagte de paa Boglisten som Nr. 406—422

opførte Skrifter.

16. Mødet den 20'^ December.

(Tilstede vare 18 Medlemmer: Madvig, Præsident,

Westergaard, Ussing, Hannover, Gislason, Reinhardt, Muller, D'Arrest, Panum,

Steen, Thorsen, Holm, Grundtvig, Liitken, Zeuthen, Sekretær,en, Mehren,

Schiern).

Sekretæren erindrede om, at Budgetforhandlingen, som var

anmeldt paa Mødesedlen, efter Selskabets sædvanlige Fremgangs-

maade plejede at komme først for, og henstillede til Selskabet,

at det Samme fandt Sted denne Gang. Da dette var vedtaget,

meddelte Samme til foreløbig Efterretning, førend Budgettet

foretoges, at der siden sidste Møde var indkommet et Andragende

fra Prof. Dr. Mehren om en Understøttelse af 300 lldl. til

Udgivelsen af en fransk Oversættelse af Araberen Dimischqui's

Kosmografi.

Endvidere meddelte Sekretæren, at Prof. Johnstrup

i Skrivelse til Selskabet af 12te December havde underrettet

dette om, at det Mitscherlich'ske Goniometer til krystal-

lografisk-kemiske Undersøgelser var færdigt og afleveret til det

mineralogiske Museum, og at Selskabets Bidrag derfor ønskedes

udbetalt, hvilket ved Anvisning paa Selskabets Kasse var sket

den samme Dag [Ovs. 1871, S. (41)].
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Derpaa forolaj^'do Kassokommissionpn Ddkaslel til Hud-

gettet tor 1872, som trykt var blevet oinsendl til iMedlomtnorne.

Dette drøftedes oiz vedloces i følgende Form

:

Budg^et for ^^aret 18^3.

Indtægter.
A. Aarli<^c Indtægter:

Renter af Selskabets Fonds*) 5,94 G Hdlr.

Fra det Classenske Fideicommis 200 —
Etatsraad Schous og Frues Legat 50 --

Fra den Iljelmstjerne-Kosenkroneske Stiftelse

for 1873 .

." omtr. 500 —
For Salget af Selskabets Skrifter . . . omtr. 150 —

6,84(5 Rdlr.

B. Kassebeholdningen ved Udgangen af 1872 omtr. 3,100 Rdlr.

*) Selskabets rentebærende Kapitaler ere:

1) Obligationer 4 pCt. i danske Penge:

Indskrevne i Statskassen 110,000 Rdl.,

Rigsbanks Obligationer 3,200 —
Husejer Kreditkasse Obligationer . . 6,000 —
Østifternes Kreditforenings Oblig. . . 3,000 —
Jydske Landejendoms Kred. Oblig. . 1,000 —
Kjobenhavns Laans Obligationer *) . 22,000 —

145,200 Rdlr., Rente 5808 Rdlr.

2) Bankaktier, 300 Rdlr. med Udbjtte omtrent 18 —
3) Dansk- engelske 5 pCt. Oblig. paa 200 £ med Rente 10 £i

4) Aktier i det Sjællandske Jernbaneselskab, 80 £ Sterl.) omtr. 120 —
med Rente 3i £ Sterl ialt \U £}

Tilsammen . . . 5,946 Rdlr.

Af Selskabets Kapitalformue betragtes 100,000 Rdlr. som et Fond, der

ikke maa formindskes. Resten derimod som disponibel til videnskabelige

Foretagender (ifølge Selskabets Beslutning i 1838)

») Indkjebt 2,000 Rdl. i Kbh. Laans Oblig , og indlost 1,000 Rdl.
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Udgifter.

A. Til Selskabets Bestyrelse og dets Virksomhed.



(4oORdlr.)

3) Til Kleinschmidts Grønlandske Ordbog, ncviigct den

l'J.Juiii ISOS CM Uinlcrsliiltelsc indtil i 00 Ud Ir., al udrede

af det lljeliiistjenic-llosenkroiicske Bidrag 400 —

4) Til Udgivelse af Fr. Rostgaards Breve, ved Justits-

raad Bruun. Bevilget d. i. Juni 1869 af det Hjelmstjerne-

Hosenkroneskc Bidrag 300 Bdlr. Heraf er belalt til et Bind

115 Udlr. , til det andet (Udvalg af lians literære Brev-

vexling) Hest IH-^ —

6) Til Prof. Schiellerup : til Udgivelse af en Over-

sættelse af Abd er-Ralmian es-Sufis astronomiske

Værk. Bevilget den I7.Decbr 1869 200 —
C) Til Foreningen for Udgivelsen af danske IVlindes-

mærker til Udgivelsen af et Værk over Roskilde

Domkirke. Bevilget d. 16. December 1870 900 Rdlr. af

det Hjelmstjerne- Rosenkroneske Bidrag fordelt paa 3 Aar

(1871—73) Heraf for 1873 '^^^ —

7) TilEtatsraad Steenstrup til Udgravning ved Sølager.

Bevilget d. 7. Juni 1872 •_J^9 ZI—
1735 Rdlr.

Selskabets Status:

Selskabets aarlige Indtægter omtrent 6846 Rdlr.

Udgifter til Selskabets Bestyrelse og dets Virksom-

hed
*.

1. 1700 Rdlr.

(efter Middelsum) II. 4000 —
5700 Rdlr.

Til Understøttelse til videnskabelige Foretagender

og tilfældige Udgifter haves derfor

a) af Aarets Indtægter omtrent 1146 Rdlr.

Disse to Posters Middelsum for 1852—61 er 834 Rdlr.

-1- 124 Rdlr. = 958 Rdlr., og for Udgifterne i 1862—

1871 var den 1117 Rdlr. -\- 52 Rdlr. = 1169 Rdlr.

b) Fra forrige Aars Budget til Understøttelserne 1. 5. 7. 500 —
og den Iljelmstjerne - Rosenkroneske Kassebe-

holdning omtr. 930 —
?576 R<iir.

Rest omtrent 8i0 Rdlr.
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saa at der til nye UndersloUelser til videnskabelige Foretagender

i 1873 for Tiden kan raades over:

a) af Selskabets egne Midler omtr. 590 Rdlr.

b) af det Hjelmstjerne-Rosenkroncske Bidrag omtr. 250 —
84 U Rdlr.

Der blev bevilget en Understøttelse:

til Prof. Thomsen til Anskaffelse af et Kalorimeter 200 Rdl.

(se foran S. 51).

Om Prof. Mehrens ovennævnte Andragende (S. 54) æskedes

Kassekommissionens Erklæring.

Professor, Universiletsbibliothekar P. li. Thorsen forelagde

dernæst Betragtninger i Anledning af og over det Årna-

Magnæanske Run ehaand skrift.

Et af Etatsr. Professor J. Steenstrup allerede til forrige

Møde anmeldt Foredrag om en jord funden Kaskelot, som

var blevet udsat til dette Møde, maatte alter udsættes, da Tiden

var saa langt fremrykket.

Sluttelig mindede Sekretæren om Tabet af Selskabets

ældste -Medlem, Konferentsraad Dr. F. C. Sibbern, som var

død siden Selskabets sidste Møde. Han havde været Medlem

siden den 26de April 1816.

Fremlagte vare de paa Boglisten som Nr. 423— 435 opførte

Skrifter.
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Tilbageblik

paa Selskabets Virksomhed i Aaret 1872.

Ved Slutningen af Aaret 1871 talte Selskabet 44 indenlandske

og 63 udenlandske Medlemmer. I Aarets Løb har Selskabet

mistet 3 indenlandske Medlemmer, 2 af den historisk-filosofiske

Klasse, nemlig Professor Dr. phil. C. F. Allen* (Medlem siden

15de April 1869) og Konferentsraad Dr. phil. F. C. Sibbern,

Selskabets ældste Medlem (optagen den 26de April 1816), samt

1 af den mathematisk-naturvidenskabelige Klasse, nemlig Pro-

fessor Dr. phil. A. S. Ørsted (Medlem siden 22de December

1866). Af udenlandske Medlemmer har Selskabet mistet 1 af

den mathematisk- naturvidenskabelige Klasse nemlig J.-M.-C.

Duhamel i Paris (Medlem siden Ilte Januar 1867). Derimod

har Selskabet optaget 1 indenlandsk Medlem af den mathe-

matisk-naturvidenskabelige Klasse, nemlig Dr. phil. IJ. G. Zeu-

then, Docent i Mathematik ved Kjøbenhavns Universitet, i Mø-

det den 6te December 1872, samt 1 udenlandsk Medlem af den

historisk-filosofiske Klasse, nemlig Sir John Lubbock, optagen

i Mødet den 19de April 1872. Ved Slutningen af Aaret 1872

talte Selskabet altsaa 42 indenlandske og 63 udenlandske Med-

lemmer. Af disse, henhørte 20 indenlandske og 24 udenlandske

til den historisk-filosofiske Klasse , samt 22 indenlandske og 39

udenlandske til den mathematisk-naturvidenskabelige.

For to af Selskabets E mbedsmænd var den i Ved-

tægternes g 9 foreskrevne Funktionstid udløben i April Maaned,

nemlig for Præsidenten og Redaktøren. Paa Grund af

forskjellige Omstændigheder foregik Valget først i Mødet den

Prof. Allens Død indtraf sidst i December 1871, men da Dødsfaldet

først blev anmeldt i Selskabets Møde den 12te Januar 1872, er det hen-

ført til dette Aar.
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7de Juni. Gjenvalgte bleve Konferenlsraad Madvig og Pro-

fessor Ussing.

Som Medlem af Kassekommissionen gjenvalgtes Etats-

raad L. Miiller.

Regeslakommissionen led et føleligt Tab ved Pro-

fessor Allens Død. Den suppleredes siden ved Valget af Pro-

fessor Schiern og Dr. Rørdam.

Af den Meteorologiske Komité udtraadte efter eget

Ønske Professor Johnstrup, og i hans Sted indtraadte Prof.

Stadsingeniør Colding. — Efter Marineministeriets Anmod-

ning valgtes Proff. Holten og Colding til al indtræde i det

Danske Meteorologiske Instituts Komité. — Ligesom tidligere

har Komiteen ogsaa i Aar modlaget Iagttagelser fra Skagens

Fyr, Hammershus Fyr, Nyhavn og Pastor Jeger i Vedersø.

Selskabet har været samlet i 16 Møder, i hvilke 17 Med-

delelser ere givne: 6 af Medlemmer af den historisk-filosofiske

Klasse, 1 1 af Medlemmer af den malhemalisk-naturvidenskabelige.

En Del af disse ere optagne i « Skrifterne
»

; 4 i deres Belhed

flndes i «Oversigten» for dette Aar og 1 i Udtog; nogle ville

senere blive optagne i en af Selskabets Publikationer, medens

andre ere bestemte for andre Samlinger.

Af Skrifterne er i Aaret udkommet: Femte Rækkes historisk-

fdosofiske Afdeling, Rd. IV, Nr. 7— 8 og Femte Rækkes natur-

videnskabelige og mathematiske Afdeling, Rd. IX, Nr. 6— 8.

Af Værker, til hvis Udgivelse Selskabet har ydet Under-

støttelse, ere udkomne: 1ste Hæfte af Bihliotlieca Danica ved

Chr. Rruun og Justilsraad Dr. Rinks Supplement til hans

«Eskimoiske Eventyr og Sagn». Af »Roskilde Domkirkes Be-

skrivelse« ved Foreningen til Udgivelsen af danske Mindesmærker

ere udkomne Afdeling 2— 3. Desuden er den af Selskabet

understøttede Afskrivning af "Tyge Brahes Brevvexling« ved

Exam. polyt. F. R. Friis nu afsluttet og Haandskriftet afleveret

til Universitetsbibliolheket.



Bestemmelse af Varmegrader i absolut Maal.

Af L. Lorenz.

x!ji af den nyere Tids vii,'tigste Midler til uafliængig af alle

fysiske Hypotheser at opklare Forbindelsen imellem de for-

skjellige Kræfter er Bestemmelsen af de af disse Kræfter af-

hængige Størrelser ved samme absolute Enheder, men medens

det absolute JMaal er gjennemført i Læren om Magnetisme og

Elektricitet, saa har hidtil Varmegraden kun været bestemt

paa en vilkaarlig Maade, og herved er saa at sige Traaden, som

forbinder Varmen med de øvrige fysiske Kræfter, overskaareo.

Det er derfor Hensigten med nærværende Undersøgelse ad ren

empirisk Vej at begrunde en DeGnilion af den absolute Varme-

grad og at vise dennes Anvendelse til nærmere at belyse det

Slægtskab, hvori Varme og Elektricitet staae til hinanden.

De af Gauss og Weber indførte absolute Enheder, som

ogsaa skulle benyttes i det følgende, ere Millimeteren som

Længdeenhed, Sekundet somTidsenhed og Milligrammet

som Masse enhed. Med disse Enheder er som bekjendt den

elektromagnetiske Enhed for Strømstyrke defineret som

Styrken af den Strøm, der, omkredsende Fladeenheden, virker

paa en Magnetpol som en uendelig lille Magnet, hvis Moment

er 1. Weber har endvidere som Enhed for Elektricitets-

mængde valgt Mængden af positiv Elektricitet, som i Tids-

enheden bevæges i positiv Retning i en elektrisk Strøm, hvis

Styrke er Enheden, hvorved da er forudsat, at der samtidig

Overs, over d. K. 0. Vidensk. Selsk. Forh. 1872. 1



gaaer den samme Mængde negativ Elektricitet I modsat Ret-

ning. Vi ville imidlertid i det følgende, hvad der vistnok ogsaa

nu er bleven det sædvanligste, som Enhed for Elektricitets-

mængde betragte den uden fJensyn til Fortegnet tagne Sum af

de to i modsatte Retninger gaaendc positive og negative Elek-

tricitetsmængder, som i Tidsenheden gaae igjennem en Ledning,

hvori Strømstyrken er 1.

Den absolute Varmeenhed er bestemt som den med den

absolute Arbejdsenhed ækvivalente Varmemængde. Vil man nu

definere en Varmegrad som den Temperaturforøgelse en ab-

solut Varmeenhed frembringer ved at meddeles til Masse-

enheden af Vand, saa er endnu Varmegraden dog kun vilkaarlig

bestemt, da den er afhængig åf det valgte Stofs, Vandets,

fysiske Natur. Vælger man derimod istedenfor en vis Masse

Vand et vist Antal Atomer af et Grundstof, saa vil ifølge

Dulong og Petit' s Lov den Opvarming, en given Varme-

mængde frembringer i disse, være uafhængig af Stoffets Natur,

og der bliver da kun tilbage, nærmere at fastsætte det Antal

Atopier, som bør vælges.

Den nævnte Lov gjælder vel ikke ganske nøjagtig for de

faste Grundstoffers Vedkommende, men Afvigelserne have dog

fundet en naturlig Forklaring deri , at Varmen her ikke alene

bliver anvendt til Opvarming, men ogsaa til at udføre et indre

molekulært Arbejde. Derimod er Loven vistnok nøjagtig gjæl-

dende for alle de Luftarter, hvor man kan antage, at intet

af den meddelte Varme medgaaer til indre Arbejde. Varmetab

til ydre Arbejde kan undgaaes ved at opvarme Luften ved et

konstant Rumfang.

Ifølge Regnault er ved konstant Tryk Varmefylden

for Kvælstof, Ilt, Brint

0,24380, 0,21751, 3,40900.

Der udfordres altsaa til under konstant Tryk at opvarme

14n.er Fivælstof, IG'"«"- Ilt, I'"«' Brint

3,41320, 3,48016, 3,40900



relative Varineenheder (I'"«' Vand 1 C°). Disse Ire Tal, livoral

især det første og det sidste komme hinanden meget nær, vise

overensstemmende med Oulong-Petits Lov, al der udfordres den

samme Varmemængde til ved samme konstante Tryk al opvarme

samme Rumfang og aitsaa ogsaa, som vi antage, del samme

Antal Atomer af de anførte Luftarter I Grad.

Ved konstant Rumfang bliver disse Luftarters Varme-

fylde 1,40 (ifølge tidligere Bestemmelser af Lydens Hastighed i

Luften 1,41 og ifølge Regnault's nyere Bestemmelse 1,35)45)

Gange mindre, og tages for de ovenfor staaende tre Tal Middel-

tallet af de lo, som nærmest stemme overens (for Kvælstof og

Brint), nemlig

3,4111,

saa erholdes

2,436 Varmeenheder (l'"»^ Vand 1 C°)

som den Varmemængde, der udfordres til at opvarme ved kon-

stant Rumfang saa mange Atomer af en permanent Luftart 1 C°,

som der findes i
1"™^' Brint.

Den her benyttede relative Varmeenhed kan let udtrykkes i

absolute Arbejdsenheder, og bestemt i dette Maal ville vi .be-

tegne den ved A. Den nævnte Varmeenhed er nemlig ækviva-

lent med el Arbejde af 433 Milligrammeter, og da Væglen af et

Milligram er 9806 absolute Enheder, nemlig Tyngdens Akcele-

ralion udtrykt i Millimeter, saa er

A = 425 . 10^ absolute Enheder.

Til at opvarme I""«"" Brint I G° ved konstant Rumfang ud-

fordres aitsaa

2,436 A = 1035 . 10^ absolute Enheder.

Ligesom der medgaaer en bestemt Varmemængde til at op-

varme det samme Antal Atomer af forskjellige Grundstoffer en

Grad, saaledes udfordres der ifølge Faraday's eleklro-

lyliske Lov ligestore Elektricitelsmængder til at udskille ækvi-

valente Mængder af en Elektrolyt. Da imidlertid ikke altid ækvi-

valente Mængder svare til det samme Antal Atomer, er del



her nødvendigt at vælge en bestemt Typus eller Norm for

Elektrolysen.

Som saadan betragter jeg Elektrolysen af de efter Formlen

RCl(Br, I] sammensatte Stoffer, dels fordi der ber udskilles

lige mange Grundstofatomer ved begge Elektroder, dels ogsaa

fordi vi her have det største Antal Grundstofatomer, som ved

samme Elektricitetsmængde kan udskilles af nogen Elektrolyt.

Alle Afvigelser fra den antagne Norm maa da betragtes som

fremkomne ved sekundære Virkninger af de kemiske Kræfter.

Medens altsaa for Exempel Elektrolysen af stærk Saltsyre be-

tragtes som normal , bliver Vandets Adskillelse en Afvigelse,

som man maaskee kunde forklare ved at antage, at to Atomer

Ilt i Luftform forene sig til et Dobbeltatom.

I et Voltameter udvikles i Tidsenheden af en elektrisk Strøm

med Enhed af Strømstyrke ^geo"^' Brint *). Den samme Strøm

vil af stærk Saltsyre udskille ' samme Vægt Brint og lige saa

mange Atomer Chlor, altsaa ved begge Elektroder lige saa

mange Grundstofatomer. som der Ondes i V480"'*' Brint. Til at

opvarme det samme Antal Atomer 1 C° ved konstant Rumfang

udkræves ifølge det ovenfor fundne

^4^ A = 0,005075 ^ = 216 . 10^ abs. Enh.
480

Vi kunne nu definere en Varmegrad i absolut Maal ved

den Temperaturforøgelse, som A rbejdsen heden ved

fuldstændig og udelukkende at forvandles til Varme frem-

bringer i det samme Antal Grundstofatomer, som

E lek tricite tseu hed en normalt udskiller af en Elek-

trolyt.

Denne Temperaturforøgelse er ifølge ovenstaaende

1

216 . 10^
Centigrad,

*) Jfr. Wiedemanns "die Lehre vom Gaivatiisnius«, 2 Th. S. 917 o. f.



og altsaa er ifølge den givne Definition

1 Centigrad = 0,005075^ = 216.10° abs. Enh.

Fornden den Forbindelse imellem Varme og Elektricitet,

som er udtrykt ved Dulong og Petil's Lov og ved Faraday's

elektrolytiske Lov, og som vi nu have benyttet til Fastsættelsen

af en Definition af den absolute Varmegrad, er der ogsaa en

anden Forbindelse tilstede, som har faact sit første Udtryk ved

den afWiedemann og Franz angivne Lov, hvorefter Lednings-

evnen for Varme og Elektricitet skulde staae i det samme For-

hold til hinanden for de forskjellige Metaller. Det har imidlertid

ved senere Undersøgelser vist sig, at dette Forhold forandrer

sig med Temperaturen , og at Loven derfor i sin oprindelige

Form ikke kan være fuldstændig gyldig, men trænger til en

Modifikation.

Varmens Indflydelse paa den elektriske Ledningsevne har

været undersøgt af flere Fysikere, som Lenz, Becquerel,

Arndtsen, men navnlig er der ved en Række Bestemmelser

af Matthiessen og v. Bose*), som undersøgte Ledningsevnen

af 10 forskjellige rene Metaller, nemlig Sølv, Kobber, Guld,

Zink, Cadmium, Tin, Bly, Arsenik, Antimon, Vismuth, frem-

gaaet det mærkelige Resultat, at Formindskelsen af den elek-

triske Ledningsevne ved en Opvarming fra 0° til 100 C° er

den samme, nemlig i Gjennemsnit 29,307 Procent, for alle de

nævnte Metaller. Lednings mod stand en voxer altsaa ved den

samme Temperaturforøgelse 41,46 Procent, det er, i et lidt

stærkere Forhold end Temperaturforøgelsen (36,6 Procent), naar

Temperaturen regnes fra det absolute Nulpunkt (— 273° C).

Senere have Matthiessen og Vogt**) fundet, at blandt de

rene Metaller danner Jern en Undtagelse, idet Ledningsevnen

her kan aftage indtil over 38 Procent.

Over Temperaturens Indflydelse paa Varme ledningsevnen

') Pogg. Ann. 115, S. 353.

") Pogg. Ann. 118, S. 431.



har der kun været anslillel faa Forsøg, meu det maa dog be-

mærkes, at alle ældre Forsøg over Ledevarmen stemme godt

overens med den tidligere Antagelse , at Ledningsevnen er uaf-

hængig af Temperaturen. Ångstrom') har for to Kobber-

stænger, som dog sandsynligvis ikke vare af fuldkommen rent

Kobber, fundet en Aftagen af Varmeledningsevnen af 15 og

21 Procent mellem 0° og 100 C°, og for Jern 28,7 Procent,

medens Forbes**) for Smedejern har fundet en Aftagen af

imellem 15,7 og 22,3 Procent.

Lægge vi altsaa Mærke til, at den elektriske Ledningsevne

for de forskjellige rene Metaller meget nær er omvendt pro-

portional med Temperaturen, regnet fra det absolute Nulpunkt,

medens, deres Varmeledningsevne mere nærmer sig til at være

konstant, og al Afvigelserne ved begge Arter af Ledningsevne

gaae i samme Retning, saa synes der i de foreliggende Kjends-

gjerninger, saa nær som vi kunne vente det, at ligge den Lov,

at Forholdet imellem et rent Metals Ledningsevne for

Varme og Elektricitet er proportional med Tempera-

turen, regnet fra det absolute Nulpunkt.

Dette Forhold maa imidlertid aabenbart blive mer eller

mindre forandret i forskjellige Tilfælde. Er saaledes Metallet

ikke ensartet eller indeholder det Indblandinger af fremmede

Metaller, overhovedet i Tilfælde, hvor der ved en ulige Opvar-

ming kan fremkomme thermoelektriske Strømme i Le-

gemets Indre, der vil sandsynligvis Varmeledningsevnen blive

forøget eller i ethvert Tilfælde Forholdet imellem de to Arter Led-

ningsevne bhve forandret. Det samme maa uden Tvivl i høj Grad

være Tilfældet, naar Varmen kan forplante sig som Straalevarme

i Legemets Indre, og man maa i denne Forplantning søge

Grunden til, at Varmeledningsevnen for alle gjennemsigtige og

gjennemskinnende, overhovedet for alle 'ikke metalliske Legemer,

*) Ofversigt af K. Vetensk. Forhandl. 1862. Pogg. Ann. 118, S. 423.

**) Edinb. Trans 1862—64.



Gjensynligl er laiiyt slorrc end den, soiii vilde svare til deres

elektriske Ledningsevne. Kndelig inaa l'or flydende liCgeiner

Forholdet forandres ved Delenes lie væ gelighed. Opvarmes

saaledes en Vædskesøjle fra neden, vil denne Bevægelighed

selvfølgelig forøge den iagttagne Varmeledningsevne, og op-

varmes den fra oven, vil der heller ikke ganske kunne undgaaes

Stronminger i Vædskens Indre. Enhver Del af Vædsken i det

samme horizontale Tværsnit vil nemlig ikke nøjagtig kunne have

den samme Temperatur, de koldere Dele ville da synke nedad,

de varmere stige tilvejrs henimod Varmekilden, og Varmeled-

ningsevnen maa derfor nu ved Delenes Bevægelser blive for-

mindsket.

Det maa altsaa fastholdes, at Loven, hvis den overhovedet

er gjældende, sandsynligvis kun kan være absolut gyldig for

de rene, ensartede og faste Metaller. Slrængt taget vil

endog allerede en ulige Opvarming gjøre Metallet uensartet og

vil kunne foranledige therraoelektriske Strømme.

Jeg skal nu søge af de foreliggende Iagttagelser at be-

stemme Forholdet imellem Metallernes Ledningsevne for Varme

og Elektricitet i absolute Enheder. Der vil da heraf fremgaae

det mærkelige Resultat, at dette Forhold for et rent,

ensartet og fast Metal netop er lig med Tempera-

turen, regnet fra det absolute Nulpunkt (— 27 3° C) i

de ovenfor bestemte absolute Enheder.

For at kunne bestemme Varmeledningsevnen i absolut Maal

maae vi vide, hvor stor en Varmemængde der gaaer igjennem

hver Fladeenhed af en Plade med given Tykkelse og ved en

given Varmegradsforskjel paa de to Sider af Pladen. Ældre

Forsøg herover have af let paaviselige Grunde ført til uover-

ensstemmende og meget for lave Resultater, og vi kunne derfor

kun benytte de nyere, af Ångstrom, Forbes og Neumann

udførte Forsøg, som temmelig nær stemme overens indbyrdes,

uagtet disse tre Iagttagere have udført deres Forsøg uafhængig

af hinanden og paa meget forskjellige Maader. Vi ville fore-



løbig benytte de af Ångstroru valgte Enheder : Centimeler, Minut,

Centigrad og som Varmeenhed 1 Gram Vand 1 C°.

Ångstrom*) fandt Varmeledningsevnen for

kobber . , . 58,94 ved 0° C

— ... 61,63 — —
Jern .... 11,927— —
Qviksølv . . 1,061 ved 50° C.

Den sidste Bestemmelse udførtes med en i et Glasrør inde-

sluttet Kviksølvsøjie, som opvarmedes fra oven.

Forbes fandt i de ovenfor omtalte Forsøg for

Jern . . . 12,36 ved 0° C

— . . . 12,42 — —
— . . 9,21 — —

Neumann**) bestemte Varmeledningsevnen af 5 forskjellige

Metalstænger og tillige relativt ved indbyrdes Sammenligning

deres elektriske Ledningsevne. Idet denne for Sølv sattes lig

100, antoges den for Kobber lig 73,3. Resultaterne vare med

de ovenfor benyttede Enheder

Varmelednings- elektrisk «



utvivlsonil tor lavt Kesullat for Kviksølv, for hvilkel Metal man

af Ångstroms Forsøg finder j = 0,655, naar Qviksølvels elek-

triske Ledningsevne ved 50"* C antages lig 1,62.

iMiddelværciien af Qvolienlen q for Kobber, Zink og Jern er

efter Neumanns Forsøg 0,914. Om delte Tal i Henhold til de

andre Forsøg bør gjøres større eller mindre, er vanskeligt at

afgjøre; da imidlertid Varmeledningsevnen i Neumanns Forsøg

ikke er reduceret til 0° C , maa q af denne Grund antages lidt

mindre. Saaledes turde vistnok

fj = 0,90 ved 0° C

være det Resultat, som med størst Sandsynlighed lader sig ud-

drage af de foreliggende Forsøg.

Den saaledes bestemte Værdi af q er altsaa i de af Ang-

slrom benyttede Enheder Varmeledningsevnen af el Metal , hvis

elektriske Ledningsevne er 1 , naar Sølvets sæltes lig 100.

Igjennem hver Kvadrat millimeter af en Plade med Varme-

ledningsevnen q^ og hvis Tykkelse er 1°"°, gaaer i hvert Sekund

I A J 9.

^ • 100
*

60
"~

600

relative Varmeenheder (l^^Vand 1 C°) ved en Temperaturforskjel

af I C° paa Pladens to Sider. Da den her benyttede Varme-

enhed er lig 1000 J, og da vi have fundet 1 C° udtrykt i abso-

lute Enheder lig 0,005075 A, saa vil den til q svarende abso-

lute Varmeledningsevne, som vi ville betegne ved h^, være

bestemt ved

7 q 1000^ .^e ,

^'=6~00 • 0,005075 A = "^^^'^ ^^

Heraf sees, at Reduktionsfaktoren, hvorved Varmelednings-

evnen fra Ångstroms Enheder reduceres til absolut Maal, er uaf-

hængig af A.

Med den ovenfor antagne V^ærdi af q er nu

Å-i
= 296.

Betegnes den tilsvarende absolute elektriske Ledningsevne
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ved xi , saa skulde denne ifølge den angivne Lov være be-

stemt ved
I-̂1 rp

naar T er den fra det absolute Nulpunkt og i absolulc Enheder

beregnede Temperatur. ForVandetsFrysepunkt er T= 273 . 1 C°,

og naar Cenligraden udtrykkes i absolute Enheder

T = 1,385 ^ = 589 . 10%

hvoraf følger

_L = 0,00468^ = 1,99 . 107.

Ville vi nu heraf beregne den absolute Ledningsmodsland

af en Siemens Enhed (en Qviksølvsøjle, 1 Meter lang, 1 Qva-

dratmillimeter i Tværsnit, ved 0° C), maae vi kjende Forholdet

imellem Sølvets og Qviksølvets specifike Ledningsevne , men

dette Forhold forandrer sig temmelig meget med Sølvets fysiske

Tilstand, og selv om man, hvilket vistnok er det sædvanligste,

vælger Sølvet i Tilstand af haardtrukken Sølvtraad, kan man

dog ikke opnaae nogen stor INøiagtighed ved Bestemmelsen af

dette Forhold. I Wiedemanns »die Lehre vom Galvanismus«

(IsleDel S. 18I| tindes Tallene 1,739 (E. Becquerel), 1,7 (Lamy),

1,63 (Matthiessen) for Qviksølvets Ledningsevne, naar Sølvet

sætles lig 100. Matthiessen*) har senere angivet Tallet 1,65 og

Siemens**) Bestemmelser give 1,72 og 1,78. Disse Tal gjælde

for 0° C.

Vi ville i Henhold hertil antage Qviksølvets Ledningsevne

ved 0° C lig 1,72, hvorved dets Ledningsmodsland ifølge oven-

staaende Beregning i absolut Maal vilde blive

—^— = 0,00272 A = 1,16 . 10^

Heraf følger, naar Siemens Modstandsenhed udtrykt i ab-

solut Maal betegnes ved >S,

S = 2,72 A == J,16 . 1010.

*; Pogg. Ann. Bd.114, S. 314. Jvf. B. 116, S. 377.

**) Pogg. Ann. B. 110, S. 18.
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Dette Resultat ville vi nu sammenligne med de direkte ab-

solute Maalbestemmelser af Siemens Modstandsenhed , som ere

udførte dels ved Hjælp af inducerede Strømme, dels ved den af

en konstant Strøm i en Leder udviklede Varmemængde. Ved

den første Methode har Weber*) fundet

S = 1,0257 . 101%

medens den af British Assodation nedsatte Komité**) fandt som

Middel

S = 0,964 . 1010.

En lille af Matthiessen***) angiven Korrektion, hvorved

begge disse Værdier vilde blive 0,3 Procent lavere, er her uden

Betydning.

Disse Bestemmelser afvige saaledes ikke meget fra den

ovenfor af Varmeledningsevnen beregnede Værdi af S, men de

ere dog begge noget lavere. Man kunde nu vel søge Grunden

til denne Afvigelse i den mindre skarpe Bestemmelse, vi endnu

have al Metallernes Varmeledningsevne, navnlig i Forhold til

deres elektriske Ledningsevne, men jeg troer dog, at Grunden

til Afvigelsen ligger paa et andet Sted.

Allerede den i Forhold til den Nøjagtighed, hvormed For-

søgene have været anstillede, store Forskjel i de af Weber og

den nævnte Komité fundne Resultater, en Forskjel, som i Virke-

ligheden beløber sig til 8 Procent, tyder paa Fejl, som ikke

kunne henføres til tilfældige lagttagelsesfejl, men som snarere

maa tilskrives en ufuldstændig Theori. Det maa da bemærkes,

at Forsøgene have været udførte med Induktionsstrømme

af foranderlig Strømstyrke, men det turde for Tiden

utvivlsomt fremgaae som Resultat af forskjellige saavel theore-

tiske som experimentale Undersøgelser, at vi endnu kun kjende

Theorien af de foranderlige inducerede Strømme i dens Hoved-

*) Abh. d. k. Ges. d. Wiss. zu Gottingen 1862.

**; Reports of the 33 meeting of the B. Ass. 1863. Jenkin: Pogg. Ann.

B. 126, S. 369.

***) Pogg. Ann. B. 125, S. 497.
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træk, og al dens Resultater kun kunne betragtes som en første

Tilnærmelse. Man maa derfor, trods den store Omhyggelighed,

hvormed de anforte Maalinger have været udførte , ikke tillægge

dem nogen altfor stor Vægt.

Bestemmelsen af den elektriske Ledningsmodstand ved Hjælp

af den Varmeudvikling, som en konstant elektrisk Strøm

frembringer i en Leder, er i theoretisk Henseende langt mere

simpel og sikker end Induktionsmethoden, saaledes som
denne hidtil har været anvendt. Heldigvis have vi en

stor, med Omhyggelighed udført og beregnet Forsøgsrække af

V. Qvintus Icilius*), hvorved denne Fysiker har bestemt den

Varmeudvikling, som en given Strømstyrke frembringer i Se-

kundet i forskjellige Kobber- og Platintraade , hvis elektriske

Ledningsmodstand var bestemt ved Sammenligning med en af

Weber i absolute Enheder maalt Etaion, Betegnes ved V det

Antal relative Varmeenheder (I""«' Vand 1 C°), som ved Strøm-

styrken s fremkommer i hvert Sekund i en Siemens Modstands-

enhed, saa erholdes ved disse Forsøg Bestemmelsen af Fion-

stanten a i Ligningen

V = as^ . 1,0257 . IQi",

naar vi med Qv. Icilius benytte Webers Bestemmelser af elek-

trisk Ledningsmodstand, medens vi med den tidligere Betydning

af A som det absolute Arbejdsækvivalent for den relative Varme-

enhed (l"«^ Vand 1 C°) og af S som den absolute Værdi af

Siemens Modstandsenhed have

Af disse to Ligninger følger

S = aA . 1,0257 . lO^".

I de nævnte Forsøg benyttedes tre forskjellige Vædsker i

Kalorimetret, nemlig Vand, Alkohol og Terpentinolie, Den første

Vædske havde det Fortrin fremfor de to andre , at den gav

Varmemængden umiddelbart i de valgte Varmeenheder, men paa

*) Pogg. Ann. B. 101, S. 69.
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den anden Side kan man herved ikke undgaae en lille Fejl paa

Grund af Vandets slørre Ledningsevne for Klektricilet, hvorved

den iagttagne Varmeudvikling og dermed ogsaa Konstanten a

maa blive lidt for lille. Forsøgene med Alkohol viste paa Grund

af Alkoholens Flygtighed en saa ringe Overensstemmelse ind-

b yrdes, at de maae lades ude af Betragtning.

Som Middel af 28 Forsøg med Vand erholdes

a = 2,643 . iO-'",

og af 10 Forsøg med Terpentinolie

a = 2,652 .
10-10.

I disse to Værdier af a er der ikke større Forskjel end den,

man kunde vente sig paa Grund af Vandets større Lednings-

evne, og man maa derfor antage det sidste Tal som del, der

med størst Sandsynlighed kan udledes af Qv. Icilius' Forsøg.

Med denne Værdi af a erholdes

S = 2,720^ = 1,16 . 1010,

altsaa nøjagtig den samm.e Værdi for Siemens Modstandsenhed

i absolut Maal som vi ovenfor havde udledet af Metallernes

Varmeledningsevne. At det iøvrigt netop bliver nøjagtig den

samme Værdi, maa selvfølgelig betragtes som en Tilfældighed.

Ogsaa ad en anden Vej erholde vi en Stadfæstelse af Rig-

tigheden af den her fremsatte Lov, idet vi ville finde, at der

ved denne Lov fremtræder den nøjeste Overensstemmelse imel-

lem Lovene for Energiens Forplantning i Metallerne,

hvad enten denne Forplantning skeer ved Varmens eller ved

Elektricitetens Bevægelse.

Der forstaaes ved Energi enhver Størrelse, som lader sig

maale ved Arbejd senheder. Vi betragte kun her Energiens

Forplantning ved Varme og Elektricitet, forsaavidt den i begge

Tilfælde skeer ved Ledning, saaledes at vi altsaa see bort fra

Varmens Forplantning i Legemernes Indre ved Straaling og ved

thermoelektriske Strømme, ligesom vi for Elektricitetens Ved-

kommende afsee fra Forplantningen ved Induktion og thermo-

elektriske Strømme.
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Betegnes ved Q den i Enhed af Rumfang tilstedeværende

Energi i et Legeme, saa er Tilvæxten -ijdt, som Q ved Varme-

ledning modtager i Form af Varme i Tidselementet dt, som

bekjendt bestemt ved

dQ d , dT d . dT d ,dT ...

dt dx dx dy dy dz dz

hvor T er Temperaturen og k Varmeledningsevnen, der i Al-

mindelighed maa betragtes som en Funktion af Temperaturen.

Sættes heri, ifølge den ovenfor fremsatte Lov,

k ^= kT
^

idet X er den elektriske Ledningsevne, erholdes

^dQ d dT''
,

d dT- d dT- ,.^

dt dx dx dy dy dz dz

i hvilken Ligning vi tænke os alle Størrelser udtrykte i absolute

Enheder.

Da Energitilvæxten her fremtræder alene i Form af Varme,

staaer den i et bekjendt, af Legemets Vægtfylde og Varmefylde

afhængigt Forhold til Temperaturtilvæxten, og Ligningen angiver

derfor fuldstændigt Loven for Varmens Forplantning ved Ledning.

Ere i et Punkt x, y, z af et Legeme den elektriske Strøm-

tætheds Komposanter u, v, w, og er x den elektriske Lednings-

evne, saa vil den af Rumfangselementet dx dy dz i Tidsele-

mentet dt modtagne Varmemængde ifølge Joules Lov være

^2 _j_ y2 I j^2

dx dy dz dt.

Indeholder dette Rumfangselement tillige Elektricitetsraængden

f dx dy dz^ og er den elektriske Spænding (Potentialet) samme-

steds P, saa modtager paa samme Tid Elementet Energien

F -T- dx dy dz dt
dt ^

i Form af Elektricitet. Naar altsaa Q ligesom før betegner den

i Rumfangsenheden tilstedeværende Energi, saa er Tilvæxten
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—j- dt^ som skyldes Elektricitetens Bevægelse og som frem-

træder baade i Form af V;\rme og af Elektricitet, bestemt ved

dt at X

Tillige er, idet vi see bort fra den ved Induktion opslaaede

Elektricitet, ifølge Ohms Lov

dP dP dP
w = —x-7— , v = —x^— , rø = — x-f—

,

4
dx dy dz

hvortil kommer den Kir chhoff'ske Ligning

ds /du dv _,dw\
dt \dx dtj dz

}'

Altsaa er

dt
~~

[dx 'dy dz ) \ dx dy ~^^
dz )'

hvoraf følger

dQ_ (duP dvP dwP\
dt ~ \d^^ dy "^ dz )' ^

'

Hvis der ved Elektricitetens Forplantning fremkommer elek-

tromotoriske Kræfter i Legemets Indre (Thermoelektricitet), saa

er for alle Elementer, hvori disse fremkomme, hverken Joules

eller Ohms Lov gjældende. Alligevel synes ogsaa i dette Til-

fælde den sidste Ligning at bevare sin Gyldighed, idet den

stemmer overens med den Erfaring, at en konstant Strøm, som

gjennem et Tværsnit af en Ledning gaaer over fra en mindre

til en større elektrisk Spænding, her frembringer en Absorblion

af Varme, som er proportional med Strømstyrken og med Til-

væxten i Spænding.

Vi see imidlertid her bort fra mulige thermoelektriske

Strømme i Legemets Indre og erholde da af den sidste Ligning

ved Qjælp af Ligningerne (4)

^dQ d dP^ d dP^ d dP^
at dx dx dy dy dz dz

Ved at sammenholde denne Ligning med Ligning (2) seer

man, at Lovene for Energiens Forplantning ved Elektricitets-
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ledning ug ved Varmeledning ganske have samme Form; den

positive eller negative elektriske Spænding og Temperaturen

regnet fra det absolute Nulpunkt komme til at svare til hin-

anden og blive, naar man vælger det her foreslaaede absolute

Maal for Centigraden, at maale med de samme Enheder. Et

Legeme vil ifølge disse Ligninger i ethvert Element af sit Rum-

fang modtage den samme Energitilvæxt, hvad enten det er

uelfktrisk og har en paa forskjellige Steder forskjeliig absolut

Temperalur 2', eller det er ensformig opvarmet og har en elek-

trisk Spænding + P-, hvis numeriske Værdi i ethvert Punkt er lig

T. Herved er dog tillige forudsat, at x i begge Tilfælde har

uforandret den samme Værdi, hvilket kun tilnærmelsesvis er

rigtigt. I det næste Øjeblik bliver derimod Forholdet væsent-

lig forandret, idet Energitilvæxten i det elektriske Legeme frem-

træder i Form af Varme og ikke som elektrisk Spænding.

Derfor er heller ikke Loven for Elektricitetens Forplantning

bestemt ved Ligning (7) , som alene kan tjene til at bestemme

Energitilvæxten, medens derimod, som vi have seet. Loven for

Varmens Forplantning er bestemt alene ved Ligning (2). Naar

Elektriciteten vedvarende, paa en uforanderlig Maade bevæger

sig igjennem et Legeme — og det er kun dette Tilfælde vi

her kunne behandle, da vi ikke tage inducerede Strømme med

i Beregning — saa er Elektricitetsmængden s til enhver Tid

den samme, og Ligning (5) vil da blive

du dv dw
d^^ly^'d^'

hvilken Ligning i Forbindelse med Ligningerne (4) giver

d dP, d dP ^ d dP
dar dx dy dy dz dz

Det er altsaa af denne Ligning i Forbindelse med de nød-

vendige Grændsebetingelser, at den elektriske Spænding bliver

at bestemme.

Elektricitetens Bevægelse er her antagen permanent, og for

at dette fuldstændig kan blive Tilfældet, maa den udviklede
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Varme, i hvilken Form liueryililvæxteii her udekikkcnde freiii-

trædor, bortledes. Vi ville nu, for at gjennemføre Analoglen

imellem elektrisk Spænding og Temperalur videre, tænke os

de tilsvarende Korudsætninger overførte paa Varmens Bevægelse

i et Legeme; at disse Forudsætninger i Virkeligheden ikke

kunne opfyldes, kommer her ikke i Betragtning.

Vi tænke os da et Legeme, hvori Varmens Bevægelse ved-

ligeholdes permanent, og hvori den hele Energi, som Varmen

er i Stand til at frembringe i Form af Arbejde ved Overgangen

fra en højere til en lavere Temperatur, bortledes paa ethvert

Punkt af Legemet og saaledes ikke mere fremtræder i Form af

Varme.

Naar man vedvarende tilfører et Legeme i hvert Sekund

Varmemængden W ved den absolute Temperatur T og paa

samme Tid vedvarende bortleder Varmemængden TF^ ved en

lavere Temperatur T^ , saa vil Varmetilstanden vedligeholde sig

uforandret, hvis hele Differensen W— W^ forvandles til Arbejde,

og man vil ifølge den mekaniske Varmetheori erholde det hele

Arbejde, som Varmemængden W er i Stand til at frembringe

ved Overgangen fra Temperaturen T til T^, naar man har

^--^
(9)

Sæltes for de tre sammenstødende Flader af et uendeligt

lille retvinklet Parallelepipedum

W
-=^ = ldy dz -\- ridxdz + t,dx dy^

saa vil man for de tre andre Flader have

og Ligningen (9) vil da give

dl <h dl_^
,10)

dx dy dz

Her er T^dydz den gjennem Fladen dij dz i Tidsenheden

tilledede Varmemængde, men denne er ogsaa, naar k er Varme-

overs, over d. K. D. Videiisk. Selsk. Forh. 1872. 2
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7 rp

ledningsevnen, bestemt ved —h -j- dy dz^ altsaa er

_ h dT__ d_T^

^ T''dbc~ * dx'

og paa samme Maade

dT ^ dT
' dy^ dz

Disse' Ligninger give i Forbindelse med Ligning (10)

d dT d dT d dT -

dx dx ay dy dz dz

Vi see saaledes, at ved den her tænkte særegne Bevægelse

af Varmen, hvor Forudsætningerne ere stillede ganske i Ana-

logi med de i Virkeligheden tilstedeværende Betingelser for

Elektricitetens permanente Bevægelse, vilde Temperaturen være

at bestemme af den samme Differentialligning som den elek-

triske Spænding (se Lign. (8) ),

Ved Elektricitetens permanente Bevægelse gjennem et Le-

geme fremkommer Varme, som tilsidst ogsaa, naar Varmen

vedvarende afledes paa samme Maade , erholder en permanent

Bevægelse. Energitilvæxlen, som skyldes baade Elektricitetens

og Varmens Bevægelse, vil nu blive Nul i ethvert Element af

Legemet, og af Ligningerne (2) og (7) vil man erholde

d jiP^+r~)^d j(P^-^T^) d
^
d[P^+T^) _^

dx dx dy dy dz dz '

ved hvilken Ligning i Forbindelse med Ligning (8) den elek-

triske Spænding F og den absolute Temperatur T altsaa bhve

at bestemme, naar saavel Bevægelsen af Elektriciteten som af

Varmen er bleven permanent.

Leder man saaledes Elektricitet igjennem et Legeme, idet

man holder en lille Del Cq af dets Overflade ved en konstant

elektrisk Spænding Pq og en anden Del a^ af Overfladen ved

Spændingen P^, og holdes tillige disse to Flader ved den samme

konstante Temperatur l'o, medens den øvrige Del af Overfladen

er omgiven af fuldkommen slette Varme- og Elektricitetsledere,
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saa vil dor tilsidsl IVemkomme en permanent Bevægelse af

Eleklricitel og Varme, hvorved Klektriciteten vil udvikle den

samme Varmemængde, som der afledes gjennem Fladerne a^

og o,.

Sæltes
p2 4. rpz -^AP-\-B=ø, (13)

idet A og B ere to vilkaarlige Konstanter, vil man ved de givne

Ligninger (12) og (8) erholde

d dø d dø , d dø
dx dx dy dy dz dz

De to Konstanter A og B bestemmes dernæst saaledes, al

man lor begge Fladerne o^ og c, erholder f/> = 0, idet man

sætter

P^'^ -\- T^''' ^- AP^+ B = 0.

Med de heraf følgende Værdier for A og B^ nemlig

A = -{P,+P,) og B^P,P,-T,\ (15)

vil man for alle Punkter i Legemet have

= 0, (16)

idet herved saavel Differentialligningen (14) som Grændsebetin-

gelserne i Fladerne Cq og a^ ere tilfredsstillede, medens Grændse-

betingelserne for den øvrige Del af Legemets Overflade, hvor x

er O, tilfredsstilles ved en hvilkensomhelst, altsaa ogsaa ved den

her antagne Værdi af ø. Af Ligningerne (13), (15) og (16)

følger

T^~T,^={Po-P) (P-P,). (17)

Naar man altsaa i længere Tid leder en konstant elek-

trisk Strøm igjennem en paa en hvilkensomhelst Maade for-

met Leder, som er omgivet af yderst slette Varmeledere, og

holder man Temperaturen i begge Tilledningsfladerne ens og

konstant, saa vil Temperaturen i ethvert Punkt af Ledningen

kunne beregnes af de to elektriske Spændingsforskjel for det

betragtede Punkt og de to Tilledningsflader. Omvendt vil det

2*
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fundne. Resultat kunne tjene til en experimental Bestemmelse af

Centigraden i absolute Enheder.

Den Temperaturforøgelse, som skyldes den elektriske Strøm,

er T— To- ^'" «>"

T--T^^>[T-T^)\
og altsaa ifølge den sidste Ligning

Da højre Side har sin største Værdi for 2 P = Pq + ^n
saa er, naar P^ antages større end 1\ ,

ogsaa

P — PT- T, < "
.^

'
. (18)

Heraf sees , at den højeste Temperaturforøgelse,

som kan fremkomme i noget Punkt af Ledningen, altid er

numerisk mindre end den h'.alve Differens af de elek-

triske Spændinger i de to Tilledningsflader. Den vilde

netop blive lig med denne halve Differens, hvis man kunde af-

køle Tilledningsfladerne til det absolute Nulpunkt, nemlig for

^^=0. Saaledes staae altsaa elektrisk Spændingsforskjel og

den højeste Temperaturforøgelse, som man ved den kan opnaae,

i den nøjeste Forbindelse med hinanden.

Det er derfor heller ikke uden interesse at beregne den elek-

triske Spændingsforskjel for Exempel i et galvanisk Elements Poler,

Elementets »elektromotoriske Kraft«, i Centigrader, saaledes at

der herved udtrykkes den højeste Varmegrad, denne Spændings-

forskjel kan frembringe. Den elektromotoriske Kraft af et

Daniells Element er omtrent 12 .

10^
o absolute Enheder, Po-

lernes halvt Spændingsforskjel eller, som man kunde udtrykke

det. Elementets »positive Spænding" (den negative antaget lige

saa stor) er følgelig 6 . lO^o absolute Enheder eller (idet 1 C°

er lig 216 . 10^) 2780 C°. Delte vilde altsaa være den største

Temperaturforøgelse, som Elementet ved en konstant Strøm

kunde frembringe i en Ledning, naar Elementet selv holdles ved

en konstant Temperatur. I Virkeligheden vilde denne Tempe-

raturforøgelse dog kun kunne finde Sted, hvis man kunde af-
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kole Klementet eller dets Poler til det absolule Nulpunkt;

antages derimod for disse en Temperalur af 20 C° over Vandets

Frysepunkt, vil man af Ligning (17) tinde 2502 C" som den

højeste Temperaturforøgelse.

I et af Hunsen*) undersøgt thermoeleklrisk Kobberkies-

Kobber Element var den elektromotoriske Kraft omtrent lig ^/lo

Daniells Element, og den "posilive Spænding« altsaa omtrent lig

.278 C°, naar det ene Lodningssted var opvarmet til Tinnets

Smeltepunkt og det andet til omtrent 60 C° over Vandets Fryse-

punkt. 1 Virkeligheden vilde den højeste Temperaturforøgelse,

beregnet ligesom ovenfor, være omtrent 111 C°.

Man maa imidlertid ikke heraf slutte, at for Exempel det

sidstnævjite Element ikke skulde kunne give en Gnist og altsaa

en langt stærkere Opvarming ved Ledningens Afbrydelse; jeg er

tvertimod overbevist om, at dette er muligt. For at vise , hvor

overordentlig let de elektriske Gnister fremkomme ved en Strøm-

afbrydelse, skal jeg anføre følgende Forsøg. En elektrisk Strøm,

hvis Strømstyrke i absolut Maal var 20, blev ledet igjennem en

I
mm

[y\^ Kobbertraad. Denne var forbunden med en skarp

Staalæg, hvormed et andet Sted af Traaden blev skrabet ved

hurtige Strøg. Der viste sig da i fuldstændig Mørke endnu en

Lysning imellem Staalæggen og Kobbertraaden , naar Afstanden

imellem de to Punkter af Kobbertraaden, som ved Staalæggen

sattes i ledende Forbindeise med hinanden, kun var 100""".

Denne Lethed, hvormed en Gnist fremkommer ved Strømmens

Afbrydelse, viser imidlertid kun, at Induktionen her spiller

en væsentlig Rolle.

Pogg. Ann. B. 123, S. 505.
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Iagttagelser^ som tyde paa, at Affinitetens Størrelse i

forskjellige chemiske Processer maa opfattes som Mul-

tipla af fælles Constanter.

Af Julius Thomsen.

Mine Undersøgelser over Affiniteten mellem Qvælstof og Ilt

have gjentague Gange henledet min Opmærksomhed paa et For-

hold, som jeg allerede for mange Aar siden har iagttaget (Pogg.

Ann. 92), nemlig at Varmeudviklingen ved de chemiske Processer

i mange Tilfælde fremtræder som simple Multipla af fælles Con-

stanter. Skjøndt jeg i Løbet af mine Undersøgelser ofte har

iagttaget delte Forhold, er det dog altid forekommet mig for

voveligt at udtale en saadau Lov, saalænge den ikke kunde

støttes med utvetydige Beviser; thi en Affinile tslov efter

Multipla af fælles Constanter vil, naar den viser sig be-

grundet, kunne faae stor IJetydning for UdvikUngen af Affinitets-

læren eller den dynamiske Chemi, medens Feiltagelser i denne

Henseende let kunde give Undersøgelserne en uheldig Retning.

Saafremt jeg til Beviisførelsen for en saadan Lov havde

kunnet benytte de ældre thermochemiske Undersøgelser, vilde

der allerede være et temmehg stort Materiale til min Raadighed.

Men desværre kan jeg paa Grund af de mange Urigtigheder,

som jeg fra Tid til anden har paaviist i de ældre thermoche-

miske Bestemmelser, kun tillægge disse en ringe Grad af Paa-

lidelighed, saa at jeg næsten udelukkende er henvist til mine

egne Undersøgelser; enkelte ældre Talstørrelser, der af for-

skjeUige Experimentatorer ere fundne tilnærmelsesviis overeens-
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slemmende, vil jeg dog kunne benytte. Paa Grundlag af delte

ISlaleriale skal jeg nu ved flere Exempler af forskjellig Art godt-

{.'jøre, at Varmeudvikliogen viser sig som Multipla af fælles

Constauler.

1. Srorlilternes Dannelse af deres Bestanddele.

Allerede for flere Aar siden har jeg bestemt Varmeudvik-

lingen ved Indvirkning af Chlor paa Svovlsyrlingvand; den be-

løber sig til 73906*= for hvert Molecul Chlor. Endvidere har jeg

fundet, at den ved Svovlsyrlingens Absorption i Vand udviklede

Varme for hvert .Molecul Svovlsyrling udgjør 7698^ Føjes nu

liertil de for kort Tid siden (Berl. Ber. 4, 941) meddelte Resul-

tater af mine Undersøgelser over Brintens Affinitet til Chlor og

Ilt, have vi (for = 16)

{SO^ Aq, æ-) = 73906'

(>S02, Aq) = 7698

{H, Cl, Aq) =39315
{H^-, O) = 68376

Af disse Størrelser kan man nu beregne den Varmeudvikhng,

som fremtræder, naar Svovlsyre, opløst i Vand, dannes

af Svovlsyrling, Ilt og Vand. Man har nemlig

[S0\ Aq] + i,S02 Aq, Cr-) = (SO"-, Cl\ Aq)

og endvidere

(SO"-, cr-, Aq) = [SO"-, O, Aq) + 1{Cl, H, Aq) — (HS O).

Ifølge de ovenfor anførte Tal har man da

7698«= + 73906«= = (SO-, O, Aq) + 78630«= — 68376«=

og altsaa

(SO-, O, Aq) = 71350«=

d. e. naar Svovlsyrlingluft, Ilt og en stor Vandmængde indvirke

paa hinanden og danne, en særdeles fortyndet Opløsning af

Svovlsyre, bliver den Varmeudvikling, der ledsager Processen,

71350«= for hvert Molecul Svovlsyrling.

I Ber. Berl. chem. Ges. 2, 496 har jeg bestemt Varmeudvik-

lingen ved Opløsningen af Svovlsyr emonohydrat i
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Vand; Forsøgene fortsattes indtil 1600 Moieciiler Vand mod 1

iVIolecul Svovlsyre, og Varmeudviklingen var da

(SO' IP, Aq) = 17848«

Denne Talstørrelse er netop Fjerdedelen af den

ovenfor nævnte, thi man har

{SO^, O, Aq) = TISSG-^ = 4 . 17837<^.

For at kunne føre Svovlsyrens Dannelse tilbage til dens

Elementer, maatte man kjende Varmeudviklingen ved Svovl-

syrlingens Dannelse af Svovl og Ilt. Denne Størrelse har jeg

endnu ikke bestemt, da den hører til en Række Forsøg, som

senere skulle anstilles; men den er idetmindste tilnærmelsesviis

bekjendt fra ældre Forsøg. Andrews har fundet, at 1 Gram

Svovl ved sin Forbrænding udvikler 2307*'; senere have Favre

& Silbermann fundet 2221", et Tal, der som bekjendt ikke

er bestemt ved Qviksølvcalorimetret. Multiplicerer man nu disse

Tal med Svovlels Atomtal 32, haves

,^ „,, 73824"= Andrews

710/2 Favre & Silbermann.

At disse Talstørrelser og især den sidstnævnte staaer i nøie

Forbindelse med de ovenfor anførte , vil let sees. For Svovlets

vigtigste Ilter flnder man saaledes følgende Tal

(S, C)2) = 71072« = 4.17768« Favre & Silbermann.

[80^, O, Aq) = 71350 =4.17837 Thomsen.

(SO^ H^, Aq) = 17848 = 1.17848 Thomsen.

{SO^, O, E^ O) = 53502 = 3. 17834 Thomsen.

(S, 6)3, H^ O) = 124674 = 7. 17796

(S, 03, Aq) = 142422 = 8.17803

Efter hvad der saaledes er udviklet, kan det vel ikke be-

tvivles, atStørrelserne af de i de her nævnte Processer

tilfredsstillede Affiniteter maae betragtes som Mul-

tipla af en fælles Constant, og at denne Constant

omtrent er 17810«.
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2. Uvælstofiltoriies Uannolse.

Salpelersyrling, Salpelerundersyrc og Salpetersyre frem-

stilledes af Qvælstoftveilte paa følgende Maade. Tørt Qvælstof-

Iveilte og ligeledes tor Ilt lededes i passende iMæiigdeforhold

sammen i en i Calorimelret anbragt Beholder af Platin, hvor

Luftarterne forenede sig, medens den ved foreningen udviklede

Varme optoges af det Platinbeholderen omgivende Vand og

derved maaltes. Fra del første Calorimeter lededes de blandede

og forenede Luftarter til et andet Calorimeter, hvor de opløstes

og sønderdeltes i Vand og hvor den Varmeudvikling, der led-

sagede denne Sønderdeling, blev maalt. Opløsningen af den

sønderdelte Salpeterundersyre i Vand blev dernæst i et tredie

Forsøg iltet med Chior til Salpetersyre og den derved udviklede

Varmemængde maalt.

I mine regelmæssigt fortløbende detaillerede Afhandlinger skal

jeg meddele alle herhen hørende Enkeltheder, men her indskrænke

mig til at meddele de vigtigste Resultater.

Mine Undersøgelser over de tre omtalte Processer have

givet følgende Resultater:

(iV2 02, 02) = 39136«

(N^O*,Aq) = 15505

(N^O^Aq, Cl^) = 28554

d. e. naar Qvælstoftveilte forener sig med tør Ilt til Salpeter-

undersyre og denne Forbindelse fremstilles i luftformig Tilstand,

er Varmeudviklingen for hver 2 Moleculer eller 60 Gram Qvæl-

stoftveilte 39136^ Leder man den dannede ,Salpeterundersyre

til Vand, bliver Varmeudviklingen 15505% og endeligt er Varme-

udviklingen ved Opløsningens Iltning med Chlor 28554«.

I disse Tal gjenfinder man ikke ligefrem den ovenfor

nævnte Constant; men ved Addition af de første Tal faaer

man, idet

(N^ 0\ 02) + [N^ 0\ Aq) = (iV2 02, 02, Aq),

(iV2 02, 02, Aq) = 54641« = 3 . 18214«
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eller omtrent det Tredobbelte af Coustanten. Da lu Salpeter-

iindersyren befinder sig i en anomal Tilstand og er underkastet

en Dissociation, ligger det nær at antage, at den deelvise De-

composition af Salpeterundersyrens Molecul forøger Reactionen

[N^ O'^j 0^) med omtrent 2700% saaat den iagttagne Varme-

udvikling ikke fremtræder som et Multiplum af 18200'=, og at

naar Salpeterundersyren ledes til Vand, hvorved der indtræder

en Decomposition, der igjen bringer den anomale Tilstand til

al forsvinde, Ileactionen netop formindskes med den samme

Størrelse, saa al Summen af begge Reaclioner giver en normal

Værdi eller el xMultiplum af omtrent 18200«.

Reactionen ved Salpeterundersyreopløsningens Iltning med

Chlor bestaaer af følgende Led:

Cl^ + m O + A^2 Qi Aq = 2 HClAq + JV2 0'^ Aq,

og den caloriske Virkning bliver saaledes

(N^ O' Aq, Cr-) = (.Y2 Qi A^^ 0\ -h 2 (iZ, Cl, Aq) — (H^, O).

Indsættes nu heri de af mig fundne Talstørrelser, faaer man

28o54<= = (N-'O'Aq, O) -f- 78630-= — 68376%

hvoraf man da finder

UV-^ 0^ Aq, O) ^ 18300«=

d. e. Salpeterundersyreopløsningens Iltning til Salpetersyre med

Ilt giver en Varmeudvikling, der netop er den tidligere omtalte

Constant.

Af disse Størrelser findes endvidere Varmeudviklingen

ved Q væls loftveiltets Iltning til Salpetersyre; thi naar

Qvælstoftveilte med Ilt iltes til Salpeterundersyre, denne ledes

til Vand og den saaledes dannede Opløsning iltes med Ilt,

dannes Salpetersyre. Dette udtrykkes ved følgende Formel:

(iV2 0% 02) -f (NW*, Aq) + (N-' O'Aq, O) = (iV2 0% 0-',Aq).

Ved at indsætte de nu bokjendte Størrelser i denne Formel

finder man

39136'= + i 5500"= + 18300«= = {N^ 0^, 0^, Aq) eller

(N^ 0\ 0^, Aq) = 72941« = 4 . 18235
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d. e. naar Qvælstoftveilte iltes lil Salpetersyre i vandig Op-

losning, indtræder en Varmeudvikling, der er det -i-Dobbcltc af

Constanten.

Som man vil see af Ovenstaaende, er Varmeudviklingen

ved Salpetersyrens Dannelse bestemt, uden at det var nødvendigt

at opstille nogen Hypolhese angaaende den Decomposition, som

Salpetersyren undergaaer ved at opløses i en stor Mængde Vand,

thi i Formlerne staaer bestandigt Udtrykket N^ 0^ Aq for denne

Opløsning. Det lader sig nu bevise, at Salpeterundersyrens De-

composition med en stor Mængde Vand ikke giver Qvælstoftve-

ilte og Salpetersyre, som man ofte antager, men Salpetersyrling

og Salpetersyr«.

Saafremt Decompositionen foregik paa førstnævnte Maade,

maatte den udtrykkes ved følgende Formel

3 iV2 O* + ^^ = xV2 0^ ~\- 2 iV2 0^ Aq,

og til denne Decomposition vilde da svare følgende caloriske

Reaction:

3 (N^- O', Aq) = 2 (iV2 0% OAq) — [^ 0\ O'').

Nu er endvidere

[N^ OS O, Aq) = (iV2 OS Aq) + (iV2 O' Aq, O),

og ved denne Lignings Combinalion med den foregaaende faaes

følgende Slutningsresultat:

UV^ 0\ 02) + (iV2 OS Aq) = 2 [m 0^ Aq, O).

Men da efter de ovenfor meddelte directe Bestemmelser

Summen af de to første Størrelser er 64641% medens højre

Side af Ligningen kun udgjør 36600% er den paagjældende

Reaction umulig.

Man maa derfor antage, al Saipeterundersyren under disse

Omstændigheder omsættes til Salpetersyre og Salpetersyrling efter

Ligningen

2 iV2 O* -f ^^ == N^ 0^ Aq + N-' 0^ Aq,

og den Varmeudvikling, der svarer til Dannelsen af

Salpetersyrling, kan da beregnes efter Formlen

•l[NW\Aq)==[N^O\0\Aq)-{-[mO\0,Aq)— 2{mO\0-').
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Indsætler man heri de nu bekjendte Størrelser, faaes

2. 15505« = 7294P + (N^ O'-, O, Aq) — 2. SeiSG^

hvoraf man da finder

(iV2 02, O, Aq) = 36341'= = 2 . ISITO-^

d. e. den ved Qvælstofiltets Iltning til Salpetersyrling tilfreds-

stillede Affinitet svarer ligeledes til et Multiplum af den ofl-

nævnte Constant, nemlig det Dobbelte af denne.

Det vilde nu være meget interessant at kunne bestemme

Affiniteten i selve Qvælstoft veil tlst; men det er ikke hidtil

lykkedes mig med Nøjagtighed at bestemme denne Størrelse,

fordi Qvælstofiltets Decomposition I alle de Processer, jeg hidtil

har undersøgt, ikke foregaaer paa en saa constant Maade, at

den kan anvendes i calorimelriske Øjemed. Berthelot har søgt

at bestemme denne Størrelse af Krudtels Forbrændingsvarme;

men det saaledes fundne Kesultat er aldeles upaa-

lideligt, dels fordi Beregningen støtter sig til mange unøj-

agtige Bestemmelser, og dels fordi den søgte Størrelse frem-

træder som en Differens mellem meget store Tal, medens den

selv sandsynligviis kun udgjør nogle Procent af disse.

Affiniteten i Qvælstof for iltet er lidHgere af Favre &

Silbermann bestemt til -^ 17448«. Da jeg havde bestemt Brintens og

Kuliltels Forbrændingsvarme i Ilt, forsøgte jeg ogsaa at bestemme

disse Stoffers Forbrændingsvarme i Qvælstofforilte ved Anvendelse

af ganske det samme Apparat. Der blev deels forbrændt Kulilte

i Qvælstofforilte, deels Qvælstofforilte i Brint. Ved disse For-

brændinger dannes altid røde Dampe, selv naar man, som i

sidste Forsøg, forbrænder Qvælstofforilte i eu Almosphære af

Brint. Resultaterne kunne derfor ikke naae ganske den samme

Nøiagtighed som de øvrige Bestemmelser. Efter den første Me-

thode fandtes for hvert iMolecul Qvælstofforilte — 18626"= og

efter den anden Methode — 18007*= eller gjennemsnilligt

UY2 0) =—18316.

Affiniteten er her som bekjendt negativ ; men dens nume-

riske Værdi er den oftomtalte Constant.
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Ved al sammeaslille de her meddelte Resullater faaer man

følgende interessante Oversigt:

(iV2 O-, 0'^) = 39136
I
abnorme Reactioner

(iV2 O*, Aq) = 15505 ) (see ovenfor)

(N^, O) = —18316 = —1 . 18316

N^ O' Aq, O) = + 18300 = + 1 . 18300

(iV2 02, 0,ylj) = 36341= 2.18170

(iV2 02, 02,^4 ^)= 54*641= 3.18214

(A^2 02, 0^yl5)= 72941= 4.18235.

Middelværdien for den fælles Factor er altsaa 18260«', medens

vi for Svovlets ilter have fundet 17820*; DifTerensen er omtrent

2 Procent. De 3 sidste Tal vise, at Varmeudviklingen stiger

med Iltmængden, 18300 for hvert Atom Ilt.

3. IlaDgauilternes Dannelse.

Da Manganet danner saa mange Iltforbindelser, vilde en

fuldstændig thermochemisk Undersøgelse af dette Metal have en

meget stor Interesse. Men desværre er en saadan Undersøgelse

forbundet med betydelige Vanskeligheder, og det er ikke hidtil

lykkedes mig at gjennemføre den fuldstændigt. Imidlertid er

jeg dog naaet saa vidt, at jeg med Sikkerhed veed, at denne

Undersøgelse vil føre til en Constant af omtrent samme Stør-

selse som den ovenanførte, og at ogsaa her Varmeudviklingen

for hvert Atom Ilt viser en Differens af denne Con-

stants Størrelse, men i modsat Retning af, hvad der

finder Sted ved Qvælstofilterne. Thi medens ved disse

sidste Varmemængden eller Affiniteten for hvert Atom Ilt voxer

med Constantens Værdi, er ved Manganet Varmemængden for

hvert nyt Atom Ilt saameget mindre, som Constantens Værdi

udgjør.

Efter den af mig anvendte Skrivemaade (Ber. Berl. chem.

Ges. 4. 586) betegner Formlen JTn Manganforiltehydrat, idet hver

vandret Streg betegner en Partikel Uydroxyl, saa at altsaa Mn
er liig Mn 0^ H- eller Mn O . H"- O. Betegnes nu den caloriske
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Constant, som omtrent iidgjør ISOOC^, ved a, vil Forholdet ved

Mangan stille sig paa følgende Maade: •

(2K, 0^) =2«
(2K, 0% Aq] = O

{2M^, 0^, Ag) = — a,

saa at altsaa Manganforiltehydratets Iltning til Manganoverilte-

hydrat er ledsaget af en Varmeudvikling, medens Mangansyrens

Dannelse skeer uden Varmeudvikling og Manganoversyren dannes

under Varmeabsorption.

Naar jeg har afsluttet mine Undersøgelser om Manganet,

skal jeg komme tilbage til dette Forhold.

4. Sulphaternes Dannelse af deres Bestanddele.

Over Metallernes Iltning foreligger der endeel ældre Under-

søgelser. Skjøndt nu disse ikke kunne gjøre Fordring paa stor

Nøjagtighed, skal jeg dog anvende dem her, da de forskjellige

Experimenlatorers Resultater stemme nogenlunde indbyrdes. Se-

nere, naar jeg har udvidet mine Undersøgelser til delte Om-

raade, skal jeg komme tilbage hertil.

For Kobberets Iltning have vi

{Cu, O) = 38304«= Andrews

36528 Dulong

37416 = 2. 18708^

Efter mine Undersøgelser er Kobberiltets Neutralisations-

varme (1. c).

{CuO, SO^ Aq) = 18800'= Thomsen,

hvoraf følger

[Cu, O, S 0^ Aq) = 56216<= = 3 . 18705^

Jernsulphatets Dannelse af Kobbersulphat og Jern giver

følgende Varmeudvikling:

(Fe, 0,SO^Aq) — [Cu, 0,SO^Aq) = 37820-= Favre & Silb.

37470 Andrews

37645 = 2. 18822

(CujO^SO'^Aq) = 56216 = 3.18705

{Fe, O, 80^ Aq) = 93861 = 5 . 18772.
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For Blyets Iltning har jeg allerede for mange Aar siden

(Pogg. Ann. 92. S. 37) fundet Tallet 54336= , hvilket stemmer

ret godt med nedenstaaende Tal.

[Ph, O) = 54336-^ Thomsen

53010 Woods

55340 Favre & Silb.

54229^

Da nu efter mine Bestemmelser (Pogg. Ann. Bd. 163 S. 531)

Blyiltets Neutralisationsvarme for Salpetersyre udgjør ITTTO*^ og

Differensen mellem Svovlsyrens og Salpetersyrens Neutralisations-

varme udgjør 3530"= (1. c. S. 387), vilde Blyiltets Neutralisations-

varme for Svovlsyre være 21300% saafremt Blysulphatet forblev

i Opløsningen, og denne Forudsætning er nødvendig for Sammen-

ligningens Skyld. Man har saaledes

(Ph, O) = 54229-=

*{PhO, SO^ Aq) = 21300

*[Pb, O, SO^Aq) = 75529«= == 4 . 18882'=.

Ved en Stjerne foran Formlen betegner jeg, at Reactionen

er tænkt under anomale Forhold, i dette Tilfælde saaledes uden

Sulphatets Bundfældning.

For Cadmiums Iltningsvarme findes kun en enkelt Be-

stemmelse.

{Cd, O, R^ O) =- 30462«^ Ditte

(Ud, SO^Aq) = 23820 Thomsen

{Cd, O, SO^ Aq) = 54282 = 3. 18094«=

Zinkens Iltningsvarme er bestemt af flere Experimentatorer;

Talstørrelserne ere følgende:

(Zn, O) = 84660 Hess

85860 Andrews

84800 Dulong

84900 Favre & Silb.

{Zn, O) = 85000«=

{^, SO-" Aq) = 23410 Thomsen

{Zn,0, SO^Aq)^ 108460'^ = 6.18077c.
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Magniums lltningsvarme har jeg for Hydratets Vedkom-

mende bestemt til 149700*=; Ditte har som Maximum for det

vandfrie Ilte fundet 148600«=. Man har saaledes

(Mg, O, H^ O) = 149700« Thomsen

(Mg, SO'^Aq) = 31220 Thomsen

(Mg, 0,SO^Aq)= 180920= 10. 18092^

Resultatet af det sidste Afsnit er altsaa følgende: Naar et

Metal, Ilt og Svovlsyre i stærkt fortyndet Opløsning indvirke paa

hinanden saaledes, at der dannes en vandig Opløsning af Sul-

phatet, kan Varmeudviklingen, d. e. Størrelsen af de tilfreds-

stillede Afflniteter, udtrykkes ved følgende Tal:

(Cu, O, SO'^ Aq) = 56216= 3.18705'=

*(Ph, O, SO^Aq) = 75550 = 4.18888

(Fe, O, SO'^ Aq) = 93861 = 5. 18772

(Cd, O, SO'^Aq) = 54282 = 3.18094

(Zn, O, SO^Aq) = 108460 = 6. 18077

(Mg, O, SO^ Aq) = 180920 = 10. 18092

Affinitelsloven efter Multipla af fælles Constanter er heri

saa tydeligt udtalt, at der vel ikke kan være nogen Tvivl. Smaa

Correctioner ville vel senere blive indførte i disse Talstørrelser,

fordi flere af dem støtte sig til ældre Iagttagelser, men væsen-

lige Forandringer vil der sikkert ikke vise sig. Det er iøvrigt

interessant at lægge Mærke til, at Kobber, Bly og Jern have

samme Constant, gjennemsnitligt 18790"=, og at Constanten ogsaa

for Cadmium, Zink og Magnium er lige stor, imen mindre end

for de førstnævnte Metaller, gjennemsnitligt 18090*=. At Me-

tallerne paa denne Maade skille sig i to Grupper, kan ikke være

paafaldende, men er tilmed et yderligere Beviis for, at de tre

sidstnævnte Metaller danne en bestemt chemisk Gruppe. løv-

rigt er Afvigelsen i Constantens Størrelse kun 4 Procent, og

det er bekjendt, at alle vore physisk-chemiske saakaldte Con-

stanter vise en Variation, der ofte langt overgaaer den her

stedfindende, saaledes som vi t. Ex. finde det i Dulong & Petits
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teter netop er den søgte Gonstant, idet alle de øvrige blive

Multipla af denne. Som de mindste Størrelser have vi

(N-' O' Aq, O) = 18300«

(SO* B^, Aq) = 17848

(iV2, O) = —18316

og den ofte omtalte Gonstant er jo netop et Tal i Nærheden af

18000*; d. e. naar Qvælstoffori'te decomponeres i Qvælstof og

Ilt, naar vandig Salpeterundersyre forener sig med Ilt til Sal-

petersyre, og naar Svovlsyrehydrat indvirker paa en stor Vand-

mængde, er i alle tre Tilfælde Varmeudviklingen tilnærmelses-

viis lige stor, og ved de øvrige her omtalte Processer frem-

træder en Varmeudvikling, der netop udgjør et Multiplum af den

ovennævnte Størrelse.

Heraf kan nu imidlertid ikke sluttes, at enhver chemisk

Varmeudvikling bliver et Multiplum af den nævnte Størrelse.

Himeligviis er det nødvendigt, at Stofferne før og efter Ind-

virkningen tilfredsstille visse fælles Betingelser; men hvilke

disse Betingelser ere, lader sig næppe forud angive. Muligt

er det ogsaa, at flere Gonstanter paa een Gang kunne udøve

deres Indflydelse, men om saadanne Tilfælde vil først Fremtiden

kunne dømme.

For theoreliske Betragtninger over de molecu lære Kræfter

synes de her omtalte Phænomener at aabne en vid Mark; thi

saafremt det i større Udstrækning bekræfter sig, hvad jeg ikke

betvivler, at Varmeudviklingen ved de chemiske Processer, eli'er

den Arbeidsmængde, som svarer til disse, eller, hvad der er

det Samme, Størrelsen af de tilfredsstillede Affiniteter, naar

forskjellige Stoffer danne analoge Forbindelser, saaledes som jeg

har viist det i Afsnittet om Sulphaterne, fremtræder som Mul-

tipla af fælles Gonstanter, synes dette at tyde paa et Forhold

ved Atomer og Moleculer, hvorom man hidtil har været uvidende;

og naar det viser sig i større Udstrækning, hvad jeg har fundet

for Qvælstof og Manganforbindelserne, at Størrelsen af de til-

fredsstillede Affiniteter for hvert Iltalom differerer en constant
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Størrelse, og efler Uadicalets Natur enten i positiv eller negativ

Retning, ligger der i dette Phænomen en Antydning med Hen-

syn til de moleculære Kræfter, der minder om don elektro-

chemiske Tlieori.

Hvorledes det nu end forholder sig hermed, saa er der

ingen Tvivl om, al det her antydede Phænomen, Alfiniteten som

Multiplum af fælles Constanter, fortjener en hol Grad af Op-

mærksomhed; thi jeg tvivler ikke om, at der paa Grundlag heraf

senere vil udvikle sig en Dynamik for de chemiske Processer,

stottende sig til Stoffernes moleculære Tilstand. Naar man be-

tænker, hvilken Indflydelse paa Chemiens Udvikling de i Be-

gyndelsen af delte Aarhundrede af Dalton og WoUaston efterviste

Multipla i Kulbrinternes og de oxalsure Saltes Sammensætning

have udøvet, idel de have givet Anledning til den almindelige

Begrundelse af Atomlheorien, vil man vel ikke kunne nægte, at

der, saafremt de omtalte Phænomener vise sig at have almindelig

Gyldighed, vil aabne sig et nyt og stort Omraade for Chemiens

Udvikling.

At dette Phænomen har været mig bekjendt i mange Aar,

fremgaaer af mine tidligere bekjendtgjorte Arbejder. IPogg. Ann.

Bd. 92 S. 44 skrev jeg ved Udviklingen af en Grundlov for Affini-

tetsphænomenerne Følgende:

«Es verdient beachtet zu werden, dass die Werlhe von

{R, O, S Aq) als Multipla einer und derselben Grosse

auftreten; es ist nåmlich

fur Zn . . . (R, O, SAq) = 6 . 11 So«

-Fe — = o. 1129

- Pb — = 4 . 1129

- Cu — =3. 1120

-Ag — = 1 . 1126

"Die nåmliche Grosse tritt als Grundzahl hervor in den

thermodynamen Åqvivalenten der Melalle, vvorauf ich spater

einraal zuruckkommen werde«.

3*
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Her ere Tallene nu bestemte for 0^1; for 0=16 bliver

Constantens Middelværdi 16 . 1 130' == 18080*=. netop den samme

Størrelse, som jeg i nærværende Afhandling ofte har nævnt.

De fleste af mine Samtidige, som have beskjælliget sig med

thermochemiske Problemer, synes at være ubekjendte med mine

i Aarene 1853—54 i PoggendorfTs Annaler offenliggjorte Ar-

bejder, og deraf kan det forklares, deels at flere Sætninger,

som jeg deri har udviklet, i senere Arbejder af H. Sainte-

Claire Deville, Berlhelot og Andre ere opstillede som nye

Sætninger, deels at man hidtil ikke har bemærket Tilstede-

værelsen af Multipla i de V^armephænomener, der ledsage de

chemiske Processer. Forhaabenligt vil delte i Fremtiden blive

anderledes.



37

Et Par Bidrag til Bedommelse af den nyere Folkelitteratur

i Ægypten.

Af Prof. A. V. Jlehrcu.

sju«jj ^NixXiJI iC«^l*JJ Oj.J>L^ ^1 cX-AjtfiS —-ii J, \_j^_::SUii! ^ ^_JU5'

o: Abu Schadufs Klagesang med Kommentar, en

Skildring af de ægyptiske Fellahers Liv og Sæder, ved

Jusu( b. Muh. as-Scharbini. Bulaq 1274 H. (1857

Ch.) in fol. 229 pg.

JJen klassiske Litteraturs Blomstringsperiode for det Arabiske

henvisnede ved Chalifatets Sammenstød med skythiske Folkeslag,

der under forskjellige Navne, Seldjuker, Mogoler og Tatarer, til-

intetgjorde Rigets Uafhængighed. Ægypten var, som bekjendt,

det Land, der længst bevarede den sidste Rest af Selvstændighed,

og hvor man endnu finder frodige Skud af den ældre Stamme

indtil henimod Begyndelsen af det 16de Aarh., da Tyrkernes Er-

obring tilintetgjorde den sidste usle Skygge af Chalifatet og

lagde Baand paa den friere Aands Udvikling; den senere Litte-

ratur bestaaer da, som for Øiebhkket, overveiende enten af en-

cyclopædiske Værker, der bearbeide det ældre for Videnskaben

vundne Forraad'), eller i Udgaver og Kommentarer af tidligere

') Blandt saadanne Encyclopædier, der forene en klar og let overskuelig

Sammenstilling med et for Videnskaben værdifuldt Indhold, skulle vi

blot her nævne Værket: «al-mustathref fi kulli fannin mustathsref« o:

"Bogen, der giver det Nyeste og Bedste i enhver skjon Videnskab«, hvis

Forfatter Schihab ed -Din Ahmed el-Ibschihi (fra Slutningen af det 14de

Aarh.) gjennemgaaer det Vigtigste af Arabernes Humaniora i 84 Capitler;

2 Fol. B., trykt 2dea Gang i Cahirah 1279 H. = 1862 Ch.
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Skrifter. Ved Siden af denne nlmindelige Tilbagegang, der kan

siges allerede at begynde henimod det Ilte Aarh. Ch,, finde vi

dog hist og her enkelte Træk af en eiendommeiig Originalitet,

udsprungne af dette Folies særlige Naturgrund. Idet de ydre

Forhold kun sjældent ydede den fornødne Ro til at fordybe sig i

Videnskabens alvorlige Studier, eller egnede sig til en Fort-

sættelse af den skjønne Litteratur efter ældre Mønstre, bliver

det ikke ualmindeligt for en Del af den Tids Forfattere at søge

en aandelig Tilfredsstillelse, eller vel ogsaa en Art Livserhverv,

i en efter vore Anskuelser næsten alle Grændser overskridende

kaad og ironisk Livsbetragtning, hvor man giver sin Tids Elen-

dighed i alle dens forskjellige Retninger til Pris for en bidende

Satire. Imedens dennes meget ofte slibrige Indhold morer den

raae Samtid, udtømmer Digteren sig i sin skaanselløse Skildring;

i den Alt om sig gribende Fordærvelse og Tilbagegang, der f. Ex.

bragte Digteren Saadi i det 13de Aarh, til at forlade sin Hjem-

stavn efter, som han i Indledningen til Gulistan *) udtrykker sig,

paa Grund af Talarernes Erobringer, «at have set Verden komme

i Urede lig en ISegers Haar" , kan Intet bedre frembringes. Om
Digteren imidlertid kun er et simpelt Udtryk for sin Tid og en

Typus for den almindeHge Raalied , eller med et lidt idealere

Præg staaer over samme, kan ofte være yderst vanskeligt at af-

gjøre; hvad der længst bevares, er et glimrende Herredømme

over den ydre Sprogform, hvorpaa vi som et maaskee neppe i

nogen Litteratur overgaaet Exempel have at nævne de i det Ilte

Aarh. Ch. affattede Noveller eller Maqamer af Hariri. Arabernes

nøgterne, skarp-rationalistiske og let bevægelige Aandsanlæg slaae

allerede her over i et Ironiens Gøglespil, der kun i enkelte Glimt

giver Plads for en vemodsfuld Stemning, hvormed Digteren

stundom betragter den nøgne Virkehghed, men i Almindelighed

finder sit Udtryk i en med de livligste Farver udsmykket Skildring

af de forskjelligste Livsforhold. Et saadant Arbeide, men rigtig-

*) s. Gulistan de Sudi par Semelet p. 5.
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nok af langl mere underordnet Natur, have vi i den her fore-

liggende Heskrivelse fra det 17de Aarh. Cli. (= Ilte Aarh. H.)

af de ægyptiske Bønders Sæder og Levemaade, affattet i Form

af el Digt i den ægyptiske Bondedialekl. Dets Forfatter Jusuf

b. Moh. b. Abd-el-Guwad b. Kliidr as-Sharblni, der

ifølge et Par Steder, hvor han omtaler en Valfart til Mekka, har

levet henad Midten af det Ilte Aarh. Heg. '), angiver som An-

ledning til dette Værks Tilblivelse Tidernes Tryk, der ikke til-

lader at dyrke nogen Videnskab ; han har derfor maaltet bøie

sig for en Tid, da, som det hos en Digter hedder:

«Du o Allah! har givet Jøder i tusindviis af Sølv og Guld,

medens jeg neppe har at sætte min Fod under!

Du gav mig Forstand, men ingen Penge; hvad nytter vel

Forstand uden Penge?« -)

og han har ladet sig overtale til at udgive dette Digt om Rif-

bøndernes Levevis og Sæder, oplyst med en vidtløftig og burlesk

Kommentar, hvori ved given Leilighed ere indlagte alle Slags

historiske Anekdoter, der dels kunne tjene til en klarere Op-

fattelse af de enkelte Vers, dels blot ere meddelte for at more

Læseren. Den comiske Titel, der svarer til Indholdet af dette

Værk er: Hazz-ul-Kahiif fi-scharhi Qasidi Abi-Scha-

diif o: Hvad en stakkels Pjalt ryster af sig til Forklaring af

Abti-Schadufs Klagesang.« Abu-Shadiif« er nemlig Navnet

paa Helten i Digtet, afledet af Schadiif, hvormed man benævner

') s. Udg. p. 101, 131, 159. 1 Værket »Ægypten, Forschungcn iiber Land

und Volk wahiend eines zehnjahrigen Aufenthalts von Alfred v Kremer-

er delte Arbeide omtalt som et ganske moderne, der rauligen kunde være

at benføre til en nulevende Kahirenser Literat under det pseudonyme

• Scherabini" s. B. I p. 58— 60. Den ærede Forfatter har neppe benyttet

det her foreliggende Værk videre end til et Uddrag om Fellahernes Bryl-

lupsceremonier, da han ellers let vilde have kunnet undgaae denne Feii-

tagelse.

') De her anførte Vers af Digteren Ibn Rawendi fra det 10de Aarh. Ch.

læses p. 4:

j»lXJ9'L^ Lj Jt^j*i cyfr^^^ ^ BjiaÅiU \^b\j,'i '^j^^ <jr"^
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en af de simpleste og almindeligste Vandøsningsmaskiner, der

bruges af de ved Nilen boende Fellaher ^). Man kan derfor let

indsee Grunden til, at dette Arbeide, trykt 1274 H. (= 185| Ch.)

i Regjeriogstrykkeriet i Bulåq, er bleven en af de hyppigste

Underholdnlngsbøger i Orienten, hvor de materielle Nydelser

ved selskabelige Sammenkomster som oftest kun afvexles med

en Oplæsning af et Koranafsnit eller en Episode af et gammelt

Heltesagn. Betingelsen for at existere i Verden er da, som

Forfatteren i sin Fortale meddeler, at rette sig efter sin Samtid

og sit Selskab:

»Snart ser Du mig som en Vismand og Lærer, snart som

Vantro og Fritænker*;

"Snart hører Du mig istemme Psalmemelodier, snart ser

Du mig som en stor og fornem Herre«;

»Forstaaer Du kun Hemmeligheden af at slutte Dig til dit

Selskab, vil det snart vise Dig den opgaaende Sol og Maane« — ^).

Det er Rigets Stilling og Opløsningstilstand, der truer med

at lilintelgjøre alt Erhverv. Ægypten befandt sig henimod Slut-

Lane giver os et Billede af en saadan Maskine med den dertil hørende

Fellah, s. nianners and customs t. II p. 163; smlgn Niebuhr, Reise-

beschreib. t. I p. 150; ^Ji^>-Oi, hvoraf Adjectivet ^_j-;^o ^^ afledet, be-

tyder en Lid- eller FiUhue, langagtig og spids, lidt forskjellig fra den i

Ægypten af fattige Folk nu brugte "libdat«; indenfor denne bar man

efter vor Commentar p. 176 sædvanlig den saakaldte jjis J^ (tartour),

der imidlertid efter Dozy Diet. des vétem. p. 262—78 synes at betegne

en meget stor, foroven rund Beduinhat, og neppe skikket til at

bæres indenfor en anden. Da begge Hovedbeklædninger for største. Delen

ere gaaede af Brug og desuden afvexle i de forskjellige Lande, er det

yderst vanskeligt at bestemme nøiagtig deres Anvendelse. Det heraf

afledede Adjectiv »Qahuf- udtrykker en »Stakkels Pjalt«, der bærer en

• Qahf». Disse Betydninger forekomme ikke i noget Lexicon.

s. p. 5:

L«j^^ ciJui! \j^J^ ^jj' — L^j-« vi;^aJl^U
^^^ ^\ ^UåA



ningen af iMamluksullanernes Uerredømme som et Stridsæble

imellem Persien og Tyrkiet, i det første Land var med Be-

gyndelsen af det 16de Aarh. Dynastiet Safi kommen til Magten,

hvis Sultan, efter al Sandsynlighed Ismail, der med et alminde-

ligt, fra Persernes Hovedbedækning laant Øgenavn kaldes «Kizil-

båsch, o: Rødhoved'), havde udfordret den næstsidste Mamluk-

sultan Qansuweh al - Ghuri i et Par Vers, der leilighedvis med-

meddeles i Commentaren

:

"Sværd og Dolk er vor Vellugt; bort med Narcisser og

Myrte 1

»

»Vor Lædskedrik er vore Fjenders Blod, vort Bæger deres

Hjerneskal.« ^).

Den herfra truende Ulykke synes foreløbig at være bleven

fjernet, men kun for at følges af en langt værre: Tatarernes

eller Tyrkernes Erobringstog, som Forfatteren beskriver med de

Ord: «næst efter Antichristens Komme, den værste

Ulykke, der kan ramme Islam«. I Indledningen til det

her foreliggende Digt siger da Forfatteren om sig selv: « Tidens

"Trængsler have ramt denne Bogs Forfatter og Sorgens Pile

"have saaret ham, saa at han, ensom og forladt med Himlens

"Stjerner til sit Selskab og et Maal for alle Slags Ulykker, ud-

ogyder Tnarer over sine tabte Venner og kun haaber paa Ti-

"dernes Forandring. Taalmod under Tidens Omskiftelser hører

»til Kjendemærkerne paa ædle Naturer. Alt dette er jo ensartet

') Om dette Øgenavn s. Weil Gesch. des Abbasiden Chal. in Æg. t. H

p. 400, V. Hammer Gesch. des Osman. Reiches t. II p. 343, sgin Sudi

Comment. til Haflz, udg. af Brockhaus B. I p. 141, 227.

") S. Udg. p. 201:

^JJi\•, ,j-w5--i!l JÆ v^t _- LoL^^^ ^:^\xå'\^ o>-^5
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«med hvad mit Digts Helt Åbu-Schaduf lider, og det Samme,

«der har bevæget ham til at nedskrive sin Klagesang.« — ^)

Med Hensyn til vor Forfatters Liv er Intet videre bekjendt,

end hvad han selv meddeler som Prøver af sine Digte f. Ex. i

en Rundsang til Ære for Cahirais smukke Qvinder:-)

"Jiisuf er mit Navn. og jeg anraaber Herren om Tilgivelse

for mine Synder;

«Mit Fødested er Scharbin, anset imellem Ægyptens Flækker;

«En Plads rig paa ædle og dygtige Folk, hvis Videnskabs

Berømmelse har været stor«. —
Denne lille Flække horer lil Nildeltaet og ligger i Provinsen

Gharbieh. ^) Desuden omtaler han selv, som anført i det

Foregaaende, et Par Gange, at han foretog en Pilegrims-

vandring A. 1074—75 H. = (1664 Ch.). Af de forskjellige

Smaaprøver af hans Poesi, der enten i Form af Kjærligheds-

digte indeholde en veemodig Klage over Tidens Ulykker, eller

slaae over i en tøilesløs Kaadhed og Overgivenhed, f. Ex. i en

rimet Tale om Glæderne ved det vel besatte Bord ^), faaer man

det samme Indtryk som af det foreliggende Arbeide om Rif-

bøndernes Sæder, at han tilhører en Tid, der har tabt al Sands

for en ædlere Poesi, men at han med sin Tids aldeles fordær-

vede Smag er i Besiddelse af en sprudlende Humor, der ved

mange Leiligheder minde om, hvad \i beundre hos Hariri. Det

er imidlertid især for det reale Indholds Skyld, at dette Arbeide

kan blive Gjenstand for en videnskabelig Betragtning, idet vi

neppe i den Arabiske Litteratur have noget lignende, der med

») s. p. 100.

2) s. p. 205:

*j s. Relat. de l'Ég. par Abd al-Lathif, par de Sacy p. 642 og det nær-

værende Digts Udg. p. 54.

*) S. Udg. p. 174.
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en saa naturlro, desværre undertiden altfor cynisk Skildring, gjør

os bekjendt, dels med den Tids Sæder i Orienten, dels med en

menneskelig Levevis, der kun ubetydeligen hæver sig over

Dyrenes. Desuden frembyder det af Digteren valgte Jargon,

en tro Efterligning af Bondesproget, adskillige interessante

Sammenligningspunkter med den almindelige Vulgærdialekt, hvori

vi f. Ex. have enkelte Udgaver af 1001 Nat, og hvorfor jeg ikke

har anset d^t upassende al ordne de neppe i nogetsomhelsi

Lexicon forekommende Udtryk og at bringe en Del af de gro-

veste Anomalier ind under de almindelige Udviklingslove, der

iagttages i Sammenligningen mellem det htlerære og vulgære

Sprog. — Det hele Arbeide omfatter to forskjellige Afsnit

:

det første indeholder en vidtløftig Beskrivelse af Fellahernes

Levemaade, deres Navne, Klædedragt, forskjellige Hoitidsskikke,

Prøver af raa Folkepoesi, det Hele til Afvexling krydret med en

.Mængde Smaahistorier om deres dyriske Dumhed og sluttende

med eo i Form af et Læredigt (Urdjuzet) paa 193 Vers sammen-

trængt Fremstilling af det foregaaende Indhold; del andel det

egentlige Fellahdigt paa 47 Vers i ægyptisk Bondedialekt med

en vidtløftig Commenlar, hvori leilighedsvis en Mængde histo-

riske Bemærkninger ere indflettede. Digtet lægges i Munden

paa dets Helt Abu-Schaduf o: Vandøseren, der gjennem-

g'aaer sine Qvaler fra sin Opvæxt, da han mistede sin Fader og

snart efter tabte det Ubetydelige, der var ham efterladt som

Arvegods, indtil det Øieblik , da han i Fortvivlelse over Mangel

paa tilstrækkelig Ernæring er ifærd med at skille sig ved sin

Mage og trøster sig nu med at udmale i sin Phantasi alle de

Livsnydelser, han anser for de høieste i Tilværelsen. — Inden vi

gaae nærmere ind paa Digtets Indhold, vil jeg tillade mig at

meddele et Par Bemærkninger, hentede fra Forfatterens almin-

delige Indledning angaaende Fellahernes Sæder. Med Hensyn til

deres Navne, da ere disse aldeles forskjellige fra de ellers bru-

gelige, idet de enten ere laante fra Fællesnavne for Dyr som

• Ifr« (Vildsvin), «Barghut» (en Loppe), eller fra en eller anden
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Legemsfeii som (iQafender« « Lillehoved », eller, hvad der hyppigst

er Tilfældet, og som minder os om de Bibelske Forklaringer af

en Del Egennavne, fra en eller anden tilfældig Begivenhed, der

indtraf ved Barnets Fødsel og derpaa er overført som Navn paa

dette f. Ex. «Mochailibah'> (et Mælkekar), fordi en Person ved

Barnets Fødsel kom ud med et nyt Mælkekar; Zubeilah, (en

lille Gjødningebunke), fordi Faderen var sysselsat med Mark-

arbejde ved sin Datters Fødsel; «Amusch') (Svagsynet), fordi en

saadan Person var tilstede. Undertiden forekomme voldsomme

Fordreininger af almindelige Navne f. Ex. Mihimmid og Mi-

himmidin for Muhammed. *) Deres Liv gaaer hen med al Slags

Markarbeide, især Brønd- og Canalgravning for at ledo Nilvandet

over Agrene. Idet Fyrsten eier Landet, til hvem Pagtafgiften

skal indbetales efter det gamle Ordsprog: «Sultanens Penge

sk^ulle ud, selv om de komme frem mellem Neglene

og Kjødet,^) besidde de selv Intet, men staae enten umiddel-

bart under Distriktets Foged (jum) eller under en særskilt

Pagtherre (-ixUI), der har pagtet Jordstrækninger af Regje-

ringen ; denne har igjen for at have Arbeidskraft overladt Fel-

laherne smaae Jordlodder, til hvis Opdyrkning Alt fornødent

leveres, imod at de til enhver Tid, naar de blive sammenkaldte,

skulle være rede til Forpagterens Tjeneste. Delte Forhold be-

nævnes iuywwj'^i og deres Tjeneste iCjytil (Hoveri)"). Ved Ter-

minerne sender denne dem som oltest en chrislen Udpanter

paa Balsen, ledsaget med væbnet Magt, som de maae under-

holde, indtil de have betalt, for ikke at blive mishandlede. Den

ulykkelige Fellah maa da som oftest enten laane, eller sælge

sit Korn paa Straa eller sit Kvæghold; undertiden maa han give

sine Børn i Pant, saafremt han ellers ikke for at undgaae Tor-

tur foretrækker at forlade sin Hjemstavn. De Christne o: Kopter

1) s. Udg. p. 6 flg.

') S. p. 126:

3) s. p. 115, 146.
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anvendes paa Grund af deres Hensynsløshed og Forretnings-

dygtighed som oftest til disse Udpantningsforretninger, hvorfor

de beskrives af en samtidig Digter paa denne Maade*):

"1 Jøder og Christnc værer forbandede tiisammen ! I kunne

opnaae Alt ved Eders List.«

(.1 have gjort Eder til Læger og Regnskabsførere for at

dele imellem Kder Liv og Penge!«

Efter at Landet havde -befundet sig i en blomstrende Til-

stand i Begyndelsen af det Abbasidiske Chalifat, var del de hen-

imod Slutningen af det 3die Aarh. H. (= 9tle Aarh. Ch.) efter

Uafhængighed stræbende Statholdere, af hvilke fremfor Alle Tu-

lunidernes Forgænger Ahmed b. el-Mudabbar udhæves,-)

der indførte et organiseret Udsugningssystem. Foruden Grund-

skatten (-^^r^n paalagdes Afgifter paa alt Erhverv som Kvæg-

hold, Jagd, Fiskeri. Skatterne inddeltes i Grundskat (cr^^/^0

og Næringsskat (X^) eller Nyskat (vAjJ^I).

Det er da naturligt, at disse paa alle Maader udpinte Men-

neskers Levevis næsten gaaer over til den raaeste Naturtilstand

eller Dyriskhed, og i Skildringen heraf giver Forfatteren sin Hu-

mor frit Løb. Deres Boliger ere Hytter, opførte af Dynd og

Ler, blandet med Straa, hvor de ere prisgivne alt Slags Utøi og

Kryb; de ernære sig for det Meste af vegetabilsk Føde, blandet

med den usselt sammenrørle og ugærede Brødmasse af Mais

eller Byg ; kun eengang aarlig ved den store Beiramfest i Aarets

sidste Maaned , da en enkelt Velstaaende slagler Kvæg for at

efterligne Offringen i Minadalen ved Mekka under den hellige

Pilegrimsreise, nydes lidt Affald af Kjød , der da sluges næsten

1) s. p. 119, 126.

'ilii\ j^.^ X«j i^L) _ A..g..»>k4..> '^^^-^'_5 e?)'"*^' o*^

'i[yii1i\»i p-^jn'^' \j^M.\s:^j _ ^^ IjL*o>5 pL-bl !^Jl*^

«) s. p. 144 smlgn: relat. de l'Ég. par Abd-al Lathif p. 2S3 og Weil

Ges. der Chal. 1. II p. 436, hvor den samme Person omtales som en af

de Fyrster, der havde plaget Folket mest med Skatter.
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uden Tilberedelse. Forfatteren giver os i sit Digt en i sproglig

Henseende ikke uinteressant, men for Øvrigt høist trættende

Fortegnelse over de Retter, en Fellah kun sjælden i sit Liv er

saa lykkelig at komme til at uyde, men som ere Gjenslanden

for hans inderligste Længsel. De bestaac for det Meste af for-

skjellige Arter Bønner, Ærter og Lindser (Ful, Term is og

'Ads, blandede med den i Ægypten udbredte Salatart iMeluchia

[corchorus olitorius] eller Khabbæza (malva) til en Ret, kaldet

Bisår (^L^-o); en Art Grød (iJuL) af Vikker (lH*>) med lidt

Olie og Løg; ostet Mælk (^il) med Tilsætning af Løg eller

Porrer (cij^jCjH; Tykmælk (Håmidh), Raamælk f^^_yJ'^\) kogt

med Brød og Dadler; frisk Ost (Djubain) og en UvedLraelsgrød

(Haythaliah (*jLiI^t)). En Muslingeart (Omm el-Khalul),

der kastes op af Middel-Havet paa Kysten, og som fortæres

med lidt Salt og Eddike, hører til de sjældnere forekommende

Lækkerier, da de kun leilighedsvis føres ind i Deltaet '). Under-

tiden kan han faae fat paa lidt saltet Fisk (Fisikh) af Arterne

Buri (mugil cephalus) og Thubar (^Jijjhl\y) eller lufttørrede

(Bethårikh eller Sirs
[^

^llii _ (jo^j
i

; saafremt kun hans Bolig

var ved Havet eller Nilen, kunde han maaske fange en større

Fisk: en Buri (mugil cephalus), eller en Qadjadj („Ls^t);

Uet her brugte Navn »Omm -el-Khalul eg. Eddikemoder« er en vulgær

Benævnelse for den af Abd-el- Lathif (s. Udgaven af de Sacy p. 147)

omtalte Musling Delinas (^j/*J^S\ = telline, paa Græsk nkkiyt], der be-

skrives som en Art Skaldyr af ovaj Form, lidt storre end en Negl og

indeholdende en blødagtig, hvid med sorte Prikker plettet Masse, der har

et modbxdeligt Udseende med en saltagtig og ret behagelig Smag; den

sælges efter Mual. Hos Forskål descript. animal. forekommer den som

• Telliua incarnata, magna edulis« p. XXX.

Begge disse Arter af større Saltvandsfisk ere beskrevne af Forskål under

• Mugil p. 73; Qadjadj omtales i Commentaren tilligemed en anden

kaldet ".L-iJJ„ (den store Schibår) som meget afholdte Saltvandsfisk;

om den forsle har man det Ordspil: U—Ls^i Jj'-L^i-Xii |»i_N.c 13^

• Naar Kylling mangler, spis da Qadjadj >
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en sjælden Gang vel ogsaa den lækkre Hu ni (cyprinus Niloti-

ciis, en Karpearl). Disse sidste Fiskearier høre imidlertid til de

fornemme Herrers mest søgte Retter, og han maa da i Al-

mindelighed lade sig nøie med de forskjellige Arter Smaafisk,

der gaae under flere Navne, (den sorte Qeramith, den lille Schi-

bar og Sir) og findes i del efter Nilens Oversvømmelse i Sumpe

og Kjner eferladte Vand, hvorom allerede Herodot giver os en

Beskrivelse. '). De steges i Almindelighed i Olie med lidt Løg

og nydes med Mais eller Hygbrød, hvilkel ansees af Fellaherne

som en af deres kosteligste Spiser; en Ret, der slaaer i samme

Anseelse, er Skindel af saltede Fisk (y5L.iJC3;wfl), (Meschakschik),

der tilberedes omtrent paa samme Maade. Af Bagværk kjender

han kun »Mas bu bal, af Risaffald eller Byg, der fører delle

Navn, fordi Deien øses op med el udhulet Græskar eller Cocos-

nødskal paa en glødende Pande, og Mafrukat eller Falhir,

der er sammenbagt af en ugæret Ilvededeigsmasse; som oftest

blander han Brødstumper sammen med Grønsager og Mælk til. en

Ret, der fører Navnet <tTeftil» (c>vy^)- Til Rjødspiser kjender

han som anført, kun meget lidt; sjældent fordrisler han sig til

at tage en Dueunge (Zaghlål [|Js.^Lcj]) af de vilde, der selv

søge deres Føde paa Marken, hvor man altid i Nærheden af

hans Hytte finder opført et Dueslag (Burg); de ere nemlig en

af hans vigtigste Indtægtskilder i hans Handel med Byen. Kun

paa den store Festdag d. 10de Dhu - 1 - Higgah kan han tænke

sig Muligheden af at opnaae et solidere Fødemiddel. Han

passer da paa ved Affaldsmøddingen, om han kan finde Kallunet

af en slagtet Kvie eller Faar og slæber det hjem til sin

Bolig for at fortære del i den halvforraadnede Tilstand, hvori

») s. lib. II cap. 93. De Sacy har i sin Udgave af Abd -al-Lathif relat.

de l'Eg. p. 278—88 samlet de forskjellige Steder, hvor denne Art Smaa-

fisk omtales af arabiske Forfattere; Ordet »Sir« er i daglig Tale gaaet

over til at betegne alle Arter Smaafisk og findes saaledes i Dictionnaire

Fr.-Ar. par Bocthor, revu par Caussin de Perceval, under »poisson-

naiile*.
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det er fundet. Det er paa disse Affaldsdynger, der i Aarenes

Løb udenfor hver Landsby ere voxede op til anselige Høider,

kaldte «tell» eller «kiim», at Landsbyens samtlige Beboere komme

sammen, fortære deres Maaltider i Fællesskab og afgjøre deres

daglige Anliggender. Fristes den udpinte Fellah til at gaae

udenfor sin sædvanlige Leveviis, maa han finde paa en Udvei:

denne bestaaer da i at vandre til Cåhirah for at prøve paa at

sælge forskjellige af Konen slrukne Sager eller, saafremt delte

ikke lykkes, da at sljæle Sko (Zeråbin)*) ved Indgangene til Mo-

scheerne. For sine Tyvekosters Værdi kjøber han da af Byens

ham ukjendte Spiser, pynter sig med en ny 'Filthue (Libdat)*)

og Turban med kouleurte Bomuldsbaand (.juJ^i^jSy) og som

Landsbyens Rigmand indbyder han sine Ulykkesfæller til et Fest-

maaltid.

Med Hensyn til Fellahdigtets Form finde vi i delte ved

Kunst efterlignede Naturprodukt det bekjendte Versemaal «lhawil»

1) Ordet r\j-iy) bruges i Fellahdialekten om "Bondesko«, ensbetydende med

^1^ og Jvrr-/>' s- Udg. p. 209: v-ftJjJl é^\ d^j^ "^^O^ "^ O^W^

\S\j^ Li2ji ^Jj-»^J^ p-^i *.J ic-'^^. l5^5 Vd>^r^' J^3

5La>-j j. Vi have her anført denne Scharbinis Forklaring, da Ordet

af Dozy, Diclionn. des noms des vétements p. 224, er betragtet som en

c

Fordreining af V^o-ii« hvoraf det spanske »servilla« maaske kan være

dannet, saafremt det ellers ikke slutter sig til «serva», men som tverlimod

betegner en Art elegant Fodtøi af Saffian; i 1001 Nat, ed. Bulaq.

t. II p. 423 forekommer Ordet, dog uden at man med Sikkerhed kan see,

hvilken Art Fodtøi her er ment.

») S. Dozy Dictionn. p. 395.

') < er et Bomuldsklæde, der vikles om Hovedet for at erstatte den kost-

barere Turban; det benævnes ogsaa iL*/i3 Jii! i Fellahdialekten s. Udg. p. 51,

71, 125.
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anvendt, rigtignok med alle de Friheder, den vulgære Udtale

tilsleder. Denne Bondedialekts Eiendommeligheder cre vel for

en Del ensartede med de almindelige for det saakaldte Vulgær-

Arabiske gjældende; dog ere Grændserne for alle Slags Af-

vigelser langt mere ubestemte, og Ordene ofte meget vanske-

lige at gjenkjende, selv om de ikke høre til de senest i Sproget

udviklede Dannelser med 4 og 5 Radicaler f. Ex.: ,jJ:>^ »pyntet

med Baand«; uiUi> og LJ^^ot> "snakkesyg«
; ii5Cxis3C/i^ «Fi-

skeskind"
; ^JOLv^> "at være stolt«

;
^-yLb «det dundrede«; ^^

S

bortjager').

Med Hensyn til Afvigelser i den almindelige semitiske Lyd-

lære have vi følgende at bemærke som de vigtigste:

1) De sibilerende Lyd ere næsten overalt forandrede til Stumlyd,

f. Ex.: ]a til ^ som ^^JLb tiliu.Li3 »Mørke
» ; Ai til ^ Bser«

;

vi; til o som ._j,j til ._jj eller ._^I:> «en Tyr»

;

(ji. til c:; som «jU; til iuli' « ligne »;

3 -_ j) __. (Ai>t til iAi> « tage
» ; »315^ til !$oL^ ; S3 til x^ « denne »

.

Blandt andre paafaldende Lydovergange:

_ til (jH som xjj>3 til xjl*«3 «anset»;

Hamza bortfalder som oftest f. Ex. : Css>\ gaaer over til Jsj> « tage

;

O^sA til l\5> en; xjs^i. til ^^ Lugt; ols- til ^^^^^ «hun

kommer*)

;

J gaaer over til . f. Ex.: ^^xJ til .^j, «gid jeg«;

U85J bruges omtrent som i Hebraisk som Forlængelsesbogtav

for det lange ca«, som 5l\.>J1 = sJcJI »Forsamling«; LLjw

= xjLw «med mig»; som Radical kastes det ofte aldeles

bort efter et foregaaende Forlængelsesbogstav, som ^Jo for

ioJis «en Retslærd«; udtalt med Vocalen «u» bliver det til

det lange u, som *J til _^ ; n^y> til Jiy> ; i^\ til _^l »jeg

sluger det ned«

;

Overs, over d. K. D. Vidensk. Selsk. Forh. 1872. 4
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l£ = Jli "^^ stege«, lo Rødder, der i det litterære Sprog

ere af forskjellig Betydning,

Et euphonisk (ji, i de fleste Tilfælde at betragte som en

Forkortning af " ^„ , føies uden nogensomhelst Betydning

ofte til Enden af Ordet som yiojL:s\i"Lc «frygt ikke»; iji^^Lo

"hvad er det«? ^j^^'^ og ^Jiulcle <ider er intet i Veien».

2) Pronominernes Former ere omtrent de samme som i det

Vulgær-Arabiske, som Us>t «vi» for ^^<:u; j!p med fordoblet

u^i??; ^^S^^:> og a1»^> « disse«; JJI «som», det bestemt til-

bagevisende Pronomen; undertiden er et Forlængelsesbogstav

kommen ind i Formen, som *!/ »hvor mange«
; ^j^ og ^j*/)

«hvo», eller føiet til Enden af Ordet, som j^ «Eders». Af

Sammensætninger have vi de hyppigt forekommende «-J

(liæh) hvorfor; ^s (feen) «hvor»; ^j} (æsch) »hvilken«; —
Artiklen sammentrækkes som oftest med Præpositionerne

^ og ^£ til" J^ og j.£.

3) Alle Declinationsendelser ere enten bortfaldne eller bruges

iflæng som _^l for ^\ og LJ ^K

Det kunde synes aldeles overflødigt at udhæve det som en Ejendomme-

lighed ved Bondedialekten, hvad der jo er tilstrækkeligen bekjendt fra

det almindelige Vulgær-Arabiske. Imidlertid troer jeg dog, at man ved

dette sidste maa skjælne imellem Tilbøieligheden til at kaste alle Bøi-

ningsendelser bort og Friheden til at beholde dem og anvende dem

iflæng; detle sidste omtaler Forfatteren paa et Par Steder p. 54, 193;

paa det første bemærker han vedHaKverset: t-.f Li«* (C j^ -«^ ULc »P

("Han kjender mine Hemmeligheder og mine Feil»), at Rifbenderne lade

Nominativ ende paa "a» og Accusativ paa «u», som man undertiden

hører Folk sige »Abd-er-Rahmanu« for — «Rahmani»; dette hører

til Forkerthederne (iOj,^^) i deres Sprog, der passer med deres øvrige

Tilstand; paa dét andet betegner Jian Udtalen »Ibn Abu« foT »Abi«

med samme Navn ^^^Ixii »ij^S^Vc.
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4) Som Enhedsform anvendes ofte Endelsen uiLii?? som iobs

en Agurk af 'tJi; ioL-y og iubb* af ^_^^y og J^> "Snavs

og Dynd').

6) I de hule Verber dannes Imperativ tned Forlængelsesbog-

stav som ^}^y> for jjj; ^Jlj^ "beværl«.

6) Aorist dannes med det foransatte Augment ^ som ^^aX^

"Du siger«; ^w^ «den gjøer«.
; Ji^i «jeg mærker-; —

Præformativet falder ofte ganske bort som i 1ste Person

jjst} for_^| «jeg sluger i mig», især naar det er udtrykt i

en umiddelbart foregaaende Form, som (j^^ \>i. ^Ic Os^i\

^^ «Jeg sidder paa Hug, springer hen og trækker Ærmet

op« s. V. 25 p. 172 i Digtet. — Den 5te Form i Præter.

dannes ofte med et foran Mærkebogstavet sat \ som is^yis^j"!

for ^^^4^ "blive til Scheich i Landsbyen«. — InQnitiv-

formerne Jwoii bruges meget hyppigt for Jjtj som ou->,

v^jÅ "at kaste i Veiret, øse op» for v»i^ og '^A
s. p. 107, 112, 151.

7) Af syntaktiske Forhold skulle vi endelig tilføie, at Partiklen

uLJ?? forbindes med Aorist i Betydning af !ol "naar« som

J^i^jHr-iUJ «naar jeg er sulten, spiser jeg« ; den nega-

tive Partikel ^J forbindes iflæng med Perfect. og Aor., som

o^y (J "har den ikke vandet« s. p. 176, og bruges endog

som det prohibitive "^j f. Ex. Jai *j)Lå.| lÅP ^^SSj J «nævn

aldrig denne Slave mere» s. p. 171. Bindepartiklen ^ fore-

kommer oftere i Begyndelsen af Eftersætninger omtrent som

i Hebraisk, f. Ex. v. 20 p. 168:

• Naar jeg ser de ristede Bønner i vor Ovn, sluger jeg det

i mig med Bælg og Stilke«.
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II.

Medens Fellahen i sin usle Stilling, Dumhed og Dyriskhed

bestandig afgiver Stof til Morskab og Spot for Stadbeboeren

(el - Hadhari), betragter denne derimod Beduinen 1 den frie Ørk

som sit Ideal. Araberne saae, som Masudi*) bemærker, i No-

madelivet og det frie Valg af Boliger den bedste Betingelse for

at udvikle deres store Evner og deres Uafhængighedsfølelse;

skjøndt dunkelt bevares Erindringen endnu om den gamle Stamme-

inddeling, om den medfødte Adel og de glimrende Naluregen-

skaber, der, ikke paavirkede, som senere, af Despotismens og

Præstevældens fordærvelige Indflydelse, bragte Propheten til at

kalde sine Landsmænd «Jordens bedste Folk, som ville det Gode,

afbplde sig fra det Slette og troe paa Gud»). Saavidt der i

Orienten for Øieblikket kan være Tale om nogen Nationalfølelse,

kunne vi maaskee søge denne i den Tilbøielighed, hvormed

Folket lytter til sine gamle Sagn, der, vedligeholdte i en Række

forskjellige Cykler, men desværre daglig omformede og farvede

af den nærværende Islams Tendentser, i de slørre Byer fore-

drages paa Caféer eller andre offentlige Steder af omvandrende

Sangere og Fortællere (Schåir og Mohaddits eller Råwi) sæd-

vanlig med Accompagnement af den enstrængede Violin (Ilibab).

Disse Romancer, af hvilke hver enkelt omfatter en Del særskilte

Afsnit, føre efter de deri optrædende Hovedpersoner forskjellige

Navne som AbuZeids, Antars, Zirs, Delhemehs Sagn,

der, med Undtagelse af den sidste, alle gaae lilbage til Over-

gangsperioden fra det frie Nomadeliv til Statens Grundlæggelse.

Det lykkedes mig ved et Tilfælde at komme i Besiddelse af en

eiendommelig Bearbeidelse af den første, Abu-Zeids Romance.

Idet den nye Form, i hvilken dens første Afsnit er gjengiven,

nærmer sig meget den dramatiske, og saavidt mig bekjendt ikke

1) s. Les prairies d'or par Barbier de Meynard t. III p. 243.
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er iagttagen ved nogen af de andre, anser jeg det ikke over-

flødigt at fremstille dens Indhold til Sammenligning med det

efter en anden ældre Bearbejdelse af Lane Meddelte. M —
Rizq b. Nåil, Høvding under Stammen llilåls Fyrste

Sir hån, meddeler i en Folkeforsamling sit Forsæt at tage sig

en Hustru; han henvises til Khadhra, Datter af Scherifen i

Mecca Qordah af Prophetens Æt, og foretager en Reise til

de hellige Steder. Efter 30 Dages Forløb naaer han sit Maal

og henvender sig til Khadras Fader. Den store Morgengave

indrømmes, og efter Bryllupsceremonierne, der vare i 30 Dage,

fører INåil sin unge Brud tilbage til sin Stamme, der modtager

det unge Par med Tourneringer og Festligheder, og anviser

dem et Slot til Beboelse. Ægteskabet bliver gjennem en Række

af Aar barnløst, og Khadra, der har bemærket sin Mands Tung-

sind, søger Trøst hos sin Veninde og Tærne Schamma; paa

en Vandring med denne i en yndig Dal iagttager hun ved en

Kilde en Mængde Fugle, der pludselig bortskræmmes af en sort

Rovfugl. Khadra anraaber nu Allah om at skjænke hende en

Søn, frygtelig som denne Fugl, for hvem alle Fjender skulle

flygte. Efter en Tids Forløb opfyldes hendes Bøn, Glædesbud

sendes om blandt alle Stammer, og man høilideligholder Barnets

Fødsel. Da bemærker en af de tilstedeværende Høvdinge Bar-

nets mørke Hudfarve, og en ondskabsfuld Mistanke begynder at

yttre sig mod Moderen: at Barnet maa være et Trællebarn, eller

Moderen være skyldig i Utroskab, og Fyrsten anseer det rig-

tigere at dræbe Barnet end at lade det leve til Skjændsel for sin

Stamme. Ibn Nåil sværger i en øieblikkelig Ophidselse at ville

skilles fra sin Hustru og at sende hende hjem med Haan;

imidlertid gaaer Schamma i Forbøn for sin Frue, og der gives

Befaling til at udruste en glimrende Karavane, der skal føre

Khadra tilbage med den hende tilkommende Rang; Faderen

indrømmer desuden at give Barnet Navn, før han forstøder det;

') s. manoers aad customs vol. III p. 9 flg.
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det kaldes Abu Zeid. En !måm Mani paalægges Ansvaret at

bringe Moderen og Barnet tilbage til Scherifen i Mekka. Paa

Veien fremstiller imidlertid den forskudte Ægtefælle denne den

hele Sammenhæng, hvorledes Ibn Nåil af Svaghed har laant Øre

til ondskabsfuld Tale; at hun derfor aldrig vil lade sig føre hjem

som forskudt Hustru, men vil foretrække at flakke om i Ørkenen

med sit Følge, indtil Allah sender den Uskyldige Hjælp. Toget

overfaldes kort efter af Røverhøvdingen Athwan, der er i Færd

med at slæbe Alt bort og lade Khadhra med Barnet omkomme
i Ørkenen, da pludseligt et vildt Dyr farer frem, bringer Uorden

i Røvernes Bækker og befrier Karavanen; det glubende Dyr

lægger sig for Khadras Fødder og forvandles til den gode Aand

uWeHernes Pol» Berekat, der med Løfte om bestandig at

ville skjærme Abu -Zeid, som fra nu af faaer Tilnavnet Berekat,

forsvinder. Moderen fortsætter Reisen med sit Barn og naaer

Stammen Z ah lån, hvis Fyrste Fad hl b. Reisam tilbyder Gjæste-

venskab; hans Dronning Dag modtager Khadra med udmærkede

Æresbevisninger og anviser hende Bolig i Stammen. Rizq b.

Nåil taber imidlertid efter sin Hustrus Forstødelse Lyst til Alt,

opgiver sin Stilling i Stammen Hilål og flygter ud i den øde

Bjergegn Wåd i-l-Korum. Imidlertid opdrages Barnet i Over-

ensstemmelse med sin Byrd og giver snart Beviser paa sin

medfødte Ret; han taaler ingen Revselse i Skolen, dræber sin

Skolemester, der har lagt Haand paa ham og overvinder 7 Aar

gammel alle sine Modstandere i Tourneringerne med Birgås og

Gerid*). Athwan, den samme, der engang overfaldt Moderen,

fornyer sine Køvertog mod Zahlans Stamme; da paatager Drengen

sig at tugte ham, modtager af Moderen den stolte Ganger Ka-

hila, hurtigere end Ørkenens Gazel, og nedlægger i Tvekamp

ved Welien Berekats Hjælp Athwan. Den faldne Høvdings Fader

Dåghir, der iler til for at hævne sin Son, har samme Skjæbne.

Seirrig modtager Abu-Zeid Stammens Hyldest, tilgiver af Ære-

M To Arter Rklderovelser med Landse til Hest.
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frygt for F\oranen en Faqih, deu myrdede Skolemesters Broder,

der har villet iretlesælle ham for det begaaede Mord, og vel-

signes derpaa af denne. I en ny Krig, der paaføres Ziihlan af

Høvdingen Djessår, falder ogsaa denne i Tvekamp med Abu-

Zeid, hvorpaa en stor Armee under Anførsel af Overkongen

Djtiil, der hersker over 6 Underkonger, nærmer sig Zahlans

Grændser; Abu-Zeid stiller sig i Spidsen for en lignende, og i

begge Armeers Paasyn nedlægger han i Tvekamp de forbundne

Fyrster og tilsidst Kong Djail, hvis Rustning han forærer til sin

Vaabendrager Abu-1-Qimsan. Efter ved sine Krigsbedrifter at

være bleven Herre over Landet Qathif, udfordres han endelig af

den gamle Helt Gånim, Kong Sirluins Høvding af Stammen Hilål, den

samme Stamme, hvem han, uden endnu selv at vide det, skylder sin

Herkomst. Ogsaa han overvindes, men bønfalder om Livet for

sin Alders Skyld og vender tilbage til Hilål for al fortælle Kong

Sirhån om den frygtelige unge Kjæmpe af Zahlån, der truer

med at undertvinge alle Stammer. Efter at Kongen selv for-

gjæves har prøvet en Tvekamp, ser han den eneste Frelse i at

opsøge sin berømte Høvding Rizq - b. - Nail, der har trukket

sig tilbage til Wadi -l-Korum. En Brevdrager afsendes til denne,

der uden at kjende sin unge Modstanders Herkomst, lover at

prøve en Tvekamp med ham; han ledsages paa V^eien af sin

Dalter Schikha, Abu - Zeids Halvsøster. De kjæmpe uden

nogen Afgjørelse med hinanden i flere Dage og meddele hin-

anden i gjensidig Beundring deres Slægt. Idet Abu - Zeid, der

aldrig har hørt sin Fader omtale", kun nævner sin Moders Navn

Khadhra, adskiller Schikha de Stridende og aabenbarer Bro-

deren, at lians Modstauder er hans egen Fader. Moderen maa

nu meddele Sønnen, at han kun har nydt Gjæslevenskab hos

Stammen Zahlån, men efter sin Herkomst tilhører Hilål, hvor-

efler begge Stammer i Fælledsskab underkaste sig Hellen Berekåt

Abu Zeid; Khadra erklæres i Overværelse af Kadhien og Vidner

for Rizq b. ISåils retmæssige EJustru, og en glimrende Fest med
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Tourneringer, hvortil alle forbuodne Stammer indbydes, slutter

Stammefeiderne. —
Hermed ender denne første Episode, der paa sine Steder

har modtaget en næsten dramatisk Form , som ikke mangler

poetisk Skjønhed; Abu Zeid Berekat er nu bleven den Folke-

typus, der i de følgende Afsnit, hvor i en langt simplere Frem-

stilling Prosa afvexler med Vers , erobrer en stor Del af Nord-

Africa og føres frem til Kamp mod de Christne. — Den mo-

derne Form, hvori dette Afsnit er behandlet, kaldes «Dur» og

beslaaer i en Ordning af Versene i Disticher, uden Iagttagelse

af noget bestemt Versemaal, saaledes, at 3 Halvvers have det

samme Rim, det 4de derimod et forskjelligt; dette sidste gjen-

tages enten helt eller delvis som Begyndelse til det næste

Distich. Sproget er for en stor Del det vulgære, men har Intet

af del foregaaende Arbeides mangfoldige Soløcismer og frem-

byder ingen synderlig Vanskelighed. Ved de enkelte Overgange

i Romancens Udvikling tiltaler Sangeren sit Publicum med en

efter det nærmeste Indhold afpasset Opfordring til Deltagelse

f. Ex. Dist. 254— 57 , hvor Rizq b. Nail trækker sig tilbage i

Fortvivlelse over sin forstødte Hustru:')

'; Texten til disse Vers vil tjene som Exempel paa den Form, hvori Ro-

mancen foreligger:

254. S^J,i\^ UgJl^ roe Juu^ _ JL^i j V^j^ 8^A£>5 «A*i &as^

255. \Jsl\ ^"^ ,«,*,.*o ^As ^^ — U^l^'uj;^Jii ^f^^^ ^

256. ^y*J^j\-^ Ji^*^^
iv*j cr* — r->^^ "^^ ^i^-^^ LTj^

sLwO ,<J^^ f'^^.^ w^i^' ^ r^
i-^ *» A-^ L^'^L?^ v>-CJ'^_0 ^jjy^

257. ^\jS\> ^^1 .Jsi tjLij w«J _ ^^IT *J^ io^o^ w^t^^. Ui
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Dist. 264. "Uer sad lian fremmed mellem øde lljerye — eller

sin Uøihed, Glands og Herlighed,

Begræder her sin Slægt, hans Taarer rinde; — hans

Hjerte tæres af en voldsom Brand;

— 255. Hans Hjerte tæres af en voldsom Brand, — fordi han

ikke hørte paa Fornuftens Stemme

;

Det blev hans Lod. Anraaber nu Propheten — om

Naade for den stolte Helt, en Skræk for Fjender!

— 256. Om Naade for den stolte Helt, en Skræk for Fjender! —
der Kjæmper drev paa Flugt paa Kampens Dag.

For Rizq, der sidder taus i Korums Dal, — indtil hans

Sind er læget og han naaer sit Ønske.

— 257. Indtil hans Sind er læget og han naaer sit Ønske; —
Anraaber da Propheten, mine Ædle!

Og vor Fortælling vender sig til Khadhra. — Snart

voxed hendes Søn, og Herren gav ham Kraft.«

De lo Stammer Hilåls og Zahlåns Forening danner del hi-

storiske Stof for denne Ilomance , hvori vi desuden have en

klar Antydning af fremmed Blods Indblanding blandt Araberne.

Stammen Hilål var en af de mægtigste i Hidjåz, men blev under

den Fathimidiske Chalif Aziz som Straf for Deltagelse i et Op-

rør forflyttet til Overægypten, hvorfra den henimod Midten af

det 6te Aarh. H. gjorde vedvarende Indfald i Staterne langs

Nordvestkysten af Africa, der nylig havde unddraget sig Fathi-

midernes Herredømme ^). Vi see altsaa tydeUgen Grunden til

Udviklingen af denne Romance-Cyclus i Ægypten, en Oprindelse

der desuden klart nok fremgaaer af den angivne Reisetid 30

Dage for en Karavane til Mekka; dens gradvise Bearbeidelse,

indtil den her foreliggende moderne Form, skyldes vistnok

Præsteskabets stedse stigende Indflydelse, der med Begjærlighed

har grebet dette Middel til at forherlige hos Folket Islams reli-

') S. Prolégoménes d'Ibn Khaldoun par de Slane t. II p. 298.



58

gieuse Institutioner som Pilegrimsfarten, Ægtepagten, de hellige

Mænds eller Weliernes Lndergjerninger lige indtil Faqihens Hyldest

af Abu Zeid, hvis Svar lyder (Dist. 399):

«Ja Du er Fakih, en viis Gudsmand og herlig; — Den som

ei agter Eder, agte« ei af den Albarmhjertige.« *)

I denne Folkepoesiens Afhængighed af Tidens religieuse

Standpunkt have vi den samme Udvikling som i Middelalderens

chansons de geste«, for hvilke den arabiske Romance, som til-

forn oftere iagttaget, har tjent til Mønster.

Table

de mots peu usités dans la langue littéraire qu'on

trouve dans l'ou vrage de Scharbini.

i

_ 3^ ,> ij.ai>t exclamations pour chasser les chiens.

t«5oLjj>i plur, de >Aj »tes mains«; la forme jul se trouve pour

le singulier = j^.

y5JL=> ijit comment te portes tu?

_bi pousser (de la barbe).

^LPJ>'^t J et ) noms vulgaires de la plante potagére

_i j"bl ( el-meloukhia.

^3>Lå.! _ nom vulgaire de la moiile ^^-.J-Jj* (Delinas).

iU*»^')i\ terrain assujetti a la corvée.

») Dist. 299:
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J j synon. c>>-*«J> chaudiére.

„j colombier.

^J^ pétrir; *-w»v»*o påle de farine et de beurre.

xj^M^ii chat, dans le dialecte de Hidjåz.

iu.LMO poissonuaille frite.

uLm^ petits pois.

ui*-^ ceinture p. e. oy^l^ vii*-io ^^^ j.j.si'.

JaLu pétrir.

idoj cruche.

^^jlij pi. j^^Lki poisson séclié å l'air.

^_5yAj dissiper.

iCJLxj lentilles au riz.

oi.Jij bouilionnement de la marmite.

a^lliLflj mets au riz.

Q^ serviteur d'un bain.

aJuL bouillie de froment et de pois; nom d'un homme stupide.

^^ poisson du Nil (cyprinus Niloticus).

oi^ espéce de lépre.

J^l.jj espéce de Meloukhia.

i^j^ poisson de mer (mugil cephalus).

yj^j^ chaudron.

.LwcAj mets compose de meloukhia, de féves et de viande.

iCwL«j^! iulj (= ioj.i) cabane de påtres.

o

Jucs. j" souliers de paysans.

v.Åx^ j' splendeur, éclat.
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\jajt)J espéce de féves.

Kap..wj' pieds de raouton, mets.

J^' ordure des intestins.

Ju båt de l'åne.

J,lJij viande et graisse.

v^juAaiij j._^. jour de féte; l'adjectif ouaos «en habit de féte«.

^joJJi^ et ^Juaj se dégouter.

iCUJ" vase h lait.

j-v*«J cuir; _4JLojAi> pain cuit.

«:^

Aj Ji tranche de pain au lait, mets.

w>.jL> portion.

(jiojjiJI ^^^I>; ^_^5 _ espéces de fromage.

^j>x> = ,Lft>U raonnaie; nom d'un imp6t == J^^.

\Ji^.f>-, Infin. du verbe Or>, disperser; &ir^ pelle = Aiiji>-

iLuUaJL« Ai5-> nettoyage de canaux, travail du serf.

^'^ = ^'^ battre du blé avec la machine ^j_y^^ ; le nom qui en

est dérivé,

.,!> plur. ,..!,^t aire, se dit de méme d'un moulin å café.

^^^*)r> probablement de la méme racine, magasin de blé.

.!> carotte.

[ja.^s>- se pavaner.

o^-oL> bavard.

JoM Jot> tripes, nom d'un mels.

iu^£> nom d'unité, = id> boue, limon.

^^Ub- pois.

JsL »jaI^ espéce de figue.
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0\_^ V. J.:>>^".

»jj^ une poéle.

Aj>^ drap; habit de drap.

,j*oJ!j^ mortier de boue.

= -j; vase h lait.

C

o 7

»vAs>, syn. Lbj, chaussure de Fellahs.

^j^-> (= *Il\^») autour, å, c6lé de.

v^.^ compagnon, amant, du verbe uJjJ> ou o.L> aimer, ca-

resser.

q^Jl»_=> sac, poche.

Jjul Ja> épicer.

NåJL:> jonc de Said.

c.Jls» = Lj^iLs:' vase å lait.

;jia;s^js» nom d'une fleur jaune.

iooL^- ceinture.

(Jsi- = lXj>! prendre.

^x.wi«.r> triste.

8,AAii> nom de Meloukhia.

aJIj> corde de fibres du palmier, du verbe wJL>, lier.

ijojjJL^ bouffon.

AJ^ ronfler.

»jji.ijs> forlait.

jLp- concombre.

o^IlXJI v-^ jeu d'enfants.

*jj> = odJ-\ iJii sac en cuir.
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Ailjj>, fem. de ^l^ = q_jjo, mouche.

ik5o!.»3 tambourin.

(jivi frire; (ji^^jui Jj.5 féves frites.

.j.^j> avaler.

,j<.woJ> cuir; l'adjectif ^*.Uj> p. e. ^wvLoJ>^-Jas pain cuit.

»^j), avec la voyelle Kesra, larmes.

o o

(JjjlXjJ) OU v^jAij) vaurien.

\^^o coutume= (jj|j>; employé avec l'interjection L p.e. t^^ y^^ ^

6 quelle maniére de vivre!

J

j^jK fenouil.

^^^s^ahS^ ^j|; au lever.

o)

«^. mesure å lait, le quart d'une mihlabet.

j)Lw Ji i_.^5=. cresson.

Xao. par couches.

o., v_Jias. étre ému; devenir aigre (du lait).

ioi j. friandises qu'on sert avant Tentrée du Ramadhan.

«ij = y/,L^ *,\ l\j^> ^Jjoa J,!_ya plaques de fer ou de cuivre.

(j^i. partie d'un moulia produisant du bruit par le mouvement

de la meule.

iCyo. portion de blé ramassé, qu'on bat de temps en temps.

^ju.S>j frais p. e. v«a-^ rfhi pain frais.

-ili""^!
Lr5j-^5

espéce de colocasie.

_L _^5 joujou d'enfant.

j

.\j ,^jj faire cadeau.

KjJu; plat k lait.
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^^jj_^^
jaquelle, gilet.

sJi.: mets au riz et au miel.

l^Aj.j étable.

Q_jj.: gros souliers v. o|^^ et Jwy>Jj'.

_b^^: sarrau des Fellahs.

J^JLcj plur. J^Uj pigeonneau.

c>JULc.; plante de couleur jaune.

aJLc; fau\-monnayeurs.

iCoJj museau d'un animal.

JaJ; douceur, agrément.

jj; pol, cruche.

^\ comme.

LT

o -

^^^aj^,x« Dimia. de ^-^^ chaud.

vjj-w-*« =^U.sM-<i le premier lait de la vache qui a velé.

ic?-»xww soulier.

ijouw espéce de dattes.

o^å^ plur. o\^sLå*« fer pointu.

^tiLft^ syn. .Lio bavard.

v_juv Inf. ^JiJÅM dévorer.

JaA>M tripes d'un animal.

"jiolJ^ Senna de la Mecque.

A

SliJi OU Axiii prevot, maire de village.

„j^^Aoii (^wLi OU *_,v^aax) — la piéce d'étoffe autour de la caiotte

du turban.

OjviLi machine hydraulique.
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i3Ui, Inf. JjJi lever.

oUi — <J>y^ voir.

iCjLi pi. ^\j.X^ vase å lait.

^-A-wt se souler.

-^ixa .L-ii menu poisson du Nil; r^^^ - poisson de mer.

i4Ax.ii plante aromatique (?).

Jai3.i=uo trainer.

-xXi.^^^ habit de drap.

^J!;Ls^ c\.i; éloffe de soie jaune ou blanche, servant å former

le turban; j,ihiA o^jjj de la méme signification
;

^xJUi-o —. ou

-*-Uiva y turban, orne de bords ou de franges rouges.

iji._ii poignée, botte.

iCj jtyi- verraicelles (mets).

vJiJLio ceinlure ou bandeau k entourer la tete.

v_ÅJLii fourche.

JU-io poignée.

-^ fenouil.

^^_j^ pi. ^;:Ji ^Ij-^iTt grange.

,^i^ absinlhe pontique.

'i>jj:Ki^jjj. j.i\ = oipT porreau.

JLwo pulser; partc. iCj_j-y£w espéce de påtisserie å riz.

...L-yo vermine, lente.

(j^fi-o poisson seché.

jjto thym (plante).

je^\yo espéce de colocasie.

J,l_yo v. «.s. plaques de fer.

^A*a poissonnaille des étangs du Nil.
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J'u3 = Jlj cesser.

-y^Ud collier d'argent de femmes Pellahs; iJUwO carcuu.

^y>Lb poéle poiir frire.

.Lb tamboiir de basque.

^1d tambour; J;;i J^ ^xXj^^j; ^ J^ sanion de Fellahs.

A-iil Jj marotle (ijjuS^\ Uj wotjj' ijr-S).

v.jil:» déborder; nom d'un endroit pres de Kerbela; ^^sId

adjeclif.

.yjjd^ relenlir.

s <^oL:> chaudron.

.|jy3 poisson du jNil.

iJlj.l3 étabie de taureaux.

jjli = .jj taureau.

Oj-b lAju v-b-b par couches.

åtLi: manteau de laine large et iong, rayé de diverses couleurs;

on remploie comme couverture pendant la nuit.

jXc vaurien, libertin.

^yj^\^ pliir. pUir. de Js.^ bélail.

'^jj^ espéce de concombre.

iuuOjj: = S caiotte de coton au-dessous du turban.

iwio^ bosquet.

U^j^ parole injurieuse: coquin, fripon; piur. o'uo^.

^lc ^^c inviter; ^jtll violemment.

jÅcLc '= Q^jÅc; crocus (plante).

Over;, over d. K. D. \iilonf'.. SeUk. Forti 1871. 5
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v_^£:, ^^Jiju se rassembler; _, v^juu s'abstenir.

KaJUi peine, punition.

^.yA ^c heureux celuil

iolc pi. ^l"^xi = Jj' et ^jS' colline formée de débris et de fu-

mler; etage supérieur de la cabane.

Kj^Uc liliére.

, >

^Ji^J£. dimin. de (_/^^c, petit pain.

is-i^vA« jojÆ la corvée.

t
vAct^SjjJi tapage.

oy^, Inf. du v_;.i: , verser.

^ic le conducteur de paysans a la corvée.

j.Ie: au lieu de ^js: bouillir.

^J)JLs espéce d'orgeat.

^^s rompre du pain en morceanx; c^-aaåj" mels de pain et

de lait.

(_j':^5'il Lav.s nom d'une plante.

^Av.s poisson sale.

^,Ji.5 bavard.

^>:2Ln:2s = \^i de l'argent.

^Jas pi. .jLLs påtisserie.

KacUs mets préparé du poisson Biiri.

^j^Jij écaille; yJiåx) écailleux; oppose a ,j*^Ux<.

;_^-._5oUs pl. ^J^J^Ls recevoir du blé d'un moulin; nid de pigeons.

(Jo.Lxi (ji-^Li viande de mouton au riz.

^5^Li bonnet.
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i4jL3, noin (runité de Ui courge.

vi:^5 bolle de l'oiQ.

_L^ poisson du Nil.
(S

sji.isi bonnet de laine ou de leiilre, que porlaient les Fellahs

d'Egyple comme a présenl le «libd>'; s'emplole comme i'ad-

jeclif ^j^\.s d'iiQ liomme \il «gueiiX').

>uj$\i putain.

o

.5 froid.

JiAxlJj espéce de poissonnaille des élangs du Nil.

JsjS JajJu lier.

io^^ vase a lait,

Ija^^-s id.

Jjo-^i chåtaignes.

J-i^Ji pénurie.

K-cij = ^Jij voir.

iUiiXi mels de creme.

Jisi avaler, anéanlir.

'gJuAi jatte de bois.

o^y^'i endimaDché; KiLoS, ^.å-y^aj" solennilé.

Ouoi vis-a-vis.

^i paille.

iCå-Jii espéce de påtisserie.

s^ls seau.

8^ piéce d'habillement.

icyui = Sy^jj chaudron.

sj^c 3 ^'i pauvreté et mendicité.

^jIs ou ^-J^^ji coiique.

J-Jiii limon, mortier (?).

JaJli se souler; Js^ soul.
6'
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ourj^i se dessécher,

v_AÅ'i, ws-iiij' s'abstenir; ».iUi homme leger el stupide.

jj!j.s dartre.

«.iyi coquille.

^^j.s et ioijj-s chouette.

oi.i_j.s sac, bourse de cuir.

i^^-JLSLi ^5' infusion de feuilles de la plante Wabsån« dans du lait.

\^a/ poignéc.

S = O^^ piéce de loiie servant a former le turban.

y^J'^ le nom d'unité ;\jL>w^, boue, limon.

o!.s' porreau.

(jiiJ' panse d'un animal.

wvJ'J' renverser.

oL-^i', pliif- de ^Xi\S prévot, intendant d'un district.

i;^^S' mets de lait caillé, de farine et de miel.

^Jk^', avec j^Jt, étre aveugle; ^aå5', adject. , aveugle.

^JJS rousseur, tache rouge.

oSl/ = oSic vacher.

ioUi' espéce de påtisserie.

.jS vase å lait.

iujy espéce de tymbale = darabouka.

^ soufflet, instrument pour souffler.

J

fji^'ii = (jijL^ caresser.

iyj mels préparé du premier lait, aprés que la vache a velé,

du verbe w^j téter.
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j^i bonnet de l'eulre.

..lJj plante h fleurs jaunes, donl on préparc iint; itiliision

avec du lait.

^Jbi dissoudre.

,
wvs.A^ vermine.

^^ = ^ii composer.

Jij, Inf. ovjfti avaler.

xjui = ior^^'i gros plat d'argile, entre iLJLi. el ^j>>Lo v. ces

ariicles.

«.^ compose de l'article et iCcL«, tout a l'heure.

LdjJ) avaler.

r

._jj>Lo lerrine.

^jxLj = 3^^a5' x*]; gros plat.

KjO.^Lo mets préparé avec de l'eau de rose.

jjJCo grand plat d'argile.

M^ mouchoir.

v_j^L^, :<JL^' vase a lait.

^L^ pi. yL^ coquille.

(_w!j>wo soulier.

B.LV/o jeu d'enfants.

o"^J>w« = oU-s^i/fl chaines d'argent pendant de la tete.

^j,^j</i cuit; bouilli d'une certaine maniére.

.U.**«-^ le premier lait de la vache qiii a velé; raélé avec d'autre

lait et cuit, il s'appelle ^yiVi — et i^^^y«.

(jiwo sorte de fromage qu'on tire du babeurre et du lait caillé;

on en a diverses espéces: -a*:i> — ; u^-jr' o^^ °"

j^j^ = oLi prévot de district.
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>^/i..CL< peau de poisson sale dont les Fellahs préparenl un

mets avec des oignons et de rhuilc.

-^xix^ turban a bords ou franges rouges de coton.

wuJax et ^y**^ (= w^A^i L«) c'est bel et bon!

^^j*iil '»S^JiA = w^j^-i paiu au lait.

v.,juiila bluté, tamisé, (de la farine.)

.jjxi pain frais.

JwJlfl Dimin. de ,Jaa, grille, (des féves.)

*j^i>jJu Mélochia (corchorus olitorius), dont ou prépare divers

plats tres estimes en Egypte.

iOlii-i^ jeu de paysans.

OL^MwU vase oblong de bois.

iL-JU.« mets de fleur de farine el de lait avec du sucre et des

amandes ou pistaches pilées.

O
._^Li vigie, pilier élevé.

v_5Jo netloyer le colon, rembourrer; fig. remplir la panse, avaier.

»Ju = iw\j rosée de l'aurore.

iJiJ descente, arrivée.

ijaj = oi-ksi moitié.

^^Jo^ = ^Jt-f^ propre, net.

8.LSi tarabour, timbale.

o

j»-Ui vermine.

_ ._^ machine a battre le blé.

,_jjj joug pour atteler les boeufs.

ijuj r6ii.

v^juj herbage.

vj^ sorte du mets i,i5L^.
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^^ corvée.

Jj.^
= n:>3, figure, visage.

LL)^ soulier.

xjCj^ espéce d'lierbes (?).

^\.^^ stupidité.

v_^La^ suie.

's.i*S> feslin, repas (?).

jjL^I ijii-5> sorlc de mets = \^^.

^JLI2u5' espéce de bouillie d(> luil et de fromenl.

Lf^'
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Kong Erik Glipping og den romerske Kurie i Kongens Strid

med Ærkebiskop Jacob Erlandsen.

Udlog af »Studier til Danmarks Historie i det I3de Aarli. IV.-,

Af Prof. Dr. C Palmlaii-Tluller.

Aong Erik Glippings og hans Moders, Enkedronningen Marga-

retas, Strid med Ærkebiskop Jakob Erlandsen og hans Tilhængere

finder man vel i alle vore Historier; men den kan dog endnu

ikke siges at være tilstrækkelig belyst. De fleste af Sagens

Akter har man kun i udaterede Afskrifter, saa at deres ind-

byrdes Forbindelse er vanskelig at bestemme; de ere ogsaa færre

end at man lettelig skal af dem kunne faa et nogenlunde fuld-

stændigt Billede af Stridens Gang, selv i Forbindelse med hvad

Kroniker og Aarboger meddele. Dertil kommer, at vore Historie-

skrivere ikke have taget tilbørligt Hensyn til den katholske Kirkes

Bet og Forfatning i Middelalderen. Da imidlertid P. A. Munchs

vallkanske Afskrifter berøre enkelte Punkler i Striden, og kaste

nyt Lys over dem, saa at Et og Andet, der tidligere maatle

gjættes, nu kan se es, er der Opfordring til at underkaste

den hidtil gjældende Fremstilling en Revision; og del kan kun

være til Fordel for Erkjendelse af den historiske Sandhed, at

see Striden ikke fra et dansk Standpunkt alene, eller et prote-

stantisk, men ogsaa fra den katholske Kirkes. Det vil derved

vise sig , al uagtet den romerske Kurie faa Aar for Stridens

Udbrud havde i Dekretalerne givet Kirken en pavelig Lovbog,

som Jakob Erlandsen gjerne vilde have paatvungel Danmark som

Landslov , og med hvis Ord og Bud han unegtelig kunde for-

svare sin juridiske Ret, har Kurien dog ikke gjort sig til hans



Redskab, men liar tagcl Slrldssagen som et kirkeligt politisk

Anliggende og sogt at undgaa Sammenstød med den verdslige

Regering, saavidt delle lod sig gjøre uden at svigte de Krav,

Paven som Kirkens Overhoved ikke kunde vise fra sig. Seet i

den relle Helysning viser Paven sig her ikke som den anmas-

sende Ilierark, men som den, der ønsker at dæmpe begge

Parters Lidenskab for at skalle den danske Kirke og det danske

Rige den indre Ro, hvortil de begge trængte.

At den danske Regering maa have havt den overvejende

Del af Folket paa sin Side, saa at den, urokket af de store

Ulykker, der ramte den i Stridens Aar, dog hævdede sin Stil-

ling og gik ud af Kampen uden Tab og Ydmygelse, — dette

Slulningsresullat fremgaaer som den naturlige Virkning af Stridens

Gang, naar Aktstykkerne stilles i den relle Sammenhæng og i det

rigtige Lys. At vise delle er nærværende Studies Opgave; nye

og hidtil ukjendle Fakta bar det ikke bavl at sætle ind i vor

Historie. Pave Alexander den Fjerdes heftige Skrivelse i An-

ledning af Ærkebiskoppens Fængsling i Kong Kristoffers sidste

Aar; Urban den Fjerdes truende Reskript lil Ærkebiskoppen om

alle de onde Rygler, der vare komne til hans Kundskab; det

Interdikt, Kardinal-Legaten paalagde Riget, den Dom, han i

Slesvig og Lybek afsagde om Ærkebiskoppens og de med ham

fordrevne Prælaters Erstatningskrav ere fremstillede i deres For-

bindelse med den da gjældende Kirkerels Bestemmelser. Det

er viist, at Pave Clemens den Fjerde vel ikke stillede sig be-

stemt imod Jakob Erlandsen, saaledes som Formanden, men

heller ikke tog Parti imod den verdslige Regering, trods sit

haarde Brev til Kong Erik; han vilde være den upartiske Fader

og Dommer over begge de Kæmpende, men hans Legat for-

maaede ikke at holde deres Lidenskaber i Tømme, saa at han

blev trængt ind i en Situation, der bragte ham til at tjene

Ærkebiskoppens Hensigt, mere end Pavens, hvoraf Følgen atter

blev, at han Intet udrettede; thi det Interdikt, han paalagde

Riget — ikke som et Tillæg til eller en Følge af Kongens Ex-
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communikation , men for at fremtvinge Ærkebiskoppens Gjen-

indsættelse, blev ligesaa virkningsløst som Bandlysningen selv,

der desuden høist sandsynlig endog aldrig er bleven virkelig

forkyndt.

Til Slutning vises, at Fortællingen om Enkedronningens

Romerreise for at ^inde Paven, først i Midten af forrige Aar-

hundrede er kommen ind i vor Historie fra meklenborgske For-

fattere, men at den bør vises tilbage som ugrundet, eflerat det

Aktstykke fra et Rostoksk Kloster, hvorpaa den alene hviler, nu

er saaledes offentliggjort i den fortræffelige Meklenborgske Di-

plomsamling, med alle diplomatiske Mærker, saa at Kritiken

maa — og nu først kan — erkjende det for hvad det er: et

Produkt af en pia fraus til Klosterets Fordel.



Ophiuiidarum novarimi vel minus cognitarum descriptiones

nonnullæ.

Nogle nye eller mindre bekjendle Slangestjerner beskrevne

— med nogle Bemærkninger om Selvdelingen hos Straaledyrene —

af Cbr. Lutken.

(Hertil Tab. I og II.)

ijiden tredje Afdeling af mine «Additamenla ad historiam Ophi-

uridarum« udkom i Selskabets Skrifter i 1869, er dor udkommet

ikke faa, mere eller mindre omfattende, Bidrag til Kundskab om

denne Dyregruppe, især af Lj ung man, Ly man, v. Martens,

Sars og VerrilH), hvorved den bar faaet en anselig Tilvæxt

'i Ljungraann, A. Om tvanne nya Arter af Ophiurider (Ofversigt af

Kong). Vetensk Akademiens Forhandl. 1870).

— Forteckning ofver uti Vestindien af Dr. A. Goés samt under korvet-

ten Josefinas expedition i Atlantiska Oceanen samlade Ophiurider

(ibid. 1S71). (Denne Afhandling kom mig i Hænde d. ^Ode Juni 1872,

altsaa en Tid etter at dette mit lille Arbejde var forelagt Selskabet;

de ved det foranledigede faa Smaabemærkninger ere derfor indskudte

senere).

Lyman, Th. , Preliminary report on Ophiuridæ and Astrophytidæ dred-

ged in deep water betvseen Cuba and the Florida Reef, by L. F. de

Pourtales (Bulletin Mus. Comp. Zool. I, 13, 1869).

— Illustrated Catalogue of the Museum of Comparative Zoology. VI.

Supplement to the Ophiuridæ and Astroph>tidæ. 1871.

V. Martens: Die Ophiuriden des" iudischen Oceans (Archiv f. iNaturge-

schichte, XXXVI, 1870).

Sars: Nye Echinodermer fra den norske Kyst (Christiania Vidensk. Selsk.

Forhandl. 1871).

Verrill: On new and imperfectly known Echinoderms Proceed. Boston

Soc. Nat. Hist. XII, 1869).

Oyers. over A. K. D. Vidensk. Selsk. Forh. 1872. 6
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af nye Arter, ja endog af adskillige nye Slægter. Under denne

livlige Udvexling af Bidrag til Kundskab om denne Dyregruppe,

af hvis levende Former ikke desto mindre maaskee den større

Deel endnu er ubckjendl, liar jeg troet ikke at burde tilbage-

holde de fnlgonde smaa Didrag, der i al Fald ville udvide Kund-

skaben om Slægternes geographiske Udbredning i flere Ret-

ninger.

Ophioderina tougana Ltk.

Slægten Ophioderma [Ophiura Lym.) har sit Centrum i Vest-

indien; der, samt ved Florida og den brasilianske Kyst, kjendes

9 Arter, hvortil endnu kommer to nordligere ved de forenede

nordamerikanske Staters Østkyst levende; i den med den vest-

indiske saa nær beslægtede vest-centralamerikanske Fauna kjen-

des 4 Arter; i Middelhavet een og een ved Afrikas Sydspidse

(Port Natal). I det store indo-pacifiske Ocean fra Afrikas Østkyst

indtil Østgrændsen for det polynesiske Ørige kjendtes hidtil ikke

en eneste Art; Slægten repræsenteredes der af beslægtede For-

mer (Ophiopeza, Fectinuro)] heller ikke v, Martens har fundet

en eneste Ophioderma- Ari paa sin Rejse i de oslasialiske Far-

vande. Det vil derfor ikke være uden Interesse at erfare, at

der ikke desto mindre i det egenlige (ikke amerikanske) stille

Hav lever en Art af denne Slægt, nemlig ved Tonga, hvorfra

"Museum Godeffroy" har modtaget et lille Exemplar.

Skiven er fint kornet, Radialskjoldene usynlige; i Spidsen af

de Forlængelser, der omfatte Armene ved Grunden, komme Skive-

skællene frem; i Indsnittene mellem disse Forlængelser optages

to smaa Armrygplader samt mere eller mindre af den tredie.

Mundskjoldene ere mere brede end lange, tresidede, afrundede

udadtil og med afrundede Sidehjørner, mere tilspidsede indadtil,

hcelt omgivne af Kornbeklædningen, som ganske skjuler Side-

mundskjoldene. Der er 8 Mundpapiller i hver Række, de yderste

brede og butte, de inderste smalle og spidse ; der er 6 Tænder i hver

lodret Række; den øverste og nederste ere smallere end de andre.
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Armbiigpladerno have den sædvanlige oltokanlcde Form med

lidt hule Sider; paa den udenfor Skiven Nærende Deel af Armen

ere de mere lange end brede; Armry/jpladerne cre dobbelt saa

brede som lange, men frembyde for Hesten intet mærkeligt; der

er 8 flade, korte, i tæt Kække stillede Armpigge; de ere om-

trent lige lange og halv saa lange som Sidepladerne; dog er den

nederste kjendelig storre end de andre. Farven ergraalig; paa

Armenes Uygside lindes der, med Mellemrum af 4— 5 Led,

smalle hvide Dobbellinier. Det beskrevne Individ har et Skive-

tvermaal af 9 Mm. og Arme af den sexdobbelte Længde (c. 45 Mm.).

Af de vestindiske Arter staaer O. tongana nærmest ved O.

vtrescens m. (O. appressa Say, teste Lyman); som Forskjelligheder

kan jeg kun udhæve, at Armpiggene ere lidt kortere og Kornene

mellem Mundpapillerne og Mundskjoldene noget finere — For-

skjelligheder, som man maaskee ikke vilde tillægge specifisk

Gyldighed, hvis Talen ikke var om to i geografisk Henseende

vidt sondrede Arter, hvis Forskjellighed allerede af denne Grund

tør forudsættes apriorisk, eftersom Talen her hverken er om

pelagiske eller om abyssale Arter, men om Former, som uden

Tvivl begge høre til den littorale eller sublittorale Fauna.

Ophiostigma forniosa Ltk.

(Tab. I— II fig. 5).

Slægten OpMostigma er af mig^) opstillet paa to smaae Ar-

ter af Slangestjerner, af hvilke den ene lever i Vestindien og

ved Florida (især vistnok paa dybere Vand, ifolge Lyman indtil

75 Favne), den anden ved Central- Amerikas Vestkyst; og der er

ikke i de mellemliggende Aar kommet noget nyt Bidrag til Kund-

skaben om denne Slægt, om hvilken man derfor kunde havt

nogen Grund til foreløbigt at antage, at den var særligt knyttet

til Amerikas tropiske Kyster. Vi have imidlertid I de senere

Aar gjort mange Erfaringer — ogsaa med Hensyn til Ophiuri-

') Additamenta II. S. 131.

6*
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derne — der vise, al Slægter, som man, paa Grund al negative

Erfaringer eller manglende Vidnesbyrd, havde tænkt sig ind-

skrænkede til en vis zoologisk Provinds eller et vist zoogeo-

grafisk Bælte, i Virkeligheden overskride denne formodede

Grændse efter en snevrere eller videre iMaalestok. Den nys

nævnte OpModerma er et Exempel derpaa; men der er andre endnu

mere slaaende, f. Ex. Slægten OjjMoghjpha L^m. {OpMura ?ovh.),

om hvilken jeg endnu i 1858') kun kunde udtale, at dens Ud-

bredning strakte sig «fra det høje Norden til dybt ind i Middel-

havet, men neppe naaede det varme Havbælte«, men af hvilken

man nu kjender mindst o Arter fra tropiske Have-) (især vist-

nok fra dybere Vandlag), foruden en sjette, der rimeligvis til-

hører den antarktiske (patagoniske Fauna) •"'); — og OpJuacantha,

der med et mindre Artsantal havde ganske den samme Ldbred-

ning, saa vidt m:in dengang vidste, men nu træder op med 1

ostindisk Art ^) og 4 vestindiske Dybvands Arter (Jo— 327 Favne^).

Disse Erfaringer tale for, at \i tidligere kun ha\e kjendt en for-

holds\is ringe Deel af de virkeligt existerende Arter — af dem,

der beboe Tropehavene nedenfor Liltoralbæltet, saa godt som in-

gen — og al det derfor mere og mere vil vise sig, ikke alene

at mange nordiske Slægter have en langt større geografisk Ud-

bredning end tidligere antoges, men ogsaa at de mere tropiske

Slægter, der hidtil kun kjendtes fra en eller to geografiske Pro-

vindser, ville dykke op i flere og flere af disse. Dette var jo

netop Tilfældet med Opkioderma, og det samme er Tilfældet med

Ophiostigma. .Mellem Udbyttet af en Skrabning, som Kaptajn

A. F. Andrea fik Lejlighed til al udfore i Fo rmosa- Kanalen,

') 1. c. II. s. 32.

^ O. Kinbergi og multisi>ina fra Sidney (Nyhollandi, O. smen&js (Honekong?),

O. acervata (30— 125 Favne) og O.falcifera (315 Favne) i Florida-Strædet.

'l O. Lymani.

*) O. indica.

^) O. pentacrinus i237— 327 Favne), O. valida (120—130 Favne\ O. sertata

(315 Faviiej, O. vicarius 1 1 5— 135 Favne). Jvfr. del følgende S. 101.
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paa 23" 'iO' N. oy 118^ 3(V O. L., paa 17 Favnes Dybde, var

der nemlig vX lille Exemplar af en til denne Sla-gt horende Art.

Skiven har et Tverinaal af 3'/'ilMm. og indeholdes 6 dangc i

Armenes Længde; disse have en Brede af -/.i !Mm. Skiven er paa

Hygsiden tyndt besat med butte cylindriske Korn olier korte

Pigge; de smaa, allange, udadtil afrundede, indadtil tilspidsede

og noget divergerende Radialskjolde sees ret tydeligt, da de i

det hele ikke ere besatte med Korn ;
men der er andre lige saa

store Pletter paa Skiven, som heller ikke ere belagte med Korn,

og de falde derfor langt fra saa meget i Øjnene som f. Ex. hos

de Amphipholider, hvor Skiven for Hesten er tæt beklædt med

Korn eller Smaapigge og kun Radialskjoldene helt nøgne. Ski-

vens Underside (Armmellemrummene) er fuldstændigt og tættere

beklædt med Korn. IVIundskjoldene ere omtrent lige lange og

brede, rundagtige med en skarpt begrændset Vinkel indadtil;

et af dem er større og mere hvælvet. Sidemundskjoldene ere

temmelig store, noget bredere udadtil end indadtil og have en

næsten transversel Beliggenhed; de støde umiddelbart sammen

indenfor Mundskjoldenes Spids , og det samme er Tilfældet in-

denfor Armenes Udspring, for saa vidt de her i det mindste paa

et bestemt Punkt berøre hinanden ; i Vinkelen mellem dem

sees der dog paa dette Sted tillige et yderst lille Spor til en ikke

aldeles fortrængt inderste Armbugplade, som ved sin Tilstede-

værelse hindrer dem i at indgaae en inderligere Forening. Mund-

vigene ere tæt indfattede af 4 Mundpapiller paa hver Side; den

yderste er meget lille og aldeles rudimentær, de tre andre tem-

melig store og butte, men aldeles eens i Størrelse og Form.

Armene ere temmelig tynde, men næsten i hele deres Længde

lige tykke, noget flade. Leddene ikke indknebne ;
Armbugpladerne

langstrakt- firkantede med afrundede Hjørner og lidt indknebne

Sider og berøre hinanden næsten i hele Armens Længde; der

er som sædvanligt 3 korte og spidse, noget flade Armpigge, saa

lange som Armens halve Brede omtrent, og 2 smaae Fodpapiller,

der ligesom hos Amphiuriderne danne ret Vinkel med hinanden;
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Armrygpladerne liave den sædvanlige Form , mere brede end

lange, udadtil begrændsede af en svag, indadtil af en stær-

kere Bue.

Da man, saa vidt mig hidtil er bekjendt, aldrig har for-

maaet at identiGcere en ved Amerikas \ estkyst levende Echi-

noderm med Arter fra Polynesien, Australien, Ostindien o. s. v.,

— et mærkeligt zoogeografisk Faktum, der vistnok omfatter de

fleste Havdyrgrupper og staaer i en slaaende .Modsætning til

saa mange Arters Udbredning fra Afrikas Østkyst til dybt ind

i Polynesien, hvorom man hver Dag faaer flere og flere Vid-

nesbyrd — maatte jeg a priori ansee det for givet, at O. for-

mosa var artsforskjellig fra O. tenue] jeg har dog selvfølge-

lig anstillet en noje Sammenligning mellem de to eneste hidtil

foreliggende Exemplarer af disse to Former og havt let ved at

udpege ikke faa Forskjelligheder, med Hensyn til hvis rette Vur-

dering der dog er den Vanskelighed, at det ene Exemplar er

ikke lidt mindre (yngre) end det andet. Jeg maa derfor overlade

Fremtiden at afgjore, hvorvidt de alle ere Udtryk for Artsfor-

skjelligheder. Hos O. tenue ere Radialskjoldene næsten aldeles

skjulte af den meget tættere Korn- eller Pigbeklædning^) ; Arm-

rygpladerne have en tydelig Antydning af en fremspringende

Spids midt paa den ydre (aborale) Rand; Armbugpladerne ere

meget bredere, og Fodpapillerne sidde jevnsides — ikke under en

Vinkel med hinanden; Sidemundskjoldenes indbyrdes Forbindelse

indenfor Armenes Udspring er fremdeles meget fuldstændigere
;

der er kun 3 Mundpapiller af meget ulige Omfang, idet den

ydre langt overgaaer de andre i Størrelse; endelig have Mund-

skjoldene maaskee en mere udpræget sexkantet Skikkelse.

1) Deres Blollelse lios den nye Art vil — hvis den gjenCndes hos den ud-

voxne Form — kræve en lille Modifikation af Slægtskarakteren, hvorved

det bliver vanskeligere at skjelne mellem Amphipholis og Opkiostigma.

Jeg nærer dog ingen Tvivl om , at man fremdeles bør holde disse to

Slægter adskilte.
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Amphipbolis Aiiilreæ Llk.

(Tab. I -II ni;. 1).

Di't er, som alleredt! antydet, forst 1 de senere Tiiler, al

man er bleven noget fuldstændigere bekjendt med Tropehavencs

Slangestjerner; de mindre Arter, især de, der ikke egenlig cre

litloride eller knyttede til Koralrevene , men beboe de dybere

Steder med Dyndbund og derfor kun komme frem vod IJenytlelsen

af Skraben, vare til den seneste Tid næsten ubekjendte; det er

først og især den svenske Expedition med 'tEugenie«, i h\ilken

nuværende Professor Kinberg deeltog som Zoolog og Over-

skibslæge, der har den Fortjeneste ikke at have forsomt nogen

Lejlighed, hvor det saa var, til al kaste Skraben ud og indsamle,

hvad den bragte for Dagen. Den skylde vi da ogsaa Bekjendt-

skabet med flere indiske Am/Mpholis- \rler, f. Ex. A. depressa,

A. tmpressa og A. ecliinata Lym. (denne sidste er en ostindisk

Repræsentant for den vestindiske .i4. A-caJriwscM/a^) «ex profundo

maris inter Bataviam et Singapore. Af disse tre Arter har ogsaa

vort Museum været saa heldigt, ved Hr. Skibsfører Andréa's

Skrabninger at erholde de lo [A. ecliinata og depressa) fra de

I Anledning af denne turde en lille tildels berigtigende Bemærkning (inde

Plads her. I tredie Deel af "Additamenta . omtalte ji-g lejlighedsvis (S.

8) en for længere Tid siden, uden tilhorende Armes Folge, af Hr. Ri i se

indsendt Kropskive af en Ophiuride , i hvilken jeg dog havde meent at

erkjende en Form, der maatte staae Amphipholis scahriuscula meget nær

og maaskee endog vilde vise sig kun at være en Afart af denne, -ud-

mærket ved at Radialskjoldene ere mere korte og butte og Skivens Pigge

færre end sædvanligt hos hin Art.« Senere har Hr. Riise indsendt et

fuldstændigt og vel bevaret Exemplar af en Slangestjerne fra St. Thomas's

Havn, der tildeels repræsenterer denne samme Afart af .1. scaJriu^cxia, for

saa vidt som Skivens Pig- eller Kornbeklædning nemlig er svagere end

sædvanlig og ganske mangler paa Bugfladen, hvorimod den i alle andre

Henseender — ogsaa i Henseende til Radialskjoldenes Form og Armpig-

genes Antal — stemmer med den typiske A. scahriuscula. Til at ud-

sondre denne Form som egen Art er der saaledes ikke tilstrækkelig

Grund, og ligeledes bortfalder den Mulighed, at et sammesteds omtalt

skivelost Armsæt af en Amphiuride (fra S. Jan) med 4 Armpiggc nær-

mest ved Skiven og med de to ydre Mundpapiller oftest sammensmeltede

til een, muligvis kunde have hørt sammen med hin arralose Skive.
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samme Have («Java-SøeU" ; den sidste med den særlige Oplys-

ning, at den er taget paa 10 Favnes Dybde paa 4° 8' S. Br. og

106° 3o' Ø.L.); men foruden disse har han endnu bragt os en

tredje Form, som jeg maa antage for ny, fra Cheribou paa Ja-

vas Nordside, hvor den- er taget paa ikkun 4^2 Fod Vand; det

er altsaa ikke dens abyssale Levemaade, men vel snarere at den

lever nedgravet i del bløde Dynd, der er Skyld i, al den ikke

tidligere er bleven oplaget i de Samhnger, hvis Ophiurider ere

hlevne Gjeustand for Beskrivelse.

A. Andreæ høre til de Arter, der have en fast, flad, af tal-

rige haarde Smaaskæl fuldstændig beklædt Skive; Ryg- og Bug-

flade mødes i en skarp Sidekant, der er Udt iodbuet over Ud-

springet af hver Arm; Skællene ere smaa, flade, taglagte, ind-

byrdes Uge store; deres Ordning frembyder heller ikke noget

ejendommeligt; som sædvanligt er der et lille rundt lige i Midten,

omgivet umiddelbart af fem i Kreds, men disse udmærke sig

for øvrigt ikke fremfor alle de andre, der ere saa talrige, at man

kan tælle 12 i Hække fra .Midtskællet ud til Sidekanteu og 8

eller 9 i en Tverrække fra det ene Kadialskjold til det andet.

Radialskjoidene ere af Middelstørrelse og vilde tilsammen danne

en Oval, bredere udadtil end indadtil, men ikke bredere, hvor

den var bredest, end den var lang. De støde næsten i hele

deres Længde umiddelbart op til hinanden; kun deres indre

Spidser adskilles ved en lille Ivile af et eller to Skæl. Skive-

kanten har sin særegne Dobbelrække af Smaaskæl, af hvilke den

ene tilhører Rygfladen, den anden Bugfladen. Denne sidste er

fuldstændig beklædt med Smaaskæl, der ganske bevare samme

Karakteer som paa Rygfladen. Der er ikke paa nogen af Skivens

Sider Spor til en overfladisk Beklædning med Korn, Smaapigge

eller deslige. Mundskjoldene ere smaa, rudedannede, stundom

noget langstrakte; Sidemundskjoldene smalle, berøre hinanden

indenfor Mandskjoldenes Spids, men adskilles ud for Mundvi-

gene af en yderst lille, rudimentær, inderste Armbugplade; af

Mundpapiller er der normalt 8 ved hver Mundvig eller 4 paa
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hver Side, nemlig ydersl et l*ar, slolleiide siy lil den nysnævnte

iaderste Arnibugplade') , et l*ur inderst, under Tanderne, og

mellem disse to Par paa hver Side to temmelig store (undertiden

3 eller 4 isledenlor to). Armbugpladerne ere bredt feujkantede

med indadvendt Spids, udadtil begrændsede af en lige Tverlinie,

paa Siderne lidt indbuede; alt som Armene afsmalne — og dette

begynder her i forholdsvis ringe Afstand fra Skiven — blive og-

saa deres liugplader smallere; Annrygpladerne ere ovale, om

end udadtil begrændsede af en mere lige Tverlinie end indadtil,

noget hvælvede, deres Brede omtrent det dobbelte af deres

Længde. Der er tre korte og spidse Armpigge — deres Længde

er paa det nærmeste den samme og lig med Armleddenes —
og to Fodpapiller, stillede paa sædvanlig Maade under ret Vin-

kel med hinanden. Skivetvermaal (af det største af de tre fore-

liggende Exemplarer) 8 Mm., Armlængde c. 60 Mm.

Hvor nær A. Andreæ end kommer^, depressa^) (Tab. i— 11

Gg. 2), er der dog meget bestemte Forskjelligheder; Radialskjol-

dene ere hos A. depressa meget større, deres indbyrdes Berøring

fuldstændigere, Inlerradialbælternes Skælrækker færre; der er nok

en tydelig Kant mellem Byg- og Bugfladen, men denne udmær-

kes ikke af en særegen Skælrække; den i Beskrivelsen af A.

Andrece omtalte inderste lille Armhugplade mangler her ganske;

Dette fjerde Par Mundpapiller har jeg af de mig bekjeiidte Ampkipholis-

Arler kun fundet hos A. Andreæ, A. depressa og eckinata; det kunde

maaske benyttes til at underafdele Amphipholis'Slæ^len i Sektioner. Til

dets morfologiske Forstaaelse kommer jeg siden tilbage.

Jeg maa dog med Hensyn til denne Art, hvoraf der kun foreligger mig

et E.xemplar, hvis Arme ere reproducerede i kort Afstand fra Skiven, be-

mærke, at jeg ikke har overseet, at enkelte Udtryk i Dr. Ljuugmans
Beskrivelse ikke passe saa fnldkomment, som ønskeligt kunde være for at

være sikker paa Identiteten, f. Ex. "marginatus' , hvis derved ikke alene

skal tænkes paa, at Kanlen er temmelig skarp, men ogsaa paa en sær-

egenindfatning af samme ; Armbugpladerne have vel undertiden Spor af

en Indbugtning udadtil, men deres Sider convergere ikke indadtil- Saa

stort et Spillerum kan man dog vistnok uden Fare indrømme den indi-

viduelle Variation.
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der er lios A. depressa endvidere en meget skarp Modsætning

mellem Rygsidens grovere og Bugsidens meget finere Skældække;

Armrygpladerne ere meget bredere, Armene i det hele meget kraf-

tigere; den midterste Armpig større. Da jeg ikke har havt Lej-

lighed til at sammenligne A. Andreæ med A. iminessa eller

med de andre nærstaaende, men i geografisk Henseende fjernere

Former: A. integra (Natal) og A. hastata (Mozambik), kan jeg

ikke saa bestemt paapege Forskjellighederne fra disse, fra hvilke

jeg dog, i Henhold til de foreliggende Beskrivelser, maa ansee

A. Andreæ for arlsforskjellig.

Amphipholis Kochii l.tk.

(Tab. ]— 11 fig. 6i.

Af denne Art foreligger der to Exemplarer med et Skive-

Ivermaal af respektive 6 og 7 Mm.; hos det slørre er Skive-

randen stærkt indbugtet ved Armenes Udspring, men at denne

Omstændighed, som man plejer at give l'iads i Artsbeskrivelsen,

kun hidrører fra, at dette Exemplar er ældre og mere udviklet,

som Følge af hvilket Skiven danner en stærk Udbugtning i hvert

Armmellemrum, sees deraf, at det mindre har næslen retlinede

Sider og kun en svag Antydning til hine Indbugtninger. De

Skæl, som fuldstændig dække begge Skivens Sider, ere ganske

overordenlig smaa og talrige, Undersidens dog endnu mere end

Oversidens; nogen skarp Grændse er der aldeles ikke mellem

Ryg- og Hugsidens Skælklædning. Radialskjoldene ere meget

smaa, smalle, lidt tilspidsede og divergerende indefter og fuld-

stændigt adskilte af en lille Skælkile; deres Længde er omtrent

lig Armrygpladernes Brede. Mundskjoldene ere rudedannede,

Sidemundskjoldene trekantede, parallele med Mundskjoldenes

indre Sider; der er som sædvanlig 3 Mundpapilier, af hvilke

den indre er infradental; den ydre udmærker sig ved sin be-

tydelige Størrelse. Der er 3 Rækker af korte, butte, kraftige,

sammentrykte Armpigge; Armbugpladerne ere regelmæssigt fem-

kantede (med 2 rette og 3 stumpe Vinkler, af hvilke den ene
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vender indad), i Almindelighed mere brede end lange og berøre

hinanden fuidslændigl; paa hver Side af dem er der to brede,

butte Fodpapiller. Armrygpladerne ere c. 3 Gange saa brede

som lange, udadtil begrændsede af en lige, indadtil af en stærkt

buet Linie; undertiden — især i et vist Parti af Armene, nær-

mere ved Spidsen end ved Grunden — , ere de kløvede, dog er

delte at betragte som en Undtagelse. Armene aftage kun lang-

somt i Førlighed ud mod Spidsen; deres Længde er forholdsviis

større (45 Mm.) hos det i øvrigt mindre Exemplar. Af det le-

vende Dyrs F'arvetegning er der ikke andre Spor end nogle mere

eller mindre lydelige mørkere Farvebælter langs ud ad Armene,

især paa disses ydre Deel.

De beskrevne Exemplarer ere hjembragte fra Wlad i wo stok

(i det russiske Manschuri) af Hr. Premierlieutenant af Flaaden,

H. Koch, paa Fregatten »Tordenskjolds » Rejse til Øst -Asien.

De ere rimeligvis tagne paa en forholdsvis ringe Dybde. — Fra

den af mig tidligere beskrevne A. fissa ere de ikke lidet for-

skjellige: særligt kan fremhæves de større Rygskæl hos denne

sidste, dennes meget bredere triangulære Radialskolde , firsi-

dede Armbugplader, lige store Mundpapiller o. s. v.

Amphipholis scpta (Ltk.)?

(Tab. I— II fig. 3).

AmpJdura septa Ltk. Addilam. II. S. 120.

OpJnophragmus septus Lym. Catal. p.

Amphipholis septa er i sin Tid opstillet paa et lille, sand-

synligvis temmelig ungdommeligt Exemplar i lir, Riises Sam-

ling; for kort Tid siden har denne Herre meddelt mig en Slange-

stjerne fra St. Thomas's Elavn , som jeg maa ansee for at være

den samme Art i fuldt udvoxen Tilstand, og af hvilken jeg der-

for her vil meddele en ny Beskrivelse; desværre har jeg ikke

ved denne Lejlighed kunnet inddrage Originalexemplaret i Under-

søgelsen, hvilket vilde været saa meget ønskeligere som en den
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udvoxne Form meget lignende Art {O. Wurdemanni) i iVleliemti-

den er bleven beskreven af Th. Ly man, efter et Exemplar fra

Florida i !\luseet i Cambridge — Disse Arter gjengive en egen

Type indenfor den ældre Amphiura-^\9g{^ som i den vestlige

tropisk -amerikanske Fanna er repræsenteret af Å. marginata, i

den kapske (Port Natal) af A. gihbosa^ i den magelianske af A.

antarctica. For disse Arter, der svare til Afdelingen «C,, bb.»

«disco circulo papillarum ereclarum circumscripto« af min »Syn-

opsis« over ^m^/«'Mra- Slægten (Additam. II. p. 114), opstillede

Lyman Slægten Ophiophragmus , som Ljungman udvidede til

at optage de af Ly mans 0/?7«2bcnzc?a- Arter, der have det samme

Udstyr af Mundvigenes Rande, idet han dog om den ovennævnte

Gruppe af Arter, der svarer til det oprindelige Indhold af Ophio-

phragmus Lym. , meget træffende tilføjer: «hæc pars generis

Ophiophragmorum potius forlasse in genus Ampliipholidum est

relegenda« — en Sætning, som jeg har troet at kunne ud-

vide til at gjælde ogsaa om Ljungmans øvrige Ophiophragmer

eller med andre Ord om Lyman s Oplnocmda- Xrier, med Und-

tagelse af O. hracliiata, som bliver at henføre til Amphiura.

(Jfr. hvad herom er anført i »Additam. » III. S. 11, hvor jeg til-

lige har antydet, hvorledes Slægten Ampliipholis falder i 3 Grup-

per, alt eftersom Skiven er nøgen eller omgiven med en Krnnds

af opstaaende Papiller eller paa begge Sider besat med korte

Pigge).

Hvad nu angaaer den foreliggende Form, som jeg anseer for

at være den mere udviklede, voxne Form af A. septa^ — en Art

der uden Tvivl er temmelig sjelden ved vore Antiller, eftersom

der til Dato kun er fremkommet 2 Exemplarer af den alt

i alt, — da frembyder den vel ikke særdeles paafaldende Uover-

eensstemmelser med Lymans Beskrivelse af O. Wurdemanni,

men nogle ere dog tilstede, og kunde en umiddelbar Sammen-

ligning Onde Sted, vilde de rimeligvis fremtræde med større Be-

stemthed; Hr.Lyman, hvem jeg har vist det omhandlede Stykke,

og som har sammenholdt det med sin egen Beskrivelse, anseer
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dem i al P'uld for forskjellige. I Henhold til min tidligere Be-

skrivelse af A. sepia (jun.) paaberaabte Ly man sig som beteg-

nende for O. Wurdemanni navnlig Forskjellen i Mundskjoldenes

Form — «rudeformigei) hos A. septa, « lange, smalle og sko-

saaledannede« hos A. Wurdemanni — samt at jeg havde iagt-

taget t. nogle enkelte« Pupiller eller Smaapigge inde paa selve

Skivens liygparli foruden de, der danne ligesom et Hegn uden

om dette. Paa den sidst nævnte Ejendommelighed ^ der ikke

gjenfindes hos det her foreliggende større Exemplar, vilde jeg

nu ikke lægge Vægt, selv om jeg ikke turde antage Tilstede-

værelsen af enkelte slige Papiller udenfor Rækken som en

Ungdommelighed; mere Vægt maa der lægges paa Mund-

skjoldenes Form, i hvilken Henseende man vistnok ogsaa hos

det foreliggende Exemplar vil finde nogen Variation, men dog

ingen, der kunde berettige til at bruge de ovenfor anførte, om A.

Wurdemanni anvendte Udtryk. De smaae Afvigelser fra min

tidligere Beskrivelse, som ville fremgaae ved at sammenholde

denne med den følgende, troer jeg at kunne tyde som Alders-

forskjelligheder.

Skivens Tvermaal er 7^/2 iMm. og indeholdes omtrent 20

Gange i Længden af de noget flade, i Førlighed langsomt

aftagende Arme. Ligesom hos de andre Arter af denne Afde-

ling er der en skarp Adskillelse mellem Skivens Rygparti og

dens Bugparli ved det Hegn af smaa Pigge eller Papiller, som

indfatter det først nævnte, men som her — og det samme er vel

ogsaa Tilfældet hos fuldt udvoxne Exemplarer med fyldig Skive

af de andre Arter — dog falder noget indenfor den Linie, hvor

') Af deii vestindiske Ophiur-Fauna udgaaer if. Lyman Ophionereis porrecta

som formentlig ikke vestindisk, og Asteroporpa dasycladia som identisk

med A. annulata; men den foroges med Hemieuryale pustulosa, med 20

af Lyman beskrevne nye Dybvands-Arler, med mindst 11 nye, af Hr.

Lj ungman for nyligt beskrevne Arter samt endelig med nogle nye Ar-

ter, som Hr. Lyman har fundet i Pariser-Museet. Den vil saaledcs nu

tælle c. 80 Arter!
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Rygfladen bojer om og nedad mod Bugfladen. Disse Smaa-

pigge danne en enkelt Rad langs med den ydre Side af den

bugtede Skælrække, der begrændser Skiveryggens Skælparti,

som ved Skællenes Størrelse og Retning staaer i skarp Mod-

sætning til Bugfladens, der begynde umiddelbart udenfor den;

Pigrækken afbrydes imidlertid udfor Radiaiskjoldene og dan-

ner altsaa fem bugtede Liner, een i hvert Interradialrum; dog

ere de, synes det, tillige afbrudte paa en meget kort Stræk-

ning midt i hvert Interradialparti; mellem to og to Radialskjolde

har der været henved 20 slige Smaapigge. Rygskællene ere

overmaade smaa, størst omkring de indre Ender af Radiaiskjol-

dene^); deres Ordning kan neppe kaldes niregelmæssign uden

for saa vidt der ikke midt paa Skiven er nogle, der udmærke sig

særligt ved Størrelse og indbyrdes Stilling, som hos mange an-

dre Amphiurider. Mellem hvert Par Radialskjolde vilde der kunne

tælles c. 15 slige Smaaskæl, i Tværrække. Radialskjoldene ere

smaa, deres Længde er i det højeste en Sjettedeel af Skivens

Tvermaal og rigelig det dobbelte af deres største Brede; i deres

ydre Halvdeel berøre de fuldstændigt hinanden, i deres indre

adskilles de derimod ved en Gruppe af Smaaskæl; udenfor hver

af dem sees en lille Plade (Enden af Genitalpladen?). Skivens

Underside er fuldstændig belagt med Smaaskæl; Mundskjoldene

ere meget smaa; deres Form er rudedannet, udadtil ofte truk-

ket ud i et kort smallere Skaft; et af dem er mere hvælvet og

porøst (Madrepopladen). Sidemundskjoldene ere trekantede, bre-

dere udadtil og berøre hinanden indenfor Mundskjoldene med

deres Spidser, men adskilles fuldstændigt af den inderste, ret

vel udviklede Armbugplade, der tilhgemed dem bidrager til at

begrændse Mundvigenes ydre Deel. Der er som sædvanlig tre

Mundpapiller ; den ydre noget aflang, den mellemste rundagtig.

•) Et Forhold, der erindrer om Ophionephthys (Addit. III. S. 7—8). Jeg

benytter denne Lejlighed til at anfore, at jeg senere har faaet et Exem-
plar med paasiddende Skivehud og derved forvisset mig om, at den (1. c.

S. 9, Anm.) antydede mulige Forbytning ikke har fundet Sted.
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den indre, under Tænderne, liikanlel. Arnibugpladerne ere

bredt firkantede med afrnndede Hjørner; først mod Armenes

Spidser gaaer denne Form over i en smallere, fomsidet Skjold-

form. Der er to Fodpapiller i sædvanlig Vinkelslilling og tre

korte bulle Armpigge; først temmelig nær ved Armspidserne

reduceres Fodpapillerne til een, og til sidst mangle de ganske,

længe førend Armpiggenes Anlal er sunket til to. Armrygpla-

derne ere bredt ovale (2*/^ Gange saa brede som lange), ofte

med en Antydning til en svag Indbugtning i deres ydre (aborale)

Rand. En mørk, graalig Linie er meget tydelig midt ud ad Ar-

mene , baade paa disses Ryg- og Rugside, i deres ydre Deel;

paa Bug§iden forsvinder den heelt i deres indre Deel; paa den

tilsvarende Deel af Rygsiden laber den sig i Armenes alminde-

lige blaaliggraa, snart lysere, snart mørkere Farve.

Som Forskjelligheder fra A. Wurdemanni^ der kunne ud-

findes ved en Sammenligning med dennes Beskrivelse, vil jeg

fremhæve: 1) Rundskjoldenes forskjellige Form; 2) de meget

smallere Arme og Armrygplader hos A. sepia; 3) en forskjellig

Farvelegning. En umiddelbar Sammenligning af Exemplarer af

begge Arter vilde imidlertid være ønskelig.

Til sidst maa jeg endnu bemærke, at Ur. Lj ung man i sit

seneste Arbejde beskriver en Amphipholis LUtkeni, fra 10 Fav-

nes Dybde ved Torlola, der maa komme den her beskrevne Form

temmelig nær, og foruden megen anden Overensstemmelse og-

saa viser den, at en sort Linie løber langs ud ad JMidten af

Armenes Rygside, i det mindste i deres ydre Halvdeel. Naar jeg

ikke kan føre dem sammen, da er det fordi 1) Radialskjoldene

siges at være mere end 3 Gange saa lange som brede og saa

lange som Skivens halve Radius; hos den foreliggende Form er

Længden kun det dobbelte af den største Brede og højst Vs

af Skivens Radius. 2) A. LiitJcem henføres til en Gruppe, der

charakteriseres saaledes : «Scuta radialia appropinquata (i Mod-

sætning til «contingenlia»), ... extus inter sese paulum tangen-

tia«, hvilket aldeles ikke stemmer med, h\ad der foreligger. 3)
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A. Lutkeni liar fremdeles Armrygpladerne delte i to eller flere

Stykker; hos den mig foreliggende Form er kun aldeles und-

tagelsesvis hist og her en eller et Par Rygplader delte omtrent

i Midten. 4) Den midterste Armpig hos A. Lutheni er «meget

lang«), og hvis jeg forstaaer Beskrivelsen ret, saa lang som

Armen er bred ')• — Rer foreligger altsaa mindst 3 Arter af denne

sneverl begrændsede Gruppe af Amphipholider med Skiven ind-

fattet af en Papilkrands. fra Vestindien og Florida.

Ophiothrix salateæ Ltk.

Denne formenlig nye Ophiothrix er hjembragt fra Sambe-

long (Mkobar-Øerne) ved Prof. Reinhardt (Galatea-Expeditio-

nen); at den ikke tidligere er bleven beskreven, hidrorer deels

derfra, at den (med flere andre) var bleven overseet, da de øv-

rige Slangestjerner i sin Tid udleveredes mig til Undersøgelse

fra den daværende saakaldte "Gaiatea- Samling" , deels derfra,

al jeg antog, at det maaskee kunde forsvares at henføre den til

O. nereidina Lmrk-), uagtet Beskrivelsen i »System, d. Åsteri-

desn i saa Fald vilde ladet ikke saa lidet tilbage at ønske. Ved

Br. Ly man, der har undersø^'t Original-Exemplaret af O. ne-

reidina i Pariser-Museet, har jeg imidlertid faaet Vished for, at

den ikke kan henføres til denne Art; jeg maa derfor ansee den

for ubeskreven.

O. galatece hører ligesom O. nereidina og O. longipeda til

de meget langarmede Arter med flade Arme og korte Armpigge.

Badialskjoldene, der ere af Middelstørrelse, have den sædvanlige

retvinklet-trekantede Form med mod hinanden vendende Bypo-

tenuser; de ere fuldkommen nøgne, uden Korn, Torne eller desl.

') "longiludinem membri brachii longitudine æquat« skal vel hedde: "lati-

tudinem brachii longitudine æquat«.

^) Under deUe Navn er den derfor optaget i min Fortegnelse over Nikobar-

Øernes Slangestjerner (Videnskabelige Meddelelser fra den naturhistoriske

Forening for 1871, S. 273).
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Den øvrige Deel af Skivens Rygside er blød, tilsyneladende

uden Skæl, tæt beklædt med fine Korn, der intetsteds antage Ka-

rakteren af Torne, end sige af Pigge, hverken paa de brede eller

de smalle Radialbæller, paa den centrale eller den periferiske Deel

af Skiven. Denne Beklædning fortsætter sig over paa hele den

Deel af samme, der ligger mellem Armene, paa Bugsiden, men

er her ikke saa tæt stillet, de enkelte Korn ere finere og spid-

sere og antage snarere Karakteren af meget fine og korte Bør-

ster. De Munden omgivende Dele frembyde ikke noget ual-

mindeligt: Mundskjoldene ere ovale paa tvers, Sidemundskjol-

dene vel adskilte o. s. v. Armbugpladerne ere næsten firkan-

tede, med afrundede Hjørner; Armrygpladerne ere flade, indadtil

begrændsede af en kortere Tverlinie, udadtil af en længere, næ-

sten lige, men dog i Virkeligheden i tre Stykker brudt Linie, paa

Siderne af korte, indadtil convergerende Skraalinler; deres største

Brede er det dobbelte af Længden. Overfladen af Byg- og Bug-

pladerne er vel glat, for saa vidt den er uden alle Ruheder, men

viser sig dog under Lupen fint punkteret, ligesom Radialskjol-

dene. Foruden Fodpapiller er der paa hver Side 6— 7 (aller-

inderst undertiden 8—9) Armpigge, af hvilke som sædvanligt den

nederste er yderst kort, de følgende jevnt tiltagende i Længde

opefter; den fjerde, femte og sjette ere de længste og i alle

Henseender største, forholdsvis brede, flade, butte og rue, matte

(ikke glasagtige), ikke meget længere end Armen er bred. Skive-

tvermaal 11 Mm.; Armlængde c. 250 Mm., eller henimod det

tyvedobbelte. Badialskjoldene ere prydede med smukke blaae

Tegninger (Linier og Prikker) og hver Armrygplade indfattet af

en parallelt med dens Omrids løbende blaa Linie; mørkere

Tverbaand spores hist og her paa Armenes Underside.

O. nereidina maa efter Beskrivelsen (som bestyrkes af Hr.

Lym ans Optegnelser) afvige fra O. galateæ ved at Skivens Skæl

komme meget mere til Syne; den maa i det hele staae O.longi-

peda temmelig nær. Jeg vilde tydet den foreliggende Form som

O. aspi'dota, hvis der ikke tillagdes denne 8—9 Armpigge og

Overs, over d. K. D. Vidensk. Selsk. Forh. 1872. 7
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disse en Længde, lig Rygpladernes dobbelte Brede. Med den

af V. Martens^) beskrevne Række af nye ostindiske Ophiothrix-

Arter — og navnlig med de, som det synes, til samme Gruppe

hørende O. punctolimbata og rotata — kan der ikke være Tale

om at idenliflcere den.

Ophiothcla isidicola Ltk.

(Tab. I— II, Cg. 4.)

Slægten Opliiotliela er opstillet af Verrill (Notes on Radiala,

Transaclions of the Connecticut Academy of Arts and Sciences,

Vol. lp. II, 1867, p. 269). Da jeg kun kjendte den af VerriUs Be-

skrivelse, og denne Forfatter selv opstillede den som Underslægt

af Ophiothrix^ vovede jeg ikke at optage den som egen Slægt

blandtOphiothrichiderneimin«Synopsistt (1869), men indskrænkede

mig til i en Anmærkning at gjøre opmærksom paa Tilværelsen

af en slig Typus. Verril karakteriserer sin Underslægt paa

følgende Maade: <«Armrygpladerne ere bedækkede med Korn

ligesom has, Asterophjton] Armpiggene ere korte, for det meste

vendte nedad og væbnede med Ruheder eller Hager underneden

ligesom hos Ophiactis] Radialskjoldene ere meget store og

dække største Delen af Skiven, hvis Interradialbælter ere bedækkede

med Eud og bære simple Torne; Armenes og Skivens Under-

side ere ligeledes beklædte med Hud, der mere eller mindre

tilhyller Pladerne ; Mundskjoldene og Sidemundskjoldene danne

tilsammen en Ring omkring Munden.« De talrige Prof. Verrill

foreliggende Exemplarer havde alle 6 Arme, med hvilke de fast

omslyngede Grene af Gorgonier (eller Svampe). Det tilføjes, at

i Henseende til Mundens Bygning slemmer denne Underslægt

med de typiske OpJiiothnx-Arier, fra hvilke den dog afviger ved

at Armene ere overtrukne med en blød Hud og kornede paa

Rygsiden, samt ved at Piggene paa Arme og Skive mangle det

glasagtige Udseende og de stærke Takker, som de have hos

») Archiv f. Nalurgeschichte XXXVI Jahrg. S. 254—61.
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Ophiothrix s. sir., men i Form, Bygning og Stilling nærme sig

mere til dem hos Ophiactis\ og skjondl i nogle Henseender

staaende midt imellem Ophiothrix og Ophiactis, var del dog

aabenbart, at de slaae den først nævnte Slægt nærmere.

Foruden den i det nævnte Arbejde beskrevne »Ophiotlirix

[Ophiothela]» mirabilis Ira Panama har Ver ril! senore beskrevet

en Ophiothela Danæ, fundet paa Ledkoraller (Melitodes virgata)

fra Fidji- Øerne og Ly man en O. tigris, sandsynligvis el Steds

fra det stille Hav. Kort efter Udgivelsen af tredje Afdeling af

«Additamenta», bragte Capl. Andrea os en Deel i Formosa-

Kanalen fiskede Exemplarer af en anden Ledkoral, Parisis Inxa

Verr. , og paa nogle af disse fandtes en Deel Kxemplarer af en

Opbiuride, i hvilken jeg strax erkjendte en Ophiothela, og hvis

Undersøgelse heller ikke efterlod nogen Tvivl lios mig om, at

delte var en meget vel berettiget, selvstændig Slægt af Ophio-

Ihrichidernes Famille og ikke blot en Lnderslægt af Ophiothrix;

og ved denne Lejlighed erkjendte jeg endvidere, at nogle smaa

sexarmede Slangestjerner, som sadde paa den samme smukke

røde Gorgonide, der husede Asteromorpha Steenstrupii
, (og om

hvilken jeg nu, af velvillig Meddelelse fra Hr. Ly man, veed, at

den maa være fra Isle de France eller en nærliggende øst-

afrikansk Localilel) ligeledes lilhørle denne Slægt. Endelig har

Prof. Ver ril I foruden Exemplarer af O. mirabilis og O. Danæ havt

den Godhed at sende mig nogle Exemplarer af en tredje Form

fra Japan (Hakodadi), hvor den fandtes levende paa en tredje

Ledkorai (Mopsella Japonica), saa al denne forholdsvis unge

Slægt nu allerede vides al tælle 6 Arter fra 5 eller 6 forskjellige

zoogeograQske Provindser, alle levende paa forskjellige Former

af Horn- og Ledkoraller (undertiden ogsaa paa Svampe) —
hvilke Arier dog endnu ikke alle ere saa vel kjendle, at det er

muligt at udpege Forskjellighederne mellem dem med Sikkerhed.

Jeg skal derfor her indskrænke mig til at meddele Beskrivelse

af den nye Art fra Formosa-Kanalen.

De største foreliggende Exemplarer have en Skive med

7*
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5 Mm. s Tvermaal og sex forholdsvis korte Arme ^), hvis Længde

i det højeste er del tredobbelte af Skivetvermaalet. Den er saa

dybt indskaaren midt imellem Armene, at de Dele af den, der

ellers udfylde Mellemrummene mellem disse paa Bugsiden, næsten

ganske forsvinde, saa at Skivens Dugside ene udgjøres af Armene

og af de fra disse udgaaende Forlængelser, som danne de Munden

umiddelbart omgivende Dele. Dens Rygside dækkes næsten

fuldstændig af de 6 Par Radialskjolde, der tilsammen danne 6

aflange hvælvede Partier, strækkende sig fra Skivens Omkreds

næslen lige lil dens Midtpunkt og kun adskilte ved yderst smalle

Striber af blod Hud. De ere mere eller mindre tyndt bestrøede

med smaa runde Korn; større findes i ringe Antal, deels midt

paa Skiven, i det lille Hum, som Radialskjoldene der efterlade

mellem sig, deels i de ydre Hjørner mellem disse, og paa

Skivens Side mellem Genitalspalterne; en sjelden Gang erstattes

disse større runde Korn eller Smaaknuder af en kortere eller

længere spids Pig. Armene ere beklædte med en blød Hud,

der ligeledes overtrækker de Munden omgivende Dole, saaledes

at den skjuler Formen af de under alle Omstændigheder meget

smaa Mundskjolde og Sidemundskjolde; Armrygplader og Fod-

papiller mangle; derimod er Armenes Rygside mere eller mindre

tæt bestrøet med smaa runde Korn, blandt hvilke dog udmærker

sig en Række af Knuder eller større Korn midt ud ad Ryg-

gen, hvilke synes at repræsentere Armrygpladerne og i Armens

ydre Deel samt hos yngre Exemplarer ere næsler: de eneste,

som findes. Paa Sidepladernes stærkt fremspringende Kamme
findes 5 eller 6 korte, rue, paa Undersiden med en Række

stærke Takker udstyrede Pigge, af hvilke de to underste ere

kortere og tykkere, de følgende længere og smækkrere, den

eller de to øverste atter kortere; mod Armspidserne aflage de

selvfølgelig i Antal, og de omdannes her til fleertakkede Kroge.

>) Om den lios denne Art stedfindende Heteraktini og sandsynlige Deli ns

meddeles udforlige Oplysninger i et følgende Afsnit.
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Mit Materiale af de andre mig bekjenrlte Ophiothela- \rler er

ikke saa godt eller saa rigt, at jeg ter indlade mig paa at give

en komparativ Karakteristik af dem eller paa nærmere at udpege,

hvorved de hver især afvige fra hinanden eller fra den her

beskrevne Form.

Til Fuldstændiggjørelsc — tildels til Berigtigelse — af tidligere Medde-

lelser udbeder jeg mig endnu Plads for følgende Bemærkninger.

1. I tredje Afdeling af "Additamenta« har jeg forøget den grønlandske

Fauna med Asterophyton Agassizii Slps. efter et Exemplar, hvis grønlandske

Oprindelse var i det mindste overordenlig sandsynlig. Siden den Tid har nu

afdøde Justitsraad Olrik tilsendt Museet et i en Hajmave ved Ikerasak fundet

og derfor af Fordøjelsen temmelig medtaget Exemplar, som jeg efter Sam-

menligning med yngre Exemplarer af A. Agassizii troer med Sikkerhed at

kunne henføre til denne Form, hvis Borgerret i den grønlandske Fauna dog

bliver endnu niere hævet over enhver TvivP) ved et af Hr. Fleischer fra

Omenak indsendt stort Exemplar, der ligeledes er fundet i en Hajmave; rig-

tignok har Mavesaftens Indvirkning udtrukket alle Kalkdele af det og berøvet

det alle Pigge, Korn og desl., og en stringent Bestemmelse af et sligt Stykke

vil derfor forekomme Mange mislig eller endog umulig; men da Mærkerne

efter alle Piggene ere tilbage, er det ikke vanskeligt at overbevise sig om, at

disses Fordeling netop har været den, som udmærker Asterophyton Agassizii.

Jeg kan tilføje at Hr. Lyman, der er meget fortrolig med denne Art, er enig

med mig i disse Bestemmelser. Samme har endelig vist mig en Asterophy^

ton, fanget ved Cap Cod med en Mængde Exemplarer af A. Agassizii, som

Ved at undersøge Hajmavers Indhold har den grønlandske Echinoderm-

Fauna i det hele faaet en betydelig Berigelse. Foruden Asterophyton

Agassizii har Museet paa denne Maade faaet Ophioscolex glacialis, Ar-

chaster tenuispinus, Asterias stellionura og Ast. rosea. Da de fordøjede

Exempl. ere berøvede alle Pigge og desl., er Bestemmelsen af de to sidst

nævnte Arter maaskee endnu noget hypolhetisk, men jeg kan for Tiden

ikke bestemme dem anderledes. Ingen af disse Arter var tidligere eller

paa anden Maade funden i Grønland, maaske fordi de opholde sig paa

større Dybder end de, hvorpaa der hidtil er anstillet Undersøgelser. —
Disse ved Fordøjelsen afklædte Exemplarer have ogsaa i en anden Hen-

seende Interesse; det er nemlig tænkeligt, at den afklædte Tilstand, hvori

mange fossile Asterider og Ophiurider forekomme, tildeels kunne skyldes

en lignende Behandling.
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vi begge ere enige om at betragte som et, om end ikke ganske typisk, Exeni-

plar af A. eucnemis. Denne findes altsaa syd, ligesom A. Agassizii nord for

den tidligere antagne Demarkationslinie, men begges Sjeldenhed udenfor denne

er lige stor.

2. Min tidligere Beskrivelse af Asterophyton muricatnm finder jeg endnu

Anledning til at supplere i Henseende til et Punkt, som maaske ellers kunde

give Anledning til en umedholdelig Klovning af denne Art. Det typiske For-

hold er vel, at der »paa Skivens Ribber findes 5— 10 korte, kegledannede

Piggei; man finder i al Fald udvoksne Exemplarer, hvor Piggene alle have

denne simple, spidse, kegledannede Form; dernæst finder man nogle, hvor

flere eller færre, især af de ydre Pigge i Spidsen ere tykke, butte og ud-

styrede med flere (3— 5) fremspringende Ribber eller kløvede i flere Spidser;

og endelig kan man finde Exemplarer, hvor Piggene — hvis Antal hos ud-

Toksne Exemplarer kan stige indtil 20 paa hver Ribbe — næsten alle ende

med et opsvulmet Hoved, der nærmest kan sammenlignes med en Knop med

færre (f. Ex. .5) mere regelmæsige eller flere mere uregelmæsige, fremspringende

Kanter, Ribber eller Vinger. Stilles et saadant Exemplar lige overfor et med

simple kegledannede Pigge, og ere Overgange ikke tilstede, vilde man let

kunne antage, at man havde to forskjellige Arter for sig.

3. Om Slægten Eemieuryale v. Mart. har jrg (1. c. S. 47| tilladt mig at

antyde Tvivl, cm denne Form virkelig, som v. Martens havde ment, er en

Euryalide og ikke snarere en Ophiuride; og af Forfatterens Beskrivelse og

Afbildning havde jeg meent at kunne erkjende, at den maatte være i Besid-

delse af Radialskjolde og Tænder, uagtet v. M. med storre eller mindre

Bestemthed frakjendte den begge Dele. Tilværelsen af Radialskjoldcne har

V. M. dog senere anerkjendt i Slutningsrepliken til hans citerede Afhandling

"Die Radialschilder liegen kaum noch auf dem Riicken der Scheibe, sondern

vielmehr in den seitlichen Interbrachialraumen«. Tænder har han derimod

ikke kunnet see. Efter de mig af Hr. Lyman — der 1 »Jardin des Plantes-

har undersøgt flere Exemplarer fra Senegal — velvilligt meddelte Oplysninger

har Eemieuryale virkelig Tænder og er overhovedet ikke en Euryalide, men

en Ophiuride, og det samme antydes i et Brev fra Dr. Lj ungman, der har

undersøgt Exemplarer fra den vestindiske Anguilla.

4. Hr. Lyman skylder jeg fremdeles den Meddelelse, at min Astero-

morpha Steeiistrupii er identisk med en Art, som er hjembragt fra Bourbon

og Reunion af Rousseau og Mai II ard og opstillet i Pariser-Museet af

Michelin under Navn af Asteroschema Rousseaui, under hvilket Navn den

ogsaa findes anført i en lille Meddelelse af denne Forfatter i' Maillards

• Notes sur l'ile de la Reunion«. Hvad der her siges, er imidlertid ikke
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andet end en Notis paa 4— 5 Linier, der (iidccis vistnok cro laante af min

Karalitciistilt af Slægten Asteroachema , og hvori liun det ene Træk, at Ar-

mene i Nærlieden af Skiven have knudrede Led, kunde have Ijragt mig til at

t ænke paa Asteromorpha Steenstruiyil Ur. Ljman har derfor iicller ikke troet

at kunne give Michelins Artshenævnelse det Fortrin for min, som ellers

efter Aldersrct vilde tilkomme den. Hvad der er Hovedsagen herved er

imidlertid, at det ved denne Lejlighed er hleven oplyst, hvor den af mig be-

skrevne Form havde hjemme. — Med Hensyn til Mundens Udstyr hos Aste-

roschema oligactes skal jeg endnu oplyse folgende. Da jeg beskrev denne

Slægt (Additam. 11. S. 154—55) var det mig ubekjendt, at der exislerede Eu-

ryallder med virkelige Tænder eller med Mundpapiller; jeg angav derfor (mi

Asteroschema (i Modsætning til de andre mig bekjendte Euryalider med Mund-

pigge istedenfor Mundpapiller og Tænder) at den syntes at mangle disse

Organer (»ore nudo, spinis destituto«); men da Mundens Udstyr borte til de

Ting, der kun mindre tydeligt lode sig erkjende paa det foreliggende eneste

Exemplar, tilføjede jeg, at jeg «ikke aldeles vilde benægte Muligheden af, at

Mundpiggene jo maaskee nok kunde findes paa andre Exemplarer«. Da jeg

senere havde lært Euryalider at kjende med tydelige Tænder og mere eller

mindre tydelige Mundpapiller (AsteropJiyton asperum, Trichaster, Asteromorpha),

underkastede jeg Asteroschema oligactes en fornyet Undersøgelse med Hensyn

til dette Punkt. Jeg fandt da Mundvigenes Side beklædte med en Fortsættelse

af den samme Kornbeklædning som paa Skivens Underside, blot med den

Ændring, at nogle af de Korn, der indlage Mundpapillernes Plads, ere

større og have en fladere Form , uden at der dog er en skarp Grændse eller

Modsætning mellem dem og de andre, og denne samme BeskafTenhed synes

de langs op ad Kjæberne, paa Tændernes Plads, siddende Organer at have,

uden at jeg formaaer at opfatte dem som virkelige Tænder, da de hverken

synes mig at have disses sædvanlige faste og haarde Beskaffenhed eller skarpt

udprægede Form. Jeg maatte derfor i min "Synopsis« (1. c. S. 45) lade del

henstaae til senere Afgjørelse, hvorledes dette Punkt i Asteroschemernes Byg-

ning nærmest vilde være al opfatte (»papiilæ orales, dentes?«). Hr. Lyman

har imidlertid meddelt mig, at han paa (tørrede?) Exemplarer i Pariser-

Museet bestemt har overbevist sig om, at de ere virkelige Tænder; jeg kan

naturligvis ikke benægte Rigtigheden heraf, men skal kun bemærke, at

Grændsen mellem »Tænder« og «Mundpigge» og mellem disse og »Mund-

papiller« forekommer det mig i flere Tilfælde at være næsten umuligt at

drage hos Euryaliderne, særligt hos Slægten Asterophyton , og at det derfor

maaskee heller ikke hos Asteroschema vil være muligt at trælTe et bestemt

Valg mellem disse Benævnelser, ligesom det heller ikke altid vil være let at
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afgjere, om de Korn, der indtage Mundpapillernes Plads hos en Asteromorpha

eller Asteroschema, skulle benævnes Mundpapiller eller ikke. Det kan derfor

ogsaa være Tvivl underkastet, om disse to Slægter ville kunne holdes ude

fra hinanden. — En ny ugrenet Euryalide af denne Typus, hvoraf der sidder

etExemplar paa en Gorgonella guadelupensis (D. M.)*) fra Barbados i Universi-

tetsmuseets Koralsamling, henfører jeg til Asteromorpha paa Grund af dens

tydelige Tænder og paa Grund af, at Genitalspalterne sidde tæt sammen; fra

A. Steenstrupii afviger den ved, at Armene ikke ere mere knudrede end hos

Asteroschema oligactes, ved Manglen af tydelige Mundpapiller, synes det, og

ved sin fine Kornbeklædning, hvis Korn ikke ere ordnede i Bølgelinier; ved

de kraftigere Arme og ved den meget finere Beklædning med fine, runde Korn

afviger den paa den anden Side fra Asteroschema oligactes. Da Hr. Lyman

har kunnet studere denne Art paa Exemplarer i Parisermuseet og vil ofFen-

liggjøre Beskrivelse af den, skal jeg ikke her beskjæftige mig videre med den.

5. Om Ophiactis['^\ alyssicola iSars har jeg (1. c. S. 75) bemærket, at

den efter Sars har 1 (parretj Infradentalpapil og derfor rimeligvis burde

overføres til en anden Slægt, muligvis til Amphipholis. Jeg har senere ved

Hr. Universitetsstipendiat O. Sars's Velvilje kunnet studere 4 Exemplarer af

denne Form og finder ikke Tilstedeværelsen af disse "Tandpapiller« saa kon-

stant, som man efter Professor Sars's Ord skulde formode. Hos det ene

af de foreliggende Exemplarer ere de tilstede 4 Gange, hos det andet 3, hos

det tredie 1 Gang, hos det fjerde slet ikke. Under de sædvanlige brede

Tænder sidder der en eller to, som have en fra de andre afvigende Form,

spidsere, ofte trelappede som paa S ar s's Figur; det synes at være en aller-

underste saadan Tand, der undertiden kloves i to saa kaldte «Tandpapiller» eller

reduceres til en eneste saadan, hvilken dog ogsaa ofte i sin formindskede

Skikkelse mere eller mindre beholder den spidse Tandform og altsaa ikke

kan opføres hverken som 1 [eller 2 Tandpapiller. Om end disse Dannelser

maaskee nok antyde en Tilnærmelse f. Ex. til Ophiopholis, kunne de, da de

ikke ere konstante, dog neppe begrunde Artens Bortflytning fra Ophiactis-

Slægten. — Naar Lj ung man i Charakteristiken af de Grupper, hvori han

inddeler Ophiactis-Slægten , anfører »Papillæ orales singulæ aut binæ in ordine

simplice dispositæ« for de to Gruppers Vedkommende, og »Papillæ orales

binæ in ordine duplici dispositæ' for den tredje, og i denne sidste optager

O. dbyssicola, da skulde det for dennes Vedkommende i al Fald hedde »Pa-

pillæ orales temæ' o. s. v. Denne -dobbelte Række« (som i øvrigt lige saa vel

vil kunne paapeges hos andre Ophiactis-kTter f. Ex. magellanica , Krebsii)

') Et af Museets Pragtstykker; en Gave af Hr. Justitsraad Riise.
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fremkommer nemlig (ligesom hos Amphiura) derved , at man regner med til

Mundpapillerne den Papil eller fremspringende Deel af Mundrammen, der sid-

der over de nedre Mnndfoddcr. Det er nemlig, synes det, undgaaet de

fleste Beskrivere af Slangestjerner'), at disse altid (saa vidt jeg hidtil

har seet, med Undtagelse af Ophiofflypha - Gruppen , hvilken Undtagelse dog

er mere tilsyneladende end virkelig, hvorom mere siden) og Amphilepis , der

frembyder noget ganske lignende, have 4 Mundfodder i hver Mundvig, ikke

et Par alene; de sidde gjerne lige over hinanden, det øverste Par temmelig

højt oppe i Mundvigen; det sees derfor i Heglen ikke og er hidtil i Alminde-

lighed undgaaet Opmærksomheden. Mellem de to over hinanden fæstede

Mundfodder bærer Mundrammen ofte 1 , 2 eller 3 skæl- eller piglignende

Fremstaaenheder eller «Papiller», hvad det vel vil være rigtigst at kalde dem,

saafremt (hvad i det mindste oftere synes at være Tilfældet) de ere selvstæn-

digt udviklede Dannelser ligesom Mundpapillerne, Tænderne o. s. v., ikke blot

fremspringende Partier af Mundrammerne. Nogen særdeles Vægt turde jeg

dog endnu ikke lægge paa, om de ere lidt mere eller mindre udviklede;

tydeligst fremtræde de, naar de ægte Mundpapiller kun ere tilstede i ringe

Antal, og man har da undertiden fundet sig foranlediget til at tælle dem

med blandt de egenlige (labiale) Mundpapiller; det bør man under alle Om-

stændigheder ikke, og det er derfor aldeles rigtigt, at jeg i mit sidste Arbejde

over. Slangestjernerne 2) har udelukket dem af disses Tal. Den Uklarhed, der

dengang tildeels endnu hvilede over disse morfologiske Forhold, er for mig

i det mindste hævet ved Erkjendelsen af de altfor længe oversete øvre

Mundfødder. — Grunden til, at de tildeels ere blevne oversete, ligger vel deri,

at man ved Studiet af disse Dele fornemmelig gik ud fra Slægten Ophioglypha,

hvis Arter ved deres Hyppighed og Størrelse ogsaa egne sig godt dertil; men

hos dem finder man kun 1 Par Mundfødder i hver Mundvig ! Det viser sig

nemlig nu, at dette svarer til det øvre Par hos andre Slangestjerner, og at

det ydre Par Mundfødder (eller det inderste Par Armfodder, som jeg tidligere

kaldte dem), der hos Ophioglypha sidder paa Siderne af eller lidt indenfor

den inderste Armbugplade, svarer til det sædvanlige nedre Par, som her er

rykket udenfor Mundvigene og helt om paa Bugfladen. 1 Overensstemmelse

med denne fremskudte Stilling af de nedre Mundfodder er netop den indersto

Armbugplade mere udviklet hos Ophioglypha; rykke de ydre (nedre) Mund-

fødder derimod, som hos de fleste Slangestjerner, op i selve Mundvigen,

*) Jfr. dog nogle Yttringer af Ly man I. c. p. 333, samt Lj ung man s se-

neste Arbejde S. 641.

») Additam. III. S. 12, og S. 77, Note 16.



100

bliver samtidig den til dem svarende inderste Armbugplade fortrykt i sin Ud-

vikling 'eller ganske undertrykt. AmpJålepis (norvegica) synes i denne Hen-

seende at frembyde noget til Ophioglypha aldeles tilsvarende: ogsaa her er

den inderste Armbugplade vel udviklet og det medfølgende ydre (eller nedre)

Mundfodpar rykket helt ud af Mundvigen og om paa Skivens Underside').

Til yderligere Forslaaelse skal jeg endnu tilføje følgende: Gaaer man ud fra

Forholdene hos Ophioglypha [Sarsii f. Ex.), vil man finde, at de indre virke-

lige Armfødder have i Almindelighed to Sæt af Fodpapiller, et paa hver Side

af Foden, et indre (nærmest ved Armbugpladen og Armens Axelinie) og et

ydre. Det andet (nedre) Par Mundfødder har ligeledes 2 Sæt Papiller, 4—6

i hver; selve de egenlige Mundpapiller vilde her følgelig nærmest tilhøre det

første (øvre) Par Mundfodder som disses ydre Fodpapiller'). Sammenlignes

hermed Forholdene hos Ophiolepis, Ophioderma, Pectinura{m.), Ophiocoma etc,

vil man komme til det Resultat, at hvad vi hos disse beskrive som Mund-

papiller, er de ydre Fodpapiller til begge Par Mundfødder, med Undtagelse

af den alleryderste (uægte?) Mundpapii — i enkelte Tilfælde er der mere end

een — som sidder umiddelbart op til den inderste rudimentære Armbugplade

og tildels lidt over de andre; thi den er en af det andet (nedre) Mundfod-

pars indre Papiller. Den eller de mellem øvre og nedre Mundfod siddende

Papil eller Papiller ville da være at betragte som de indre Papiller til den

øvre Mundfod. Det kan være tvivlsomt, om det ikke maaskee vilde være rig-

tigere , ikke at optage i Beskrivelserne hin ovenfor omtalte yderste (uægte?)

Mundpapii (eller Mundpapiller, naar der er flere) blandt Mundpapillerne, og

der har sikkert nok i denne Henseende fundet nogen Famlen eller Vaklen Sted;

der vilde i saa Fald finde en lille Reduktion Sted i Mundpapillernes Antal,

saaledes som dette angives i min •Synopsis«, navnlig i Ophioderma-, Ophio-

lepis-, Ophionereis-, Ophiacantlia- og Ophiocoma-GTU\>\ien^). Derimod vilde der

ingen Forandring indtræde i Angivelsen for Gruppen Amphiurinæ; thi der

mangler den omtalte Papil, saa vidt mig hidtil bekjendt, altid, med Undtagelse

') Allerede anmærket af Ljungman i hans seneste Arbejde (S. G32).

^) Da der er to Par Mundfodder, maa det ogsaa antages, at hver Mundramme
(Ossiculum orale) bestaaer af to Stykker; Grændsen mellem dem kjendes

ikke; men skulde det vise sig, at alle ægte Mundpapiller hos de nævnte

og andre Slægter sidde paa det underste af disse, og allsaa maatte

regnes for at tilhøre andet Mundfodpar, maatte det antages, at første

Mundlodpars ydre Pupiller vare blevne undertrykte, af Mangel paa Plads.

^) Ophioderma 8— 9, Pectinura{m.) b— 6, Ophiopsammus G, Ophiolepis 4(5),

Ophionereis 4, Ophioceramis 3, Ophioplocus 4— 5, Ophiacantha 3 (4),

Ophioblenna 5—6, Ophiarachna (m.) 5—G, Ophiocoma 3— 4 etc.
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af enkelte A7ni>hii)holis- Xvicr (f. Ex. A. deptthsa, Andreæ, eclunala], som (Jer-

for beskrives som havende 4 Mundpapiller i hver Række').

G. Jeg liar tidligere vist, al der i Middelhavet forekommer to fra vor

nordiske O. fragilis temmelig forskjellige Ophiothrix - kvier (O. echinata og

quinqueviaculata) ; at den ægte O. fragilis skulde forekomme der ved Siden

af disse, forekom mig i det mindste usandsynligt (Addilaiii. III, S. 55). En se-

nere Sending fra Prof. Panceri i Neapel har imidlertid overtydet mig om,

at der virkelig der forekommer — og som det synes i temmelig Mængde —
en tredje form, som jeg ikke har formaaet al skjelne som Art fra O. fra-

gilis (Abgd.i. Mine tidligere Ytlringcr om delte Punkt erholde herved en væ-

senlig Berigtigelse. (Jfr. i øvrigt om de europæiske Ophiothrix-krler Ljung-

nians seneste Arbejde).

7. Slægten Opldacantha har siden min sidste Meddelelse faaet en mærk-

værdig Tilvæxl af Arter: O. viripara Ljgm., efter denne Forfaller fra Alta la

(Me,\ikos Vestkyst), efter min Mening fra Patagonien ^) ; fra den norske Kyst

ikke mindre end 3 Arier: O. anomala (i en mærkelig Grad analog med den

nysnævnte O. vivipara), O. abyssicola og O. spec<aii7isSars. De lo sidst nævnte har

jeg ved Hr. Cand. Sars's Velvilje selv kunnet studere og maa ligesom han

ansee dem for gode Arter. Hertil kommer endnu, antager jeg, de 4 vestin-

diske Dybvands-Arier, som Ly man har benævnet Ophiomilra valida og O.ser-

tata samt Ophiothamnus vicarius og Ophiactis humilis, og endelig de to nye af

Hr. Lj ungman beskrevne Former: Ophiacantha Smitti og Ophiothamnus

^ffinis fra Havet udfor Portugals Kyst. Jeg har i det mindste ikke af Beskri-

velserne og Afbildningerne formaaet at udfinde tilstrækkelig Grund til at ad-

skille Slægterne Ophiothamnus og Ophiomitra fra Ophiacantha.

Eiler den Karakteristik, som Ly man giver af Ophiomitra ("teeth, nu-

merous small, nearly equal mouth-papillæ; no tooth-papillæ. Disk flat, cir-

cular and erect[?], covered with scales and radial shields and beset \\\\.\\

thorny spines or slumps. Arm-spines rough. Side-armplates large and

nearly or quile meeting above and belovv«) vilde en typisk 0/)/u"acarj</<« f. E.\

O. «pmwZo«o, saa vidt jeg skjønner, kunne indordnes i den ; Skællene ere jo tilstede.

') 1 Additam. III. S. 74 L. 11 maa derfor indskydes et »i Reglen' efter

ligeledes«. (Jeg kjendte dengang ingen Amphipholide med mere end 3

Mundpapiller; ved de med 4 bliver unægtelig Grændsen mellom Ampki-

urinæ paa den ene Side og Ophiacanthinæ samt Opkionereidinæ paa den

anden noget vaklende).

') Jfr. »Videnskabelige Meddelelser fra den naturhistoriske Forening« for

1871, S. 291. Jeg har her tillige gjort opmærksom paa, at O. vivipara

— hvis •Viviparitet« ogsaa jeg kunde bekræfte — ikke allid har 7, men

stundom 8 Arme.
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og ere end Radialskjoldene oftest heelt skjulte, kommer dog ofte lidt af dem

til Syne ligesom hos O. vivipara; den ringe Forskjel, som der i denne Hen-

seende vil blive tilbage mellem Ophiomitra og Ophiacantha, vil ikke kunne

opveje den ovrige gjennemgaaende Lighed i Bygning og Udstyr. Om Ophio-

thamnus hedder det meget rigtigt, at den ved sin tornede Skive og rue Pigge

er beslægtet med Ophiacantha og Ophiomitra; men hvorfor den ved sit

• Tygge-Apparat« og Armplader er mere beslægtet med Amphiura, fatter jeg

ikke. Det eneste Punkt i Slægtsdiagnosen, hvorpaa jeg vilde lægge Vægt som

antydende en egen Typ i Ophiacantha-Gruppen er dette: »side-mouth shlelds

long and stout, extending outside the niouth shieldsi etc, men det fore-

kommer mig dog ikke at være Grund nok til at udsondre den generisk af

Ophiacantha-Slæglen. Indtil videre forener jeg derfor alle disse Former.

Ogsaa tiOphiactis" humills — som Lyman selv sammenligner med

«Ophiactis» clavigera Li^xn. — er rimeligvis en 02:)/«acan/^rt ligesom den sidst

nævnte Art^). Dennes Identifikation med 'Asterias tricolom er, det skal jeg

gjerne indrømme, atter bleven tvivlsom ved de nye Opdagelser indenfor

Ophiacantha-Slæ^len ; muligt staaer det endnu tilbage at gjenflnde den rette

o Ophiacantha tricolor »

.

8. Jeg skal her cndvidei-e tillade mig at udtale, at jeg heller ikke ret

formaaer at adskille Hr. Ly man s nye Slægt Ophlomaza fra Ophiocnemis. —
En umiddelbar Sammenligning mellem Ophiomaza cacaotica Lyra., der staaer

meget nær ved Ophiocnemis obscura Ljgm., og Slægtens typiske Art, O. mar-

morata, har tilfulde overbevist mig om, at den væsenligste Forskjel mel-

lem dem er, at den først nævntes Skiveryg er aldeles nøgen, den sidst

nævntes tæt beklædt med Korn overalt med Undtagelse af Radialskjol-

dene; at der ikke kan tilkomme denne Forskjel generisk Betydning, turde

Analogien fra den nærstaaende Slægt Ophiomastix vise paa en temme-

lig afgørende Maade; de 3— 5 tykke opsvulmede Plader langs Skiveran-

den i hvert Armmellemrum hos Ophiomaza skjules hos Ophiocnemis marmo-

rata af Kornbekiædningen og komme derfor ikke til Syne; at Armene skulde

være stærkere og tykkere hos Ophiomaza end hos Ophiocn. marmorata, kan

jeg ikke indrømme; heller ikke i Henseende til Armpiggenes Ruhed formaaer

jeg at opfatte nogen Forskjel — Ruheden er saa ringe hos O. marmorata, at

Ljungman henfører nu (i sit seneste Arbejde) haade 'Ophiactis' humilis

og O. clavigera til Ophiomitra, om end med et Tvivl udtrykkende Tegn.

Derimod lader der sig vistnok ikke indvende noget, naar man overhove-

det mener at kunne beholde Op^jo7?ji<ra-Slægten.' L. opfører baade denne

og Ophiothamnus som Slægter i Ophiacantha-Gruppew og synes saaledes

ikke at nære de af mig udtalte Betænkeligheder.
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jet; har anseet del for rigtigst at beskri\e dem som -itlatte', hvilket dog er

at forslaae som Modsætning t\\ Ophiothrix, ikke som absolut Glathed — og

er der nogen Forskjel mellem dem i Henseende til Genitalskællencs Stum Ise,

da er den ikke stor og kan under ingen Omstændigheder benyttes som Slægts-

mærke. For saa \idl som man altsaa vilde holde sig alene til Ryggens Nø-

genhed hos Ophioviaza og dens beklædning med ru Korn hos Ophiocneviia

(s. st.), da skal det indrømmes, at denne Forskjel endnu kan fastholdes,

da Overgange i denne Henseende ikke ere kjendte. Men tages i Betragtning,

at vi indenfor den nærstaaende SlæsiOphiomaatix have en fuldstændig Over-

gangsrække fra fuldstændig Nøgenhed til en fuldkommen tæt Beklædning med

Pigge og Korn ; og at vi hos visse Afdelinger baade af Ophiocovia- og af

Ophiothrix-S\æsten finde de unge, men dog ikke saa ganske smaa Exem-

plarer nøgne paa Skiven, uden Spor til den senere fremkommende rise Udvik-

ling af Korn eller Torne (Additam. 111. S. 3S), forekommer det mig, at man

maa være meget betænkelig ved her at fastholde den omhandlede Forskjel-

lighed som Slægtsmærke; Sandsynligheden er for, at Overgangsformer ville

blive opdagede, der ville tvinge os til at opgive det. Som et yderligere Fin-

gerpeg i denne Uetning skal jeg endnu anføre, al hos Ophiocnemis marmorata

er Bug siden s Beklædning meget variabel; Museets Exemplar er der aldeles

nøgent; Pariser-Museets (Lamareks Griginal-Fxemplar, efter en Tegning som

Hr. Lyman har vist mig) allerede temmelig tæt beklædt med Smaapigge

paa visse Steder; og et tredje Exemplar, der ikke var større end vort Mu-

seums (tilhørende Museet i Cambridge) viste hele Undersiden af Skiven tæt

beklædt med disse Smaadannelser. Viser dette Forhold sig saa variabelt —
uafhængigt af Arten — Indenfor Ophiocnemis marviorata, er det da rimeligt at

den analoge Udvikling paa Skivens Rygside skulde kunne afgive en paalidelig

S lægt s -Karakteer? Jeg troer derfor, det vil være bedst at degradere Op/itWiaca

til en Underslægt af Ophiocnemis.

9. Ophioglypha gracilis Sars') er jeg tilbøjelig til at ansee for en Va-

rietet af Ophiocten Kroyeri m. Jeg har ved Hr. S ar s's Velvilje kunnet un-

dersøge flere Exemplarer af O. gracilis — med hvilken den i Ljungmans

Oversigt over Ophiuriderne fra Bohuslån angivne 'Ophioglypha abyssicola

Forb.« uden Tvivl falder sammen — , og jeg finder kun eet Punkt, hvori de

ere bestemt forskjellige fra den grønlandsk-spidsbergenske Form. Dette Punkt,

der er meget vel fremhævet af Hr. Sars, er det, at Skiveindbugtningerne

ved Armenes Udspring hvælve sig mere op over og udover Armgrunden hos

') Nye Echinodermer fra den noiske Kyst (Videnskab. Selsk. Forhandl, for

1871).
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(den fuldt udviklede) O- Kroyeri og der ere indfattede af en sammenhæn-

gende Række af Papilier, ligesom ogsaa de inderste Armrygplader i Reg-

len ere indfattede udvendig af en fin Papilrække — noget, som paa store

Exemplarer kan fortsætte sig temmelig langt ud paa Armene, indtil det r2te

Led endogsaa, men ogsaa undertiden udeblive aldeles, synes det, selv hos

fuldt udvoxne Exemplarer; hos O.gracilis er Rækken derimod afbrudt et lille

Stykke, paa hver Side af en Papilgruppe, der sidder lige midt i hver Ind-

bugtning, maaskee nærmest paa den eller de allerinderste smaa Armrygpla-

der; de øvrige mangle derimod Papilkammene. I alle andre Forhold stemme

disse to Former derimod fuldkommen overeens, og sammenholder man O.

gracilis med yngre (grønlandske) Exemplarer af O. Kroyeri, bliver Forskjellen

i al Fald mindre; Papilkammene paa Armpladerne ere her heelt forsvundne

med Undtagelse af de faa, der sidde i selve Indbugtningen paa den eller de

allerinderste meget lidt udviklede Armplader, for saa vidt som ikke ogsaa denne

Gruppe paa meget unge Exemplarer (4— 5 Mm.) er ganske forsvunden, i hvil-

ket Tilfælde Skiverandens to Papilkamme ere adskilte ved et tydeligt nøgent

Mellemrum, ganske som hos lige store unge Exemplarer af O. ^rraciiis. Mellem

saa smaa eller endnu yngre Exemplarer af begge Former turde det over-

hovedet være umuligt at angive nogen betegnende Forskjeliighed, og skjøndt

dette maaskee ogsaa kan gjælde om andre Arter, om hvis Selvstændighed der

ellers ikke vilde kunne rejses Tvivl, vilde jeg dog forelrække at betragte O,

gracilis som en sydligere, mindre Form af O. Kroyeri. Denne sidste

angives jo af Lj ung man fra Finmarken, og Museet har ved Hr. Hallas faaet et

Exemplar af den(Skivetverm. 7 Mm.), som forekommer mig at være en fuld-

stændig Mellemform mellem den typiske O. Kroyeri og O. gracilis, fra Østsiden

af Island (6— 7 Mil N. O. for Borgafjord). Sammenlignes de største forelig-

gende norske Exemplarer (Skivetvermaal 9V2 Mm.) med lige store grønlandske,

er den af Hr. S. udpegede Forskjel vistnok tildeels tilstede; men deels er den

kun ringe, deels tabuer den sig som anført ganske hos endnu yngre Individer,

og det forekommer mig derfor at være tilraadeligst ikke at opfatte den norske

Form — som ogsaa er mig bekjendt fra 580—705 Favnes Dybde mellem Fær-

øerne og Skotland — som andet eller mere end som en Form eller Afart af

den arktiske (grønlandsk -spidsbergenske). — At Ophioglypha affinis er den

af de bekjendte Ophioglypha - Arier , der kommer Ophiocten nærmest, og at

dette var Grunden til det Artsnavn, jeg gav den, har jeg selv tidligere udtalt

(Additam. I. S. 45), saavelsom ogsaa (hvad Hr. Sars rigtig bemærker), at jeg

opfattede Ophiocten som »en abnorm Underafdeling af eller en Slags Side-

udvikling fra« Ophiura. Sporgsmaalet om Ophiocten fremdeles kan beholdes

som selvstændig Slægt, skal jeg dog ikke gjenoplage nu; der er jo nu be-
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skrevet cii ny formeentlig Art af Ophiocten (O. depreaaum Lym. I. c. p. 320,

t. II. I', lo) fra over 300 Favnes Dybilc i l'lorida-Stra'del; del synes at denne

Art fjerner sig endnu mere fra de typiske Ophioglyplicr end O. Krdyeri.

10. Hr. Ljungnian har endelig meddelt mig, al lian har havl Lejlighed

lil at nndersogc et Oiiginal-Exempiar af Ophiopcza fallax Pet. og overbevist

sig om, at det ikke er samme Art som Ophiarachna spinosa Lym., som jeg

havde troet at kunne antage, skjondl jeg ingenlunde havde overseet eller und-

ladt at fremhæve, hvad der kunde anl'ores derimod. Af lir. L.s seneste Ar-

bejde seer jeg, at han endog generisk identificerer Ophiopeza (fallax) med

Ophiopsamnus (Yoldil) — paa en speciflsk Identitet er der vistnok (jfr. hvad

jeg tidligere har udhævet derom) ikke at tænke — hvoraf da vilde følge, at

Ophiopsammus atter vil være at opgive som selvstændig Slægtsbetegnelse.

Indtil jeg maatte være saa heldig at gjore Bekjendtskab med den ægte Ophio-

peza (fallax), skal jeg ikke udtale mig videre om dette Sporgsmaal. — Sam-

tidig vilde der imidlertid være at opstille en ny Slægt for »Ophiarachna spi-

nosa» Ljgm., der, efter hvad tidligere er oplyst, hverken kan blive staaende i

Slægten Ophiarachna eller i Pectlnura i den Betydning, hvori jeg har troet

at kunne anvende denne Forbes'ske Slægtsbenævnelse, og denne nye Slægt fin-

der jeg da ogsaa i det nys nævnte seneste Arbejde af Hr. Lj ungman opført

som Ophiopezella. — Af delte seer jeg fremdeles, at denne paa dette Omraade

meget sagkyndige Zoolog forkaster min Anvendelse af Navnet Pectinura, idet

han henfører Pectinura vestita Foib. og Ophiarachna gorgonia etc. til to for-

skjellige Slægter, den sidst nævnte til en ny Slægt Ophiarachnella. Jeg skal

dertil bemærke, at vistnok er Pectinura vestita Forb. (som ikke vides at være

gjenfunden siden Forb es's Tid), ingenlunde saa vel kjendt, at den kan op-

fattes med tilstrækkelig Skarphed, og jeg tør derfor ikke paastaae, at den,

naar den en Gang bliver gjenfunden, vil vise sig at hore til samme snevrere

Slægt som O. gorgonia etc., til hvilken dog baade Muller og Troschel og

Ljungman (tidligere) uden Betænkning have henført den. Saa længe

denne Antagelse endnu ikke er faktisk modbevist , ansaa jeg det for rigtigst

at gaae ud fra den Forudsætning, at den kan vise sig at være rigtig, for

ikke at indføre et nyt, men muligvis overflødigt Slægtsnavn. Hr. Ljungman

opfatter derimod disse Former som saa forskjellige, at Pectinura (vestita)

faaer sin Plads ved Siden af Ophiopeza (Ophiopsammus) i Ophioderma-Grup-

pen, Ophiarachnella (gorgonia etc.), derimod i Ophiolepis-Grujipen som dennes

eneste kornklædte Slægt. Med Hensyn til det sidste Punkt skal jeg tillade

mig at henvise til, hvad jeg har anført i 3dje Deel af Additamenta S. 16,

hvoraf det vil sees, at der ikke hersker stor Uenighed mellem os i denne

Henseende.
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Species novas in lioc opusculo descriptas ita dislinguere

licet:

1. OpModerma tongana. Granula disc! minuta, scutella

radiaiia obtegentia; incisuræ disci scutella dorsalia brachiorum

bina vel tema intima amplexæ; scuta oralia latiora ae longa,

triangularia, extus rotundataj intus acuminata, angulis lateralibus

rotundatis; scutella adoralia granulis obtecta; papillæ orales oc-

tonæ, exteriores latæ, obtusæ, inleriores acuminatæ, angustæ;

scutella ventralia brachiorum octangula, longiora ae lata, lateri-

bus excavatis ; dorsalium latitudo longitudinem duplum æquat;

spinæ laterales octonæ, depressæ, breves, dense coUocatæ, æqua-

les et scutella lateralia diraidia æquantes , infima tanlum ceteris

major. Diam. disci (speciminis juvenilis) 9 mm.; brachia sex-

tuplo longiores. Hab. ad insulas Tongana s.

2. Ophiosligma formosa. Discus granulis obtusis, cylin-

dricis infra et sparsius supra oblectus, sculis radialibus tamen

nudis, conspicuis; scuta oralia æque longa ae lata, rotundata, in-

tus acuminata; scutella adoralia sat magna, extus latiora, fere

transversa, intus et extus sese tangentia, sculello ventrali intimo

minulissimo modo sejuncta; papillæ orales qualernæ , externa

minuta, rudimentali, ceteræ sat magnæ, æquales, obtusæ. Bra-

chia diametrum disci sextuplum longitudine æquantia, gracilia,

apicem versus parum decrescentia, depressa, baud moniliformia;

scutella ventralia quadrangula, angulis rotundatis lateribusque

excavatis, longiora ae lata, inter se haud sejuncta; spinæ late-

rales lernæ, breves, aculæ, planiusculæ, latitudinem brachii dimi-

dium æquantt's; papillæ ambubacrales binæ; scutella dorsalia

ovalia, latiora ae longa, Diam. disci Vh mm.; habitat in freto

For mosæ dicto.

3. AmpJa'pJtolis Andreæ. Discus pianus, margine acuto,

supra insertionem brachiorum parum inciso, squamis minutis,

numerosis, pianis, solidis, æqualibus, imbricatis tectus; squamæ

marginales distinctæ, biseriatæ, ventrales dorsalibus haud mi-

neres; spinæ vel granula nuUa; scuta radiaha mediocria, con-
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lingenlia, apicibus modo squamiila singula vel squamulis binis

minutis sejuncla; conjuncta figuram ovalem, extus latiorem, fere

æque lalam ae longam formant; scuta oralia minuta formam

solilam rliomboidcam aculam exhibent; adoralia linearia Iriangu-

laria, exlus scutello bracbiorum ventrali minulissimo sejuncla;

papillæ orales quaternæ, binæ intermediæ maximæ,interdum divisæ.

Bracbia olongala, gracilia, fortiter decrescentia,-filiformia; scu-

tella dorsalia late ovalia, latitudine longiludinem duplum æquanle;

ventralia pentagona, ad basin bracbiorum latiora quam longa,

margine aborali reclo, lateralibus excavatis
; spiuæ laterales lernæ,

minutæ, acutæ, articulos spioiferos fere lougitudine æquantes;

papillæ ambulacrales geminæ. Diam. disci 8 ram. Hab. ad

oras insulæ Javæ.

4. Amphipholis KocMi. Discus planus, margine rotundato,

supra insertiorem bracbiorum in adultis f'ortiter inciso, squamis

minutissimis utrinque teclus, marginalibus nullis; spinæ vel gra-

nula nulla; scuta radialia minuta, angusta, introrsum acutiora,

parum divergentia, cuneolo squamarum plane disjuncta; scuta

oralia rbomboidea, acuta; papillæ orales ternæ, inlerua infra-

dentalis, externa maxima; bracbia mediocriter elongata, versus

apicem decrescentia; scutella dorsalia lale ovalia, ventralia penta-

gona, latiora quam longa, margine aborali recto; spinæ laterales

ternæ, validæ, oblusæ, compressæ; papillæ ambulacrales binæ.

Diam. disci 6—7 mm. Hab. ad oras Mans ch ur iæ orienlales.

6. Ophiothela isidicola. Discus in ter bracbiorum sex ori-

ginem profunde incisus, scutis radialibus 12 maximis fere plane

obtectus; zonæ interradiales angustissimæ granula sparsagerunt;

tubercula majora pauca, rarius spinæ acutæ breviusculæ in parte

centrali disci, in angulis externis interscutellaribus et in laleri-

bus disci inler rimas genitales adsunt; superficies ventralis disci

et bracbiorum cule molli induta; scuta oralia el adoralia baud

conspicua , ventralia bracbiorum, nec non papillæ ambulacrales

desunt; bracbia brevia, sæpe inæqualia, diametrum disci duplum

longitudine æquantia, supra granulis rotundalis (in junioribus et

Oven. over d. K. D. Videniik. Selsk. Forh. 1872. 8
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in parte externa brachiorum fere evanidis) obtecta, serie media

tuberculorum majorum sculellorum dorsalium locum tenente;

scutella lateralia fortiler carioata spinas gerunl laterales 5 vel 6,

breves, asperas, sublus dentatas vel pectinatas, inferiores breviores

et crassiores, medias longiores et graciliores, superiores bre-

viores, apicem versus perpaucas, pluries imcinatas. Diam.

disci 5 mm. ; habitat in frelo Formosæ dicto in Pariside laxa

socialis.

5. Ophiothrix galateæ, brachiis longissimis, deplanatis,

spinisque brachialibus brevibus O. longipedæ et Onereidinæ aff.,

scutis radialibus mediocribus, omnino glabris, disco ceterum sii-

pra et infra granulis minutis tecto, distinguenda; granula dor-

sualia dense coUocata, obtusa, ventralia sparsiora, graciliora,

acutiora; spinæ brachiales 6—7, inferiores brevissimæ, superi-

ores lalitudinem brachiorum parum superantes; scutella dor-

sualia brachiorum trapeziformia. Diam. disci 14 mm.; brachia

15—20 es longiora. Hab. ad insulas Nicobaricas.

Om Selvdeliug hos Echiuodermer og aodre Straaldjr.

Det var kun et Mindretal af de undersøgte Exemplarer af

Ophiothela isidicola^ hos hvilket de seks Arme fandtes at være

lige store eller nogenlunde lige store; hos de allerfleste middel-

store Individer ere de 3 Arme paa den ene Side større end de

3 paa den anden Side, og der findes i denne Henseende alle

mulige Mellemtilstande, fra Exemplarer med 3 vel udviklede

Arme og 3 yderst spæde fremspirende Arme indtil saadanne,

hvor de 3 mindre Arme kun ere ubetydeligt mindre end de

andre. Ja, der fandtes endog næsten lige saa mange Exemplarer,

der kun havde 3 Arme og af Skiven kun den til disse svarende

halve Deel (som om de vare skaarne over med en Kniv og hal-

verede i to lige store Dele), som der paa den anden Side fand-

es af fuldstændigt udviklede Exemplarer med seks lige store Arme.
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Der kan vistnok heller ikke være Tvivl om, at en Deling har

fundet Sled, i det mindste ved alle dem, som enten kun have 3

Arme i alt eller 3 større og 3 mindre, og at Delingshælvterne

besidde den Evne ved en stærk Kegeneration at erstatte den

mangleude IJalvdeel, saa vel af Skiven som af Armene. liun med

Hensyn til det .Mindretal, der har seks fuldkommen lige store

Arme og Skivens to Hælvter ligeligt uddannede, kan der være

Tvivl, om det er Individer, hvor de 3 gjenvoksne Arme og til-

hørende Skivedeel allerede have opnaaet samme Udvikling, som

de Dele, i hvis Sted de ere traadle, havde før Delingen; eller

det er Individer, som endnu ikke have deelt sig og muligvis —
man kan ikke vide det — heller aldrig vilde være blevne Gjen-

stand for denne iMedfart, hvis de havde vedblevet at leve; thi

fordi Fleertailet af Artens Individer undergaaer denne Skæbne,

er det endnu ikke afgjort (om end sandsynligt), at alle gjøre

det. — Om Delingen hos denne Slangestjerne gjentager sig oftere,

har jeg intet Middel til at afgjøre med antagelig Sikkerhed; men

man faaer det Indtryk af den foreliggende Række af Exemplarer,

at hvis denne Akt ikke gjentager sig oftere, indtræder den vel

i en noget forskjellig, men dog i Almindelighed temmelig ung

Alder, og at derefter Gjenvæksten af de tabte Dele gaaer Haand

i Haand med den almindelige Vækst: saaledes altsaa, at jo større

Exemplarerne ere, desto mere nærme de sig til det normale

(seks lige store Arme o. s. v.), jo mindre de ere — indtil en vis

Grændse selvfølgelig, nedenfor hvilken man kun vilde kunne

træffe meget smaa, regelmæsigt seksarmede Individer, hvilket

første Stadium dog ikke er repræsenteret i den forehggende

Række — desto nærmere staae de den halverede, trebenede

Form. Der er dog ikke faa Undtagelser fra denne Regel. Ogsaa

er det undertiden hændet, at Delingen er gaaet Udt skævt til

den ene Side, saa at man træffer Exemplarer med 4 store og to

smaa Arme, eller omvendt 4 smaa og to store Arme; men dette

er forholdsvis sjeldent.

1 det her forehggende Tilfælde tilsteder Fænomenet ganske

8«
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vist en anden Tolkning, nemlig den, at disse Slangestjerner

fødtes eller forlode Larvelivet som halve o: som trearmede

(undtagelsesvis fire- eller toarmede) med halv (*'3 eller -,'3)

Skive og først efterbaanden udviklede det manglende; men denne

Tolkning vil dog vistnok strax Llive forkastet som aldeles urimelig.

Da kunde man bedre forstaae. om de vare ufødte > eller anlagte

med fuld Skive og 3 Arme, saaledes at de nye Arme osv. kom frem

i Mellemrummene mellem de ældre — man træffer undertiden

seksarmede Søstjerner (Linchia) med 3 kortere og 3 med dem

skiftende længere Arme, hvor man kunde falde paa den (i øvrigt

sikkert urigtigei Tanke, at noget saadant laa bagved det særegne

Formforhold — men en slig Udvikliogsgang er ikke iagttaget hos

nogen Asteride eller Ophiuride. (Ophiacantha^nomala og vivipara

ere i deone Henseende af Interesse som Slangestjerner med

Qver 5 (6— 8) Arme, der vitterlig fødes med det fulde Armtal;

kun hos enkelte Asterider med et meget stort Armtal forøges

dette jevnt under Væksten ved at nye skyde frem mellem de gamle,

hvorom mere siden). — Det bliver dernæst Spørgsmaalet, om

denne Deling er aldeles frivillig (>: en virkelig naturlig Selv-

deling), eller om den er ufrivillig, en Følge af ydre Vold eller

Beskadigelse af en egen Art, der muligvis kunde tænkes at

indtræffe saa hyppigt, at kun faa Individer kunde undgaae den.

Regenerationsevnen er ganske vist stor hos Ophiuriderne; en

hvilken som helst Ophiur-Skive, berøvet alle sine Arme, vil

under gunstige ydre Betingelser sandsynligvis kunne regenerere

dem alle; og en Beskadigelse, der tillige borttog en mindre Deel

af Skiven, vilde rimeligvis i de fleste Tilfælde kunne repareres

ved Gjenvækst; jeg har i det mindste truffet Ophiurer, t. Ex. OpTii-

oderma virescens, hvis Skive bar utvivlsomme Spor af en slig

deelvis Gjenvækst efter en tilfældig Beskadigelse, og det skulde

derfor ikke undre mig, om Forsøg med kunstig Deling, navnlig

af unge Ophiurider, vilde faae et gunstigt Resultat i mangfoldige

Tilfælde og hos meget forskjellige Slægter. Deraf vil det dog

ikke være tilladt at drage den Slutning, at det beskrevne Fænomen
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hos Ophiotliela isidicola kun er Resultatet af tilfældig, om end

naturlig Vold eller beskadigelse. Den Regelmæsighed, hvormed

det her træder op, vidner formentlig tilstrækkelig om, at det ikke

er noget saadant, der her er gaaet for sig, men at der her

foreligger en virkelig naturlig Selvdeling, der tilsigter

en formering. — Mit Materiale af de andre Arter ai Ophiothela

er ikke stort; men hos de mig nærmere bekjendte 4 Arter har jeg

dog kunnet overbevise mig om, at analoge Forhold gjøre sig

gja'ldende; ved Siden af regelmæsige seksarmede (undtagelsesvis

femarmede) finder man andre, hvor de 3 (sjeldnere 2) Par

Kadialskjolde paa den ene Side af Skiven ere mindre end de

andre og de tilsvarende Arme ligeledes forholdsvis kun lidet ud-

viklede, i større eller mindre Grad; hos den japanske Art vare

alle 4 foreliggende, meget smaa Exemplarer paa dette skæve,

regenerative Standpunkt; hos andre Arter var dette forholdsvis

sjeldnere. Jeg skulde imidlertid troe, at Forholdet er saa al-

mindeligt, at "Divisio spontanea« kunde optages blandt Slægts-

mærkerne for Ophiothela.

Aldeles det samme Fænomen iagttages nu, som det allerede

tidligere, om end i stor Korthed, er berørt af Steen strup'),

Sars-) og mig selv''), hos andre smaa seksarmede Ophiurider

navnlig hos de seksarmede Arter af Slægten OpMactis, der lige-

som Ophiothelerne leve paa Koraller og Svampe; jeg har aldrig

seet Spor dertil hos de normalt femarmede Arter af denne Slægt,

hvorimod det — saa vidt min Erfaring gaaer — kan iagttages hos

alle de seksarmede. Som Tillæg til hvad jeg tidligere i al Kort-

hed (og i Forventning om, at det vilde blive udførligere af-

handlet af en anden, mere overlegen Haand) har anført om dette

Forhold hos Ophtactis Mullen, Krehsii og virescens, skal jeg her

') Forhandlinger ved de skandinaviske Naturforskeres syvende Mode i

Ciirisliania (1857) S. 230.

^1 Bidrag til Kundskab om Middelhavets Littoralfauna. I. S. 97.

') Additamenta ad historiam Ophiuridaruni II S. 127, 129 og 146; Tab. IV

Cg. 5 d; III S. 38.
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meddele, hvad der i den senere Tid er kommet til min Kund-

skab herom. Af Ophiactis Savignyi (M. Tr.) har jeg saaledes

udpillet 16 Exemplarer af en Havsvamp fra det røde Hav. De

fleste af disse — af Middelstørrelse, med 2—3 Mm. Skivetvermaal

— ere regelmæsig seksarmede og vise ingen paafaldende Forskjel

i Armenes Længde; hos et Par af dem ere de 3 eller 2 Arme

paa den ene Side vistnok noget kortere end de 3 eller 4 andre,

men Forskjellen er ikke større, end at man ved andre Former

neppe vilde lægge Mærke dertil og i al Fald berolige sig ved

den Antagelse, at de noget kortere Arme havde været afbrudte

og atter vare voksede ud. (Et Exemplar er syvarmet; kun den

ene Arm er paafaldende mindre end de andre). Paa de 4

største og mindste Exemplarer viser det sig derimod meget

tydeligt, at en Deling har fundet Sted; paa det allermindste

(Skivetvermaal lidt over 1 Mm.) mangler den ene Skivehælvte og

de 3 tilhørende Arme aldeles, men Saaret tvers over Skiven er

allerede lukket og lægt; et noget større Exemplar har vel (tildeels)

regenereret det manglende, men den nye Skivehælvte og de nye

Arme ere meget mindre end de andre. Det samme gjælder (om

end i noget forskjellig Grad) om de to større af hine 4 Exem-

plarer (Skivetvermaal 3V3— 4 Mm., de længere Arme c. 20 Mm.);

de 3 nye Arme ere hos det ene omtrent halvt saa lange og

tykke som de gamle, hos det andet kun c. 2 Mm. lange og i

en tilsvarende Grad tynde; den nye Skivehælvles Udvikling staaer

selvfølgelig i Forhold dertil. Turde man slutte noget af en saa

lille Erfaringsrække, skulde man nærmest antage, at Delingen

hos denne Art indtraadte to Gange; først hos de meget smaa,

derefter hos de fuldvoksne eller næsten fuldvoksne. — Af Ophiactis

sexradia (Gr.) [Eeinhardti m.) ere alle mig foreliggende Exem-

plarer seksarmede, og i Reglen er der, især hos de større,

ingen iøjnefaldende Forskjel mellem Armene; kun hos et Par af

de mindre er den ene Armgruppe ifærd med at regenerere sig.

Det samme gjælder om det ene af de to smaa Exemplarer af

den middelhavske Ophiactis virens Sars, som jeg har havt Lej-
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lighed lii at sce; Sars meddeler om denne Art, at alle lians

23 Exempl. havde 6 Arme, og næsten Halvdelen af disse «liavde

de 3 paa den ene Side staaende Arme lanjjt kortere og smallere

end de 3 øvrige og øjensynlig reproducerede efter et Tab eller

en Deling'). Og om den vestamerikanske O. virescens m. be-

mærker VerrilP), at han altid fandt 6 Arme, men at mange

af de yngre dog kun havde 3, saaledes at de 3 paa den ene

Side manglede aldeles eller vare meget smaa, tilsyneladende

netop i Frembrud. Af 13 Exemplarer finder jeg de 12 seksarmede

og tildels heteraktine; det 13de, som er et af de største, er

femarmet og ligearmet. O. Krebsii har jeg altid fundet seks-

armet; af de mindre vil man altid finde en stor Mængde paa det

allerede oftere skildrede regenerative Standpunkt; de større

Exemplarer har jeg altid fundet ligearmede og med ligeligt

udviklede Skiveradier. Af de mindre O. Mullen er ligeledes

det overvejende Antal seks- (3)-armede og heteraktine, men der

er dog ogsaa en Deel femarmede med lige lange Arme osv.,

og det synes, at af de større (udvoksne?) Exemplarer har Fler-

tallet fem lige store Arme.

Udenfor disse Slægter kjender jeg endnu kun eet Tilfælde af

«Heteraktini» hos Ophiurider, nemlig hos Ungerne af en vis

Gruppe af Ophiocoma- Arter (O. pumila, Valenciæ). Det har den

særlige Interesse, al det her bevisligt er indskrænket til Ungerne,

som alene optræde med ulige udviklede Armgrupper og med

mere end 6 Arme ^). Forvandhngen af de seksarmede Unger til

') Notes on Radiata. N. 2, p. 265.

'] Alle unge Exemplarer — og derved forstaaer jeg saadanne, som endnu

ikke have antaget det for Arten som udvoksen karakteristiske Udseende,

Tegning osv. — have dog ikke 6 Arme eller den dermed følgende Heteraktini.

Jeg har tidligere antegnet, at »af 12 havde de otte 6 Arme, af hvilke de

2 eller 3 i Almindelighed vare kortere og tyndere end de andre 4 eller

3> (Addit. II S. 146). Ved nu igjen at gjennemgaae det mig forelig-

gende Materiale af 22 Exempl. (1 af O. Valenciæ, Resten af O. pumila),

finder jeg, at med en eneste Undtagelse stadfæster det sig, at alle Exempl.

under en vis Størrelse (4 Mm.) ere seksarmede og tildels heteraktine, alle

fra 5 Mm. og derover femarmede. Hin Udtagelse er et seksarmet Exempl.,

som er noget større end det efter denne Regel skulde være.
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femarmede kræver aabenbart en Deling som Gjennemgangsled;

kun ved denne kunne de blive den sjette Arm kvit, d. v. s.

efter den sidste Deling regenereres kun I eller 2 Arme istedenfor

2 eller 3. Dette interessante Forhold vilde det i øvrigt have sin

store Betydning at see nærmere forfulgt i Naturen paa et større

Materiale end det, der har staaet til min Raadighed. — Det

vilde imidlertid være aldeles urigtigt fra denne konstante Op-

træden af «Heteraktinien» (samt af De Ungen, hvis vor Tydning

af hin er rigtig) hos denne allerede temmelig lunge Række af

seksarmede Ophiotheler, Ophiactiner og Ophiocomer at slutte, at

det samme ogsaa nødvendigvis maa være Tilfældet med alle

andre Ophiurider, som normalt have flere end 5 Arme. De ere

i øvrigt, saa vidt hidtil bekjendt, ikke mange; bortseet fra den af

mig tidligere beskrevne syvarmede Asteroj^hi/ton-JJnge , som

endnu er mig lige saa gaadefuld som for 13 Aar siden og endnu

kun foreligger i et enkelt Exemplar, og fra Asteromorpha Steen-

strupii, hos hvilken Sekstallet maaskee kun er en tilfældig Ab-

normitet, ere kun 2 Ophiacantha-kviQV i dette Tilfælde, nemlig

O. anomala Sars med 6 og O. vivipara Lgm. med 7— 8 Arme,

og hos ingen af dem er der iagttaget noget, der tyder paa en

stedfindende Deling. Muligheden af en Selvdeling synes altsaa

vel at være betinget af, at Arten normalt (i al Fald paa det

ungdommelige Stadium, hvor Delingen kan finde Sted) har flere

end o (seks) Arme, uden at man dog fra et sligt større Armtal

kan slutte tilbage til dens faktiske Tilstedeværelse; for en af de

nævnte Gruppers Vedkommende [Ophiocoma] er det øjensynligt,

at Selvdelingen er indskrænket til Ungdomslivet; at det samme

er Tilfældet hos de andre, er ikke usandsynligt, men træder i

al Fald ikke endnu frem med tilstrækkelig Tydelighed af de

foreliggende Kjendsgjerninger, og Afgjørelsen af dette ikke

uvigtige Spørgsmaal maa derfor forbeholdes yderligere Under-

søgelser i Naturen selv. Dets Vigtighed bestaaer deri, at hvis

det bekræftedes, vilde Forplantningsforholdene hos disse Ophiu-

rider falde indenfor Generationsskiftets Lov, idet de yngre
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Individer vilde repræsentere de kjonsløse Generalioner, de ældre,

efter Delingens Afslutning, de kjønnede.

Ganske lignende Forhold som de her skildrede optræde hos

visse Asterider, nemlig hos Asterias jjroblema St[). {alhula

Stmps.) og Ast. tenuispina Lmk., samt hos nogle med hver af

disse to Arter nær beslægtede Former. Begge disse Arter

have det til fælles med de formentlig fissipare Ophiurider, at

deres normale Armtal er mere end o. (Derfor er der dog ingen

Grund til at mistænke andre Asterider med 6 eller flere Arme

for Tilbøjelighed til Deling; nærliggende Exempler paa det mod-

satte ere f. Ex. vore mangearmede «Søsolei) (Solaster) og den

seksdirmede Asterias 2Jolaris
',
ingen af dem viser nogensinde Spor

til denne Formeringsmaade). — Hvad der strax falder i Øjnene,

naar man betragter en Række Exemplarer af Ast. tenuispina og

problema, er at et stort Antal af disse har Armene ulige ud-

viklede, og at de mindre udviklede (kortere og svagere) danne

en Gruppe for sig paa den ene Side, hvor de alle sidde samlede,

som om hele dette Armparti var dannet og udviklet senere end

de andre, hvad det vistnok ogsaa er. Steenstrup*), Sars-),

HåckeP) og v. Martens^) have allerede gjort Forholdene hos

den først nævnte Art til Gjenstand for særlig Omtale; jeg vil dog

ikke undlade her al anføre, hvad jeg selv har forefnndel. Af

23 foreliggende Exemplarer bære de 11 (med et Armtal fra 7 til 10)

umiskjendelige Spor af en stedfunden Regeneration af 3—

7

(hyppigst 4) Arme; det mindste af disse 11 Exempl. er IV4" i

Tvermaal; det største vilde, hvis den svagere (yngre) Side havde

været lige saa udviklet som den stærkere (ældre), havl et Tver-

maal af 5*/2 Tomme. Jo mindre Exemplarerne ere, desto tyde-

*) Forhandlinger ved de skandinaviske Naturforskeres syvende Mode i

Christiania (1857) S. 229 og flgd.

') Bidrag Ul Kundskaben om Middelhavets Littoralfauna II, S. lOS.

3) Generelle Morphologie (1866) I, S. 350.

*) Archiv fur Naturgeschichte XXX, I, S. 68.
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ligere er det i Reglen, at en slig Regeneration (og forudgaaende

Deling?) har fundet Sted; af 15 Exemplarer med et Tvermaal af

under 4 Tommer, ere 9 i det angivne Tilfælde; af 8 med et

Tvermaal af 4—7 Tommer derimod kun 2. Hos de øvrige 12

(af de foreliggende 23) ere Armene derimod enten (tilnærmelsesvis)

lige store, eller de noget kortere Armes Antal er kun 2 eller 1

;

og der er ingen tvingende Grund til i Tilstedeværelsen af en

enkelt kortere Arm at see andet end det hos alle Søstjerner

meget almindelige Tilfælde, at en eller flere Arme gaae tabt —
afbrydes eller afbides — og vokse ud igjen. Den foreliggende

Række af Exemplarer taler ikke for, at denne sig muligvis

oftere gjentagende Deling og Regeneration skulde medføre, at

Armenes Antal hos de større, mere udvoksne Exemplarer var

gjennemsnitlig enten højere eller lavere end hos de yngre'). —
Hvad der skeer hos Ast, tenuispina, finder rimeligvis ogsaa Sted

hos de med den nær beslægtede Arter: A. acutispina Slimpson'^)

(Japan), A. microdiscus Stimps.^) (Bonin- Øerne) og A. muricata

Verr. (Ny-Zeland), men hvad der foreligger mig af disse Arter, er

for lidet til, at jeg tør udtale med Bestemthed, at en Selvdeling

ogsaa finder Sled hos dem; der er dog al Sandsynlighed for det.

Det samme vil gjælde om A. atlantica Verr. (Bermudas, Brasilien),

hvis den er forskjellig fra A. tenmspina\ Verrill omtaler et

') Senere Anm. Jfr. ogsaa nogle (mig^ under Trykningen heraf tilkomne)

Bemærkninger om kanariske Søstjerner al" R. Greeff (Sitzungsberichte

d. Gesellsch. z. Beforderung d. ges. Naturwissensch. z. Marburg, Juli 1872

S. 103), blandt hvilke Asterias tenuispina. "Bemerkenswerth erscheint

dass auf dem steinigen der Brandung ausgesetzten Strande fast nur

unregelmassige und kleinere Individuen vorkommen, wåhrend weiter vom
Strande entfernt in tieferen Wasser und an geschiitzteren Stellen weit

mehr regelmåssige und grossere Exemplare sich finden.

»

') Hos 4 Exempl. af denne Art fandt Stim pson 5-}-'4i4 + 4og2-|-5
Arme (Proced. Boston Soc. Nat. Hist. VIH. p. 262).

^) Sendt under dette Navn fra »Smithsonian Institution«. Jeg finder den

ikke beskreven i Stimpsons ovenfor anførte Arbejde.
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Kxempl. med 7 ulige store Arme og et med 8, af hvilke de 4

vare mindre end de andre *).

Af Asterias prohlema har jeg kunnet undersøge flere

hundrede Exemplarer, som Prof. Steenstrup har ladet ind-

samle i Grønland, og jeg har oplaget en Protokol over

Forholdene hos omtrent Halvdelen af de foreliggende Exem-

plarer. Det er overmaade sjeldent at finde femarmede Exem-

plarer af denne Art; blandt 136 har jeg kun fundet 7

(altsaa omtrent 1 af 20); de havde en meget forskjellig

Størrelse (Radius = 5— 19 Mm.); i Almindelighed ere de fem

Arme h'ge lange, og da er det muligt, at Femtallet er oprinde-

ligt; sjeldnere ere de 2 eller 3 lidt kortere, og det er da rime-

ligvis fremkommet enten ved en skæv Deling af et seksarmet

Skizze af 9 Individer af Asterias prohlema, alle fremstillede i deres naturlige

Størrelse. I de fleste er Madreporpladens Plads antydet.

») Notes on Radiata p. 368.
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Exemplar, saa at der dannedes et firarmet og et toarmet, hvilket

sidste ved Regeneration er bleven femarmet, eller et trearmet

Exemplar har kun regenereret 2 Arme istedenfor 3; den tredie

er aborteret. Undersøger man nærmere et tilsyneladende fem-

armet eller firarmet (korsdannet) Exemplar, vil man dog ofte i

en af Armvinklerne finde de første spæde knopformige Anlæg til

2 frembrydende Arme; det lave Armtal har altsaa i dette Til-

fælde kun været midlertidigt'). — Fremdeles er det sjeldent at

finde seks- eller syvarmede Exemplarer, hvor Armene ere enten

lige lange eller tilnærmelsesvis lige lange, uden at der i den sted-

findende ubetydelige Forskjel kan paavises en bestemt Lov(Fig.e);

jeg har kun fundet delte hos 12 af det ovennævnte Antal af

Exemplarer; Størrelsen af disse ligearmede Exemplarer vexlede

fra 5— 41 Mm. i Radius. Det aldeles overvejende Antal (Fig.d, f, i)

træder op med 6 Arme, af hvilke de 3 paa den ene Side ere kortere

og i enhver Henseende mindre udviklede end de andre, og man

finder lige hyppigt alle mulige Overgange og Mellemformer fra

en næsten umærkelig Forskjel mellem det stærkere og det

svagere Armparti indtil at dette sidste kun er tilstede som 3 (4, 2)

smaa Armknopper i allerførste Frembrud (Fig. h). (Af de 3 [eller 4]

regenererede Arme fremkommer i Reglen den [eller de to]

midterste efter de to, der sidde yderst, hver lil sin Side). Det

maa betragtes som Undtagelser, naar der optræde saadanne Tal

som 4 + 2 eller 2 + 4, eller 3 + 2 eller 3 + 3; saavelsom

naar Armtallet overstiger 6 og er enten 7, 8 eller 9, saa at For-

holdet er 4+ 3 (Fig. b, c) eller 3 + 4 eller 4 + 4 (Fig. a) eller 4 + o eller

5 + 2 osv. Det er i alle disse Tilfælde ojensynligt, at det

svagere Armparti er udviklet længe efter det andet, og at der

altsaa maa have været en Tid, da alle disse Søstjerner kun

havde 3 (undtagelsesvis 2, 4 eller 5) Arme; og har man Lejlig-

hed til at gjennemgaae et større Antal Exemplarer, vil man

1) Et tilsyneladende Femtal fremkommer undertiden ved Sammenvoxning af

2 Arme; den dobbelte Fodgang viser da Sammenhængen.
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heller ikke undlade at finde et ikke ringe Antal, som kun liar 3

Arme, uden al der endnu er det mindste Spor at opdage af de

manglende ; og blandt disse «Trefødderi) (Fig. g) vil man da atter finde

enkelte, hvor det Sted, hvor Delingen efter al Sandsynlighed

har fundet Sted, og hvor de nye Arme i al Fald skulle dannes,

endnu er aabent, hverken helet eller lukket. Saadanne tre-

armede (undtagelsesvis toarmede) Exemplarer har jeg ligeledes

fundet i alle Størrelser fra ganske spæde (Radius = 3 Mm.) til

over 25 Mm. i Radius; da nu tillige skæve Exemplarer (d. v. s.

saadanne, hvor det yngre Armsæt er mindre udviklet) findes i

alle mulige Størrelser — fra de allermindste (R = 3 Mm.) til

Exemplarer af forholdsvis Kæmpestørrelse (R = 46 Mm.) — og,

jevnsides dermed, i alle mulige Udviklingsgrader, fra det første

netop synlige Anlæg af de manglende Arme til den næsten fuld-

stændige Udjevning afForskjellen — maa Delingen enten kunne

indtræde til meget forskjellige Tidspunkter i Søstjernens Liv,

snart meget tidligt, snart meget seent, saafremt den overhovedet

kun skulde kunne indtræde een Gang i Individets Liv; eller

den maa indtræde mere end een Gang i delte, oftere vistnok

end hos A. tenuispina^ mindst 4— o Gange, maaskee meget

oftere. At regelmæsige (seksarmede) Exemplarer med (6) lige ud-

viklede Arme ere forholdsvis saa sjeldne, synes mig bestemt at

tale for den oftere gjenlagne Deling; men kun Iagttagelser

over levende Dyr, holdte længere Tid i Akvarier, ville kunne af-

gjøre dette Spørgsmaal. Man kan maaskee have Grund til at

formode, at Delingen hører op, naar Individerne ved den jevn-

sides med Delingen langsomt fremskridende Vækst have naaet

Grændsen for Tilvækst i Størrelse og samtidig opnaaet Kjøns-

modenhed; men dette maa for Øjeblikket staae hen som en

Hypolhese. Det største af de foreliggende Exemplarer(R= 46Mm.)

har i al Fald ingenlunde endnu naaet det Trin, hvor ethvert Spor

af den stedfundne Deling atter er udslettet; det har 7 Arme, af

hvilke de 4, der udgjøre det regenererede Parti, endnu ikke

have opnaaet en større Længde end 15—28 Mm. — Forkaster
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man den Forklaring af disse abnorme, men dog indenfor visse

lovbestemte Grændser sig bevægende Armforhold, at her foregaaer

en (gjentagen) Deling og Gjenvækst af den manglende Hælvte,

da maatte man antage , at det, der fandt Sted, kun var en

Udsondring eller Afkastning af flere eller færre Arme, i et eller

andet bestemt Øjemed; og det man da nærmest maatte tænke

paa, vilde, som Steensirup allerede har fremhævet, være et

med Hektokotyl-Danuelsen hos Blæksprutterne analogt Forhold,

saaledes at et sædfyldt Armparti fjernedes for at udføre et sær-

ligt Hverv i Forplantningens Tjeneste og derefter regenereredes

af nyt. Der foreligger imidlertid ikke det mindste, der taler for

en slig Formodnings Rigtighed; mod den forekommer mig at

tale den Kjendsgjerning, at Regeneration af den ene Armgruppe

er lige saa hyppig hos de allermindste Exemplarer som hos de

allerstørste. Analogien med de formentlig selvdelende Ophiu-

rider, paa hvilke denne Bypotheses Anvendelse vilde være for-

bunden med endnu større Vanskeligheder, turde desuden være

en vægtig Grund til ogsaa at afvise den for Asteridernes Ved-

kommende ^). — To Madreporplader, liggende langt fra hinanden,

*) En Undersøgelse af Forplantningsredskaberne kan kun kaste Lys over

det hele her omhandlede Forhold, naar den anstilles i Naturen, paa

talrige friske Exemplarer, af alle Aldere og Udviklingstilstande. Hvad

der især skulde oplyses er, om Asterias problema forplanter sig ved Æg
førend efter afsluttet Selvdeling. Jeg har dog undersøgt en Deel af de fore-

liggende Exemplarer med Hensyn til Forplantningsredskabernes Tilstand;

men hvad jeg har fundet , kaster ikke (som det da heller ikke var at

vente) sønderligt Lys over Sporgsmaalet. Jeg har fundet dem tydeligt

udviklede hos Exemplarer af kun 14—16 Mm. i Radius, dog kun i det

ældre Armparti; paa den anden Side har jeg ikke fundet Spor til dem i

andre Exemplarer af samme Størrelse eller større (R. r= 15— 18 Mm.),

ja dette gjælder endog om et af de store Exemplarer med 6 lige lange

ArmetR = 43); maaskee beroer det tildeels paa Aarstiden, om disse Red-

skaber ere udviklede eller ikke. Hos middelstore eller slørre Exemplarer

har jeg i Reglen fundet Forplantningsredskaberne vel udviklede i de

ældre, men manglende i de yngre Arme ; dog har jeg i to Tilfælde (blandt andet

i det S. 117 fig. a afbildede Exemplar) fundet dem mere eller mindre

udviklede ogsaa i det regenererede Armparti. Det synes altsaa, at denne

Søstjerne er kjonnet (har anlagte eller mere eller mindre udviklede
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har jeg fundet hos slørre Exemplarer af A. problemn, naar Re-

generationen er skredet saa langt frem, al det yngre Armparli

ikke i Udvikling slaaer meget tilbage for det ældre. Ved næste

Dehng vil altsaa hver halve Søstjerne have sin Madreporplade

at begynde med. — Om Helingen altid foregaaer paa samme Sted,

efter den samme Linie, eller om Delingslinien skifter efter be-

stemte Love, som hos Mediiserne (see det følgende), eller om

der endelig slet ingen Lov raader i denne Uenseende, derom

seer jeg mig ikke i Stand til at meddele nogen som helst Oplysning;

og jeg skjønner ikke, al dette overhovedet kan blive oplyst

førend denne Art bliver Gjensland for fortsat Iagttagelse som

levende; da den forekommer ved de nordamerikanske Pri-

Staters Nordkyst, er dette maaskee ikke længere en fjern

Mulighed, og det vilde være meget ønskeligt, at dette kunde

skee, for at det kunde komme til fuld Klarhed, om der her

foregaaer en virkelig, simpel Deling, eller Naturen dermed har

forbundet en eller anden Bihensigt. — Den med A. problema

nær beslægtede nyhollandske A. polyplax synes at frembyde de

selvsamme Fænomener, men af den har jeg kun kunnet under-

søge faa Exemplarer.

Denne Art af Deling er ikke med Sikkerhed kjendt udenl'or

Slægten Astenas, ja end ikke udenfor visse Underafdelinger af

denne ^). Der gives, som allerede berørt, mange Søstjerner

med talrige Arme (Astenas aster, Heliaster, Pycnopodia, Sol-

aster, Acanthaster, Lahidiaster^ Luidia osv.), som ikke frem-

byde mindste Spor til dette Fænomen. Derimod er der enkelte

Arter af Ophidiaster og Linckia^ hos hvilke en anden Art af

Deling synes at gjøre sig gjældende; om den er aldeles na-

Forplantningsredskaber) længe førend Selvdelingen er afsluttet; men deraf

følger ikke, at den er kjønsmoden (avledygtig) forend efter denne

Periode.

1) Fra Prof. Wyville Thomson besidder Museet et lille Exempl. af en

Cribella sanguinolenta, der habituelt ligner Asterias problema saa meget,

at jeg et Øjeblik antog den derfor; den har nemlig 3 store og 3 smaa

Arme, ganske som denne. Det er taget paa 290 Favnes Dybde vest for

Hetland.
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turlig eller for saa vidt kunstig, som den muligvis fremkaldes

ved ydre Vold af en eller anden Art, skal jeg ikke kunne af-

gjøre. Dette ejendommelige Fænomen er ogsaa kortelig omtalt

af Steenstrup (1. c. S. 232), og senere have Håckel (i. c. S. 349)

og v. Martens (1. c. S. 68) gjort Rede for sine Iagttagelser

derover hos Linchia multifora. Hos denne Art har jeg dog kun

truffet faa Exempler derpaa, uagtet jeg har kunnet undersøge el

stort Antal Exemplarer; derimod har jeg fundet det forholdsvis

hyppigt hos Linchia ornitliopus (Vidensk. Meddel, fra den na-

turhist. Forening f. 1859 S. 8}og Ophidiaster cribrarius(\h\å.^ 1871,

S. 277). Disse Arter have det tilfælles med hinanden og med de

ovenfor omtalte formentlig fissipare Asterias-Arier, at de — i det

mindste som Regel — have to Madreporplader og mere eller mindre

hyppigt træde op med flere end 5 Arme. Har man nu Lejlighed

til at undersøge et større Antal af en af disse Arter, vil man

(som jeg ved en anden Lejlighed har udviklet det for en af de

ovennævnte Arters Vedkommende) støde paa meget forskjellige

Armtal (4, 6, 6, 7) og meget forskjellige Forhold mellem disse

Arme, f. Ex. 3 lange, skiftende med 3 korte, 4 lange og 2 korte

eller omvendt 2 lange og 4 korte osv. ; men mere eller mindre

hyppigt møder i denne Formrigdom den saakaldte «Kometform»:

d. v. s. en lang og tyk Arm og 3, 4, 5 eller 6 forholdsvis smaa,

men lige store, f. Ex. kun halv saa lange som Hovedarmen.

Den Formodning, at denne Form kan være opstaaet ved at de

smaa Arme ere skudt senere ud end den store, styrkes ved at

finde andre Exemplarer, hvor disse smaa Arme ere forholdsvis

endnu mindre, i forskjellig Grad af Udvikhng; man finder endelig

Exemplarer, hvor de endnu kun ere tilstede som Armknop-

per i allerførste Frembrud; og til allersidst vil man finde

Exemplarer, kun bestaaende af en eneste Arm, der i sin

indre (adorale) Ende enten har lukket sig eller endnu viser

Spor af den Aabning, hvormed den i sin Tid stod i For-

bindelse med den fuldstændige Søstjernes Skive. Det synes

heraf at være aldeles klart, at Regenerationsevnen hos disse Dyr
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er saa stor, at den enkelte Arm, uden at noget af Skiven følger

med, har den Evne at regenerere et fuldstændigt Sæl Arme med

^

Skizze af 4 Indiv. af Ophidiasttr cribrarius, fremstillede i deres naturlige

Slorrelse.

Skive, Mund osv. ; og da det ikke kan antages, at den ene Arm

i denne Henseende skulde besidde et Fortrin fremfor de andre,

maa Følgen heraf være, at naar en slig (fem- eller seksarmet)

Linckia eller Ophidiaster deles eller, hvad der er det samme,

afkaster eller taber sine Arme — være sig nu ved kunstig Deling,

ved naturlig Vold eller ved Selvdeling — vil der, under gunstige

Forhold , opstaae lige saa mange nye Søstjerner som der var

Arme — ja maaskee een flere, hvis ogsaa Skiven, hvad ikke

er usandsynligt, besidder den samme Regenerationsevne. Jeg

har fundet slige «Kometer>» af ringe Størrelse saa vel som af en

forholdsvis meget betydelig Størrelse, indenfor samme Art; var

Skiven og de nye Arme endnu spæde, fandt jeg ingen Madre-

porplade; i modsat Fald fandt jeg altid to, en paa hver Side af

Hovedarmen. Saafremt denne Deling er aldeles spontan, vilde

den formentlig være det første bekjendte Exempel paa, at en

virkelig (ej blot tilsyneladende) naturlig Deling er mere end en

Kløvning eller Tvedeling og strax, paa een Gang, afføder en

Flerhed af nye Individer — det første virkelige Exempel paa

Hacke Is '.Divisio radialis«. — At en slig polymer Delelighed ikke

Overs, over d. K. D. Vidensk Selsk. Forh. 1872. 9
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kan tjene til Støtte for den forunderlige af den nys nævnte og

af flere andre Forfattere gjenoplivede Duvernoyslce Opfattelse

af Asterider og Ophiurider som sammensatte Dyr, er en Selv-

følge. — Det maa her endnu berøres, at man ogsaa af andre Sø-

stjerner kan finde Exempiarer, der ved første Øjekast minde om

de kometdannede Linckier og Ophidiastre; jeg har selv fundet

saadanne Exempiarer af Asterias rubens med 1 stor og 4 smaa

fremspirende Arme, og Dalyell afbilder') et Par saadanne smaa

Exempiarer, som han havde levende i nogen Tid; men saa vidt

min Erfaring gaaer, er Tilfældet ikke ganske det samme som det

ovenfor omhandlede ; i det sidst omtalte {Ast. rubens) er nemlig

Skiven bevaret, og det er fra denne, ikke fra den enlige Arm,

som hos Linchia ornithopus og Ophidiaster cribrarius, at de

nye Arme regenereres. Deraf vilde følge, at hvis en Asterias

rubens taber alle sine 6 Arme, ville disse alle gaae tilgrunde

uden at kunne regenerere sig; hvor vidt Skiven alene formaaer

det, skal jeg lade være usagt. 'Jeg maa dog tilføje, at jeg har

fundet et Par spæde Ast, problema med Kometform, hvor det

saae ud, som om de 5—6 mindre Arme vare regenererede fra

Skiveenden af den enkelte udskilte Arm, og jeg tør derfor ikke

benægte, at en polymer Deling muligvis kan finde Sted ogsaa hos

denne Art-). At der er anstillet ligefremme Forsøg over Delelig-

1) -Powers oftheCreator« I, p. 91 og 1 00, t XVII f. 3— 8. Det er ikke af alle Figu-

rerne lige tydeligt, at Skiven er bleven ved den bevarede ældre Arm ; af For-

fatterens Ord fremgaaer, at han ikke anseer det for nødvendigt ("and al-

Ihough some authors have denied that a complete specimen may be formed

from a single ray, that is a faet which certainly does incur. But vvether

some invisible fragment of the disc must have necessarily remained, I

cannot presume to specify»)- Lignende regenererede Exempiarer afbildes

af Forbes (.Brit. Starf.»p. 90)Frédol: »lemonde de la mer. (1866) p. .?1G.

^) Håckel fandt ogsaa to Exempiarer af Asterias tenuispina med denne

Kometform (1. c. S. 350), og Esmark bemærkede ved Naturforskermødet

i Christiania 1856, i Anledning af Steenstrups Meddelelse, at han ogsaa

paa norske Søstjerner (formodenlig Asterias rubens'?) havde seet, at

en Arm uden Skive havde frembragt de øvrige manglende Dele.

V. Martens beskriver et kometdannet Exempl. af den seksarmede

Echinaster eridanella {fallax) (I. c. S. 107J.
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hed og Kegeneralion hos Søstjerner, er mig ikke hekjondl; al den

sidst nævnte er betydelig og almindelig, er imidlertid let at paavise

;

den er ikke indskrænket til de langarmede Former; ogsaa hos

de næsten armløse, f. Ex. Asterinerne, viser den sig i sin fulde

Styrke; naar blot to Arme af de 5 eller 6 normate ere bevarede,

regenereres Resten med Lethed; men deraf tør man dog ikke

slutte lil en absolut Delelighed. De fleste Søstjerner kunne

uden videre regenerere det tabte Armstykke fra selve Brudfladen,

hvorimod delte, som Prof. Sleenstrup har fremhævet, hos

Arterne af Asterias ( Asteracanthion) kun skeer fra Skiven af.

De dobbelte (kløvede, Y-formige) Arme, som man undertiden

træffer hos forskjellige Søstjerner ^), kunne a"nlages at skyldes et

stedfundet Armbrud, Hgesom de dobbelte Haler hos Øglerne og

tilsvarende abnorme Dannelser hos visse Fiske {Syngnafhi,

Oymnotini) skyldes en stedfunden Beskadigelse af Halen. Hos

^s^enas- Arterne træffes underliden en herfra noget forskjelllg

Kløvning af en Arm, d. v. s. der udgaaer fra denne, ikke langt

fra dens Spidse under en næsten ret Vinkel, en mindre Arm-

green, hvis Fodgang aabner sig ud i Hovedarmens; Oprindelsen

til denne Abnormitet maa vel ogsaa søges i en stedfunden Be-

skadigelse af Armen paa det Sted, hvor denne Sideudvæxt har

fundet Sted ^). — At Regenerationen ogsaa er betydelig hos

') f. Ex. OreastergigaSyAstropectenaurantiacus. Ligger Kløvningen nær ved Ar-

mens Udspring, kan det næsten faae Udseende af, at der var to Munde. Jeg

kjender saadanne Exemplarer af en lille Asterina fra Mauritius og af

Linchia multifora. Falde de to Foreningspunkter for Fodgangene sam-

men til eet, faae vi 6 Arme, af hvilke de to ere forbundne ved Grunden

(med en Scytaster pistorius i Museet er dette f. Ex. Tilfældet) (jfr. Linck:

«de Stellis marinis«, tab. XIV f. 24 og tab. XL f. 70; Seba: «Thesaurus»

III t. VIII f. 9; Treviranus »Zeitschr. f. Physiologie«, IV S. 124, 1831).

*) Jfr. Linck 1. c. tab. XXXV flg. 58. — Forinden jeg forlader dette

Æmne, maa jeg endnu omtale et Forhold hos Asterias helianthus

og beslægtede Arter (Underslægten Eeliaster). Det er tidligere yttret,

at man ikke turde tyde den hos visse (Asterider og) Ophiurider op-

trædende Heteraktini saaledes, at den blot bestod deri, at Artens

fulde Armtal ikke anlagdes strax, men kun en Brøkdeel deraf, hvilken

senere suppleredes ved Udviklingen af den anden Brøkdeel eller

9*
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Sølilierne (Crinoideerne) er bekjendt, men om en Delelighed

hos disse Dyr foreligger intet, lige saa lidt som om en saadan

hos Echiniderne; hos disse vilde den i al Fald kun være

tænkelig hos de meget flade Clypeastrider (Scutelliner); thi den

er overhovedet kun mulig, naar Dyret er saaledes bygget, at

det ved dets voldsomme Lemlæstelse frembragte gjennemgaaende

Saar kan læges i en forholdsvis kort Tid, inden Livet er standset

i Delingshælvterne ; der forudsættes saaledes nødvendigvis stor

Sejglivelhed og stærk Regenerationsevne, men disse ere ikke

dens eneste Betingelser. Lettest vil den kunne være tilstede

hos flade Dyr eller hos tynde Dyr med fremherskende Ud-

vikling i Længden;' er Dyret ligeligt udviklet efter Rummets

Hælvte; og det tilføjedes, at hvis noget saadant muligvis skulde være

Tilfældet hos en eller anden mangearniet Pighud, vilde det være langt

naturligere, at de nye Arme (Straaler) anlagdes skiftevis med eller mel-

lem de ældre, end at de — naar ingen Deling var gaaet iforvejen —
skulde bryde frem alle paa eet Sled. (At noget saadant har fundet Sted

kan man naturligvis ikke slutte deraf, at man paa et enkelt Exemplar af

en Art [f. Ex. Linckia ornithopus] finder 3 længere og 3 dermed skiftende

kortere Arme). Hos Ast. helianthus forekommer det mig utvivl-

somt, at Armenes Antal i Begyndelsen er lavere, men forøges under

Dyrets Væxt, og da jeg ikke veed, at Nogen tidligere har paavist et saa-

dant Forhold hos en Echimoderm, vil jeg nærmere gjore Rede for, hvor-

for jeg troer at turde antage dette. Den Omstændighed, at Armene hos

den nævnte Art ofte ere af meget ulige Længde, leder allerede Betragteren

paa den Tanke, at nogle af dem kunde være yngre end de andre; og

ikke sjeldent ere enkelte (I, 2 eller 3 o. s. v.) Arme saa paafaldende

korte, at den Formodning, at de ere indskudte senere mellem de andre,

paatrænger sig med en vis Styrke; ja undertiden kan man være saa

heldig at træfTe en og anden Arm, hvis overordcniige Lidenhed og fortrykte

Stilling, helt omme paa Bugsiden, i en noget udvidet Armvinkel, ikke kan

efterlade nogen Tvivl om , at den i Forhold til de andre er meget ung

og brudt frem for kort Tid siden. Sammenligner man en Deel Exem-
plarer af forskjellig Størrelse — jeg har kunnet studere 15 med etTver-

maal af fra 2 til 11 Tommer — vil man ogsaa faae det almindelige Ind-

tryk, at jo mindre de ere, desto færre Arme have de; jo større de ere

— indtil en vis Grændse i det mindste — desto flere Arme; dog er dette

naturligvis kun at forstaae ganske i Almindelighed, ikke saaledes, at Stør-

relse og Antal dannede to aldeles parallele progressive Rækker; sjelden
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tre llelninger, maa Legemets Ulødhed og Sammentrækkelighed

være desto større. En anden Betingelse er den, at Legemets

forskjellige Afsnit ikke ere allfor forskjellige i Menseende til

deres gjensidige Betydning for det hele; de nyere Erfaringer,

der vise, at selv Børste-Ledormenes Hoved og Korkrop i mange

Tilfælde kan regenereres*), vise imidlertid, at denne Betingelse

ikke hører til de vanskeligste at opfylde.

sidde flere korte, fremvoksende Arme samlede paa eet Slcil. Vedføjede

Oversigt vil vise, at det mindste Antal (23) optræder hos det mindste

Tvermaal

Xo. 1 Tommer Armtal

(omtreniiiir)

1 2 23

2 3 27

3 3 30

4 3';2 31

5 3"2 32

6 4'/2 33

7 o 34

8 5V2 31

9 5'/2 38

10 5'/2 41

11 6 36

12 6'/2 33

13 8'

2

39

14 9 33

15 II 38

Exemplar, det største, der er næsten dobbelt saa stort (41), allerede hos

et halvstort Exempl.; fra No. 1— 7 gaaer Tilvæksten i Armtal parallelt

med Tilvæksten i Størrelse, men fra det Øjeblik et større Armtal (nogle

og tredive) er tilstede, er det ikke længere saa klart, at der er en Sammenhæng
tilstede mellem disse to Forhold ; det individuelle gjor sig gjældende deri,

at det ene Individ tidligere opnaaer det storre Antal Arme end det andet eller

vokser langsommere, men anvender Stoftilvæksten paa Dannelsen af nye

Arme. — Af A. microbrachia foreligge mig 3 Exempl., hvis Størrelse ligger

mellem 3 og 5", medens Armtallet samtidig stiger fra 32 til 38; hos

4 Expl. af A. Kuhinjyi af 1^/4— 6" varierer Armtallet kun fra 21 til 24,

og der er ingen Parallelisme mellemstørrelsen og Armtallet; af A. Qum-

mingii har jeg kun et enkelt Exempl. (7'/4", 41 Arme). — Ogsaa hos A.

(Pycnopodia) helianthoides synes nye Arme at komme frem mellem

de gamle.

') Jfr. Kinberg: »om Regeneration af hufvudet och de framre segmenterna

hos en Annulat« (Ofvers. Vetensk. Acad. Forhandl. 1867) og Ehlers

"Die Neubildung des Kopfes und des vorderen Korpertheils bei polychaten

Anneliden« (1869).



128

Det er vel bekjendt, at H olothurierne have en sær Tilbøje-

lighed til at lemlæste sig selv, deels ved at udkaste deres Fange-

arme og Indvolde (Tenlakelkrands med Kalkring, Tarmkanal,

«Lunge», Generalionsredskaber O.S.V.), deels — de mere orme-

dannede Synapliner — ved at afsnøre deres Bagkrop, Stykke for

Stykke. Begge Dele iagttages ved Exemplarer i Fangenskab,

men der er vel ingen Tvivl om, at det ogsaa i Naturen hænder

dem. AfDalyells ogSempers Iagttagelser veed man dernæst,

at de — visse Former i del mindste — besidde i en mærkelig Grad

den Evne at regenerere de tabte Tentakler og Indvolde. Da-

ly el 1 iagttog saaledes to Gange, at Thyone fusus, der havde

udkastet Tenlakelkrands, Kalkring, Tarmkanal og Æggestok, ved-

blev at leve og regenererede sine Tentakler fuldstændigt*). —
Semper-) holdt flere Exemplarer af den lille sejglivede Holo-

thuria scabra i Glasskaaler og skiftede daglig Vandet paa dem,

efter at de havde udstødt deres Tarmkanal, venstre Lunge, Kjøns-

redskaber o. s. v. De saae medtagne nok ud, men dog gik

næsten ingen af dem til Grunde; efter kort Tids Forløb be-

gyndte Aandebevægelserne at gaae ganske regelmæsigt for sig

ligesom hos aldeles sunde Dyr; el Exemplar, der blev aabnet

9 Dage efter Lemlæstelsen, havde allerede Tarmkanalen regene-

reret, den venstre Lunge var ligeledes nydannet, men endnu

kun lille. — Hos Dyr med en saa stærk Regenerationsevne vilde

det ikke være overraskende at træffe Exempler paa Selvdeling;

jeg kjender imidlertid ingen andre Iagttagelser derover end Da-

lyells paa v^Eolotliuria Bodotriæ v.æcnusa [d: Cucumaria laciea

Forb.); der kan efter hvad han meddeler derom, ikke være

mindste Tvivl om, at han gjentagne Gange i sine Akvarier har

seet Exemplarer af denne lille Søpølse uden nogen som helst

ydre Foranledning, ganske af sig selv, tvedele sig i lo lige store

') »Powers of the Creator displajed in creation«, I p. 49 og flgd.

^) »Reisen im Archipe! der Philippineii», 2ler Theil, Ister Band, S. 201.
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eller ulige store Dele, hvilke alter oftere delte sig igjen, saa at

der af et Exemplar efter nogen Tids Forløb (noget over I Aar)

var bleven 6 eller 7 Individer, der levede, spadserede omkring,

trivedes, udviklede Fangarme o. s. v. Med Hensyn til Knkell-

hederne derved skal jeg henvise til Forfatterens egen Fremstil-

ling »)•

Det vilde selvfølgelig have en ikke ringe Interesse, hvis Vi-

denskaben var i Besiddelse af en Række Forsøg over Repara-

tions- og Regenerationsevnen hos forskjellige Echinodermer.

At Echiniderne kunne reparere en og anden dem tilføjet Be-

skadigelse og regenerere tabte Pigge; at Antedon - Arierne og

andre Sølilier med Lethed reproducere hele Armpartier, Sø-

stjerner og Slangestjerner tabte eller afbidte Arme, det

er,, som anført, noget hvorom man kan overbevise sig i Sam-

lingerne uden at behøve at anstille ligefremme Forsøg dermed;

vel kan jeg ikke forevise Stykker, der vise, at en alle sine Arme

berøvet Asteride- eller Ophiur-Skive mægter at regenerere dem,

men der er dog al Grund til at antage, at dette vilde skee un-

der gunstige Forhold. At en OijModerma f. Ex. kan taale al miste

foruden to Arme en betydelig Deel af den tilstødende Skive og

dog regenerere baade denne og Armene, kan jeg derimod godt-

gjøre; men om Regenerationsevnen i Almindelighed gaaer

meget videre, saaledes at den i alle eller i de fleste Tilfælde

vilde kunne overkomme Gjenvæxten af det halve Dyr eller mere,

derom er intet bekjendl. Det vilde være oplysende at vide, om

') »Powers of the Creator% I. p. 74 og flgd. Man vilde handle meget urig-

tigt, om man vilde behandle Sir John Graham Dalyells iagttagel-

ser med Ringeagt, fordi han, saa at sige paa hver Side, godtgjør sin

Mangel paa videnskabelig Indsigt i Zoologien
,

paa skolemæsig og tek-

nisk Uddannelse, Litteraturkundskab o. sv.; som Iagttager af de levende

Dyr har han ikke desmindre sine store Fortjenester og kan i Alminde-

lighed fordre fuldkommen Tiltro. Desto mere maa man beklage de oven-

nævnte Mangler ved hans Forstudier; uden dem vilde hans Skrifter have

indtaget en høj Plads i den zoologiske Litteratur.
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ogsaa andre Søstjerner og Slangestjerner end de, som vi mis-

tænke for at dele sig af sig selv, jiunne lade sig dele ved Kunst.

Der kan jo ikke være Tvivl om, at dersom en Ophiactis, Ojjhio-

thela, Asterias prohlema^ Linckia ornithopus o. s. v. overskæres

med en Kniv i to lige store eller ulige store Halvdele og derefter

overlades til sig selv, ville de under gunstige Forhold leve og

regenerere det manglende; men deraf tør ikke sluttes, at denne

Operation vilde krones med samme Held f. Ex. hos en Ophio-

glypha^ OphiothriXj Asterias ruhens eller Cribella. Men selv om

saa var, vilde dette ikke kunne forstyrre os i vor Opfattelse af

de i det foregaaende skildrede Naturfænomener som en naturlig

eller spontan Tvedeling eller Straaledeling, eftersom vi ere ude

af Stand til at forestille os, hvad det vel skulde være for en

udenfra kommende Indvirkning, der greb saa dybt og saa ejen-

dommeligt ind i disse Dyrs Liv, men kun kunne tænke os Aar-

sagen til disse naturlige Delingsfænomener som en fra Orga-

nismen selv udgaaende Virksomhed, der tilsigter en Forme-
ring.

Ligesom de Forfattere, der før mig have afhandlet Heterak-

tinien hos Ophiurider og Asterider, maa jeg allsaa blive staaende

ved den Antagelse, at den i de i det foregaaende særligt af-

handlede Tilfælde (OpMothela, Ophiactis (p. p.), Ophiocoma (p.p.)

— Asterias, Linckia og Ophidiaster p. p.), har sin Grund i en,

sandsynligvis sig oftere gjentagende, virkelig Selvdeling (Divi-

sio spontanea). Jeg har dog allerede oftere peget hen paa, at

hvor antagelig denne Forklaring end maatte synes, kan den dog

ingenlunde slaaes fast som den rette, førend den er prøvet paa

Dyr, der holdes levende længere Tid i Akvarier; men den frem-

træder dog paa den anden Side med saa store Krav paa Tro-

værdighed, at det turde være rigligt atter at henlede Opmærk-

somheden paa den paa en Tid, da den «experimentale Zoologi«

har faaet sit eget Tidsskrift, der forhaabenlig vil blive et mæg-

tigt Middel til denne Videnskabsgrens Fremvæxt, og da Tanken
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om Oprettelsen af »zoologiske Stationer« enten er sin Kealisa-

tion nær eller maaskee allerede er realiseret paa el Punkt

(Neapel) ved Middelhavet — det Hav netop, der huser to af de

Arter, hos hvilke en slig Delinfj maa antages at finde Sled,

nemlig Ophiactis virens og Asterias tenuispina. Kunde del lyk-

kes at holde disse Arter levende der i længere Tid i Akvarier,

vilde vi sikkert let faae Svar paa det Spørgsmaal: om en natur-

lig Deling virkelig finder Sted, om den gjentager sig flere Gange,

om den hører op med en vis Alder, Størrelse, Kjønsmodenhed

.0. s. v. Disse Fænomener ville have den særlige Interesse , at

Søpølser, Søstjerner og Slangestjerner ere de højeste

Organismer i deres Kreds eller Sfære af Dyrelivet, hos hvilke

en virkelig Selvdeling vilde være paavist (eller i al Fald turde for-

modes at finde Sled); og da andre Former af den kjønsløse

Formering f. Ex. Knopskydning ere aldeles ubekjendle i Fig-

hudenes Klasse*), ligger det her mindre nær end i mange andre

Tilfælde, i Delingen kun at see en tilhyllet Knopskydning eller

lignende Proces; Selvdelingen optræder allsaa i denne Dyreklasse

med en ualmindelig Reenhed og Selvstændighed; forudsat at det

virkelig overhovedel er en Deling, der her ganer for sig, da er

det en Deling »pure et simple«, ikke en Maske, hvorunder der

sjuler sig noget andet, en Knopskydning eller sligt.

Skjøndt nemlig Selvdelingen altid er bleven opført som

en egen Kategori af de hos de lavere Dyr optrædende forskjel-

') Rigtignok har Grube til Meddelelsen af en meget interessant Iagttagelse

over Viviparitet hos en Echlnide [Anochanus] knyttet den Hypothese, at

der her lorelaae et Tilfælde af kjønsløs Formering ved Kim eller indre

Knopper; men der foreligger i Virkeligheden ikke tilstrækkelig Grund til

at tiltræde denne Formodning, og jeg indseer overhovedel ikke, at de

Vanskeligheder, der ere forbundne med Forslaaelsen af denne Søborres

Forplantningshistorie, kunne formindskes ad denne Vei. (»Monatsberichte

derAkademie d. Wissenschaften zu Berlin«, 1868, S. 178). Grubes Hy-

pothese hænger desuden sammen med den Forestilling, at Søstjernens

eller Søborrens Dannelse i • P/w^eus« -Larven er, ikke en Metamorfose,

men en Knopskydning — en Opfattelse, hvis Urigtighed jeg troede for

længe siden var bleven Zoologerne indlysende.
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lige Formeringsmaader og navnlig som en Underafdeling af den

kjønsløse Formering, og skjøndl der 1 Lærebøgerne*) tildeles

denne Formeringsmaade et forholdsvis stort Omraade — det jeg

ved de ovenfor meddelte Iagttagelser har troet at kunne befæste

og udvide noget — saa er det dog klart, at i mangfoldige Til-

fælde er Selvdelingen kun tilsyneladende; det er i Virkelig-

heden ofte noget ganske andet, der gaaer for sig; og denne for-

mentlige Formeringsmaades Omraade indskrænkes derved saa

betydeligt, at det var vel forstaaeligt, at man kunde begynde at

nære Tvivl, om der virkelig overhovedet nogensinde fandt e»

virkelig naturlig Selvdeling Sted, bortseet fra de allerlaveste Or-

ganismer (Monerer, Rhizopoder) hvor Begreberne Celle og In-

divid falde sammen, og hvor Individet derfor med Cellens øvrige

Egenskaber ogsaa har arvet Deleligheden. Man har saaledes

hos mange In f usi o n s dyr troet at iagttage en «Længdedeling»,

hvor det i Virkeligheden var en Kopulation der gik for sig;

man fandt to Individer halvt forenede og halvt frie og antog, at

de vare ifærd med at skilles ad, medens de tvertimod vare ifærd

') See f. Ex. Hiickel «Naturliche Schopfunssgeschictite. (1868) S. 148 og

• Generelle Moiphologie- II S. 37 og flgd. (1866). Forskjellen mellem Deling

(Seivdeling) og Knopskydning sætter H. deii, at i første Tilfælde ere de to nje

Individer lige gamle, lige berettigede, have lige Lod og Deel i det, hvoraf

de ere fremgaaede; i det andet Tilfælde er det ene Individ (det, der først

fremtræder som Knop) derimod yngre end det andet, et Barn af dette,

oprindelig mindre end dette og udviklet ejennem en lokal Særvæxt

(•Wucherung«) af dette. — Dette kan nu være ganske rigtigt i Theorien,

men hvor vanskeligt det kan være at gjennemføre denne Betragtning i

Praxis, seer man deraf, at ved »Divisio indefinita« f. Ex. hos Monererne

bestemmes denne som en Selvdeling (i Modsætning til en Knopskydning)

derved, at Klovningsprodukterne ere lige store eller dog næslen lige store.

Heller ikke de Betragtninger, hvorved H. trækker en Grændse mellem

Tverdeling og Endeknopdannelse — naar den Deel, der skal deles, voxer

i begge Retninger, baade fortil og bagtil, er det en Deling; voxer den

kun i den ene Retning (bagUl), er det en Endeknopskydning — turde

vise sig i Stand til praktisk at løse dette indviklede Spergsmaal i vanske-

lige Tilfælde, som hos Naider og Syllider f Ex. — Jfr. Milne Edwards
"Lecons sur la physiologie et l'anatomiemp coarée de l'homme et des

animaux". Tome Vill. p. 304—20 (1863).
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med den ikke mindre forbausende Operation al flyde sammen

til eet^). Heller ikke oTverdelingen« hos Infusionsdyrene er en

virkelig Deling; del fremgaaer tydeligt nok, som Prof. Steen -

srup-) har fremhævet, af Steins smukke Iagttagelser, al det

ikke er eet Individ, der deler sig i to, men to Børn, der udvik-

les i samme Moder og blive frie ved al absorbere hendes Le-

geme. Endvidere maa man slutte sig til de Forskere (Boeck,

Steensirup)''') der hævde, al del tydeligt fremgaaer af de fore-

liggende Iagttagelser, al den Proces, hvorved den saa kaldte

iiSci/phintoina" tverdeler sig til en Strobila og denne afsnøres i

en Stabel eller Kække af Meduse- Unger , kun er en noget til-

hyllet Udvikling af en Bække af Kim eller indre Knopper, led-

saget af en Resorption af Gople-Ammen (Skyfislomen) ganske som

hos Infusionsdyrene, blol med den Forskjel, at Kimenes Antal

er langt større end hos disse. — Ogsaa for Ormenes (i det

mindste de højeres) Vedkommende turde det være tvivlsomt, om

en \irkelig Selvdeling nogensinde finder Sled hos dem; det sy-

nes i de fleste Tilfælde ligeledes al være en maskeret Knop-

skydning. At drøfte delte Spørgsmaal for de saakaldle fissipare

Børsteormes (Raiders, Sylliders og RørormesI Vedkommende

med den Grundighed, som del vilde kræve, vilde føre mig langt

ud over denne Afhandlings Grændser og dog ikke bringe Klar-

hed; det maa være nok al erindre om, al medens nogle lagt-

') Jfr. f.Ex. Greef -UeberVortieellen' (•Archivf. Naturgesch.. XXXVII. 1 Bd.,

S. 208 og flgd.) Ved Siden af denne Proces, der er det modsatte af ea

Deling , optræder der hos disse Dvr tilsyneladende en virkelig Længde-

deling af de enkelte Klokkedyr, hvorved disse kunne omdannes til Klokke-

dyr-Kolonier, naar ikke af de to nydannede Klokker den ene river sig

løs og bliver fri. Men det maa dog endnu staae hen, om ikke denne

»Deling« i Virkeligheden ligesom hos andre Infusorier er en tilhyllet

Frembringelse af to heelt nye Individer.

^| "Oversigt over de videnskabelige .Moder i den naturhistoriske Forening for

Aaret 1S60., S. 333—34.

•') See herom Forhandlinger i •Videnskabsseiskabet i ChrisUania- 1S60 S.

G4 og 111 og »Oversigt over de videnskabelige Møder i den naturhistoriske

Forening i Aaret 1860», S. 334.
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tageiser med Bestemthed tale for at lyde, hvad der foregaaer

her, som en Knopskydning fra eller som en successiv Ud-

vikling af en Række Kim eller Knopper i Ormens Bagende, stil-

ler Sagen sig for mange Iagttagere — f. Ex., for at nævne den

allersidste, for Ferri er ^) — sig aldeles utvivlsomt som en re en

Deling af Individet, efterfulgt af Regeneration af det mang-

lende. Da der i Almindelighed kun har hersket liden Klarhed

over disse Spørgsmaal, have Iagttagerne vistnok som oftest ikke

været sig fuldt bevidste, hvad det var, der her skulde skjelnes

imellem, og Vanskelighederne herved ere derfor heller ikke

blevne overvundne. Da der dog neppe kan være Tvivl om , at

det altid er Et og det samme, som her finder Sted, enten en

virkelig Deling eller en virkelig Knopskydning, hælder for mine

Øjne Vægtskaalen stærkt til den sidste Side; det forekommer

mig, at de Iagttagelser, der haves, (om end ikke altid efter ind-

klædningens Ordlyd) vel lade sig bringe i Overensstemmelse med

den Opfattelse, at den formentlige «Tverdeling» hos Børsteormene

(Scissiparité, Reproduction par fission etc.) kun er en tilhyllet

Endeknopskydning, netop ligesom hos Gopleammerne. — At Re-

generationen er overmaade stærk hos Ormene, er vel bekjendt;

i adskillige Tilfælde naaer den jo en saadan Højde, at en kun-

stig Deling — som bl. a. O. F. Muller^) viste for hundrede

Aar siden i sine meget nøjagtige Forsøg, hvor den kunstige De-

ling og derved fremkaldte Regeneration med al ønskelig Skarp-

hed er holdt ude fra den naturhge Tverdeling eller Knopskyd-

ning — finder Sted med stor Lethed. Fra den nyeste Tid har

man interessante Iagttagelser af Mc Intosch-''), der vise, at visse

Slimbændler (Borlasia) ganske tilfældigt, ved at komme i Fan-

genskab, kunne opløse sig i en Mængde Brudstykker, der alle

"Arcliives de Zoologie expérinientale et généraie« (1871) p. 89—91.

«Von Wurmern des siissen u. salzigen Wassers» (1771).

"Note on the developement of lost parts in the Nemerteans (Journal ofthe

Linnean Society« Novbr. 26, Vol. X, N. 44).
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besidde den Evne langsomt at regenerere sig til fuldstændige

Individer. Denne Art af Deling, der hverken er aldeles spontan

eller aldeles artificiel, er det vanskeligt at bringe ind under

videnskabelige Begrebsbestemmelser; vi ville finde Tilfælde, der

kunne paralleliseres dermed, hos Aktinierne.

Selvdelingen (Schizogonien ) synes allsaa fornemmelig at

træde op hos to store Grupper af lavere Dyr: Urdyrene

(Monerer og Rhizopoder), der endnu staae paa den enkelte

Celles lave Standpunkt og derfor baade lade sig dele ved Kunst

og dele sig af sig selv'); og Straaldyrene (Ecbinodermer og

Coelenterater), hvor Deleligheden tildels knytter sig ganske na-

turligt til Slraalebygningen. Baade hos Ecbinodermer og Coe-

lenterater er Selvdelingen imidlertid tillige nøje knyttet til Ke-

generationen, maa behandles i Sammenhæng med denne og

er afhængig af denne, som hvis højeste og stærkeste Udvikling

den vil kunne betragtes, og hos visse Coelenterater (Aktinierne

især) slaaer den endvidere i en inderlig Sammenhæng med

Knopskydningen (Gemmatio, Blastogoni), gaaer saa umærkelig

over i rene og utvivlsomme Knopskydnings-Fænomener, at det

i det mindste i mange Tilfælde synes umuligt at trække nogen

Grændse imellem disse, i al Fald for Tanken, saa yderst forskjelli;:e

Formeringsmaader. Da de herom anstillede Erfaringer neppe

nogensinde ere blevne betragtede i Sammenhæng, og da det

vilde være meget ønskeligt, at de kunde blive gjentagne paa en

mere planmæsig Maade, sete paa de store videnskabelige Priii-

cipers Baggrund og med Løsningen af bestemte Spørgsmaal for

Øje, skal jeg til disse mine Udtalelser om Selvdelingen hos Pig-

hudene knytte en kort Fremstilling af, hvad der er paavist med

Hensyn til Regenerationen, den kunstige og naturlige Deling og

hvad dermed nærmere maatte staae i Forbindelse, hosiMeduser

^) Om Selvdelingen og den kunstige Delelighed hos Protogenes, Protomya,

Myxastrum elc. jfr. Hackels •Monographie der Monereo.« Om Selv-

delingen \\o& Noctiluca jfr. Brightw ell i »Quarter. Journal Microsc. Se.«

XX 11857).
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og Aktinier. Det har derved navnlig været min Tanke at

samle nogle yderligere Bidrag lil Besvarelsen af det Spørgsmaal:

«af hvilke Kjendsgjerninger er Videnskaben i Besiddelse, der

kunne sprede Lys over den formentlige Selvdeling hos visse

Straaldyr? og i hvilket Forhold staaer denne paa den ene Side

til den kunstige Deling, paa den anden Side til Knopskydningen

og andre Former af den kjønsløse Formering?«

Hvad Meduserne angaaer, da vil jeg af Grunde, som

allerede ere antydede i del foregaaende, her see bort fra den

saakaldte «Tverdeliug» hos de højere Goplers Ammer; jeg vil

fremdeles see bort fra de berømte Forsøg og Iagttagelser

over Ferskvands-Polypernes Selvdeling og kunstige Delelighed,

hvormed i sin Tid en ny Æra begyndte for Naturforskningen,

saa vel som fra Hacke Is interessante Forsøg i den nyeste Tid

over den kunstige Deling af Sifonofor-Æg og Sifonofor-Fostre. I

begge Tilfælde, som ogsaa ved Dalyells^) og Reids^) Forsøg

over den kunstige Delelighed (baade paa langs og paa tvers) af

Skyfistomerne (Gople-Ammerne), handler det nemlig om den

kunstige Deling af et Væsen, der vel aktuelt er enkelt, men

potentielt er en Flerhed, ja, hvad der er mere end dette, er en

Flerhed «in nuce», hvilken Flerhed ogsaa uden voldsom Indgreb

i Udviklingen vilde optraadt som en aktuel Flerhed, vilde dif-

ferentieret sig i en lang Række Individer, hvad enten nu disse

vilde være forblevne samlede eller have sondret sig af sig selv

for at føre en uafhængig Tilværelse; at slige Skabninger, der

saa at sige kun ere uudviklede Kolonier, lade sig med Lethed

dele kunstigt, er næsten hvad man kunde vente, i al Fald ikke

vanskeligt at fatte og bør under alle Omstændigheder holdes

ude fra den rene og simple Deling, hvor et virkeligt «Individuum

simplex« lader sig dele kunstigt eller deler sig af sig selv.

Begge disse Tilfælde ere kjendte hos Meduser. Om Skive-

• Rare and remarkable animals of Scotland« (1847) Vol. I p. 90 og flgd.

• Annals and magazine of natural history», 2d. series, Vol. I p. 30 (1848).
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goplernes Deling ved Kunst meddeler lliickeP) al den, efter de

af ham anstillede Forsøg, hos mange Former især af Thaumantias-

Gruppen naaer en forbavsende Uøjde -). «lJos flere Arter af

denne Familie kunde han dele Skiven i over hundrede Stykker,

og af hvert af disse, naar det blot indeholdt el Stykke af Skive-

randen, udviklede der sig i Løbet af faae (2—4) Uage en fuld-

stændig lille iMeduse! Selv en eneste løsnet Randtentakel (Fange-

traad) med tilhørende Grunddeel (d. v. s. den tilstødende Deel

af Skiveranden) dannede i Løbet af faa Dage en heel Meduse.i

Og om Selvdeling hos en Skivegople [Stomobrachium mirabile,

ifølge Kulliker kun den yngre Form dii Mesonema coeruleseens)

meddeler Kolliker interessante Iagttagelser •"'), der vise, at

denne Skivegople som ung (2—6'") deler sig gjentagne Gange,

anden Gang lodret paa den Retning, hvori den første Deling

fandt Sted, og førend Regenerationen af den fraskille Hælvte er

skredet ret langt fremad; Delingen begynder i Reglen med

Maven; naar den her er gjeanemførl, saa at Goplen træder op

med to sondrede Maver ved Siden af hinanden, begynder Skiven

at indsnøre sig efter- en tilsvarende Linie, fra Randen af, og

denne Indsnøring bliver dybere og dybere, indtil de to Skive-

hælvter endelig ere fuldstændig adskilte. Den hele Proces op-

tager kun 8— 12 Timer. Det fortjener endnu at fremhæves, at

disse sig delende unge Gopler (Stomobrachier) efter Kollikers

Iagttagelse ikke faae mere end i det højeste de første Spor til

• Monographie d. Moneren« (1870) S. 23.

Herved er dog at mærke, at en Deel af disse Meduser ere, hvadAllmann
kalder »Gonochemer« o: besidde ikke selv Kjønsredskaber, men frem-

bringe ved Knopskydning "Sporesække- o: hæmmede, kjønnede Individer

af samme Beskaffenhed som de, der ellers fremkomme paa Goplepolyp-

Kolonierne. En slig Meduse er altsaa heller ikke et reent •Individuum

simplex«, men et vordende »animal compositum«, hvis Delelighed maaskee

beror paa, at Knopperne udvikles til Meduser istedenfor til "Sporesække«.

Muligvis ere Håckels Forsøg anstillede med slige •Gonochemer«.

Zeitschrift f. wissenschaftliche Zoologie« 1853 S. 325. (Referater deraf

findes hos Hackel, .Generelle Morphologie., I, S. 351), og Allmann,

1, infra c. p. 151).
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udviklede Kjønsslofler; disse udvikle sig først paailfesowewia-Stadlet,

naar Goplen har opnaaet en betydeligere Størrelse, sin endelige Byg-

ning og Skikkelse og ikke længere deler sig; dette viser, at der

ogsaa her finder en «alternatio generalionum« Sted, et regelmæ-

sigt Skifte af kjønslig og kjønsløs Reproduktion. Analogien

mellem disse Delingsforhold og de hos visse Echinodermer for-

mentligt optrædende er iøjnefaldende. — Til Greefs interessante

Iagttagelse over Selvdelingen og den kunstige Delelighed hos

den armløse eenlige Goplepolyp Protohydra ') skal jeg indskrænke

mig til at henvise, da dette Dyr endnu hører til de lidet kjendte.

Heller ikke ved All man ns smukke Iagttagelser over en Sla^s

Deling hos en VAoV^e^oX^^ [Schizocladium] skal jeg her opholde

mig, da det forekommer mig, at den har lige saa megen Lighed

med Knopskydningen eller den frie Kimdannelse; det er i al Fald

her ikke et differentieret Individ , men kun en Green af den

fælles Stamme, der deler sig -). Til Slutning skal jeg endnu er-

indre om Meyers Iagttagelser over kunstig Deling af Lucernaria^).

Hos Aktinierne er Evnen til ved Gjen vækst at erstatte

tabte Dele i det hele meget stor; er delle end kun positivt

iagttaget om enkelte Arter, og gjælder det end maaskee enkelte

af disse mere end andre, er det dog neppe Tvivl underkastet,

at en stærk Regenerationsevne er almindelig for den hele Gruppe.

Det er nu omlrent hundrede Aar siden, at Diquemare anstil-

lede sine mærkelige Forsøg'') derover. Paa en Actinia mesembry-

anthemum afklippede han saaledes tre Gange alle Fangarmene; de

voksede hver Gang fuldstændigt ud igjen i Løbet af en meget kort Tid

(en IVlaaned f. Ex.), og D. betvivler ikke, at man kunde gjentage

') -Zeitschr. f. wissensch. Zoologie« XX (1870) S. 37.

'') Allmann: «A monograph of the gymnoblasUc or Tubularian Zoophytes«

pt. I (1871) p. 152.

") Mig kun bekjcndt af Leuckarts Jahresbericlit: »Abgeschnittene Zwisrhen-

stucke bilden unter normalen Verhaltnissen selbståndige Thiere, wåhrend

unter abnormen an beiden Enden Becher entslehen«.

*) »Philosophical Transaclions of Ihe Rojal Society,« 1773, 75 & 77.
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dette Forsøg saa ofte del skulde være. Som et Bevis paa, hvor

let de læge de sværeste Saar, kan anføres, at I), en Gang skar

en Akiinie tvcrs over (horizontalt), men lod begge Dele

hænge sammen i en Trediedeel af Dyrels Omkreds. Det groede

heelt sammen igjen i meget kort Tid, uden at den lidte Overlast

efterlod sig noget Spor*). D. har gjentagne Gange overbevist

sig om, al man kan al"klippe hele den øvre Deel af Dyret med

Fangarme og Mund uden at tilføje det varig Skade; det trækker

sig sammen, men efter en vis Tids Forløb seer man, at derv er

dannet nye Fangarme; disses Antal voxer, der danner sig en

Mund, denne griber Føde o. s. v., og det er inden lang Tid

hverken al see eller mærke paa det, at del har været under-

kastet en saa gjennemgribende Operation. Ja man kan gjenlage

denne flere Gange efler hinanden med lige gunstigt Resultat.

Men hvorledes gaaer det i et sligt Tilfælde den fraklippede

øvre Deel? Lykkes del den ligesom dens nedre Ilalvdeel at er-

statte, hvad der mangler den, saa er jo Aktinien virkelig bleven

deelt i to selvstændige Individer. I Virkeligheden er det delte,

der skeer eller kan skee under gunstige Forhold; den afklip-

pede Mundskive døer ikke ; man seer den gribe og sluge Føden

som før; undertiden gaaer denne lige bag ud igjennem den,

undertiden beholdes den, til en Tid i det mindste; men efler-

haanden supplerer den afklippede Deel, hvad der mangler den,

og bliver en heel Akiinie -). Del er ligegyldigt, om denne

1) Større Beskadigelser af F'odskiven skulle derimod være farligere for Dyrets

Liv, og D. betvivler derfor Sandheden af den Beretning, at en Aktinie,

der havde slugt en meget stor Musling, som spilede den ud i den Grad,

at den ikke kunde skille sig ved de tomme Skaller ad normal Vej , om-

sider slog en stor Revne forneden, i Bunden eller Fodskiven, som saa

lægte igjen uden videre Meen for Dyret.

') Blandt de mange Aktinier, som D. klippede tvers over, var der to, hvis

øvre Hælvte istedenfor at regenerere en ny Basaldeel, producerede nok

en Mund og nye Arme (ligesom de nedre Hælvter), saa at der altsaa dan-

nedes monstrøse Dobbel-Aktinier af en ganske egen Slags, der gribe og

fortære deres Bytte med begge Ender paa een Gang. 1 slige Tilfælde

melder det Sporgsmaal sig: er det ikke andel end en simpel Regeneration

Oven. over d. K. D. Viilenak. Selsk. Forh. 1872. 10
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kunstige Deling gaaer for sig paa tvers eller paa langs; D.

har gjentagne Gange kløvet Aktinier paa langs fra Mundskiven

heelt ned, tvers igjennem Fodskiven; skjøndt alvorlige Beska-

digelser af denne ellers ansees for farlige, har det ikke havt

anden Følge end, at hver Hælvte har bøjet sine Saarrande mod

hinanden, og at disse ere voksne sammen; en tilsvarende Resti-

tution af den indre Beskadigelse er selvfølgelig gaaet for sig

samtidig; og Resultatet er, at der er dannet to Aktinier isteden-

for«een, og at det ikke har været muligt at see paa disse, at der

overhovedel har været tilføjet dem Overlast. D. har ogsaa en

Gang kløvet en Aktinie i 4 Fjerdinger*); hver af disse blev en

heelAktinie, om end aldrig noget synderlig kraftigt Individ; hvad

der især forbavsede D. var, at Aktinien fødte en Flok Unger

under Kløvnings-Operationen, og at hver af Fjerdingerne senere

jevnt hen blev ved at føde Unger.

Hvor vidt ere Aktinierne ogsaa i Naturen udsatte for Be-

skadigelser, der kunne foranledige, at der af een bliver to ved

en Dehng paa den ene eller den anden Led? D. mener at

have seet Tilfælde, der tydede derpaa. Men vist er det, at man

har gjentagne Gange seet Aktinier kløve sig aldeles frivillig

der her er gaaet for sig? Er det ikke en ny Aktinie-Knop, der er kommet til

Udvikling, som i det til en vis Grad analoge Tilfælde, som Gos se iagttog

hos den eenlige Stjernekoral Cyathina Smithii'i Der dannede sig her en ny

Skive med Mund og Tentakler paa den nedre Ende af Korallen, der var

bleven brækket af fra sin Basis, ogSemper iagttog det samme hos en

Mabellum (af Afdelingen »truncati«) efter at den havde skilt sig fra sin

Basaldeel. — Et mærkeligt Tilfælde iagttog Peach hos den langstrakte,

frit levende Ealcampa chrysanthellum. Den frembød en tilfældig Beska-

digelse, et Tversnit lige under Mundskiven, der var saa dybt, at det

øverste Stykke faldt om og hang ned til den ene Side. Det nederste

Stykke regenererede en ny Mund- og Tentakelskive; det øverste mistede

sine Tentakler der, hvor det for havde havt dem, men fik et nyt Sæt

paa Saarfladen! (Gosse »Actinologia britanica« p. 251).

») Contarini (»Trattato delle Attinie« p. 32) har gjentaget dette Forsøg;

• ogsaa jeg har skaaret adskillige Aktinier i fire Stykker fra oven nedad,

Basen derunder indbefattet. Kort Tid derefter saa jeg disse Stykker

fjernede langt fra hinanden, hvorpaa de bleve til fuldvoxne Aktinier.«
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i to; vel har dette kun været Tilfældet med ufrie Aktinier,

i Akvarier, men der er ingen Grund til al antage, at naar delte

kan hændes de fangne, skulde del ikke ogsaa kunne hænde og

hænder virkelig de frie. Der er paa den anden Side heller ikke

tilstrækkelig Grund til at ansee denne frivillige Deling for en

normal Proces, der indtræder i alle Aktiniers Liv eller i al Fald

hos alle Individer af bestemte Arter, til bestemte Tider af deres

Liv; men hvad der foranlediger, at denne Mulighed undertiden

bliver til Virkelighed, har Ingen endnu kunnet sige os. Det

nytter ikke at henvise til gunstige Livsbetingelser, thi de ere

vistnok langt hyppigere i Naturen end Delingsfænomenet. Denne

frivillige Deling synes for det første altid at være en Tvedeling,

og for det andet altid en Længde deling; en naturlig T ver-

deling er aldrig iagttaget^). I de Tilfælde, som ere komne til

min nærmere Kundskab, er Delingen gaaet ud fra Fodskiven;

dog siger Gosse i sit vigtige Værk om de britliske Aktinier, at

Kløvningen foregaaer ovenfra nedad. Som Exempel anfører han

en Ånthea cereus^ hvilken Art overhovedet «ikke sjelden« skal

formere sig paa denne Maade. (.Kløvningen«), meddeler han

os, begynder et Steds ved Randen af den øvre Flade, som bærer

Munden og Fangarmene, og strækker sig efterhaanden videre,

tvers over Mundskiven og nedad til Fodskiven, indtil den er

fuldstændig gjennemført; hver Hælvte lukker sig nu sammen og

bliver til et fuldstændigt Dyr.« Hos et Exeraplar af samme Art,

som Bennet iagttog, gik Dehngen derimod den modsatte Vej:

nunder kraftige Bevægelser deelte den sig i Løbet af tre Timer

paa langs. Processen begyndte ved Fodskiven, der ændrede sin

runde Form til det ovale og saa fik et Hul i Midten; dette rev

igjennem til begge Sider og fortsalte sig langs med den ene

Side af Legemet til Mundskiven -) (og saa formodenlig op ad den

') •Tverdelingen« hos Oonactinia Tprolifera Sars tydes vistnok bedst som

en Knopskydning. Derom mere siden. (S. 150)

') Her standser desværre min Kilde (Leuckart, "Jahresbericht« f. 1866—67);

Originalberetningen (»Proced. nat. hist. Soc. Dublin« IV) er mig desværre

10*
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anden Side og tvers over Mundskiven, indtil Delingen var gjen-

nemført?)— Ved Hjælp af en slig Deling fra oven eller fra neden

kunde man forklare de Dobbel-Aktinier, som man ikke sjelden

finder i Naturen, som en Kløvning, der ikke var bleven fuldt

gjennemført, men hæmmet paa et tidligere eller senere Trin.

Allerede Diquemare har beskrevet og afbildet os en slig »Sø-

«Nellike»> (Actinoloha dianthus) af Form som et Y; og Dalyell

har beskrevet og tildels afbildet Sø-Anemoner i alle Grader af Kløv-

ning:l)som Aktiniermed loMunde indenfor samme Tentakelkrands;

2) med to Munde hver midt i sin særlige Krands; 3) som to forneden

fra Midten af Kroppens Højde sammenvoksne Aktinier; 4) som to kun

allernederst som ved en fælles Fodskive forbundne Aktinier paa een

Fod; og endelig 5) skal der gives monstrøse Aktinier, der ere

forbundne for oven, men adskilte for neden, eller 6) for at gjøre

det aldeles fuldstændigt, heelt adskilte for Resten, men forbundne

paa Midten*). I Reglen ere slige Dobbel-Aktinier dog vistnok

alle dobbelte fra Fødselen af, og er det i denne Henseende ligegyl-

digt, om de have deres Oprindelse fra Æg eller ved den Ud-

sondring af nye (i delte Tilfælde dobbelte) Individer fra Fod-

skiven, der ikke er aldeles ualmindelig, navnhg hos visse Arter

af Aktinier, og som vi senere komme tilbage til. Slige fødte

Tvilling- Aktinier ere forblevne som de vare, saa længe som de

ere blevne iagttagne, i et Tilfælde f. Ex. i fem Aar; Kløvningen

gaaer ikke videre, heller ikke skeer der en yderligere Sammen-

voksning. Kun naar Tvillingerne undtagelsesvis kun ere forbundne

paa et enkelt Sted (ligesom de siamesiske Tvillinger) kan et Til-

utilgængelig ligesom G os se s »Tenby, a seaside holiday", livor hans Iagt-

tagelse over A. cereus er meddeelt udforligt.

Det sidste Tilfælde beskrives af Dalyell (»Rare and remarkable ani-

mals»ll), det næstsidste af Diquemare. Verrill har udtalt den Mening,

at slige dobbelniundede Aktinier kunde være opstaaede ved en Beska-

digelse, der var lægt paa en saadan Maade , at der dannedes to Munde

istedenfor en. Ogsaa en Mulighed! Fungierne frembyde unægtelig en

fuldstændig Analogi dertil. (See nedenfor S. 152).
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de derefter fortsætte deres Tilværelse som aldeles selvstændige

og uafhængige Væsener.

En Tvedeling er fremdeles iagttaget f. Ex. hos unge Exem-

plarer af Acttnia cavernosa fra Charlestons Havn af Mc C read v').

Delingen blev her ikke gjennemførl til fuldstændig Adskillelse,

den begyndte, synes det, altid i Fodskiven og indlededes med,

at denne forandrede sin runde Form til en aflang; Udgangs-

punktet for Straalestriberne i Fodskiven omda inedes samtidig

Ira at være et virkeligt Midtpunkt til en Linie i Forlængelsens

Retning; alt som nu Kløvningen skrider frem, uddanner der sig

tydeligere to Midtpunkter i Fodskiven; ogsaa Tentakelkredsen

kløver sig i to Partier; hvor vidt der ogsaa før Delingen danner

sig to Munde, kunde M-C. ikke forvisse sig om; men det gaaer

temmelig klart frem af hans Skildring, at Delingen ikke er

lige, al Delingsplanet ikke gaaer gjennem Aktiniens Axe; den

kan altsaa ogsaa opfattes som en Udskilning af en mindre Deel

af Aktinien (en Knop, om man vil) som et eget Individ, og det

bliver derved— som i adskillige andre Tilfælde— vanskeligt at drage

en bestemt Grændse mellem Selvdelingen og den mere eller

mindre maskerede Knopskydning. — Her vil det ogsaa være

Stedet til at omtale de mærkelige Delinger, som Mrs. Thynne
iagttog-) hos en i Reglen -^l eenlig Stjernekoral [Caryophjllia

Smithu); i det mindste antog hun de to Exemplarer, som hun

iagttog, og som vare fødte i et Akvarium, hvori hun holdt

Exemplarer af den nævnte Koral, for at tilhøre denne Art; det

er rigtignok meget tvivlsomt, da hverken de eller deres Afkom

nogensinde fik Spor til den faste «Koralstok», uagtet de bleve

tre Gange saa store som de Exemplarer af Caryophjllia Smithii^

M »Proceedings of the Elliot Society«, I. p. 275.

*i •Annals and magazine of natura! history«, third series vol. III (1859).

' Der kan nemlig forekomme dobbelte, tredobbelte eller endog firdobbelte

Exemplarer af denne i Reglen eenlige Koralforin. Gosses Formodning,

at de opstaae ved Sammenvoxning af flere Individer, der sætte sig tæt

op til hinanden, kan der ikke gives Medhold.
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som formentlig havde sat dem i Verden *). At det skulde være

en Art af Slægten Corynactis, paa hviken hun havde anstillet

sine Iagttagelser — en Aktinie-Slægt, der danner en Art Over-

gang ikke alene til de sammensatte Aktinier, men ogsaa til de

med Koralstok udstyrede Stjernekoraller — er mindre sandsynligt,

da de i alle andre Henseender saa aldeles lignede Caryophyllierne,

og de optraadte kort efter at disse havde udkastet deres Yngel

af Æg og fimrende Fostre. Dette Spørgsmaal er i øvrigt her

mindre vigtigt, da det, som her interessereros, er den frivillige

Deling (paa langs), som indtraadte hos hine aktinieagtige Dyr,

da de vare et halvt Aar gamle, og gjentog sig saa ofte hos

dem og deres Afkom (Delings-Aktinierne), at deres Antal paa

denne Maade var vokset i Løbet af to Aar til 278! Den begyndte

med en saadan Udspiling af Munden, at Dyret næsten blev til

en blot og bar Ring, der paa to Steder endog udspiledes til en

tynd Traad, og var egenlig en Firdeling, d. v. s. det delte sig

midt over, og hver Halvdel rullede sig langsomt sammen paa

en saadan Maade, at der blev to ud deraf, et større og et

mindre, altsaa 4 i alt; strax efter Delingen var Munden excen-

trisk, men den rykkede efterhaanden ind i sin rette Plads, alt

som der udvikledes nye Fangarme. Søgte man at standse

denne tilsyneladende ubegrændsede Opløsningsproces ved at

hæmme deres frie Udvikling, f. Ex. ved at putte Smaastene ned

om dem, havde dette kun til Følge, at der dannedes 2 eller 3,

hvor der normalt skulde være dannet 4. Efter at et halvt Aar

var forløbet paa denne Maade, begyndte der al optræde Knop-
skydning ved Siden af Selvdelingen; Knopperne optraadte dog

kun enkeltvis, og de udviklede sig altid fra Fodskiven; det synes

*) Man maaUe da .antage, at der hos denne Koral (og det vilde saa vel

gjælde om mange andre enlige Koraller?) fandt et Generations-
skifte Sted, saaledes at de første ukjønnede, sig frivilligt delende Genera-

tioner ikke afsatte faste Kalkdele i deres Basis, hvilket forst blev Til-

fældet med de senere kjønnede Generationer. Noget saadant er imidlertid

ingensinde iagttaget og kan ingenlunde siges at ligge indenfor Sandsyn-

lighedens Grændser.
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som om Aklinien (Korallen?), naar der dannede sig en Knop,

kun deelte si^' i 2 eller 3 foruden denne, saa at Knoppen allsaa

traadte i Stedet for en af Fjerdingerne, men i øvrigt syntes

Delingen og Knopskydningen at forcgaae uafhængigt af hinanden.

Ogsaa Knopperne løsnede sig fra det Dyr, der havde opfødt

dem; underliden deelte de sig, medens de endnu vare Knopper;

den ene Halvdeel løsnede sig da, medens den anden endnu blev

siddende en Stund ; og efter Løsrivelsen kløvede hver af disse

halve Knopper sig da atter i 2 eller 3. At disse to Formerings-

maader kunne træde i Stedet for hinanden , synes i al Fald

klart, og dette synes at vise, at de her kun ere to ydre Former,

hvorunder det samme Fænomen aabenbarer sig.

I det sidst nævnte Tilfælde (med den formentlige Caryo-

phijllia Smitlni) moålager man — i Modsætning til flere af de tid-

ligere anførte Iagttagelser over Selvdeling hos Aktinier — det

Indtryk, at den frivillige Deling er en aldeles normal, planmæsig

Formeringsmaade, skjøndt man jo ikke kan vide, hvor meget

Livet i Akvariet har modificeret Forplantningslivets Yttrings-

former. Der er andre Tilfælde, hvor der ogsaa finder en Slags

naturlig Deling eller Fraskilning Sted, der paa den ene Side har

adskilligt ved sig, der minder om Knopskydningen, men paa den

anden Side ofte har et mærkeligt Præg af Tilfældighed og Ure-

gelmæsighed. Jeg kan ikke finde noget mere passende Udtryk

for Fænomenet end dette: enhver lille ubetydelig Stump

eller Flig af Fodskivens uregelmæsigt bugtede og

indskaarne Rand kan blive til en selvstændig Aktinie,

i det mindste hos visse Arter. Til disse hører f. Ex. den af

DalyelP) iagttagne A. lacerata (ifølge Gosse = A. viduatal],

Dalyell synes at mene, at det især er til visse Aarstider (August

og September), at Fodskiveranden antager denne uregelmæsige

og indskaarne Beskaffenhed; det bliver da mere og mere iøjne-

faldende, at der er en Tilbøjelighed i disse Smaadele til at

sondre sig fra Fodskiven; Forbindelsestraaden mellem dem og

') "Rare and remarkable animals«, II, p. 229, t. 47, f. 12—17.
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Moder-Aktinien bliver bestandig tyndere og brister til sidst, og

samtidig dermed udvilile de sig aldeles tydeligt til smaa Aktinier,

lidt mindre eller lidt større, som Tilfældet bestemmer det. D.

har aldrig været i Stand til at opdage noget <iforuddannet Embryo"

i de Stumper af Aktiniefoden, som udviklede sig til selvstændige

Organismer. I Løbet af et Aar havde et Individ paa denne

Maade affødt c. 70 Unger eller Knopper (hvad man nu vilde

kalde dem); undertiden ere de skæve eller paa anden Maade

vanskabte som ganske spæde, men vokse sig regelmæsige efter-

haanden *). Disse Unger synes at formere sig paa samme

Maade; en paa den beskrevne Maade født Aktinie begyndte der-

med, da den var '"'M Aar gammel og frembragte 40 Unger i

Løbet af 80 Dage. Det er tilsyneladende en aldeles normal

Formeringsmaade hos denne Art-), og for saa vidt synes den

at staae Knopskydningen meget nær eller ligefrem at kunne

henføres til denne Form af den kjønsløse Formering. — Noget

meget hgnende er iagttaget hos den før omtalte « Sø-Nellike

»

{Actinoloha dianthus) af en heel Række Iagttagere; det maa altsaa

hos denne være noget temmelig almindeligt. Allerede Dique-

mare har smukke Iagttagelser derover. Uagtet jeg mange

Gange har fisket yngre Individer af denne Art siddende i store

Grupper eller Flokke paa Stene, Muslingskaller og deslige, har

jeg dog aldrig været saa heldig som D. at see dem hænge

sammen ved deres Grund. Rørte D. med en fin Naal ved den

forbindende Hud mellem slige kolonidannende Sø-Nelliker, trak

de sig alle sammen; efterhaanden blev Forbindelsestraaden mel-

lem dem finere og finere, til sidst brast den, og de smaa Ak-

tinier vare nu heelt selvstændige. Det tør vel antages, at slige

') D. omtaler, at en af dem var en Dobbel-Aktinie: en Krop med 2 Munde
og Tentakelskiver; hos en anden Vare de to Individer endnu mindre

adskilte.

*) Hos nogle nærstaaende Arter — A. mmiata, venusta — er efter Gosse
det samme Tilfældet, ja endog hos Sagartia coccinea, som efter min
Mening kun er Ungen til A. crassicomis.
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Kolonier ere dannede ved Knopskydning fra Todskivens Iland.

— 1). har fremdeles lagt Mærke til, hvad senere Iagttagere have

bekræftet, at naar en enlig « Sø-Nellike« flytter sig, lykkes det

den sjelden at faae hele sin med Havbunden særdeles fast for-

bundne Fodskive med sig; hist og her blive smaa Stumper og

Stykker af denne Iland siddende tilbage paa den Steen eller

Skal, hvortil Aktinien var fæstet, eller til Karrets Vægge; og

alle disse Smaastykker udvikle sig til smaa Aklinier af samme

Art; først runde de sig af og antage en mere og mere regelmæsig

Form; efter 2—3 Maaneclers Forløb er Munden tydelig, de for

Aklinierne ejendommelige Bevægelser indfinde sig. Følsomheden

røber sig o. s. v. I Løbet af el Aarstid er den lille Aklinie

fuld færdig og let at erkjende som den Art, den ogsaa efter sin

Nedstamning tilhører. Undertiden udvikler der sig flere af den

samme Stump; i Reglen skille de sig efterhaanden fra hinanden,

men undertiden forblive de sammen og danne Tvilling-Aktlnier.

Forgjæves søgte D. efter »Kim') i de smaa Stykker Aktiniehud,

der udviklede sig selvstændigt, hvad enten de nu havde deres

Oprindelse fra den beskrevne frivillige Sønderlemmelse, eller

derved at han afskar Stykker af Aktiniens Fodrand; i nogle af

D.'s Forsøg udviklede disse sig alle paa samme Maade som de

frivilligt afløste. Maaskee flytter Aktinien sig netop for ligesom

at kunne skyde disse i dens Fodrand sig udviklende Knopper

fra sig? D. lagde saaledes Mærke til, at en Lap, der blev til-

bage, da en Sø-Nellike slap sit Stade, og som udviklede sig til

en Aktinie, i de nærmest foregaaende Dage var skudt ud fra den

gamle paa en ganske egen Maade. Med Rette undrer 1). sig over,

hvad der i alle disse Tilfælde kan være det bestemmende, som

foranlediger disse yderst smaa fraskilte Dele (c. Vsoo af den

hele Aktinie) til at fange selvstændigt Liv. Af større Stykker

bliver der forholdsvis store Aktinie-Unger, af smaa mindre;

gjør man Stykkerne for store, kommer der slet ingen Ting ud

deraf; men ellers anvendes hele det (ved Vold eller ved Na-

turens egne blidere Kræfter) fraskilte Stykke til bedste for den
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vordende Aktinie; der gaaer intet til Spilde. Hvorledes skal

man i disse mærkelige Fænomener skjelne Knopskydningen fra

den virkelige Deling og denne fra den ved Kunst og Vold frem-

kaldte regenerative Udvikling af tilfældigt begrændsede Smaa-

dele af Fodskivens Rand til selvstændige Individer?

Af dem, der ved selvstændige Iagttagelser og, som det synes,

i Reglen uden nærmere at kjende D.'s, have bekræftet dem i

alle Henseender uden egenlig dog at føre Sagen videre —
og hvorledes skulde dette vel skee? — skal jeg her nævne

V. Ben ed en, Thomas Wright og Hogg. Den sidst

nævnte *) iagttog en A. dtanthus, der sad saa fast til Glaskarrets

Vægge, at dens heftige og længe frugtesløse , men aldeles fri-

villige Anstrængelser for at rive sig løs endte med, at den for-

melig sled sig selv i Stykker og efterlod paa sit forrige Stade

6 smaa Stykker af den kredsrunde Fodskives Yderrand; den

syntes at være meget lidende i den første Tid efter denne Selv-

opoCfrelse; thi den blev liggende ubevægelig paa Bunden af Glas-

set i flere Dage uden at gjøre noget Forsøg paa at sætte sig

fast igjen; men senere lægte den sine Saar, erstattede hvad der

var gaaet tabt, og var i det hele lige saa livlig som før. I Re-

gyndelsen lagde H. ikke videre Vægt paa de seks tilbageblevne

Smaastykker; men da han efter en Uges Forløb vilde skrabe

disse af Glasset, blev han overrasket ved at see, at de trak sig

sammen, naar han rørte ved dem; faa Dage efter havde de

hver sin Tenlakelkrands, og de udviklede sig, kort sagt, til lige

saa mange fuldbaarne Aktinier. En anden Gang iagttog H. en

Formering fra Fodskiven af, der mere lignede en Knopskydning:

<ifra Foden udskødes en fuldt udviklet Knop (woffset«) indtil en

Afstand af c. Vo" fra Foden; den blev ved at vokse i nogle Uger

og blev til sidst skilt fra Moderdyret ("thrown off») efter at have

naaet en betydelig Størrelse«. — At de Stykker af « Sø-Nellikens •>

') "Quarterly Journal of Microscopical Science«, V, p. 238. — Warrington?
Iagttagelser (ibid. VU) ere forblevne mig ubekjendte.
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Fod, der blive tilbage, naar den flytter sig, udvikle sig til

virkelige Aklinier, er efter v. Beneden*) en vel bekjendt Sag,

som alle, der have holdt disse Dyr i Akvarier, maae have iagt-

taget. Han har ogsaa iagttaget et Tilfælde, der er meget ana-

logt med det sidste af H og g beskrevne. Den omhandlede Aktinie

havde levet fra lille af, et Aarslid, i hans Akvarium, da v. B.

opdagede, at Foden havde udskudt en tungedannet Forlængelse,

som om (len ved at flytte sig havde efterladt en tynd Strimmel

paa Glasset. Faa Dage efter hævede der sig midt fra denne

«Tunge» en ung Aklinie med to Tentakelkredse, en indre af

større og en ydre af mindre, og efter et Par andre Dages For-

løb var Forbindelsestraaden bristet og Individerne fuldstændig

frie af hinanden.— Wrights Iagttagelser^) angaae fremdeles denne

samme Aktinie-Art. De anstilledes i det udtrykkelige Øjemed at

komme paa det rene med, om der dog ikke i de Forlængelser,

der sondre sig fra Foden og udvikle sig til selvstændige Orga-

nismer, skulde være enlen Kim eller virkelige Æg eller et andet

paa Formeringen særligt beregnet Væv tilstede. Han fodrede

sin Aktinie stærkt, indtil den var aldeles udspilet, og undersøgte

nu med en stærk Lupe den fuldkommen gjennemsigtige Fodrand;

herved overbeviste han sig om, at der ikke var Æg eller Kim til-

stede der. Derefter afskar han af denne Rand en lille Strimmel, V2'"

bred og I'" lang; Dagen efter var dette Stykke krøbet et betydeligt

Stykke bort; 14 Dage efter havde det Fangarme, og efter 3 Ugers

Forløb var det bleven en fuldstændig Aktinie med en enkelt

Række smukke, lange Tentakler; 14 Gange gjentog han dette

Forsøg med at afskære smaa Stykker af Aktiniens Fodrand,

hver Gang med samme Resultat. Af den først dannede Unge

skar han igjen to yderst smaa Stumper; ogsaa de bleve til

Aklinier. — Det er neppe muligt at uddrage andet Resultat af

denne Række af Forsøg og Iagttagelser end, at enhver lille Stump

'1 'Mémoires de racadémie royale de Belgiquei, t. 36 (1867) p. 188.

'1 •Proceed. Ro\al Phvsical Soc. Edinbursli«. Vol. 1 (1856) p. 161.
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af Fodskiveranden, der tilfældigt eller ved Kunst sondres fra det

hele, kan blive til et selvstændigt Individ, naar den blot inde-

holder noget af de tre Væv: det ydre Hudvæv, Muskellaget og

den indre Slimhinde. Seiglivetheden er saa stor, at en saadan

lille fraskilt Stump kan blive ved at leve; følgelig kan den og-

saa supplere sig selv, ved Omdannelse af sit eget Legeme, til

et lille Individ; og er dette først organiseret, ere dets Livs-

og Udviklingsvilkaar ikke forskjellige fra en Aktinies af samme

Størrelse, der er født af et Æg. — Det maa dog her bemær-

kes, at en utvivlsom Knopskydning af mere normal Karakter

ogsaa er iagttaget hos denne oft omtalte Aktinie-Art; Gosse

omtaler en A. diantkus, der havde to Unger stikkende Irem,

en paa hver Side, omtrent i Legemets halve Højde; i denne

Tilstand havde den holdt sig næsten et Aar uden at vise nogen

Tilbøjelighed til at skille sig ved dette sit Afkom *). — Er det

virkelig saa, hvad Gosse anfører, at A. dzanthus-lnå'widerne af

samme Gruppe, som de sidde sammen paa Havbunden, gjerne

have samme Farve, er det i det mindste meget sandsynligt, at

dette netop hidrører fra, at de have deres Oprindelse gjennem

Knopskydning eller beslægtede Formeringsformer fra et og samme

Moderdyrs Fodskive.

Den kunstige og frivillige « Deling« af Fodskivens Rand ere

aabenbart aldeles analoge Processer; ligeledes den kunstige og

naturlige Længdedeling hos Aktinierne; derimod kjendes der,

som anført, ikke i Naturen noget Exempel paa en naturlig

Tverdeling afenAktinie, analog med den kunstige, uden maa-

skee den, som Sars beskrev hos Gonactinia prolifera\ men

denne har langt mere Karakteren af en Knopskydning. Det er

en meget lille, simpelt bygget Aktinie, der, ligesom andre Ak-

tinier, vilkaarligt hæfter sin Bagende eller Fodskive til allehaande

M Det bør ogsaa bemærkes, at G. aldrig har seet denne Art, hos hvilke de

kjønsløse Formeringsformer ere saa stærkt repræsenterede, forplante sig

ved Æg eller af Æg udviklede, levende fodte Unger, hvilket jeg heller ikk«

har fundet angivet af nogen anden Forfatter, med Undtagelse afThorell,

som beskriver dens Æggestokke ( » Ofvers. K.Vetensk. Akad. Forh. » 1 858, S. 1 7).
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Legemer. Fra denne nederste Deel af Kroppen vil man i Reglen

traelTe en Unge voksende frem *). «Man bemærker nemlig paa

delte Sted en Krands af Tentakler, vel færre i Antal og mindre,

men fuldkommen ligedannede og begavede med samme Kon-

traktionsevne og Bevægelser. Hos de forskjellige Individer

var denue fremvoksende Unge mere eller mindre udviklet, men

hos næsten alle var Spor deraf at finde paa den nederste Deel

af Kroppen i en Ring af meget smaa Knuder.« Ungens frivillige

Løsrivelse fra Moderdyret har Sars dog egenlig ikke iagttaget.

Det var kun ved Vold at han paa nogle af de mest udviklede

kunde skille dem fra hinanden; men det viste sig da ogsaa, at

begge overlevede denne voldelige Adskillelse, hæftede sig fast,

udstrakte deres Tentakler o. s. v.

Foruden dette og det ovenfor anførte Tilfælde hos A. dian-

thus er en virkelig Knopskydning kun iagttaget hos Corynaciis,

navnlig af Sars-) hos C. mediterranea\ han fandt her 3—10

eller flere Individer af forskjellig Udvikling forbundne ved deres

Grund ved en fælles hudagtig Udbredning, der fæstede dem til

Havbunden; paa Grund heraf vil Sars overføre Slægten C. til

de sammensatte Korallers eller Zoanthinernes Gruppe, medens

Gosse gjør opmærksom paa deres store Lighed med Stjerne-

korallerne: det er en blød Sljernekoral uden fast Skelet. At en

M .Beskrivelser og Iagttagelser- S. 12. (1835).

*) . Bidrag til Kundskab oniMiddelhavetsLittoral-Fauna»S.22ogflgd.,Tab.lfig.l.

Verrill beskriver en vestamerikansk Art, Epiactis prolijera (fra Puuet-

Sound), hos hvilken der finder en egen Opfostring Sted. »Near the base it

is surrounded by a circular wrinkle or depression upon which there are

borne a variable number of young, of various sizes, appearing as if ori-

ginatiug from surface buds, but possibly produced from ova attached in

this place lo the skin.« Deres Antal var fra meget faa til 30—40; naar

de ere saa talrige, sidde de meget tæt, nogenlunde i to Bækker; de

mindste have 6, de større 12, de største c. 24 Tentakler. Man kan løsne

dem uden at sønderrive noget; de efterlade et Indtryk, men ingen Aab-

ring ind i Aktinien. Exeniplarer af under 'U" i Tvermaal bare ikke Unger. —
Sandsynligvis er her virkelig kun Tale om et Opfostrings-, ikke om et

Knopskydningsforhold. (»Notes on Badiata» Nr. 6, p. 492).
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slig Corynactis -Koloni har sin Oprindelse fra en Knopskydning,

udgaaende fra Fodskiveranden af det primitive Corynaciis-lndmd,

er der jo al Grund til at formode.

Blandt de eenligeStjernekoraller frembyde Fungierne

flere analoge Forhold, der fortjene at komme i Betragtning ved

denne Lejlighed. Der er visse Fungie-Former (f. Ex. Haliglossa

Ehrenbergii og H. ecMnata), om hvilke det ikke altid er let at

sige, af hvor mange Individer de Lestaae, om af 1, 2, 3 eller

flere, d. v. s. man vilde uden Betænkning opfatte visse Exem-

plarer som sammensatte, hvis ikke det overvejende Antal af

samme Art aabenbart er enkelte Dyr. I nogle Tilfælde har det

været mig tydeligt, at en slig sammensat Haliglossa's, Polystomi

skrev sig fra en stedfunden Beskadigelse, men i andre har jeg

ikke kunnet flnde Spor dertil. Man træffer ogsaa Dobbelindivi-

der af typiske Fungier, der aabenbart ere fremkomne ved Be-

skadigelse*); Koralskiven er gjerne knækket tvers over, men

Hælvterne ere dog blevne ved at hænge sammen og atter voksne

sammen til en eneste Skive, hvis Hælvter imidlertid have faaet

1) En saadan i^MTi^ia [repanda) er f. Ex. afbildet af Dana, «Explor. Exped.

Zooph." t. 19 f. 1. Naar Diasem distorta skildres som bestaaende som

yngre af «un certain nombre de lobes pétaliformes séparés qui plus

tard se soudent plus ou moins incomplétement par leurs bords« (Milne-

Edwards, uhistoire naturelle des Coralliaires«, III. p. 54), opstaaer der den

Mistanke, om det ikke skulde forstaaes paa en heel anden Maade, om
det ikke snarere skulde være en »Divisio radialis«, som her gaaer tor sig?

Senere Anm. Denne Formodning flnder jeg bekræftet afSemper,

hvis Afhandling «uLer Generationswechsel bei Steinkorallen etc.» kom mig

i Hænde samme Dag som denne min Afhandling forelagdes Selskabet.

Det fremgaaer af Sempers Iagttagelser, at de ældre Exemplarer vise

flere Delingslinier end de yngre, og at hine — de storre — altid have

flere, f. Ex. 3 Munde, kun de allermindste en eneste Mund. Det synes,

som om de ved disse Delingslinier svagt forbundne Brok -Skivepartier

skilles ad, mindre ved Selvvirksomhed end ved ydre Vold (Bolgeslaget

eller deslige) , og at de efter Adskillelsen vel regenerere sig (Tab. XXI,

fig. 2), men med flere Munde, altsaa som Koloni-Skivekoraller, dannede

ved Knopskydning fra Brudrandene. Deling og Knopskydning forekomme

altsaa ogsaa her normalt ved Siden af hinanden , træde paa lovbunden

Maade i Stedet for hinanden, med samme Formaal: Formeringen (ad

kjønsløs Vej).
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hver sin Mund. Endelig kan man træffe enkelte Individer, der

ved deres skæve, regelløse Form og uregelmæsige Gruppering

af Lamellerne tydelig vise, at de ere regenererede efter en Ual-

vering (eller endog efter en yderligere Udparcelering), fremkaldt

ved ydre Vold; der er derfor ingen Tvivl om, at, deler man en

Fungle i to eller flere Stykker, ville hver af disse have Evne til

at uddanne sig til en fuldstændig Koralskive. I mange Tilfælde

vil den regenererede Fungie dog være polystom o: sammensat;

»Regenerationen » er altsaa maaskee nærmere beseet en Knop-

skydning. Endelig træffer man undertiden 1 eller flere Knopper

skydende frem af Fungiernes nedad vendte Side (svarende til

Aktiniernes Fodskive); normal er denne Knopdannelse neppe;

den synes tildeels (ligesom Dobbelindividerne) at fremkaldes ved

Beskadigelse*); langs med Saarhnien skyde een eller flere Knop-

per frem. Stuchbury, som har beskrevet-) en død Fungie fra

Pomotu-Årkipelaget, der paa sin øvre(?) Side var besat med en

heel Yngel af unge Fungier i forskjellige Udviklingsgrader, for-

uden med Mærkerne af, at mange andre havde siddet der og

vare faldne af, antager rigtignok, at de paa Undersiden af le-

vende Fungier siddende Unger ere udviklede af Æg, hvis Fostre

have sat sig fast paa dette vel beskyttede Sted ; men deri har han

ikke Ret. Det bør endelig bemærkes, at man træffer mange Fungier,

der bære lige saa dybe Ar af stedfundne Beskadigelser, og som

dog hverken ere blevne Dobbel-Fungier eller have skudt Knopper ^j.

') Man kunde maaskee her passende erindre om, at hos Eyclra kan man

vilkaarligt fremkalde Knopdannelsen hvor man vil ved at stimulere Hu-

den paa dette eller hint Sted.

') «Transactions of the Linnean Society«, Vol. 16 (1830).

*) 1 sin Afhandling »Ueber Generationswechsel bei Steinkorallen etc.»

(Zeitschrift f. wissensch. Zoologie Bd. XXII, 1^72) har Semper

viist, at Fungierne som unge sidde paa Toppen af grenede Stilke,

fra hvis Endeflader de sondre sig efter en horizontal Skillelinie.

Af de skiftende Udvidelser og Indsnøringer paa disse Stilke slutter Sem-

per, at der fra Stilkens Brudflade gjentagne Gange vokser nye Fungie-

• Skiver frem, for atter at losne sig o.s.v., og han sammenligner — vistnok

rigtigt — denue gjentagne Knopskydning med den saakaldte .Deling- af

Skyfistomerne. — Han afbilder fremdeles en monstrøs Fungia Danæ
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Hos de samm ensatte Stjernekoraller antager man vel i

Reglen med !VlilneEd\vards,at der snart finder en Knopskydning,

snart en Deling eller Kløvning Sted; den ene Formeringsmaade

skulde fortrinsvis finde Sted hos visse Former, den anden hos

andre; og denne formentlige Forskjel har man endog givet sy-

stematisk Betydning, f. Ex. til at skjelne mellem Faviaceer, Li-

Ihophylliaceer og Euphylliaceer paa den ene og Astræaceer og

Stylinaceer paa den anden Side*). Dens Betydning i denne

Henseende er imidlertid temmelig illusorisk, saa meget mere som

der med Hensyn til den formeentlige Formering ved Deling kan

gjøres mange Tvivl gjældende, om den overhovedet virkelig fin-

der Sted. Umuligt er det ganske vist ikke, da den jo, som vi

have seet, optræder hos Aktinieroe; men vist er det — og det

er en Erkjendelse, som jeg, som mangen anden Kundskab, skylder

Prof. Steenstrup — at i mange Tilfælde, hvor man har til-

skrevet Korallen en Formering af Individernes Antal i Kolonien

ved Deling (fissiparité), er det i Virkeligheden en Knopskydning,

(Tab. XXI fig. 4), som aabenbart er en ved en Sønderbrydning af en heel

Skivekoral dannet Brokdeel, der har begyndt at regenerere sig, men paa

en saadan Maade, at der i det mindste er dannet een, maaskee flere nye

Munde, saa at der med andre Ord er dannet en sammensat Skivekoral af

en Brøk af en enkelt. Endvidere (1. c. f. 3) en Fungia, som paa sin

Underflade har fremskudt en heel Mængde, tildeels fra hinanden og fra

Moder-Funglen kun ufuldstændigt afgrændsede Knopper; han antager, at

denne hele Udvikling er foranlediget ved, at Funglen er bleven vendt om,

saa at Mundfladen kom til at vende nedad; dette er vistnok meget sand-

synligt; paa nogle af de knopskydende Fungler, som jeg har seet, har

Mundfladens Udseende tydet paa det samme, hvorimod det paa andre er

tydeligt, at Sklvekorallen har lidt et Knæk eller Bræk, der vel er helet

igjen, men dog har givet Anledning til Dannelsen af Knopper langs Brud-

linien. Uden Tvivl kunne begge abnorme Forhold give Anledning dertil.

I andre Tilfælde har jeg hverken kunnet give det ene eller det andet af

disse Forhold Skylden derfor. Sempers Udtalelse: »det frcmgaaer heraf,

at alle disse Polyper besidde den Evne at avle nye Individer paa hvilket

som helst Sted af Legemet, naar Stødet »zum Hervortreiben plastischer

Massen« bliver givet ved en eller anden Aarsag, denne være nu physio-

logisk-kemisk eller reen mekanisk«, udtrykker ganske min egen Opfattelse.

(Senere Anm.).

• Histoire naturelle des Coralliaires« 1. p. 74—92; II. p. 144, 286 etc.
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der finder Sted; iMa-andrinen f. Ex. \okser ikke som Milne Ed-

wards*) antager ved, al det yngste Individ i hver Hække stadig

deler sig paa ny, men ved Knopskydning; de unge Individer

begynde med at være fuldkommen selvstændige; at de smelte

mere eller mindre sammen, er et sekund.Krt Fænomen, en Følge

af deres sammentrængte Stilling, der hurtigt foranlediger en

Resorption af de adskillende Dele under deres Vækst. Naar man

i samme Koral-Koloni finder Individer («Celler», nStjerner-.) heelt

adskilte, holvt adskilte og næslen fuldstændigt sammensmeltede,

har man antaget de sidst nævnte for at repræsentere det første

Trin i L'dviklingen, istedenfor at det maaskee i Virkeligheden sna-

rest er det sidste. Paa denne Maade forholder det sig f. Ex.

uden Tvivl med de halvt eller heelt adskilte Individer i Euphyl-

Ha- og Mussa -Kolomerne, hvilke man har opstillet som Vid-

nesbyrd om en mere eller mindre fremskreden Kløvning af de

enkelte Individer. — Selv i de Tilfælde, hvor der kunde synes

at finde en virkelig Kløvning Sted, er det maaskee i Virkeligheden

kun en inlracalicinal Knopskydning, som det dog faktisk turde

være overmaade vanskeligt at skjelne fra en Deling-). For saa

vidt denne sidste virkelig skulde finde Sted hos Stjernekorallerne

som noget fra Knopskydningen forskjelligt — og der mangler

endnu næsten enhver positiv Iagttagelse i denne Retning — , er

dens Omraade i al Fald uden Tvivl meget mindre end man hidtil

') »Lécons sur la physiologie et l'anatomie comparée de lliomme et des ani-

maux" VIII. p, 309.

'l Jfr. Dana, »United States Exploring Expedition« Vol. VII. Zoophytes p. 13.

• Disk buds though similar to the others, in principle, arepeculiar in tlie

changes they prodnce and the appearances presentod. For since the disk

covers the tip of the visceral cavify, the new bud which opens, shares in

this ca\ity with the parent, and the two become separate ouly by gra-

dual growth upward. It appears like a spontatieous subdivision of a

polype, and is so in the result, though quite dilTereut from the sponta-

nems fission of a monad.« Jfr. fremdeles Fremstillingen S. 70— 77 samt

Afbildningerne af Mussa cactus og af Astræa purpurea, (tab. 7 tig. 1 og

t. 12 f. 10) hvor der, hos den fwrste oftere, hos den sidste et Par Steder,

sees Dobbelindivider med to Munde indenfor samme Tentakelkreds.

Overs, over d. K. D. Vidensk. Selsk. Forh. 1872. Il



156

har antaget. — At der gives Stjernekoraller [f. E\. Blastotrochus)j

hvis Knopper løsne sig og blive til aldeles selvstændige Indivi-

der, er bekjendt, men de Tider ere forbi, da man vilde kunne

misforslaa dette, som var det en «DeliugB, eller tro, at det pas-

sende kunde benævnes paa denne INlaade^).

Selv om der allsaa er mange Tilfælde, hvor deu naturlige

(spontane) Selvdeling kun er en mere eller mindre maskeret Knop-

skydning, eller hvor vi endnu ikke have tilstrækkelige Midler til

at drage en skarp Grændse mellem begge Dele, er der dog uden

Tvivl mange andre, hvor den aldeles ikke har noget af denne

Karakter, men er, hvad Ordet udtrykker, en Deling og ikke

andet; i nogle Tilfælde er denne Deling (hos de tidligere nævnte

Echinodermer [Asterider, Ophiurider] og maaskee hos visse Ak-

tinier) sikkert en normal Formeringsform, der træder i Stedet for

Knopskydningen; i andre Tilfælde bærer den derimod tilsynela-

dende ganske Tilfældighedens Præg. Den rækker altsaa paa den

ene Side Haanden til Regenerationen, paa den anden Side til

• Gemmalionen« (Knopskydningen). At det ikke altid er muligt

at trække en bestemt Grændse mellem disse Fænomener, eller

at Deling og Knopskydning ofte sees at erstatte hinanden og

træde i Stedet for hinanden, er formentligt lige saa lidt til Binder

for at hævde denne den egenlige »-Schizogoni)) en selvstændig

Plads i de kjønsløse Formeringsmaaders ("Monogoniens") Række,

ved Siden af den indre og ydre Knopskydning (oBlastogonienn)

og Formeringen ved frie Kim («Sporogonien») eller ved ubefrug-

tede Æg («Parlhenogonien») , som del er til Hinder for disse

Begrebsbestemmelsers videnskabelige Værd og Betydning, al det

synes vanskeligt eller umuligt at drage nogen skarp Grændse

») Jeg omtaler ikke den af s em per iagUagiie «Deling» af visse stilkede (»pe-

dicellate«) Flabeller, hvorved disses ovre »truiicate« Deel sondrer sig fra

den stilkede Basis, der efter Sempers Mening konstituerer et eget Amme-
Individ, som maaskee endog kan atlbde flere truncate Flabeller efter hin-

anden. Del forekommer mig nemlig ikke endnu hævet over enhver Tvivl,

at denne I3asaldeel vedbliver at leve; det er meget muligt, at S. s Iagtta-

gelser bevise det, men hans Text efterlader Tvivl desangaaende.
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mellem disse Formeringsmauder indbyrdes eller mellom l'arlhe-

nogenesen og den kjønslige Forplunlning. Men Optagelsen af

de ovenfor skildrede formentlige Formeringsfænomener hos Aste-

riderne og Ophiurlderne i Shizogoniens Kategori vilde netop, som

tidligere antydet, have sin særlige betydning derved, at det hervuij

stilledes klart, at Selvdelingen dog er noget fra Knopskydningen

kvalitativt forskjelligt — noget, der, saa længe man udelukkende

eller nærmest havde Forholdene hos Korallerne og Aklinierne

for Øje, vel kunde stille sig som tvivlsomt.

De almindelige Sætninger, hvori de om Selvdelingen hidtil

vundne Erfaringer kunde Onde et midlertidigt Udtryk, mener jeg

derfor at være følgende:

1. Det højeste Udtryk for Regenerationsevnen hos Dyrene er

Deleligheden.

2. Hos visse af de Straaldyrformer, der besidde en meget stærk

Regenerationsevne, optræder Selvdelingen spontant en-

ten alene (Asterider og Ophiurider) eller ved Siden af Knop-

skydningen (Aktinierne).

3. Den virkelige Selvdeling hos Aktinier, Meduser, Asterider

og Ophiurider, den ægte Shizogoni (der ikke maa forvexles

med den maskerede Knopskydning hos Infusionsdyr, Gople-

Ammer (Skyfistomer) og visse »fissipare« Børsteledorme)

bør opføres som en særegen Form af den kjønsløse For-

mering ved Siden af Blastogonien, Sporogonien og Parthe-

nosonien.

11"
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ForklaringafTavlelogll.

Fig. 1 a og 1 b. AmpJiipJioUs Andrece Ltk. (Java), seet fra Ryg- og Bugsiden.

1 c. To Armled, forstørrede, sete fra Rygsiden.

Fig. 2 a og 2 b. Amphipholis depressa Lgm.

Fig. 3 a og 3 b. Amphipholis sepia Ltk. (St. Thomas i Vestindien). 3 c. Et

lille Stykke af Skivens Rygside i Nærheden af Randen.

Fig. 4 a. Et regelmæsigt, seksarmet, udvokset Exemplar af Ophiothela isidi-

cola (Formosa-Kanalen). 4 b. Samme, mindre stærkt forstørret; 4 c et

mindre Exempl. med den ene Halvdeel af Skiven og de tilhørende Arme

svagere udviklede, i Begreb med at regenerere sig. 4 d. Et Exemplar

umiddelbart efter Halveringen; de nye Armes Regeneralion er endnu ikke

begyndt. 4 e. To Sæt Armpigge, sete fra Siden. 4 f et Sæt Armpigge

sete ovenfra. 4 g. Armpigge fra ,Armspidserne.

Fig. 5 a og 5 b. Ophiostigma formosa Ltk. (Formosa-Kanalen).

Fig. 6 a og 6 b. Amphipholis Kochii Ltk. (Wladiwostok).

De ved Figurerne tilføjede Broktal angive den anvendte Forstørrelse.
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Sag- og Aavueforteguelse.

Académie des Inscriptions et Belles-Lettres de VInstitut de France sender

Boger, S. (oO).

Académie des Sciences de l'Institut de France sender Boger, S. ('»0).

Académie des Sciences Morales et Politiques de Vlnstitut de France sender

Boger, S. (oO).

Académie Fran^aise de Vinstitut de France sender Bøger, S. (oO).

Académie Boyale des Sciences, des Lettres et des Beanx-Arts de Belgique «

Bruxelles indbyder Selskabet til at lade sig repræsentere ved Aka-

demiets Jubelfest, S. (34) ; Selskabet beslutter at sende en Lyk-

onskningsskriveise, S. (35); Akademiet sender Takskrivelse for

denne, S. (49).

Aceademia dei Lincei, La Eeale, Roma, Sekretæren giver Oplysninger ang.

dets Bytteforbiudeise med Selskabet, S. (43).

Aceademia della Crusca i Firenze træder i Bytteforbindelse med Selskabet,

S. (.52).

Aceademia delle Scienze delV Istituto di Bologna sender Boger, S. (26); Sel-

skabet beslutter at sende det sine Skrifter og Oversigter m. m.,

S. (26)— (27).

Allen, C. F., Prof. Dr., hans Dod anmeldes, S. (11).

Ama-Magnæansh Runehaand^krift, Meddeleise herom af Prof. Thorsen, S. (.58).

d''Arrest, H. L., Prof. Dr. , er Medlem af Komiteen ang. Tyge Brahes Brev-

vexling, S. (11); af Komiteen ang. Kand. Hansens Afhandl, om
-den Eulerske Faktor, S. (51).

Bertoloni, Giuseppe, Prof. i Bologna, sender Boger, S. (26); Selskabet be-

slutter at tilstille ham forskjellige Skrifter, S. (27).

Betula nana, S. i4<Sj.

Bibliolheca Danica, udg. af Justitsraad Clir. Bruun, heraf fremlægges 1ste

Hæfte, S. (52).

Bologna s. Aceademia delle Scienze etc.

Bruun, Chr. , Justitsraad Bibliothekar , indsender 1ste Hæfte af Bllliotheca

Danica, S. (52).

Budget for 1873, S. (55)— (58).

Chicago Academy of Sciences anmoder om Tilsendelse af Selskabets Skrifter

til Erstatning af den ved den store Brand mistede Samling, S. (27).

Christesen, Guld- og Sølvvårefabrikant, præger Selskabets Guldmedaille, S. (51).

Christiansen, C, Kand., og Dr. Topsøe, Betænkning afgives ang. deres »Kry-

stallogralisk-optiskeUndersøgelser«, 8.(43), (45)— (47); Guldmedaillen

tilkjendes ham, S. (47).
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aassenske Legat, dets Prisopgaver for 1872, S. (31)— (32); Besvarelse af dets

Opgave B for 1871, S. (50); af Opgaven for 1870 om Glasbygget,

S. (51).

Coelho, Latino, LissaLon-Ak;idemiets Sekretær, forespørger, om en med
Vidensk. Selsk.'s Guldmedaille 1807 belønnet Afhandling om Kræf-

ternes F'arailelogram af M. P. de Mello nogensinde er bleven

trykt, S. (12) jfr. S. 168.

Colding, A. , Prof. Stadsingeniør Dr. , indtræder i den Meteorologislce Komité,

S. (35); vælges til Medlem af Marineministeriets Meteorologiske

Instituts Komité, S. (35)— (36).

D'Arrest s. under A.

Delesse, Professor i Paris, sender Selsk. Boger, S. (-59).

Differentialligningers Integration ved Ejælp af Kjædebrølc, Foredrag herom af

Prof. Steen, S. (52).

Dhnischquis Kosmografi, Andragende fra Prof. Mehren om Understøttelse til

en fransk Oversættelse deraf, S. (54) og (68).

Dresden s. Leopoldino-Carolinische D. AJcademie.

Dryas octopetala, S. (48).

Duhamel, J.-M.-C, i Paris, Selskabets udenlandske Medlem dør, S. (53).

Egefamiliens Stammes indre Bygning, Foredrag af Prof. Ørsted, S. (44).

Eslcimoisle Eventyr og Sagn, Supplement hertil udgives af Justitsraad Binh
med Selskabets Understøttelse. S. (10).

Eslcimoisle Knive med Eg af Naturjern, Foredrag herom af Etatsr. Prof. Dr.

Steenstrup, S. (10).

Erik Glipping og den romerske Kurie i Kongens Strid med Jakob Erlandsen,

Afhandl, af Prof. C. Paludan-Maller, S. (38); 72—74.
Erlangen s. rhysikalisch-Medicinische Societåt.

Eulerske Faktor, Afhandl, herom af cand. mag. P. C. V. Eansen indsendes,

S. (51).

Filiatrien sammensmeltes med det Kgl. Medicinske Selskab, S. (53).

Finzi, Felice, Prof. i Firenze, hans Død tilmeldes, S. (50).

Forgrening ved Vaxtspidsens Kløvning, Betænkning over Afhandlinger om
dette Piisspørgsmaal, S. (16)— (26).

Forældede danske Ord, til en Ordbog herover andrager Hr. Kaikar om Un-
derstøttelse, S. (41); Komité: "^xoiX. Thorsen, Gislason og Grundtvig,

S. (41).

Friis, F. B., Exam. polyt., indsender to Manuskripter indeholdende en Del

af Tyge Brahes Brevvexling med Anmodning om, at Selsk. vil tage

Bestemmelse om Brevvexlingens Udgivelse, S. (Il); indsender Resten

af Manuskriptet med Tyge Brahes Breve, S. (41).

Gislason, K., Prof. Dr. , er Medlem af Komiteen ang. Snorri Siurlusons Hi-

storieskrivning, S. (13)— (15); forelægger nogle Bemærkninger om
Skjaldedigteves Beskafl'enhed i formel Henseende, S. (34) s. Selsk.

Skrifter, 5te Række, hist. Afd., Bd. IV, Nr. 7 ; er Medlem af Komi-
teen ang. Hr. Kalkars Ordbog, S. (4l).

Glasbygget, Forsøg til Besvarelse af Prisopgaven herom, S. (51).
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Grundtvig, Svejid, Prof. Docent, er Medlem af Koiiiilcen aiiLr. Snnrri Stnrlu-

sons llisloiieskriviiing, S. (13)— (to); er Medlem af Koinilecii ang.

Ur. Kalkars Oidboi,', S. (H).

Orønlandshe Jernmasser, Forediai^ lierom af Prof. Johnstriq}, S. (It)— (12)

og (13).

Orønlandsle Knive, Meddelel.se herom af Elalsr.Prof.br. J. Steenstrup, S. (10).

Guldmedaille, Selskabets, den lilkjendcs Kand. G. Storm, S. (13)— (l.'j), Dr.

E. Warmhuj, S. (IG)— (26), Dr. Topsøe og Kand. Christiansen,

S. (47); dens Prægning i lir. Christesens Pra'geanstalt, S. (51).

Hansen, P. C. V., Cand. mag., indsender en Afhandl, om den Eulerske

Faktor, S. ^5
1
).

Ilistorish-filosofisk Klasse forelægger liedomnielsen af en Prisafhandling om
Snorri Sturluson, S. (13); foreslaar kun at udsætte ét historisk Pris-

sporgsmaal for 1872, S. (27); Formanden meddeler, at Klassen har

vedtaget at foreslaa Optagelsen af et nyt Medlem, S. (37).

Holm, E., Prof. Dr., gjor en Meddelelse ang. C.v.Saldem, S. (27); er midler-

tidig Hedaktor (under Prof. Ussings Fraværelse), og fungerer derfor

som Sekretær i dennes Forfald, S. (33).

Holten, C, Prof., vælges til Medlem af Marineministeriets Meteorologiske In-

stituts Komité, S. ^35)— (36); er Medlem af Komiteen ang. Dr.

Topsøes og Kand. Christiansens "Krystallografisk -optiske Under-

sogelser«, S. (43i, (45)-(47).

Hvallusene, Meddelelse herom af Dr. Liltken, S. (53).

TIøjnordiske Planter fra danske Tørvemoser, Foredrag herom af Etatsr. J.

Steenstrup, S. (48).

Jena s. jMedicinisch-Natuno. Gesellschaft.

Johnstrup, F. , Prof., giver en Meddelelse om de i Grønland fundne Jern-

masser, S. (II) — (12) og (13); udtræder af den Meteorologiske Ko-

mité, S. (35); meddeler, at det med Selskabets Understotlelse an-

skalTede Mitscherlichs Goniometer er modtaget i det mineralogiske

Museum, S. (54).

Institut de France, S. (50).

Irminger, Admiral, tilstiller Selsk. et Skrift fra Commodore Maury, S. (37).

htituto Lomhardo di Scienze, Lettere ed Årti, Il Real, i Milano, træder i

Bytteforbindelse med Selskabet, S. (52).

Kaikar, C. O. H. T, Lærer ved Jonstrup Seminarium, indgiver Andragende

om en Understottelse af GOO Rd. til en Ordbog over forældede

danske Ord, S. (41).

Kalorimeter, til AnskalTelse af et saadant andrager Prof. Thomsen om Under-

støttelse, S. (51) og (58).

Kaskelot, En jordfunden, Meddelelse herom af Etatsr. /. Steenstrup udsættes,

S. (58).

Kasse-Kommissionen forelægger Regnskabsoversigt for 1871, S. (38)— (40);

Etatsraad Dr. L. Muller gjenvælgcs som Medlem, S. (41); deus Er-

klæring udbedes ang. Etatsr. Steenstrups Andragende, S. (43), ang.

Topsøes & Christiansens »Krystallografisk-opliske Undcrsogelser«,

S. (43); afgiver Erklæring om Etatsr. Steenstrups Andragende ang.
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Søiager Kjokkeimioddings Uilgravning, S. (45); aiig. Guldmedaillens

Tiikjendelse til D'Hrr. Topsøe & Christiansen, S. (47); dens Erklæ-

ring udbedes om UnderstoUelse til Anskaffelse af et Kalorimeter,

S. (51); om Prægning af liere Guldmedailler, S. (51)— (52); om For-

hojelse af den aarlige Sum til Begesta dtplomatlca , S. (52); om
Understøttelse til en fransk Oversættelse af Dimischquis Kosmografi,

S. (58).

Kornsort, kemisk Undersøgelse af en her i Landet avlet, Prisopgave for 1872,

S. (31)-(3--').

Kryolith-Krystaller fra Iviktot forevises af Prof. /. Thomsen, S. (49).

Krystallograjjsk-optiske Undersøgelser, Afhandl, af DHrr. Topsøe og Christiansen,

S. (43), (45)— (47); optages i Skrifterne og Forff. belønnes med
Guldmedaillen, S. (47).

Krcejternes Parallelogram, Selskabets Prisopgave herom for 1806 er i Aaret

1807 besvaret af M. P. de iVello, som belønnedes med Guldme-

daillen, S. (12) jfr. S. 168.

La Cour, P., Cand. mag., Underbestyrer af det Meteorologiske Institut, Selsk.

tilkjender ham sin Solvmedaille, S. (44)— (45).

Landhusholdnings-Selskab, det Kgl-, dets Afbenyttelse af Selskabets Lokale,

S. (53).

Lange, Johan, Prof. Docent, er Medlem af Komiteen til Bedømmelse af Be-

svarelserne af den botaniske Prisopgave for 1870, S. (16)— (26).

Ledningerne for Varme og Elektricitet, Prisopgave om Forholdet herimellem,

S. (31).

Legater, det Thottske, S, (31); det Classenske, S. (31)— (32), (50), (51); det

Schouske, S. (51).

Leopoldino-Carolinische Deutsche Akademie der Natur/orscher , Die Kaiser-

liche, i Dresden, træder i Bytteforbindelse med Selskabet, S. (36), (43).

Lorenz, L., Docent, giver en Meddelelse om Udjævning af lagttagelsesfejl,

S. (10); forelægger en Meddelelse om Bestemmelse aj Varmegrader i

absolut Maal, S. (33) og S. 1— 21; er Medlem af Komiteen ang. Dr.

Topsøes og Kand. Christiansens »Krystallografisk -optiske Under-

søgelser«, S. (43), (45)

—

(47); er Medlem af Komiteen ang. Kand.

Hansens Afhandl, om den Eulerske Faktor, S. (51).

Lubhock, Sir John, optages som Medlem, S. (38); takker for Valget, S. (42);

faar efter Selskabets Beslutning tilsendt, ikke blot Oversigterne,

men ogsaa Skrifterne, S. (42); til hans Prehistoric Times i dansk

Oversættelse udlaanes nogle af Selskabets Træsnitsblokke, S. (50).

Lufttrykket, Apparat til Oplysning af Fænomener vedrørende dette, kon-

strueret og forevist af Pro!'. /. Thomsen, S. (49).

Liitken, C. F., Dr., forelægger Beskrivelser af nye Slangestjerner og Bemærk-

ninger om Delingen af Straaledyr, S. (42), 75—158, Resumé,

S. 25— 55; meddeler Bidrag til Kundskab om Evallusene, S. (53).

Madvig, J. N., Konferentsraad Prof. Dr., gjenvæiges til Præsident, S. (44).

Marineministeriet anmoder om Udnævnelse af 2 Medlemmer til Komiteen for

dets Meteorologiske Institut, S. (35).
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Marktidslen, Fristen for Besvarelse af Prisopgaven lieroni udsælies til 31te

Januar 1873, S. (2G).

Maschinen-Constructcur, Der practische, udtræder af Bytteforbindelse med Sel-

skabet, 8.(11).

MathemaiisJc-naiurvidenskabeli(j Klasse foreiæcger Bedumiueisen af de ind-

komne Besvarelser af den botaniske Opgave for 1870, S. (16); fore-

slaar at oplage et nvt Medlem, S. (o3).

Maury, Commodore, oversender et Skrift, S. (37).

Medicinisch-Naturinissenschaftliche Gesellschaft zu Jena træder i Bytteforbin-

delse med Selskabet, S. (30).

Medicinske Selskab, det Kyl., sammensmeltes med Filiatrien, S. (.j3).

Medlemmers Optagelse, S. (38), (.53).

Mehreii, A. F. -can, Prof. Dr. , forelægger Bidrag til Bedømmelse af den

nyere Folkelitteralur i Ægypten, S. (38) og 37— 71, Resumé, S.

23—24; andrager om Undersløttelse til Udgivelse af en fransk

Oversættelse af Dimischquis Kosviografi, S. (54) og (58).

Mello, Manoel Pedro de, har i Aaret 1807 modtaget den af ham vundne

Guldmedaille, S. (12| jfr. S. 1G8.

Meteor-Jern, saakaldet, s. Grønlandske Jermnasser.

Meteorologisk Institut, Marineministeriets, til at indtræde i dettes Komité

vælges ProlT. Holten og Colding, S. (36).

Meteorologisk Komité, Selskabets s. under Videnskabernes Selskab.

Mineraloyi'sk Museum, Das K. K., i Wien, træder i Bytteforbindelse med

Selskabet, S. (36 .

Mitscherlichs Goniometer, anskaffet med Selskabets Understottelse og afleveret

til det mineralogiske Museum, S. (54).

Muller, L., litatsraad Dr., gjenvælges som Medlem af Kasse-Kommissionen,

S. (4!).

Naidemes kjønsløse Formering, Prisopgave herom, S. (29)— (30).

Nathorst, A. G., Kand. , hans Undersøgelser ang. Nordens ældste Flora,

S. (48); Selskabet tilkjender ham sin Sølvmedaille, 8.(48).

Oldskriftsselskab, det Kgl , dels Afbenyttelse af Selskabets Lokale, S. (53).

Ordbog over forældede danske Ord, Andragende om Understøttelse til dens

Udgivelse fra tir. Kaikar, 8.(41); Komité: Prof. Thorsen, Gislason

og Grundtvig, S. (41).

Orleans Society of Natural Eistory, Newport, Vermont, træder i Bytteforbin-

delse med Selskabet, S. (43).

Paludan-Maller, C, Prof. Dr. , forelægger ved Etalsraad Worsaae »Studier til

Danmarks Historie i det 13de Aarhundrede, fjerde Stykke: Kong

Erik Glipping og den romerske Kurie i Kongens Strid med Ærke-

biskop Jakob Erlandsen«, 8.(38) og 72—74; jfr. Skrifterne, 5te

Række, hist.-filos. Afd., 4de B., Nr. 8.

Pedersen, Rasvius, Cand. med. & chir. , erholder en Belønning af 100 Rd.

for sin som Besvarelse af den botaniske Prisopgave for 1870 ind-

sendte Afhandling, S. (16).

Physikalisch- Medicinische Societut zu Frlangen træder i Bytteforbindelse med

Selskabet, S. (36).
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Portland Society of Natural Eistory, Maine, træder i Bytteforbindelse med

Selskabet, S. (43).

Prisafhandlinger bedommes, S. (12) og (13)— (2G); belønnes, S. (13) og (16).

Prisopgaver, Forelæggelsen af Bedonimelserne over indkomne Besvarelser

opsættes, S. (12); Vedtagelsen af de nye Opgaver opsættes, S. (12);

Besvarelser belønnes, S. (13) og (IG); nye Prisopgaver udsættes,

S. (27)— (33); Prisen for den astronomiske Opgave for 1872 for-

højes, S. (27); besvares, S. (50)— (51).

Præsidenten, hans Forslag ang. Udsættelse af Forelæggelse af Bedømmelserne

af indkomne Prisafhandlinger, S. (12); Konferentsraad Madvig a.]&n-

vælges som saadan, S. (44).

Pytheas, Fristen for Besvarelser af den Scbouske Prisopgave herom forlænges,

S. (51).

Redaktøren, den midlertidige R. fungerer som Sekretær, S. (33); Prof. Vssing

gjenvælges som saadan, S. (44); fremlægger Skrifternes math.-

naturv. Afd., 5te Række, 9de Bind, Nr 7, S. (48); fremlægger Over-

sigterne for 1871, Nr. 2, S. (48); fremlægger Skrifternes ote Række,

hist.-filos. Afd., Bd. IV, Nr. 7— 8 og math.-naturv. Afd., B. IX, Nr.

6—8, S. (53).

Begesta-Kommissionen s. under Videnskahernes Selskab.

Begnskabsoversigt Jor 1871, S. (39)— (40).

Bink, B. J., Justitsraad Dr. , takker Selskabet for dets Understøttelse til Ud-

givelse af Supplementet til hans Eskimoiske Eventyr og Sagn samt

indsender 50 Exemplarer af dette Skrift, S. (10).

Bivista scientifico-industriale , udgivet i Firenze af Grev G. Vimercati, ud-

vexles mod Selskabets Oversigter, S. (49).

Bomerske og halvromerske Oldsager fundne udenfor Bovierstatens Orænser,

Prisopgave herom, S. (28).

Boskilde Domkirkes Beskrivelse, udg. af Foreningen til Udgivelse af danske

Mindesmærker, S. (60).

Bordam, E., Pastor Dr. , lader ved Etatsr. Prof. Dr. Westergaard forelægge

nogle Bemærkninger om den historiske Kritik, S. l3o); anmodes om
at indtræde i Regesta-Kommissioiien, S. (36); tilmelder Sekretæren,

at han senere vil forelægge Forslag om Udgivelsen af sin Afhandl.

om den historiske Kritik, S. (37); lader dette Forslag forelægge,

S. (41); modtager Valget som Medlem af Regesta-Kommissionen,

S. (38).

Saldern, C. v.. Meddelelse om denne Statsmand af Prof. Dr. K Eolm, S. (27).

Salix herhacea, S. (48).

Salix jpolaris, S. (48).

Salix reticulata, S. (48).

Sang, Edw., i Edinburgh, indsender Prøve af et Arbejde, hvortil han ønsker

Understøttelse, S. (54).

Schiern, F. E., Prof. Dr. , er Medlem af Komiteen ang. Tyge Brahes Brev-

vexling, S. (11); anmodes om at indtræde i Regesta-Kommissionen,

S. (36); modtager Valget, S. (38).
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Schouske Legat, Fristen for licsvarelso af dets Prisopt^avc om J'ylheas for-

længes, S. (51).

Seidelin, Cand. pliil., hans Knkc andrager om et Vidnesbyrd angaaendc hans

videnskabelige Virksomhed for Selskabet, S. (50).

Sekretariatets VomiHoir, Inventarium dertil, S. (52).

Sekretæren meddeler Prof. C. F. Allens Doil, S. (II); meddeler i Anledning

af en Foresporgsel fra Lissabon Oplysning om en for en Afhand-

ling om Kr;cfternes Parallelogram af J\Ianoel de Mello 1807 vunden

Guldmedaille, S. (12) jfr. S. 1(58; bemyndiges til at udvexie Skrifter

med Akademiet 1 Bologna, S. (26); bemyndiges til at sende Chicago

Akademiet Selskabets Skrifter og Oversigter til Erstatning af den

ved Byens Brand mistede Samling, S. (27); anmelder Forfald, S. (33);

minder om Fristen for Forslag om nye Medlemmer, S. (34); med-

deler at Strasbourgs Municipalitet anmoder om Bidrag til et kom-

munalt Bibliothek, S. (37); meddeler at Præsidentens og Redaktorens

Funktionstid er udloben, S. (43); forcslaar at beramme Valget fil

Modet den 7de Juni, S. (43); begjærcr Tilladelse til direkte at til-

stille Bibliotheket de i Ferien indkommende Bøger, S. (48); hen-

leder Opmærksomheden paa et af Prof. Delesse i Paris tilsendt

Skrift, S. (49); foreslaar at udvexie »Oversigterne« mod Eivista

scienfifico-industriale, S. (4!)); giver en Beretning om den mellem

det tolvte og trettende Møde forløbne Tid, S. (49)— (50); giver Be-

retning om de Skridt, han har gjort for at faa Selskabets Oidd-

medaille præget, S. (51); fremlægger 1 ste Hæfte af Bibliotheca Danica,

S. (52); hans Meddelelse ang. Foredrag af Medlemmerne, S. (52).

Sihbern, F. C, Konferentsraad Dr., Selskabets ældste Medlem, dør, S. (58).

Skjaldedigtenes Beskaffenhed i formel Henseende, Foredrag af Prof. Dr. Gis-

lason, S. (34) jfr. Selsk. Skrifter, Ste Række, hist. Afd., Bd. IV, Nr. 7.

Skylagenes Højde, Selskabet tilkjender Forf. af en Afhandl, herom, Hr. P.

la Cour, sin Solvmedaille, S. (4i)— (45).

Slangestjerner, Foredrag herom af Dr. Lutken, S. (42), 75— 158, Resumé,

p. 25—55.

Snorri Sturlusons Historieskrivning, Prisafhandling herom af Kand. G. Storm

belønnes med Selskabets Guldmedaille, S. (13)— (15), (42).

Societh Entomologica Italiana i Firenze træder i Bytteforbindelse med Sel-

skabet, S. (52).

Spektroskopiske Undersøgelser af Venus, Mars, Jupiter, Saturn og Uranus,

Prisopgave herom, S. (28)—(29).

Steen, A., Prof. Dr. , er Medlem af Komiteen ang. Kand. Hansens Afhandl,

om den Eulerske Faktor, S. (51); meddeler Bemærkninger om

Integration af Differentialligninger ved Hjælp af Kjædehrøk, S. (52).

Steenstrup, J. , Prof. Dr., meddeler nogle naturhistoriske Undersøgelser over

de grønlandske Knive, S. (10); forespørger om Selskabet kan yde

en Underslolteise til Udgravning &[ Sølager Kjokkenmodding, S. (42);

indtil 200 Rd. bevilges ham, 8.(45); giver en Meddelelse om hojnor

diske Planter fra danske Tørvemoser, S. (48); hans Meddelelse om

en jordfunden Kaskelot udsættes, S. (58).
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Storm, Gustav, Caiid. pliilol. , i Krisliaiiia, vinder Prisen for Opgaven om
Snorri Sturlusons Historieshrioning , S. (13); takker Selskabet i An-

ledning af den ham tiikjendte Prismedaille, S. (33); meddeler, at

han foretrækker at faa sin Prisafliandling om Snorri Sturluson ud-

given særskilt, S. (41)— (4J).

Straaledyrs Selvdeling, Bemærkninger herom af Dr. LutJcen, S. (42), 75— 158,

Resumé, p. 25— 55.

Strasbourgs Municipalitet anmoder om Bidrag til Oprettelse af et kommunalt

Bibliothek, S. (37).

• Studler til Danmarks Historie i det 1 3de Aarhundrede», 4de Stykke, af Prof.

C. Paludan Maller , S. (38), 72— 74 jfr. Skrifter, 5te R., hist.-filos.

Afd., 4de B., Nr. 8.

Sølager Kjøhkenviødding, S. (42); (45).

Sølvmedaille , Selskabets, tilkjendes Hr. P. la Cour, S. (44)— (45); tilkjendes

Kand. A. G. Nathorst, S. (48).

Thermo-kemiske Undersøgelser, Foredrag herom af Prof. J. T/iomsen, S. (37),

22—3(5, Resumé, p. 7—^22.

Thomsen, Julius, Prof., meddeler Resultalerne af sine seneste thermo-kemiske

Undersogelser, S. (37), 22—36, Resumé, p. 7— 22; er IVledleni af

Komiteen ang. Dr. Topsøes og Kand. Christiansens »Krystullografisk-

optiske Undersøgelser", S. (43), (45)— (47); anstiller Forsøg med et

nyt Apparat for at tydeliggjøre flere Fænomener vedrørende Luft-

trykket, S. (49); foreviser Kryolith-Krystaller fra Iviktot, S. (49); an-

drager om Understøttelse til Anskaffelse af et Kalorimeter, S. (51)

og (58).

Thorsen, P. G., Prof. Bibliothekar, er Medlem af Komiteen ang. Tyge Brahes

Brevvexling, S. (Il); af Komiteen ang. Snorri Sturlusons Historie-

skrivning, S. (15); foreslaar Supplering af Regesta-Kommissionen,

S. (36); er Medlem af Komiteen ang. Hr. Kalkars Ordbog, S. (41);

giver en Meddelelse om det Arna-Magiueanske Runehaandskrlft,

S. (58).

Thottske Legat, dets Prisopgave for 1872, S. (31).

Topsøe, H., Dr. phil. , og Kand. Christiansen, Betænkn. afgives ang. deres

"Krystallografisk-optiske Undersøgelser«, S. (43), (45)— (47); Guldmc-

daillen tilkjendes ham, S. (47).

Tyge Brahes Brevvexling , Afskrifter heraf indsendes af Exam. polyt. Friis,

S. (11); Spørgsmaalet om dens Udgivelse henvises til den tidligere

nedsatte Komité, S. (11); Resten af Manuskriptet dertil indsendes

af Hr. B. Friis, S. (41).

Udjævning af lagttugelsesfejl, Foredrag af Docent L. Lorenz, S. (10).

Ussing, J.L., Prof. Dr., er Medlem af Komiteen ang. Tyge Brahes Brevvexling,

S. (11) Note; gjenvælges til Redaktor, S. (44).

Varmegraders Bestemmelse i absolut Maal, Afhandling af Docent Lorenz,

S. (33) og S. 1—21.

Warmlng, Lugen, Dr. phil., vinder Prisen for Besvarelsen af det botaniske

Prisspørgsmaal for 1870, S. (IG); indsender Overslag over Tavlerne

til hans Prisskrift, S. (34).
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Westergaard, N. L., Kliilsr. I'iof. I)r. , r(ii('l;i'i.'^fr iioiile li(;ina'rkiiiiii;cr om
(len Imtorishc Kritik al' l)i'. 11. Itørdmn, S. [Vi).

Videnskabernes Selskab, dels Piisopgavoi l)csvarcs, S. (13) Oi; (Hi), (50)— (ijl).

— iidsa'Hcr Prisopgaver, S. (2R)— (:i.i), jfr. S. (12).

— forliojer Prisen for den astronomiske Prisopgave for 1.S72, S. 127).

— optauer nye Medlemmer, S. (:5S), (;')3).

— dets Tal) af MiMilemmer:

1) indenlandske: C. F. Allen, S. (II), .4. -S'. Ørsted, S. (.ji)), F. C. Sibbem,

S. (;VS).

2) udenlandsk: J.-M.-C. Duhamel i Paris S. (o3).

— dets historisk-fiioso(iske Klasse foreKTiitjer Bedommelsen af en Prisafhand-

ling om Snorri Sturluson, S. (13); foreslaar kun at uds<xtte ét histo-

risk Prisspørgsmaal for 1872, S. (27).

— dets malhematisk-naturvideriskabelige Klasse forelægger Bedømmelsen af

de indkomne Besvarelser af den botaniske Opgave for 1870, S. (16).

— dets Regnskabsoversigt for 1871, S. (39)— (40).

— dets Budget for 1873, S. (55)— (58).

— dets Skrifter, S. (48), (53).

— Oversigt over dets Forhandlinger, S. (48).

— dets Kassekommission s. Kassekommissionen.

— dets Kommission for Udgivelsen af Reyesta Dlplomatica Historiæ Danicæ

misler et Modlem i Prof. I)r. Allen, S. (11); til Medlemmer vælges

Prof. Dr. Schiern oa Pastor Dr. 77. Rørdam, S. (36); de modtage

Valget, S. (38); afgiver Vidnesbyrd om Kand. Seidelins Virksomhed

for samme, S. (50); begjærer Forhøjelse af den aarligeSum til dens

Virksomhed, S. (52).

— dets Meteorologiske Komité: Prof. Johnsirup udtræder af denne og Prof.

A. Colding vælges i hans Sled, S. (35); indstiller Cand. mag. P. la

Cour til at belønnes med Sølvmedaillen, S. (44)— (45).

— dets Embedsmænd s. Præsidenten, Sekretæren og liedaktoren.

— dets Legater s. Legater.

- dets Guldmedaille, S. (13)-(15), (10)- (26), (47), (51).

— dets Solvmedaille, S. (44)—(45) og (48).

— dets udenlandske Forbindelser, S. (11), (43), (49).

— de af det understøttede Værker: JBibliotheca Danica, 1ste Hæfte, ved Ju-

stitsraad Chr. Bruun, S. (52); Justitsraad Dr. Minks Supplement til

hans "Eskimoiske Eventyr«, S. (10); »Roskilde Domkirkes Beskri-

velse«, udg. af Foreningen til Udgivelsen af danske Mindesmærker,

Afd. 2—3, S. (60).

— dets Lokales Afbenyttelse, S. (53).

— Tilbageblik paa dets Virksomhed i Aarets Løb, S. (59)— (60).

Wien s. Mineralog. Museum.

Vildtvoxende Plante kemisk undersøgt, Prisopgave herom, S. (32).

Vimercati, G., Greve, i Firenze, udvexler Rivista scientifico-industriale mod

Selskabels "Oversigter«, S. (49).

WinkeUHorn, F., Cand. mag., faar nogle af Selskabets Træsnitsblokke til-

laans, S. (50).



168

Worsaae, J. J. A.^ Etatsraad, fremlægger paa Prof. Paludan-Mullers Vegne

det fjerde Stykke af hans "Studier til Danmarks Historie i det

trettende Aarli.», S. (3S).

Vortemcellcens Blomsterkup, Betænkning over Afhandlinger om dette Pris-

spørgsmaal (jfr. Fonjrening o. s. v.), S. (IG)— (2G).

Zeuthen, II. O., Docent Dr., optages som Medlem, S. (53).

Ægyptens nyere Folkelitteratur , Foredrag herom af Prof. A. F. v. Mehren,

S. (38) og 37—71, Resumé, p. 23— 24.

Ørsted, A. S., Prof. Dr. , er Medlem af Komiteen til Bedommelse af Besva-

relserne af den botaniske Prisopgave for 1870, S. (16)— (26); til-

stiller Seisk. et Expl. af den svenske Oversættelse af hans Løv-

sporeplanter, S. (34); meddeler Bemærkninger om Stammens indre

Bygning iudeuior Fgefamilien, S. (44); hans Død, S. (59).

Rettelser.

s. (12), Note. Det er ganske rigtigt, at i Selskabets Historie ved Molbech
omtaler Afsnittet om Selskabets Prisopgaver aldeles ikke, at den mathe-

matisk-fysiske Opgave for 1806 var bleven besvaret, endnu mindre, at

den var bleven tilfredsstillende besvaret af Man. de Mello, og Prisen

ham tilkjendt; men senere har jeg fundet, at Molbech dog leiligheds-

viis har anfort dette paa et andet Sted: S. 323, Anmærkn., i Anledning

af Mathemalikeren Joh. Ni c. Tetens Død. Bedømmelsen af de tretten

indsendte Besvarelser var nemlig det sidste Arbeide Tetens under sin

Sygdom udførte. J. Stp.

S. (34), L. 8 fra oven er udfaldet Tallet 28.
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Qnestions mises au concours pour Tannée 1872.

Glasse d'Histoire et de PMlosophie.

Question d'Histoire.

(Prix: la médaille d'or de la Socicté.)

Dans les derniers temps, il a été découvert dans le centre et le

nord de l'Europe une quantité surprenante d'antiquités romaines

et demi-romaines des premiers siedes de l'ére chrétienne. Ces

Irouvailles réflétent, dans la marche de la civilisation, certaines

interruptions et oscillations qui serablent provenir de grandes

migrations de peuples mentionnées par l'histoire, lesquelles pa-

raissent a leur tour élre en rapport avec l'élablisseraent déQnitif

de råge du fer dans le Nord, et avec la premiere colonisation

compléte de la presqu'ile scandinave.

Pour éclaircir cette question, la Société demande un tableau

comparatif des principales trouvailles romaines ou demi-romaines

faites jusqu'ici dans les pays du centre et du nord de TEurope

qui élaient situés au-delå des frontiéres de l'Empire romain, et

désire que ce tableau soit accompagné d'un exposé, base tant sur

ces données archéologiques que sur les documents historiques,

par lequel on fera connailre l'étendue et l'importance du courant

de la civilisation romaine dans les dites contrées, et spécialement

les changements que ses interruptions et son arret déflnitif onl

apportés dans la civilisation et la colonisation du Nord.



Classe de Matliématiques et d'Histoire naturelle.

Question d'Astronomie.

(Prix: la médaille d'or de ]a Société plus une somme de 50 Ducats daDoi&,

Valeur de la médaille.

I

Les recherches détaillées dont les spectres des planetes ont

élé Tobjel depuis fintroduction du spectroscope dans rastronomie,

sont loin jusqu'ici d'avoir conduit a^des resultats qui présentent

entre eux un accord salisfaisanl, méme en ce qui concerne les

points principaux. Pour le moment, on ne sait posilivement qu'une

chose, savoir que ces spectres ne sont nullement identiques avec

celui de la luraiére solaire, tandis qui! regne une grande incerti-

tude, voire méme, en certains cas, une veritable contradiction,

des qu'il s'agit de determiner la position des nouvelles raies et

zones d'absorption, lesquelles, pour ce qui regarde Uranus, par

exemple, semblent changer complétement le caractere et la nature

du spectre. Ces recherches, pour avoir toute la précision dési-

rable, exigent, il est vrai, des observations qui appartiennent aux

plus difficiies et aux plus délicates de rastronomie, mais les

discordanccs mentionnées plus haut, et notamment celles qui se

rapporlent aux recherches antérieures å 1868, doivent certainement

étre atlribuées en partie å labsence complete d'une échelle spec-

trale normale et générale, telle que M. Angstrom l'a donnée il

y a quelques années dans son celebre travail.

Dans la conviclion que les analyseurs et instruments de pré-

cision dont on dispose aujourd'hui, permettent de faire Texamen

spectroscopique des planétes Venus, Mars, Jupiter, Salurne et

Uranus, de maniére qu'il ne puisse plus y avoir de doutes rela-

tivement a la position et å la nature speciale des raies princi-

pales, des groupes et des zones dans chacun de ces spectres, la

Société Royale Danoise des Sciences demande qu'on lui donne

une description des spectres de ces planetes, en Taccompagnant

dune critique comparée des resultats obtenus antérieurement par



le Doctciir 'NVilliain Huggins, le I*ere Sccchi, le Docleur H.

Vogel et, en cc qui concerne parliculierement Jupiter, par M. Le

Sucur a Melbourne, et propose comme prix sa racdaille (for avec

une somme d'argent rcprésenlant la valeur de cetle médailic.

Question d'Histoire naturelle.

'Prix: la médaille d'or de la Société.)

II y a maintenant cent ans quont clé publiées les celebres

observations de O. F. Muller sur la reproduction agame

(gemmiparité) chcz les Xaides, et quoiqu'il n'y ait aucune raison

de douter de leur parfaite exactitude dans tous les points essen-

tiels, il serail tres désirable qu'elles fussent reprises au point de

vue actuel de la science, et avec les moyens dont elle dispose

aujourd'hui. Scliultze, Leuckart et M i n o r ont fourni de pré-

cieuses contributions a Ihistoire de ce mode de reproduction chez

les Naides propremcnt dites, de méme que Claus et Lankester,

chez les Chætogaster; néanraoins, il s"en faul encore que la

science soit en possession de matériaux suffisants pour Tintelli-

gence de tous les points dont il est nécessaire de tenir compte.

On ne sait pas au juste quelle est la premiere origine des bour-

geons ou nouveaux individus, et les rapports entre les modes de

reproduction gemmipare et scissipare ont par suite besoin d'étre

mieux éclaircis ; l'évolulion compléte, depuis le moment ou une

Naide sort de l'æuf jusqu å ce que, parmi les generations issues

de celtc Naide, il sen trouve de nouveau de sexuées, n'a pas été

étudiée dans toutes ses phases, et on peut encore se demanden

si les mémes individus (Zooides) sont gemraipares et sexués, ou

si les reproductions sexuelle el agame sont strictement réparties sur

différents individus ou generations. — Quanl aux deux autres groupes

d'Annélides chez lesquels la reproduction agame a été observée

jusqu'ici, savoir les Syl I ides et les Serpu lid es, la question en

est å peu pres au méme point.



Pour ces molifs, la Sociélé désire provoquer une recherche

approfondie et répondant aux exigences acluelles de la science,

de la reproduclion agame, et de tous les points qui s'y ralta-

chent, chez un des groupes de ces Annéiides scliferes. Elle pro-

pose done sa médaille d'or comme prix a celui qui résoudra celle

queslion d'une maniére salisfaisanle, soit pour une ou plusieurs

especes du groupe des Naides (les Chælogaster y compris), soit

pour une ou plusieurs especes de Syllides ou d'Annélides tubicoles.

Les mémoires devronl élre accompagnés des dessins nécessaires, afin

d'éclaircir les points sur lesquels les recherches auront spéciale-

ment porlé.

Les réponses å ces questions peuvent élre écriles en latin,

en francais, en anglais, en allemand, en suédois ou en danois.

Les mémoires ne doivent pas porter le nom de l'auteur mais une

devise, et élre accompagnés d'un billet cacheté muni de la méme

devise, et renfermanl le nom, la profession et I'adresse de l'au-

teur. Les membres de la Sociélé qui demeurent en Danemark ne

prennent point part au concours. Le prix accordé pour

une réponse salisfaisanle å Tune des questions proposées, est la

médaille d'or de la Sociélé d'une valeur de 50 Ducals danois*),

et, pour la queslion d'aslronomie, celle médaille accompagnée

d'une somme d'argent équivalente.

Les mémoires devronl élre adresses, avant la fin du mois

d'Oclobre 1873, au secrélaire de la Sociélé, M. le conseiller J.

Japelus Sm. Steenstrup.

*) 50 Ducats dunois = 450 Francs.

(Rés. du BuU. de la Soc. Roy. Dan. des scienc. p. 1872.)



Sur l'existence des proportions multiples dans les phénoménes
de l'affinité.

par M. Julius Thomsen.

(Voir p. 22—36.)

Mes recherches sur raffinilé entre Tazote et l'oxygene ont a plu-

sieurs reprises appelé mon attention sur un fait que j'avais déja

observé il y a quelques années (Pogg. Ann. 92), a savoir que la

chaleur dégagée dans les reactions chimiques est, en beaucoup

de cas, un simple multiple de constaotes communes. Bien que,

dans le cours de mes travau.t, j'aie souvent eu l'occasion de faire

cette observation, il m'a cependanl toujours paru hasardeux de

formuler une pareille loi, tant quelle ne pouvait étre appuyée sur

des preuves certaines; car une loi sur Taffinité d'apres des mul-

tiples de constanles communes, peut, si elle est fondée, avoir une

grande importance pour le développement de la théorie de faffi-

nité ou de la chimie dynamique, tandis que des erreurs å eet

égard feraient facilement entrer les recherches dans une mau-

vaise voie.

Si, pour établir la loi dont il s'agit, j'avais pu utiliser les

anciennes recherches thermochimiques, j'aurais déjå å ma dispo-

sition un assez grand nombre de matériaux. Malheureusement,

par suite des nombreuses inexactitudes que j'ai constatées dans

les anciennes determinations thermochimiques, je ne puis leur ac-

corder qu'un faible degré de conGance, de sorte que j'en suis

presque exclusivement réduit å mes propres recherches; je pour-

rai cependant me servir de quelques nombres anciens qui ont été

trouvés å peu pres concordants par différents expérimcntateurs.

En me basant sur ces données, je vais maintenant justifier, par

divers exemples, que la chaleur dégagée dans plusieurs reactions

chimiques est un multiple de constanles communes.

1. Formation des composes oxygénés du soufre.

J'ai déjå, il y a quelques années, déterminé la chaleur pro-

duite par Taction du chiore sur une solution aqueuse d'acide sul-
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fureux; elle s'éleve å 73906'= pour chaque molécule de chlore.

J'ai en outre trouvé que le dégagement de chaleur dii å l'ab-

sorption de l'acide sulfureux dans I'eau, est de 7698*^ pour chaque

molécule d'acide sulfureux. En ajoutant å ces resultats ceux que

j'ai publiés derniérement (Berl. Ber. 4, 941) sur Taffinité de l'hy-

drogene pour le chlore et l'oxygene, nous aurons (pour = 16)

{SO^- Aq, Cl^) = 73906«=

{SO-,Aq) == 7698

(77, C/, Aq) = 39315

(H2^ O) = 68376

A l'aide de ces nombres, on peut calculer le dégagement

de chaleur qui se produit, lorsque Vacide sulfurique dissous dans

Veau^ est forme par Vaction réciproque de Cacide sulfureux^ de Voxy-

géne et de I'eau. On a en effet

{S0\ Aq) + {SO^-Aq, Cl'') = {SO'-, Cl\ A q)

et

{SOS Cl'-, Aq) = (SOS O, Aq) -{- 2 {C I, £7, Aq) — (5% O).

D'aprés les nombres précédents, il viendra alors

7698'= + 73906'= = {SO'-, O, Aq) ~ir 78630«= — 68376«=

et par conséquent

(SO-, O, ^?) = 71350'=

c'est-å-dire que lorsque le gaz acide sulfureux et foxygéne, en

présence d'une grande quantité d'eau, réagissent l'un sur Tautre

pour former une solution tres étendue d'acide sulfurique, le dégage-

ment de chaleur qui accompagne la reaction est de 71350'= pour

chaque molécule d'acide sulfureux.

Dans les Ber. Berl. Chem. Ges. 3, 496, j'ai déterminé la

chaleur dégagée par la dissolution de l'acide sulfurique monohydraté

dans I'eau, et, en continuant les expériences jusqu'å 1600 molé-

cules d'eau pour 1 molécule dacide sulfurique, trouvé

{SO^ m, Aq) = 17848"=

Ce nombre est préciscment le quart de celui qui est donné plus

haut, car

{SO'-, O, Aq) = 71350 = 4.17837«=

Pour raraener å ses elements la formation de l'acide sulfu-

rique", il faudrait connaitre la chaleur qui se degage lorsque le

soufre et l'oxygene se combinent pour former de l'acide sulfureux.

Je n'ai pas déterminé ce nombre, comme il appartient å une serie

de recherches que j'entreprendrai plus tard ; mais il est déjå
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connu, da moins approximativcment, par des cxpéricnccs anlé-

rieures. M. Andrews a trouvé quo 1 gramme de soufre degage

en brillant 2307*^; plus tard , MM. Favre <fc Silbcrmann ont

trouvé 2221'^, iioml)re qui, oti le sait, n'a pas élé déterminé

avec le calorimetre a mercure. Si l'on multiplie maintenant ces

nombres par le poids atomiquc du soufre, 32, il vient

73824*= Andrews
(S, 0-) =

71072«= Favre & Silbcrmann.

Il est facile de voir que ces nombres, et surlout le dcrnier,

sont en conncxion ctroite avec ccux qui précedenl. Pour les

principaux composes oxygénés du soufre, on Irouve ainsi:

(S, 0-) = 71072"= = 4,

(SO-, O, Aq) = 71350 = i

{SO* fl-', Aq) ^ 17848 = 1 ,

iso'^, O, rr-0) = 53502 = 3

(S, 0^ ir- O) = 124574 = 7

(S, 0^ Aq) = 142422 == 8.17803

17768*= Favre & Silbcrmann.

17837 Thomsen.

17848 Thomsen.

17834 Thomsen.

17796

II n'est done pas douteux que les grandcurs des affinités qui

sont satisfaitcs dans les reactions précédentes doivent ctre considérces

comme des multiples d^une conslante commune^ et que cette constante

est nSW environ.

2. Formation des composes oxygénés de l'azote.

Les acides azoleux, hypo-azolique et azotique se forment du

bioxyde d'azote de la maniére suivante. On fait passer, en pro-

portions convenabies, du bioxyde d'azote sec et de l'oxygene

également sec dans un reservoir en piatine placé dans le calori-

metre et OU les deux gaz se combinent, tandis que la chaleur

produite par cette combinaison est absorbée par l'eau qui entoure

le reservoir, et mesurée. De ce premier calorimetre les gaz raé-

langés et combinés sont dirigés dans un second calorimetre ,
ou

ils sont dissous dans l'eau, et ou la chaleur qui accompagne

cette dissolution est mesurée. L'acide hypo-azotique dissous dans

l'eau est ensuite oxydé par le chlore, qui le transforme en acide

azotique, et la chaleur qui se degage, mesurée.

Dans les mémoires détaillés que je public régulierement,

j'exposerai toutes les parlicularités de ces operations, et me bor-

nerai ici aux resultats principaux.
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Mes recherches, en ce qui concerne les Irois expériences ci-

dessus, ra'ont donné les norabres suivants:

(^2 0% 0-) = 39136«=

(A'^OS Aq) = 15505

{N'^O* Aq, cr-) = 28554

c'est-a-dire que, lorsque le bioxyde d'azote se combine avec

Toxygéne sec pour former de racide hypo-azolique, et que cette

combinaison est å l'état gazeux, la chaleur dégagée, pour chaque

2 molécules ou 60 grammes de bioxyde d'azote, est de 39136*^.

Dissout-on l'acide hypo-azolique dans l'eau, le dégagement de

chaleur est de 15505'=, et oxyde-t-on enfin cette dissolution avec

le chlore, il s"é!éve å 28554*.

Ces nombres ne permeltent pas de dislinguer immédiatement

la constante commune; mais, en ajoutant les deux premiers, il vient

(A2 O-, 0-) + (^"^ os Aq) == (A'2 o-, 0% Aq)

d'oii

{A2 02, 0% Aq) = 54641= = 3 . 18-214=

soit environ le triple de la constante. Mais comme l'acide hypo-azotique

se Irouve dans un etat anomal, et est sourais a une dissociation, il y

a lieu de supposer que la décomposition partielle de la molécule

de eet acide augraente la reaction (A^ O", O') de 2700= environ,

de sorte que le dégagement de chaleur observé n'est pas un mul-

fiple de 18200=; réciproquement, lorsque l'acide hypo-azotique est

dissous dans l'eau, d'ou résulte une décomposition qui fait dis-

paraitre eet etat anomal, la reaction doit étre dirainuée précisément

de la mérae quanlilé, en sorte que la somme des deux reactions

donne une valeur normale, ou un multiple de 18200=.

La reaction due å Toxydation de la dissolution d'acide hypo-

azolique par le chlore, est représenlée par l'équalion

C/2 _|_ //2Q _|_ ^^2 0* Aq = 2HClAq + N-0^ Aq,

•et l'effet calorifique devient ainsi:

{N^O^Aq, Cr-) = {^'-0' Aq, O) + 2 {H , CL Aq) — (H% O),

ou, en substituant les norabres trouvés par moi,

28554= = (A2 Qi Aq, O) + 78630= — 68376=,

d'oii

(A2 O^ Aq, O) == 18300=,

c'est-å-dire que la transformation en acide azotique de l'acide

hypo-azotique dissous, par l'aclion de Toxygene, donne un dégagement

de chaleur qui est précisément la constante menlionnée plus haut.
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De ces nombres. on dcduit en oulre la citaleur produile par

la transformation du hioxyde d'aiote en acide azotique: car lorsque

le bioxyde d'azole cst transformé par l'oxygcne en acide hypo-

azotique, et que celui-ci esl dissous dans l'eau et soumis å

l'action de l'oxygéne, il se forme de l'acide azotique. C'est ce qu'on

exprime par la formule

(lS-0'^, 0-) 4- (A'-OS Aq) + {N'-O^Aq, O) = (A'^ 0% 0% Aq)

En y subslituant les nombres connus, il vient:

39J36' -h looOo^ -+- 18300^ = (A-^ 0% 0% Aq), ou

(N'-O-, 03, Aq) =^ 72941«= = 4. 18235,

c'est-å-dire que lorsque le bioxyde d'azole dissous dans l'eau est

transformé en acide azotique, il se produit un dégagement de cha-

leur qui cst le quadruple de la conslante.

Comme on le voit par ce qui précéde, la chaleur de formation

de l'acide azotique a été déterminée, sans qu'il ait été nécessaire

de fairc quelque hypothése relativement å la décomposition que

subit eet acide quand on le dissout dans une grande quantité

d'eau , car, dans les formules, cette dissolution est toujours ex-

primée par N-O^Aq, On peut maintenant prouver que la dé-

composition de l'acide liypo-azotique en présence d'une grande

quantité d'eau, ne donne pas du bioxyde d'azole et de l'acide azo-

tique, mais de l'acide azoteux et de l'acide azotique.

En admetlanl le preraier mode de décomposition, on aurait:

3 ^- O' -i- Aq = A2 02 + 2 N- O^Aq,

et la reaction calorifique correspondante serait:

3{N-0\ Aq) = 2(A-0S O^Aq) — (A'2 0% O^).

On a en oulre

{A"2 0S O, Aq) = (A2 0% Aq) + (y'-O^Aq, O),

et, en combinant celle équation avec la précédente, il vient finalement:

(A'^O-, 02) -h (.\2 0i, Aq) = 2{N-0*Aq,0).

Mais, comme d'aprés les determinations directes données plus

haut, le premier membre de cette équation est egal å 54641',

tandis que le second ne s'éléve qu'å 36000'^, la reaction ci-dcssus

nest pas la veritable.

11 faut done admeltre que, dans ces circonstances, l'acide

hypo-azotique se décompose en acide azotique et en acide azoteux

d'aprés l'équation

2JS^0* + Aq = S'O'^Aq + y-O^Aq
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et la chaleur de formation de l'acide azoteux peut alors se calciiler

par la formule

2(iV^ 0',Aq) = {A'2 0% OS Aq) + (.T^ Q2^Q^ 4,^) _ 2(A'2 OSO^),

En y subslituant les nombres connus, il vienl

2.15505^ = 72941'= + (A-O-, O, A q) —2.39136«

dou

{N- O-', O, Aq) = 36341« = 2 . 18170«

c'est-å-dire que, dans la conversion du bioxyde d'azote en acide

azoteux, la grandeur de raffinité est également un multiple de la

méme constante.

Il serait maintenant tres interessant de determiner la chaleur de

formation du bioxyde d'azote lui-mémc; mais je n'ai pas réussi jusqu'ici

a le faire exacteraent, parce que la décomposition de l'oxyde d'azote,

dans toutes les réaclions que j'ai examinées, n'a pas lieu d'une

maniére assez constante, pour qu'elle puisse scrvir dans des re-

cherches calorimétriques. M, Bertlielot a essayé de determiner

cette affinité par la chaleur de combustion de la poudre: mais le

resultat auquel il est arrivé ne peut inspirer aucune confiance, en

partie parce que son calcul s'appuie sur beaucoup de determinations

inexactes, en partie parce que la valeur cherchée se présente

comme une difference entre deux nombres tres grands, tandis

qu'elle n'en constitue probablement que quelques centiémes.

MM. Favre et Silbermann ont Irouvc — 17448« pour la chaleur

de formation du protoxyde d'azote. Comme j'avais déterminé la

chaleur de combustion de l'hydrogéne et de l'oxyde de carbone dans

Toxygéne, j'essayai aussi de la determiner dans le protoxyde

d'azote en employant le méme appareil. Je fis bruler tour å tour

de l'oxyde de carbone dans du protoxyde d'azote, et du protoxyde

d'azote dans de Thydrogéne. Dans ces combustions, il se degage

toujours des vapeurs rutilantes, méme lorsque, comme dans la

derniére expérience, on fait bruler du protoxyde d'azote dans une

atmosphére dhydrogéne. Les resultats ne peuvent par suite

presenter la méme exactitude que les autres. Par la premiere

méthode, j'ai trouvé, pour chaque molécule de protoxyde d'azote,

— 18626«, et, par la seconde, — 18007«, ou en moyenne,

(A'2^ O) = — 18316«.

L'affinilé est ici negative; mais sa valeur numérique est tou-

jours egale å la méme constante.



13

En réunissant les résultals qui précédcnt, on oblicnt le la-

bleaii stiivatU

== 39136'^ ) Reactions anomales

== 15505 i (Voir plus haul.)

= — 18316 =~ 1 . 18316

= + 18300 = + 1 . 18300

= 36341 = 2.18170

54641 = 3. 18214

72941 = 4.18235

(A'-O«, Aq)

(N-,0)

(A2 0*Aq, O)

(S^O\0,Aq) =
(A-2 0S0S^?) =
{K^O-,0'\Aq) =

•)

La Valeur moyenne du factcur commun esl done 18260%

tandis que pour les composes oxygénés du soufre, nous avons

trouvé 17820*^; la dilTérence esl de 2 p. c. environ. Les 3 der-

niers nombres montrent que le dégagement de chaleur crolt avec

la quanlilé d'oxygéne, de 18200' pour cliaque atome de ce gaz.

3. Formalion des oxydes du manganes e.

Comme le manganese forme beaucoup de composes avec

Toxygéne, une recbcrche Ihermochimique corapléte de ce mélal

aurail un tres grand inlérél. Malheureusemenl une pareille re-

cherche renconlre des difficullés considérables , el je n'ai pas

réussi jusqu'ici a la mener a bonne fin. Cependanl je l'ai poussée

assez loin, pour savoir avec cerlilude qu'elle conduirail a une con-

stanle a peu pres de la méme grandeur que la précédenle, el

que le dégagement de chaleur^ pour chaque atome d'oxygene^ pré-

sente de tuerne ici une difference egale å la constante^ mais en sens

contraire de ce qui se passe pour les composes oxygénés de l'azotc. En

etfel, landis que, chez ces derniers, la quantité de chaleur ou l'affinilé

croil de la valeur de la conslanle, pour chaque atome doxygene,

€lle dirainue de la méme quantité chez les oxydes du manganese.

D'aprés le mode d'écrire que j'ai adopté (Ber. Berl. chem.

Ges. 4, 586), la formule Mn signifle de l'hydrate de proloxyde de

manganese, chaque Irait horizonlal désignant une particule d'hy-

droxyle, de sorte que Aln équivaul å Mn O^ H- ou Mn O . H- O.

Si Ton designe mainlenanl par a la conslanle, qui esl egale å

18000"^ environ, on aura:

(2 ^, 02) = 2 «

(2 Mn, 0% Aq) = O

(2 iWn, O^, Aq) = —a
€n sorte que la conversion de Thydrale de proloxyde de manga-
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nese en hydrale de peroxyde est accompagnée d'un déga gement

de chaleur, tandis qiie la formalion de l'acide manganique ne de-

gage pas de chaleur, et celle de l'acide liypermanganique en pro-

duit une absorption.

Lorsque j'aurai terminé mes recherches sur le manganése, je

reviendrai sur ce point.

4. Formation des sulfates métalliques.

Il existe quelques anciens travaux sur l'oxydation des métaux.

Bien qu'ils ne puissent prétendre å une grande exaclitude, je

m'en servirai cependant ici, comme les resultats obtenus par les

divers expérimentateurs sont assez concordants. Plus tard, lorsque

j'aurai étendu mes recherches å cette question, j'y reviendrai.

Pour l'oxydation du cuivre, nous avons:

[Cu, O) = 38304«; Andrews

36528 Dulong

37416 = 2 . 18708*

D'apres mes recherches, la chaleur de neutralisation de

l'oxyde de cuivre est (1. c.)

(CuO, SO'^Aq) = 18800«= Thomsen.

d'oii

{Cu, O, SO'^Aq) = 06216"= = 3. 18705'.

La formation du sulfate de fer par la reaction du sulfate de

cuivre et du fer, donne lieu au dégagement de chaleur suivant:

(Fe^ O, SO'^ Aq) — (Cu, O, SO'^ Aq) = 37820« Favre Æ Silb.

37470 Andrews

37645 = 2 . 18822

[Cu, O, SO^ Aq) = 56216 = 3 . 18705

(Fe, O, SO-" Aq) = 93862 = 5 . 18772.

Pour l'oxydation du plomb^ j'ai déjå, il y a piusieurs an-

nées (Pogg. Ann. 93. p. 37) trouvé la valeur 54336*, qui concorde

bien avec les nombres suivants:

(P6, O) = 54336* Thomsen

53010 Woods

55340 Favre & Silb.

54229*.

Mainlenant, comme d'apres mes determinations (Pogg. Ann.
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Vol. 163 p. 531), la chaleur de neutralisation de l'oxyde de plomb

pour Tacide azotique cst de 17770', et que la dilTérence entre la

chaleur de iieulralisalion des acides suliurique et azotique est de

3530* (I. c. p. 387), la chaleur de neutralisation de l'oxyde de

plomb pour l'acide sulfurique serail de 21300*^, en supposant que

!e sulfate de plomb rcste dans la dissolution, hypothese qui esl

nécessairc pour la comparaison. On a ainsi:

{Pb, O) = 54229*

*(Pb O, SO^ Aq) = 21300

*(P6, O, SO^ Aq) = 75529«= = 4.18S82'.

L'étoile placée devant la formule indique que la reaction esl

supposée se faire dans des conditions anomales, dans ce cas, par

exemple, sans précipitation du sulfate.

Pour la chaleur d'oxydation du cadmium^ il n'existe qu'une

seule determination

(Cd, O, tP O) = 30462«= Ditte

(Cd, SO^Aq) = 23820 Thomsen

(Cd, O, SO^ Aq) = 54282 = 3 . 18091«=

La chaleur d'oxydation du zinc a été déterminée par plusieurs

expérimentateurs ; voici les nombres trouvés

{Zn, 0)'== 84660 Hess

85860 Andrews

84800 Dulong

84900 Favre & Silb.

{Zn, O) = 85050'

{Zn, SO^ Aq) = 23410 Thorasen

(Zn, O.SO^Aq) == 108460 = 6.18077«=.

Quant au magnesium^ j'ai trouvé pour la chaleur d'oxydation

de l'hydrate 149700°, et M. Ditte a trouvé pour le maximum de

l'oxyde anhydre, 148600«=. On a done:

[Mg^ O, ^2 Q) ^ 149700«= Thorasen

(Wg^ SO^Aq) = 31200 Thomsen

(Mg^ O, SO'^Aq) = 180920 = 10.18092'.

En resumé, lorsqu'un metal, l'oxygéne et Tacide sulfurique

tres étendu réagissent l'un sur l'autre de maniére que le sulfate

produit reste en dissolution dans l'eau, le dégagement de chaleur,
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OU la grandeur des affinités satisfailes, peut ctre exprimé par les

Dombres suivants:

(Cw, O, SO'^ Ag) = 56216 = 3.18700«

^(Pb, O, SO'^ Aq) ^ 75550= 4.18888

(Fe, O, SO'^ Aq) = 93861= 5.18772

{Cd, O, SO'^Aq) = 54282 = 3.18094

(Z«, O, SO'^ Aq) = 108460 = 6.18077

[Mg, O, SO^ Aq) = 180920 = 10.18092

La loi de l'affiiiité d'aprés des multiples de constanles com-

raunes se inonlre ici si clairement qu'il ne peut rester aucun

doute a ce sujet. Quelques petites corrections pourront bien plus

tard étre iritroduites dans les nombres qui précédent, parce que

plusieurs d'entre eux s'appuient sur des observations déja an-

ciennes, mais ils ne subiront certainement aucun changement ira-

portant. 11 est du resle interessant de voir que le cuivre, le

plomb et le fer ont la méme constante, 18790' en moyenne, et

que la constante du cadmium, du zinc et du magnesium a aussi

une Valeur egale, mais moindre que pour les métaux précédents,

18090*^ en moyenne. Que ces métaux se séparent ainsi en deux

groupes , cela n'a rien qui puisse étonner, et c'est une nouvelle

preuve que les trois derniers conslitucnt un groupe chimique dé-

terminé. La difference dans la grandeur de la constante n'est

d'ailleurs que de 4 p. c. , et on sail que toutes nos soi-disant

constantes pliysico-chimiques présentent une variation qui dépasse

souvent de beaucoup cette proportion; c'est ainsi que, dans la

loi de Dulong et Petit sur la valeur constante de la chaleur mo-

léculaire, les écarts, dans la serie des métaux, vont au-delå de

10 p. c.

Si l'on voulait ramener la formation des sulfales aux ele-

ments eux-mémes, et ne pas conserver SO^Aq comme un des

termes des formules, 11 faudrait aux nombres ci-dessus ajouter

(voir plus haut).

(S, OS Aq) = 142422= = 8.17803'-.

On trouve alors

(Cu, .S, OS Aq) = 198638"= = 11.18058"=

*(Pb, S, OS Aq) = 217951 =-- 12.18163

(Fe, S, OS Aq) = 236283 = 13. 18176

(Cd, S, OS Aq) = 196704 = 11.17882

(Zn, S, OS Aq) = 250882 = 14.17920

(Mg, S, OS Aq) = 323342 = 18. 17963.
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Quoique, dans ce tableau, la valeiir de la constatile rie varie

que de Vl<> p. c. enviroii, j'altaclie cepcndant plus dimporlancc

å la reaction (W, O^ SO'-^Aq), parce que les pliénomeries calori-

fiques y soiit inoiiidres, et que la loi des multiples y ressort plus

clairemenl, les coefticients ctaul plus petits.

o. C o n cl u s io n s.

Dans ce qui précede, j'ai voulu justifier par quelques exem-

ples que la grandour de Tartinité, ou le dégagemenl de chaieur

dans les reactions cliimiques, cst un multiple de constantes com-

munes. S'il existe plus d'une pareille coiistanle, c'est ce qu'on

ne saurait dire a priori, mais il est certainemcnt hors de doute

que les constantes trouvées plus haut doivent étre considérées

comme idenliques.

II est en outre evident que la valeur de la constante se donne

d'eUe-mcme', il suffit de jeter un coup d'æil sur les nombres pré-

cédents pour voir quo la plus petite des affinités examinées est

précisément la constante cherchée, toutes les autres étant des

multiples de celle-ci. Comme valeurs minima, nous avons

{N'^ 0^ Aq, O) = 18300'=

{SO* H% Aq) = 17848

(A'S O) =-- —18316

et la constante est justement un nombre voisin de 18000'= ; c'est-å-dire

que, lorsque le protoxyde d'azote se décompose en azole et en

oxygéne, lorsque l'acide hypo-azotique dissous dans l'eau se com-

bine avec l'oxygene pour former de l'azide azotique, et que l'acide

sulfuriquc hydraté réagit sur une grande quantité d'eau , la cha-

ieur dégagée est approximativement la méme dans les trois cas,

el, dans les autres reactions que nous avons mentionnées, elle

est précisément un multiple du nombre ci-dessus.

Toutefois, on ne saurait conclure de lå que tout dégage-

ment de chaieur du å une reaction chimique est un multiple de

la dite constante. Il est sans doute nécessaire que les corps

mis en présence satisfassent, avant et aprés la reaction, å cer-

taines conditions communes; mais quelles sont ces condilions,

c'est ce qu'on ne peul guere dire å priori. Il est également pos-

sible que plusieurs constantes exercent å la fois leur inQuence,

mais l'avenir seul pourra decider cette question.

Les phénoménes menlionnés ici ouvrent un vaste champ aux

2
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considérations Ihéoriques sur les forces moléculaires; car si,

comme je n'en doute pas, il se confirme d'une maniére plus gé-

nérale, que la chaleur dégagée dans les reactions chimiques, ou

la qaantité de travail qui y correspond, ou, ce qui revient au

méme, la grandeur des afQnités salisfaites, lorsque divers corps,

ainsi que je l'ai montre pour les sulfates, forment des combinai-

sons analogues, est un multiple de conslantes communes, cela

semble indiquer chez les atomes et les molécules des propriélés

qu'on ne connaissait pas jusqu'å present. De méme, si le fait

que j'ai constalé pour les combinaisons de l'azote et du manga-

nese, a savoir que la grandeur des affinités salisfaites différe,

pour chaque atorae d'oxygéne, d'une conslante positive ou nega-

tive suivanl la nature du radical, se vérifie sur une plus large

échelle, ce phénoméne renferme, quant aux forces moléculaires,

une indication qui rappelle la théorie éiectro-chimique.

Quoi qu'il en soit, il est certain que le phénoméne dont il

s'agit, savoir l'affinité considérée comme un multiple de conslantes

communes, mérite å un haut degré d'attirer l'attention; car je ne

doule pas que sur celle base il ne se développe plus tard

une dynamique des reactions chimiques fondée sur Fétat molécu-

laire des corps. Lorsqu'on se rappelle quelle influence la dé-

couverte des proportions multiples, faite au commencement de ce

siécle par Dalton et Wollaston, dans la composition des carbures

d'hydrogéne et des oxalates , a exercée sur les progrés de la

chimie, puisqu'elle a servi de fondement å la Ihéorie atomique,

OD ne saurait nier que les phénoménes en queslion, s'ils se gé-

néralisent, n'ouvrent å la chimie un nouvel et vaste horizon.

Que ce phénoméne m'ail été connu depuis nombre d'années,

c'est ce qui rcsulte de mes publications anlérieures. Dans un

mémoire sur une loi générale de Taffinité publié en 1854 dans

Pogg. Ann. Vol. 92. p. 44, j'écrivais en effet ce qui suil:

„Es verdient beachtet zu werden, dass die Werlhe von

(/«, O, SAq) ais Multipla einer und derselben Grosse auf-

trelen; es ist namlich

fur Zn . . . (/?, O, "s Aq) = 6 . 1145'

-Fe — = 5.1129
- Pb — =-- 4.1129
- Cu — =3. 1120

-Ag — =1. 1126
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Die niiniliche Grossn Iritt als (jruiidzalil hervor in den

Ihermodynamen Åquivalenten der Metalle, worauf icli spiller

einmal zuriickkommen werde".

Ces nomhres correspondent a O = 1; pour = 16, la valeur

moyenne de la conslante devienl 16.1130=18080, précisément

le méme nombrc qiie j'ai donné dans le present mémoirc. La

plupart de mes confreres qiii se sont occupés de probleraes Iher-

mochimiques, semblent n'avoir pas eu connaissance des travaux

que j'ai publiés en 1853—ol dans les annales de PoggendorfT,

et cclte circonstance peul exjiliquer comraent il se fait que, d'une

part, cerlaines proposilions que j'y ai exposées, onl élé présen-

tées comme nouvclles dans des travaux publiés ultérieurement par

M. M. H. Sainle-Ciaire Deville, Berlhelot et autres auteurs, et

que, d'autre part, on n'a pas assez remarqué jusqu'ici l'existence des

mulliplcs dans les phénomenes calorifiques qui accorapagnent les

reactions chimiques. Jespere que dans i'avenir il en sera aulre-

raent.

P. S. Les nombres qui, d'aprés les recherches précédentes,

expriment la grandeur de l'affinilé pour les composes oxygénés

de l'azole, présenlcnt. comme on le verra par le tableau suivant,

un écart tres considérable avec les anciennes determinations de

M. Favre:

Thomsea. FaTre.
\

!

(A'2 O-, OS y<<7) ! 72940"=
|

41400«

(iV- OS O, Aq) i 36340 i— 13200

Je suis convaincu que la cause de ces grandes divergences

est due en partie å ce que M. Favre a opéré avec le calorimetre

å mercure, en partie å ce qu'il a choisi pour ses determinations

des reactions chimiques qui ne se prétent pas aux recherches ca-

lorimétriques.

Ce sont ces nombres anciens et erronés qui onl servi de

base aux calculs de M. Berthelot dans plusieurs des mémoires

qu'il a publiés ces derniéres années — par exemple ceux intitulés:

Sur la chaleur de formation des azotates, Sur la chateur de formation
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des composes oxygénés de Pazote^ etc. — et il en résulte néces-

saireraent que les vaJeurs ainsi trouvées sont des plus inexactes,

el ne peuvent recevoir aucune application théorique ni pratique. A
cela vient encore s'ajouler que M. Berthelot evalue å 3000*^ la

chaleur produite par la transformalion du bioxyde d'azote en acide

hypo-azotique , tandis que mes expériences ont donné pour la

méme quantilé 19568*=.

Compare-t-on les nombres de M. Berthelot et les miens, il

vient:

Berthelot.

(iV, O)

i(mO%0, Aq)

(NO, O)

+6900
—6600
+3000

— 8870 corrigé

+ 18i:

+ 19568

70)

68)
Thomsen

Je n'ai fait subir å la premiere valeur (iV, O) = 6900 que la

correction resultant de la determination inexacte de (N'^ O-, O^, Aq)^

mais sans toucher autrement au calcul de M. Berthelot.

En renvoyant a mon mémoire dans les „Berichte der che-

mischen Gesellschaft zu Berlin, 5. p. 181, je vais examiner les

observations que M. Berthelot, en réponse å ce mémoire, a in-

sérées dans les „Comptes rendus de l'Académie des Sciences"

74. p. 10i5.

M. Berthelot constate d'abord la divergence considérable qui

"regne entre les valeurs déterminées par raoi, et celles qui ont

servi de base å ses calculs, et termine par quelques remarques

au sujet de mes resultats. „La reaction entre le bioxyde d'azote

^et l'oxygéne, quels qu'en fussent les produils, était-elle totale

^dans le premier calorimétre de M. Thomsen, ou ne s'est-elle

jjpas achevée dans le deuxiéme, en présence de Teau?" En

premier lieu, il est tout å fait indifTérent, pour le calcul de la

reaction (A^ 0~, 0% Aq)^ que la reaction (A"-^ 0% 0-) soit totale

OU non dans le premier calorimétre, pourvu que la liqueur qui en

résulte dans le second ait la composition N^ 0^ Aq, ce que con-

firrae complétement Tanalyse faite pour chaque expérience; en effet

(iV2 0% 0% Aq) = (A^2 02^ 02') _|_ (^2 0^, Aq)

et la somme de ces reactions doit par conséquent étre toujours

la méme
(iV2 02, 02, Aq) = 54641«.
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En second licu, il n'y a pas de raison d'atlribucr a la reaction

(AO, O) un j^caractére lent et progressij^' ^ comme le suppose

M. Bcrthelol; car les expérienccs, qui ont été faites dans des

condilions variables de lemps el de quantité, donnent des nora-

bres qui ne s'écarlenl que de 1— 1,5- p. C. de la moyenne.

En tout cas ^ M. Berlhelot torabe dans une singuliere conlra-

diction lorsque, d'une part, il evalue å 3000"= la reaction (iVO, O),

el que, d'aulre part, il considere le nombre 19568', Irouvé par

moi, comme n'exprimanl qu'une parlie de la chaleur due å celle

reaction.

C'esl en outre sans le moindre fondemenl que M. Berlhelot,

invoquanl „la formation bien connue de l'eau regale", mel en

doule ma determination de la reaction (iV^ O* Aq^ O) = 18300*,

OU, ce qui revienl au méme, (A'- 0^ Åq^ 0^) = 36600*^. En

effet, d'une part, l'oxydation de ]S^ O^ Aq s'est faite au moyen

du chiore dans une liqueur contenanl 733 molécules d'eau pour

chaque molécule de N^ O*, el, dans une pareille solution, il ne

peut élre queslion d'une reaction des deux acides formes, les

acides azolique et clilorhydrique, d'aulant plus que les expé-

rienccs direcles ont montre que le mélange de ces acides dans

une liqueur aussi étendue, ne produit pas d'aulre dégagemenl de

chaleur que celui qu'on observe loujours en mélangeant des li-

queurs. D^autre part^ suivant mon habitude constante quand il

s'agit de la determination de nombres importants, je n'ai pas

manqué de controler mes resultats par une autre voie avanl de

les livrer å la publicité. J'ai en effet, dans une serie d'expé-

riences que je ferai connaitre plus lard en publiant les détails de

mes Iravaux, oxydé A'^ 0^ Aq avec le permanganate de potasse,

dont les conslanles calorifiques me sont connues, el Irouvé ainsi

les mémes nombres qu'avec le chiore.

Quanl aux valeurs de la reaction (A^^ O-, 0^, Aq)^ elles ne

peuvent faire Tobjet d'aucun doute, car on a:

(A2 0% 03, Aq) ^ (A2 0^, 0% Aq) + (A^ O* Aq, O)

et les valeurs de ces deux derniéres reactions sont indépendanles

de loule hypolhése; ainsi, landis que je puis donner avec cerli-

tude

(A2 0% 03, Aq) ^ 72941«,
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M. Berthelot ne compte pour cette reaction que 41400', soit plus

de SIOOC^ en moins.

Il est done evident que la plupart des resultats thcrmochi-

miques de M. Berthelot, concernant les rapports d'affinité dans

les corps qui dérivent des composes oxygénés de Tazote, ne peu-

vent rencontrer que peu de créance dans le raonde scientifique.

(Res. du Bull. de la Soc. Roy. Dan. des scieae. p. 1872.1
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Sur deux ouvrages arabes

par M. .4. F. Mehren.

(Voir p. 37—71.)

L)ans la seance de la Société Royale des Sciences du 19 Avril,

j'ai donné une esquisse générale de la liltérature arabe moderne,

et, a cetle occasion, analyse deux ouvrages qui sont des plus

populaires en Egypte, savoir: la description de la vie des Fellahs

de I'*Egypte, et la premiere parlie du cycle romantique appelé Chi-

stoire d-Abou Zcid.

Le prcmier, intitulé j^Kitab hazz el - Qahouf fi scharhi Qasidi

Abi Schadouf (poéme d'Abou Schadouf avec comracntaire), et dont

l'auteur, Jousouf b. Moh. as-Scharbini^ selon plusieurs indications

de son livre, a vécu vers la fin du XI siecle de l'hégire (XVII

siécle) , contient deux parties. La premiere nous trace un ta-

bleau tres exact de la vie et des mæurs des Fellahs, et est as-

saisonnée d'anecdotes relatives a leur stupidité et å leur gros-

siéreté; elle se termine par un poéme didactique en 193 vers, qui

en est comme le resumé, et est suivie d'un poéme en dialecte

des Fellahs, oil Tauleur nous met sous les yeux le paysan

égyptien se plaignant de ses tribulations , causées par Texces des

impots et son extréme pauvreté. C'est surtout au point de vue

de la lexicographie moderne que cette composition présente quel-

que intérét scientifique, car elle nous donne une nomenclature

assez curieuse des mets et des aliments les plus usités qui

font les délices du Fellah. Tel est le motif qui m'a engagé å

annoter les principales anomaiies de ce jargon, et a dresser

une liste alphabétique de ces termes techniques, et d'autres raots

vulgaires qu'on ne trouve que bien rarement dans la langue litté-

raire.
.

J'appellerai encore l'altention sur une particularilé assez

interessante de celte description de la vie des Fellahs: „ordinaire-

ment, dit l'auteur, ils se rassemblent pour leurs repas ou leurs

entretiens sur une colline, nommée tell ou koumm^ qui ne manque

jamais dans chaque village, et dont l'origine est due å l'accumu-
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lation séculaire de débris alimentaires , d'ordures etc." C'est ex-

actement la formation des Kjøkkenmøddings
,

qui ont acquis

tant de célébrité dans les sciences archéologiques, et que l'auteur

arabe nous dépeint ici assez naivement.

L'autre ouvrage, intitulé Qissat Khadra as-scherifa Walidet el-

emir AboU'Zeid (l'histoire de Khadra mere d'Abou-Zeid) , est la

premiere partie du cycle romantique d'Abou-Zeid, dont M. Lane

nous a fait connaitre le contenu principal. Cette partie se di-

stingue du reste du cycle par une rédaction plus moderne, et est

composée dans la forme métrique appelée Dour ^ ou trois hémi-

stiches ont la méme rime, différente de celle du quatriéme, qui

est répété, soit en entier soit en partie, au commencement du

distique suivant. Elle renferme 763 de ces disliques, et est fon-

dée sur le fait historique de la reunion des deux tribus arabes

Hildl et Zahlåtij dont la premiere, vers le milieu du IV siécle de

l'hégire, s'établit dans la Haute-Egypte sous le regne du calife

Fathimite Aziz, et de lå fit des excursions fréquenles dans les

Etats riverains de la Méditerranée, vers le Nord-Ouest. Le heros

populaire, Abou-Zeid, devient le champion de l'Islam dans les

guerres contre les Chrétiens, et comme on relrouve dans eet ou-

vrage la méme inQuence des idées religieuses que dans les chan-

sons de geste, ce rapport, joint å de nombreux points de res-

semblance dans la forme de ces deux especes de poémes , sem-

blerait prouver que la chanson de geste s'est développée sur

le modele de la romance arabe.

(Rés. da Boll. de la Soc. Roy. Dan. des scienc. p. 1872.)



2.5

Késiiiiié (lu iiiéiiioire iiititulé:

Description de quelques Ophiurid.es nouveaux ou peu connus
avec quelques reniarques sur la division spontanée

chez les Rayonnés

par

M Chr. Lutkeii.

(Pages 7o— 15(3. Planches 1— li.l

Uaiis la premiere [»artie de ce Iravail, j'ai décrit:

1. Un Ophioderma de l'Océan Pacifique (Iles Tonga),

coiinu seulenieul jusqu'ici par un seul petil exemplaire du musée

GodetlVoy a Hambourg. Ce genre riche en espéces n'avait pas

été renconlré jusqu'a present dans fOcéan indien ni le Pacifique

propreinenl dit, ahstraction faite des cotes américaines.

2. Uii Ophiosligma du canal de Formose; ce genre n'était

connu jusqu'ici quo par deux espéces, lune des Indes Occiden-

tales et de la Floride, l'autre de la cote occidentale de TAmcrique

Centrale. De méme que V Ophioderma tongana^ \'Op/iiostigma for-

mosa nous fournit une nouvelle preuve que beaucoup de genres

de l'ordre des Ophiurides sont plus répandus a la surface du

globe qu'on iie le supposait auparavant. Nous en trouvons deux

autres exemples dans les genres Ophioglyplta et Ophiacatttha^

qui élaient d'abord regardés comme boréaux, mais dont on ne

connait aujourd'hui pas raoins do 5 especes de chaque dans les

mers Iropicales.

3. Une nouvelle espéce å\4mphipholis (A. Andreæ) de la cote

nord de Java (Cheribon); comme point de comparaison, j'ai en

méme lemps donné les dessins d'une especc que je regarde

comme identique avec VA. depressa Lgu).

4. VAmphipholis h'ochii, une nouvelle espece rapportée de

Wladiwostok (Mantschourie russej,

5. Une espéce å'Amphipholis des Indes Occidentales, qui

scmble differer de 1'^. Wurdemanni el de 1/1. Liitkeni^ mais ap-
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parlient å la méme division (disco circulo papillarum erectarum

circumscripto, Additam. II, p. 114). Je la regarde comme une

torme plus développée de VA. sepla^ que j'ai décrit antérieurement

d'aprés un jeune exemplaire.

6. Une nouvelle espece d''Ophiothrix (O. galateæ}^ du groupe

a longs bras plats armés de piquants courts.

7. Une espece du nouveau genre Ophiothela établi par M.

Verrill {O. isidicola)^ péchée en assez grand nombre sur un Isi-

tiien {Parisis laxa)^ dans le canal de Formose. Les aulres espéces

de ce genre sont: 1" l'O. mirabilis de Panama, Irouvé sur des

(iorgones el des éponges; 2" \'0. Danæ des iles Fidji, trouvé sur

le Melitodes virgala; 3" l'O. tigris, de l'Océan Pacifique (?)

;

4" une espece imparfailement connue de l'Ile de France, trouvée

sur des Gorgones; 5° une espece du Japon qui vit sur le Mop-

sella japonica.

Comme j'ai donné des diagnoses détaillées en latin des nou-

velles espéces (pag. 106— 108), ainsi que des dessins de la plu-

part d'enlre elles, je ne crois pas nécessaire d'en reproduire ici

la description.

J'ai profité de l'occasion pour publier une serie de remarqucs

critiques sur divers Ophiurides, comme supplement å mes travaux

antérieurs sur ce groupe danimaux, et j'indiquerai ici en peu de

mots les points qui sont trailés dans ces 10 paragraphes.

1. L'existence de VAsterophylon Agassizii St. dans les eaux

du Grenland est confirmée par 2 exemplaires trouvés dans des

estomacs de requins. Je fais remarquer a cetle occasion que l'exa-

men du contenu des estomacs de requins a successivement en-

richi la faune des Echinodermes du Grønland des espéces sui-

vantes, qui ne sotit pas connues d'une autre maniére dans ce

pays: Ophioscolex glacialis^ Archastcr tenuispinus, Asterias stellionura

et Ast. rosea.

2. Comme supplement a ma description antérieure de VAste-

rophylon muricatum^ je fais observer que les piquants des cotes

dorsales du disque peuvent, chez certains individus, prendre tous

OU en partie une forme assez différente de la forme conique ordi-

naire (on en trouve qui sont épais, oblus, munis de 3—4 costules

OU méme fendus en plusieurs pointes, ou bien qui se terminent

par une tete renflée en orme de bourgeon, avec des arétes

saillantes ou ailes en nombre variable et plus ou moins régu-

liers); on aurait tort cependant de regarder ces formes plus
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Oli inoins caraclcrisées comme aulre cliosc quc (Jes varietés de

l'Euryale dont il s'agil.

3. II s'esl confirmé quo le genre Hemieuri/ate^ quc j'avais

hésité de rapporter avec M. v. Ma r le ns aiix Eiiryalides, possede a

la fois des dcnts et des écussons radiaux et n'est pas iin Eiirya-

lide, mais un veritable Ophiuride (comp. une nole de M. Ly man
dans les „Annales des sciences naturelles" 1872).

4. D'aprés les conimnnications de M. Ly man, VAslcromorpha

Steenstrupii^ dont riiabitation m'élait inconnue, esl idenlique avec

VAsleroschema Rousseaui^ qui a élé rapporlé au musée de Paris,

de Bourbon el de la Reunion. Notre musée possede aussi un

exemplair«; de VAsteromorpha lævis Lym., qui esl fixe sur un Gor-

goneUa guadelupensis de la Barbade. Quant a l'armature de la

bouche chcz VAsleroschema^ je fais remarquer ce qui suit: „les

sinus buccaux portent latéralement le méme revétement de grains

que la face inférieure du disque, avec celle seule diflcrence que

quelques uns des grains, qui prennenl la place des papilles buc-

cales, sont plus grands el plus aplatis, sans pourtant qu'il y alt

entre eux el les autres un conlraste Iranclié, et les organes silués

le long des måclioires a la place des dents semblent aussi étre

de la méme nature, bien que je ne puisse les assimiler a de

veritables dents, comme ils ne me paraissent en posséder ni la

fermeté et la durelé, ni la forme bien caracléristique". J'ajoule

que, dans plusieurs cas, il me parail presque impossible de de-

terminer chez les Euryalides, el surtout chez le geure Asterophylon,

la limile enlre les dents el les épines buccales comme enlre

celles-ci el les papilles buccales, el que par suite il ne sera

peut-étre non plus possible de decider laquelle de ces denomina-

tions esl spécialemcnl applicable au genre Asteroschema.

6. VOphiactis abyssicola Sars, dont la place dans le syslerne

était auparavanl douleuse, esl réellement un Ophiaclis. Les pa-

pilles infradenlales qui avaient provoqué ces doules, se sont

montrées n'élre pas conslanles. La double rangée de papilles

buccales qu'on a allribuée å cerlaines espéces d^Ophiaclis ^ et

qu'on pourrait avec tout aulanl de raison atlribuer a d'aulres,

provient (comme chez lAmphiura) de ce qu'on range parmi les

papilles buccales la papille ou parlie saillanle du cadre buccal

qui esl située au-dessous des cirrhes buccaux supéricurs, el qui,

de méme que ceux-ci, peut facilemenl passer inapercue dans

tous les cas oii les vraies papilles buccales (labiales) sont nora-

3*.
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breiises et forment iine rangée sence. Chaque sinus Ijuccal ost

en effet muni de 4 cirrlies dont 2 en haut el 2 en bas; ces der-

niers cepcndant, chi'i yOj)lnoglypha elVAtnphilcpis, sortent du sinus

buccal, et se présenlenl comme une paire de cinlics Ijuccaux exto-

rieurs sur les colés ou un pcu en dedans de la plaque ventrale

interne des liras. En prenant les Ophioglyphes pour point de

départ, on liouve que les cirrhes internes des bras ont en gene-

ral deux series de papilles, une de cbaque coté du cirrhe, l'une

interne (la [ilus voisine de la plaque ventrale el de l'axe du bras),

l'aulre exlornc. La paire inférieure de cirrhes buccaux a, chez les

Ophioglyphes, égalonient deux series de papilles, 4—6 a chaque;

les papilles buccales proprement dites devraient par suite plutot

appartenir å la paire supérieure de cirrhes, dont elles seraient les

papilles extérieures. Si l'on élablit , sous ce ra|)p()rt, une com-

paraison avec VOpltiohpis^ VOphioderma^ le l'ectinura^ VOphiocoma

etc, on arrive a ce resultat, que ce que nous décrivons chez ces

genres comme des papilles buccales, sont les papilles externes

des deux paires de cirrhes buccaux, a rexception toutel'ois de la

papille buccale extréme (fausse?) — dans quelques cas, il y en

a plus d'une — qui est située tout contre la [)la(iue ventrale

rudimentaire interne, et un peu au-dessus des auties; car elle

est une des papilles internes de la paire inlérieure de cirrhes

buccaux, et si on ne la compte pas parmi les vraies papilles

buccales, il en résultera souvent une pelite réduction dans le

nombre de ces dernieres, tel que je l'ai indiqué dans mon

^Synopsis" (chez les Amphiurinæ^ cette papille manquc toujours ex-

ccpté chez VA. Andrcæ et deux autres especes, qui par suite sont

décrites comme ayant 4 papilles buccales a chaque serie). Les

papilles situées enlre les cirrhes buccaux supérieurs el infé-

rieurs devront done élre considérées comme les papilles internes

du cirrhe supérieur. Comme il y a deux paires de cirrhes buc-

caux, il faut aussi admetlre que chaque cadre buccal („ossiculiim

orale") se compose de deux morceaiix; la limile eutre eux n'est

pas connue: mais s'il ctail constalé que loutes les vraies papilles

buccales sont quelquefois situées sur le morceau inférieur, et doivcnt

par conséquent élre rcgardées comme apparlenant a la paire infé-

rieure de cirrhes, il faudrait en conclure que les papilles externes

de la paire supérieure ont élé supprimées faule de place.

6. Oulre les deux espéces méditerranéennes d'Oijliiothrix

O. echinala cl O. (jiivKjuoncifuUita) qui, ainsi que je 1 ai montre,
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ilifTerent nolableincnt tie notre O. frayilis^ des niers dii Nord,

il cxiste rccllemeiit dans la Méditerranée, sur les coles de Xaplcs

(ce qn'a lorl j'avais mis en doule) iine troisieme forme qiie je

nai pil distinguer comme espece de 10. fragilis.

7. Le genre Ophiacnntha^ qui, dans ces dernieres années,

s'esl enriclii d'uii grand iiombre d'especes (O. vivipara^ do la

Patagonie (?); O. anomala, O. abyssicola et O. spectabilis des fjords

profonds de la Norvége, O. Smitti des parages du Portugal), doit

encore, suivant moi, ctre augmcnlé de Vy,Ophiaclis^ liumilis^

du détroil de la Floride, des espéces des Indes Occidentales

que M. Lyman a désignées sous les noras d'Opliiomitra valida.

O, scrlata el Ophiothamnus viearius^ et de VOphiolhamnu:< affinis

lies parages du Portugal, décrit par M. Lj ungman. En efFet,

d'aprés les descriptions, je dois regarder les genres Ophiomitra

et Ophiothamnus comme completement idenliques avec le genre

Ophiacanfha.

8. Le genre Ophiomaza de M. Lyman doit étre considéré

comme identiqiie avec le genre Ophiocncmis. En comparant

l'Ophininaza cacaotica Lym., qui cst tres voisin de \'Ophii>cncmis

obscura Ljgm., avec l'espece type du genre. \'Ophiocnemis marmo-

rata^ ou voit que le seul caractére qui pourrait les distinguer

génériqueraent , c'est que le dos du disquc est nu (hez Tun et

couverl de grains chez l'autre. Or, que cette difference ne puisse

avoir une signification géiiérique, c'est ce que montrent lanalogie

du genre voisin Ophiotnastix^ celle des jeunes individus de VOphio-

thrix longipeda^ et la variation quo présente le ventre de 10. mar-

morata^ lequel est tantot nu, et tantot couvert de grains ou de

petits piquants.

9. l.'Ophiogiypha gracilis Sars est, suivant moi, plutot une

varieté méridionale de l'Ophioclen Kroyeri qu'unc veritable espece

indépendante. Quant aux molifs sur lesquels est fondée cctte

maniére de voir, je dois renvoyer le lecteur au texfe danois.

!0. Daprés une communication de M. Lj ungman, VOphia-

rachna spinosa n'est pas la méme espece que VOphiopeza fallax

Pet., mais le type d'un nouveau genre Ophiopezella^ tandis que

mon genre Ophiopsammus se confond avec le genre Ophiopeza (les

especes Y'oldii et fallax restenl toulefois séparées).

Dans l'opinion du mérae auteur, le Pectinura veslita Forb. ne

peut méme pas étre range dans le groupe des especes (gorgoma,

etc.) rapportées auparavant au genre Ophiarachna^ aiixquelles j'avais



30

appliqué le nom de fectinura^ mais pour lesquelles M. Lj ung-

man propose mainlenanl celui å'Ophiarachnella.

Dans le chapitre suivant, je rends compte de mes observa-

tions sur rhétéractinie et la division spontanée chez les Ophiu-

rides et les Astérides: on le trouvera ci-aprés reproduit in ex-

tenso.

Ce n'est que chez un petit nombre d'exemplaires de \'Ophio-

thela isidicola que j'ai Irouvé les six bras égaux ou å peu pres

égaus ; chez la plupart des individus de taille moyenne, les 3

bras d'un coté sont plus grands que les 3 bras du coté oppose,

et on trouve sous ce rapport tous les etats intermédiaires pos-

sibles, depuis des exemplaires avec 3 bras bien développés et 3

å peine distincts, jusqu'å d'autres ou cette difference est insigni-

fiante. Bien plus, on trouve presque autant d'exemplaires qui

n'ont que 3 bras et la moitié du disque correspondante (comme

s'ils avaient élé coupés avec un couteau et partagés eo deux par-

ties égalcs), que d'exemplaires complétement développés avec six

bras égaux. Il n'est pas douteux qu"une division a eu lieu , du

raoins chez ceux qui n"ont en tout que 3 bras ou bien 3 grands

et 3 petits, et que les moitiés resultant de la division possédent

la propriélé de remplacer par une forte regeneration la moitié

manquante tant du disque que des bras. Cest seulement a

l'égard de la rainorité qui est munie de six bras de grandeur

egale, et dont les deux moiliés du disque sont également déve-

loppées, qu'il peut regner quelque doute sur la question de savoir

si Ton a affaire å des individus chez Icsquels les 3 bras qui

ont repoussé, et la partie correspondante du disque, out déjå

alteint le méme développement que les parties quMs ont rempla-

cées avaient avant la division; ou si ce sont des individus qui

ne se sont pas encore divisés, et qui — on ne peut le savoir —
n'auraient peut-étre jamais présenté ce phénoméne, s'ils eussent

continué å vivre; car, de ce que la plupart des individus de l'espéce

sont soumis å cette destinée. on ne saurait conclure (bien que

cela soit probable) que tous le sont. La division se répéte-t-elle

plusieurs fois chez eet Ophiuride? C"est ce que je ne puis de-

cider avec quelque certitude; raais la serie d'exemplaires dont je

dispose laisse l'impression que si eet acle ne se renouvelle pas,

il se passe en general dans un åge assez lendre bien que pouvanl
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varier, el que los parlios penhies repoussenl oti riiémc lemps quc

la croissancc généraic se poursuit. De la résulle que plus les

exemplaires soril grands, plus ils se rapprocherit de l'élat Dormal

(six bras de gratidcur egale elc), et que plus ils sont pclits —
bien enlcndu jusqu'a une certaine limite au-dessous de laquello

on ne renconlrerait que des individus tres petits a six bras égaux.

etat qui n'est pas représenté dans ma serie — plus ils sont voisins

de la forme divisée a Irois bras. Cclte régle est cependant loin

d'étre sans exceplions. II arrive aussi parfois que la division

s'opére un peu de travers, de sorte qu'on rencontre des exem-

plaires avec 4 grands bras et 2 petits, ou inversement, avec 4

petits bras et 2 grands; mais le cas est rare.

Dans le cas qui nous occupe, le phénomene serablerait cer-

tainement permeltre une autre interpretation, savoir que ces Ophi-

urides naissent ou quittent la vie de larves a l'élat de demi indi-

vidus, c'est-a-dire avec trois bras (exceplionnellement quatre ou

deux) et la moitié (Vs ou -/s) du disque, et que les parties raan-

quantcs ne se développent que succcssivement; mais cette inter-

pretation serait immédiatement rejetée comme absurde. On com-

prendrait plutot qu'ils naquissent avec le disque enlier et 3 bras,

de maniere que les nouveaux bras crussent dans les intervalles

entre les anciens — on rencontre parfois des étoiles de mer a

ti bras {Linckia) avec 3 bras courts et 3 autres plus longs alter-

nant avec les premiers, ce qui semblerait venir a l'appui de cette

hypothése — mais ce mode de développement n'a été observé

chez aiicun Astéride ou Opbiuride. (Les Ophiacantha anomala et

vivipara présentent sous ce rapport de Tinlérét comme étant des

Ophiurides avec plus de o bras (6—8) qui naissent avec tous

leurs bras; ce n'est que chez quelques Aslérides dont le nombre

de bras est tres grand, qu'il continue, pendant la croissance,

d'en pousser de nouveaux entre les ancions, sur quoi nous re-

viendrons plus loin). Vient ensuile une autre queslion, å savoir

si cette division est entiérement volontaire (c'est-å-dire une divi-

sion spontanée naturelle), ou si elle est involonlaire, c'cst-å-dire la

suite d'une violence cxtérieure, d'une lésion particuliére, qui serait

si fréquente que bien peu d'individus pourraient y échappcr. La

faculté de regeneration est certainement grande chez les Ophiu-

rides; un disque quelconque d'Ophiure, privé de tous ses bras,

pourra sans doule, dans des circonstances favorables, les regenerer

tous, et il est probable qu'une lésion qui eniéverait en raéme
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temps une petitc partie du disqne, serait reparable de ia méme

maniere; j'ai du moins renconlré des Opliiures, p. ex. VOphioderma

virescens , dont le disque porlait des traces incontestables d'une

regeneration partielle de ce genre aprés une lésion accidentelle,

et je ne serais done pas étonné que des essais de division arti-

ficielle, surtout chez de jeunes Ophiurides, fussent en beaucoup

de cas, et chez des genres tres difTérents, couronnés de succes.

Toutefois, il ne faudrait pas en conclure que le phénomene décrit

chez VOphiothela isidicola soit simplement le resultat d'une lésion

OU d'une violence accidentelle bien que naturelle. La régularité

avec laquelle il se manifeste prouve suftisamment qu'il ne se passe

rien de pareil, mais qu'oti a affaire ici a une veritable divi-

sion spontanée naturelle qui a pour but une multi-

plication. Les exemplaires que noiis possédons des autres

espéces d'Ophiothcla ne sont pas nombreux ; mais j'ai cependant

pu me convaincre que les 4 espéces qui me sont mieux connues

présentent une particularité analogue; car, a coté d'individus ré-

guliers å six bras (exceptionnellement a cinq), on en trouve

d'autres chez qui les 3 (plus rarement 2) paires d'écussons radi-

aux sur l'un des cotés du disque, sont plus petits que les autres,

et les bras correspondants également peu développés en propor-

tion; chez l'espéce japonaise, les 4 tres petits exemplaires dont

je disposais se trouvaient encore toutes dans eet etat non symétrique

de regeneration; chez les autres espéceSj c'élait relativement plus

rare. Je crois cependant que ce caractére est assez general pour

qu'on puisse ranger la division spontanée parmi les raarques

génériques du genre OphiotheUi.

Comme MM. Steenstrup, Sars et moi l'avons déja raen-

tionné en passant, on observe le méme phénomene chez d'autreS

petits Ophiurides å six bras, notamment chez les espéces a six

bras du genre Ophiactis
,

qui, de méme que les Ophiothéles,

vivent sur les coraux et les éponges; je n'eu ai jamais trouvé

trace chez les espéces de ce genre dont le nombre normal de

bras est 5, tandis qu'autant qu'il m'est permis d'en juger, on peut

l'observer chez toutes les espéces a six bras. Comme supplement

aux remarques succinctes que j'ai publiées antérieurement å ce sujet

sur les Ophiactis Miilleri, Krebsii et virescens (dans l'espoir qu'une

main plus expérimentée que la mienne traiterait cette question

plus a fond), je communiquerai ici les observations que j'ai faites

dans ces derniers temps. J'ai ainsi extrait d'une éponge de la mer
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Rouge It) cvomitlaires de VOphiaclis Saviynifi. I.a |ilii|iart — de

grandcur moyenne, avec iin disqiie de 2— )5 mm. de diamfclrc —
sont régdlieremenl miinis de six l)ras, qui iie préscritent (Jans leur

longiictir auciine difl'érene« notable; clicz qtielques »ns d'enlve eux,

les 3 OU 2 liras, sur i'iin des colcs, sonl, a la vcrité, plus coiirls

qiie les 3 oii 4 anlres, mais la difference est si pen importante, (ni'oii

la remarqiierait a peine chez d'aiilres Ophiurides, el qu'oii [lour-

rait supposor (pie ces bras plus comls out »'té brises et ont poiissé

de nonveau. (Un exemplaire a sepl bras, et iin des bras soiile-

ment est notabIcmetU plus court que les aulres). Mais on voit

tres clairement quune division a cu lieu sur les 4 |>Ius grands

et plus petits exemplaires; sur le plus petit de tous (son disquc

mesure un pen plus d'un Mm. de diametre), une moilié du disque

et les 3 bras corres[)ond.ints manquent entiferement, mais la plaie

est déja fermée et cicatrisée; un exemplaire plus grand a bien

(en partie) régénéré ce qui lui manquait, mais la nouvelle moitié

du disque et les nouveaux bras sont bien moins dévcloppés que

les autrcs. 11 en est de méme (quoique a un degré un peu

difTérent) des deux plus grands de ces 4 exemplaires (diametre

du disquc 3,5— 4 Mm., bras les plus longs 20 Mm. environ);

les 3 nouveaux bras sont chez Tun deux fois moins longs et moins

gros que les anciens, et chez l'autre ils ont seulement 2 Mm.

de long et sont gros en proportion; la nouvelle moitié du disque

présente nalurellement un développement correspondant. S'il

élait permis de conclure qiielque chose de cetle petite serie d'ob-

servations, ce serait que la division a lieu deux fois chez cette

espcce; d'abord chez les tres petits individus, et puis chez les

adultes ou les presque adultes. — Tous les exemplaires de

VOphiaclis sexradia (Gr.) {Reiuhardli m.) que j'ai examinés sonl å

six bras, et en general, surtout chez les grands, il n'y a pas de

difference saillante entre les bras; ce n'est que chez quelques

uns des petits qu'un des groupes de bras est en train de re-

pousser. Tel est aussi le cas pour Pun des deux petits exem-

plaires de VOphiaclis virens Sars, de la Méditerranéc, que j'ai eu

roccasion de voir; Sars dit de celte espece que tous ses 23

exemplaires avaient 6 bras, et que chez presquo la moilié d'entre

eux, „les 3 bras silués sur Tun des cotés étaient bcaucoup plus

courts et plus étroils que les aulres, et visiblement rcgénérés

apres une perle ou une division". Quant a 10. vircsccna des

cotes occidentales de TAmérique, M. V' er ri 11 fait remarquer qu'il
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a loujours trou\é 6 bras, mais que beaucoup de jcunes individus

n'en avaient copendanl que 3, les 3 d'un colé manquarit eiitiere-

ment oii étant tres petits, comme sils élaient en Irain de pousser.

Sur 13 exemplaires, j en trouve 12 i) six bras, en parlie inégaux;

le 13®, qui esl iin des plus grands, a cinq bras égaux. Jai

loujours trouNc 10. h'rebiii muni de six bras; parmi les petits

individus, il y en a géncralemenl uri grand nombre chez lesquels

on observe la regeneration dont j'ai déjå eu souvent Toccasion

de parler; les grands exemplaires ont toujours les bras et les

rayons du disque égaiement dé\eloppés. En ce qui concerne VO.

Slulleri. la plupart des petits exemplaires ont égaiement six (3)

bras inégaux, mais il y en a aussi un cerlain nombre a cinq bras

égaux, et il semble que la niajorité des exemplaires adultes est

dans ce cas.

En dehors de ces genres, je ne connais qu'un seul cas

dhétéractinie chez les Ophiurides, savoir chez les jeunes individus

dun certain groupe d'especes du genre Ophiocoma (O. pumila.

Valenciæ). Ce cas offre un inlérét pailiculier, parce qu'il est

positivement limité aux jeunes individus, qui seuls présenlent

des groupes de bras inégalement développés, et ont plus de 5

bras'j. La transformation des jeunes individus å six bras en

individus å cinq bras exige évidemment une division préalable.

Ce n est qu'ainsi qu'ils peuvenf perdre le sixiéme bras, en ce sens

quaprés la derniére division, il se régénére seulement 1 ou 2 bras

au lieu de 2 ou 3- Cet interessant phénoméne mériterait du reste

d'étre étudié d'une maniere plus speciale dans la nature elle-méme,

et avec des matériaux plus nombreux que ceux dont j'ai pu dis-

poser. Toutefois, de ce que l'héléractinie (ainsi que la division,

M Tous les jeuues exemplaires — et j'enteuds par lå ceux qui n'ont pas

encore pris la physionomie, la coloratioii etc. caractéristique de l'espéce

adulte — n'ont cependant pas 6 bras ou Ihétéractinie qui les accom-

pagne. J'ai dit å une époque antérieure (Addit. II, p. 146) que sur 12

exemplaires, 8 avaient 6 bras, dont 2 ou 3 étaient en general plus courts

et plus minces que les 4 ou 3 autres. En examinant maintenant å

nouveau les 22 exemplaires dont je dispose actuellement (1 de VO, Va-

lenciæ, et le resie de VO. pumila,, je trouve qu'å une exceplion pres, il

se confirme que tous les exemplaires au-dessous d'une certaine grandeur

(4 Mm.\ ont sis bras en parlie inégaux, et que tous ceux qui mesurent

5 Mm. ou davantage, ont cinq bras. L'exception dont il sagit est un

exeraplaire å G bras, un peu plus grand qu'il ne devrait l'étre d'aprés

celle régle.
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si nulie iiitcrprclatioii de l'lirtéraclinie est exaclc) se |)ro(Juit (June

manicre coiislaiile clicz celle serie (iéja assez lotigue dOfiliiolheles,

d'Ophiaclis et d'0|)liiocomes a six l)ras, il serail tres iiiexacl de

conclurc que les choses se passerit nécessaircment de la raéme

facon chez les aulres Ophiuridos qui normalemenl oiil plus de

5 bras. Ils nc sonl d'ailleurs pas tiombreux, que je saclie; car

CH faisaril abstraclion du jeunc Asterophytun a 7 bras que j'ai

décrit précédemmerit , lequel est aussi énigmalique pour moi quil

y a 13 ans et n'est encore connu que par un seul exemplaire,

el de VAsteromorpha Steenstrupii^ chez qui le nombre de 6 bras

n'esl peul-élre qu'une anomalie accidentelle , il n'y a dans ce cas

que 2 especes d'Ophiacantha, savoir VO. anoinala Sars avec 6 et

l'O. vivipara Lgm., avec 7—8 bras, et chez aucun d'eux il n'a

été observé quoi que ce soil qui indique une division. La possi-

bililé d'une division sponlanée semble done avoir pour condilion

que Tespéce (au moins dans le jcune åge, lorsque la division

peut avoir lieu) ail normalemenl plus de o (six) bras, sans pour-

lant que de ce nombre plus grand de bras on puisse conclure

son exislence; chez Tun des groupes susnommés (Ophiocoma) ^ il

est evident que la division spontanée est limitée au jcune åge;

qu'il en soit de méme des autres, n'esl pas invraisemblable, raais

cela ne ressort pas encore des faits avec une clarlé suKisanle, et

la soluliun de celtc question importante doil par conséquent élre

réservée å des recherches ultérieures sur des animaux vivanis.

Son importance consiste en ceci, que, si elle est résolue aifirma-

tivcment, les lois de la reproduction chez ces Ophiurides renlre-

raienl dans celle des generations allernantes, les jeunes

individus reprcsenlant alors les generations agamcs, et les adultes,

aprés la division, les sexuées.

Des phénoménes tout semblables å ceux que nous venon«

de décrire se manifestenl chez certains Aslérides, savoir chez

VAsterias problema Slp. {albula Slmps.) et l'Asl. tenuispina Lmk.,

ainsi que chez quelqucs formes voisines de ces deux espéces.

Celles-ci ont de commun avec les Ophiurides fissipares que le

nombre normal de leurs bras est plus grand que 5. (II riy a

pour cela aucune raison de supposer que d'autres Aslérides å 6

OU a plus de 6 bras, aient quelque tendance å la division;

nous avons des exeraples du contraire dans les Solaster a bras

multiples et VAsterias polaris å 6 bras, qui ne présentent ni Tun

ni l'aulre la moindre trace de ce mode de reproduction). Ce qui
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saute immédialement aiix yeux Inrsqii'oii rognrdc iine serie d'ex-

emplaires des Ast. tcnuispina et problemn^ c'est qu'iin grand

norabre d'entrc eux ont les bras inégalement développés, et que

les bras les plus courts et les plus faibics forment, sur l'un des

cotés, un gronpj a part ou ils sorit tous réunis, comme s'ils avaient

pris naissance et s'étaient développés aprés les aulres, ce qui est

sans doule aussi le cas. M. M. Steenstrup, Sars, Ilackel

et V. Martens se sont déja occupés d'une maniére speciale des

phénoménes observés chez la premiere espéee, mais jc communi-

querai cependant le resultat de mes propres observations. Sur

23 exemplaires, 11 (a 7— 10 bras) portent les traces incontes-

tables d'une regeneration de 3—7 (le plus souvent 4) bras; le

plus petil de ces 11 exemplaires a 1 pouce ^/4 de diametre; le plus

grand, si le colé Ic plus faible (le plus jeune) était aussi déve-

loppé que le plus fort (le plus ågé), mesurerait SV^ pouces. Plus

les exemplaires sont petits, plus on voit en general clairement

qu'unc pareille regeneration (el la division préalable?) a eu lieu;

sur 15 exemplaires avec un diametre au-dessous de 4 pouces,

9 se trouvent dans ce cas, tandis que sur 8 dont le diametre

varie entre 4— 7 pouces, il ny en a que 2. Quant aux 12 aulres

exemplaires (des 23), les bras ont ou la méme longueur (approxi-

mativement), ou le nombre de ceux qui sont plus courts ne s'éléve

qu'a 2 ou 1; cl, dans l'exislence d'un bras isolé plus court que

les autres, il n'y a aucune raison de voir aulre chose qu'un acci-

dent qui est tres commun chez toutes les étoiles de mer, a savoir

qu'un OU plusieurs bras se brisent ou sont arrachés, et repous-

sent ensuite. La serie d'exemplaires que j'ai examinée n'indique

pas que celle division et cette regeneration, peut-étre souvent ré-

pélées, doivent avoir pour resultat que le nombre des bras chez

ks exemplaires plus grands et plus développés serail en moyenne

plus élevé OU plus faible que chez les jeunes individus^). — Ce

qu'on observe chez \^Ast. tcnuispina^ a lieu probablement chez les

J) Conf. aussi quelqiies remarques de M. R. Greeff (dont j'ai recu com-

munication lorsque mon niémoire était sous presse) sur les Astérides

des Canarias, entre aulres VAsterias tenuispina. "Chose digne de re-

marque, sur le rivage pierreux exposé ii l'action des brisants ,
on ne

renconlre presque que des exemplaires petits el irrégullers, tandis que

loin du rivage, dans les eaux profondes et les eudroits protegés on

trouve des exemplaires bien plus grands et plus réguliers«.
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t'speces voisines: l.l. (/ruO«;;!«« S(iir,|jsoii ') (J;ij)oii). \W. jiiicrodiscus

Stimps.-J (Iles Hoiiiii) et l'.l. muricala Veir. (Nou\elle-Zél;ui(le),

mais les oxciiiplaires doiil je dispose soiit lio[) pcu riotnitrctix.

poiir quv je puisse avancer a\ec ccrlilude qu'uiie ilnisioii spnn-

laiiée a aussi licu cliez ces especes; c'esl cepeiulaiil fort piobable.

II eti esl de méme de \\i. atluntica Verr. (BiMriiudes, Brésilj. an

cas qu'il différe de l'.-l. teuuispina. AI. Ven i II en inenlioriMo uti

exempiaire avec 7 grands bras inégaux, el un avec 8 bras des-

quels 4 étaietil plus polils que les aulrcs.

Relalivemcnt a \'As(crias problemu^ j'ai pu en examitier piu-

sieurs cenlaincs d'exemplaires que M. le professeur S te en sirup

a fail rccueillir au Grenland, et j'ai nole les caracleres de la

iDoitié d'entre eux environ. (Conf. les Hgurcs intercalées dans le texte

danors |). 117). II est exlréniemcnl rare de rencontrer des exeni-

plaires a cinq bras de celle espéce; sur 136 je n'en ai Irouvé

que 7 (par conséquenl 1 sur 20 env.); Icur grandeur esl Irés

variable (5— 19 Mm. de rayon): en general les cinq bias ont la

méme longueur, el il est alors possible que ce nombre de cinq

soit origincl; plus rarcment on en Irouve 2 ou 3 un pen plus

courts, ce qui provieiil probablcuienl soit d'uiie division irréguliere

d"un exen)plaire a six bras, d'ou s en est forme un a qualre bras el

un a deux bras, lequel par régéncrafiun esl devenu un cxenij)laire

a cinq bras, soit de ce qu'un iniiividu a Irois bras n'a régénéré

que 2 bras au lieu de 3. le Iroisieme ayanl avorlé. Si l"on examine

avec soin un exempiaire qui en apparence n'a que cinq ou qualre

bras (forme de croix), on lrou\era cependanl sou\enl a l'un des

angles des bras, sous forme de deux faibles bonigeons, les germes

de deux nouveaux bras, de sorte que le petit nombre de ces or-

ganes nest dans ce cas que provisoire-''). — II est rare en outre

de Irouver des exemplaires a six ou a sept bras dont les bras

soienl ou égaux ou approximativement égaux, sans qtron puisse

reconnailre une loi live dans la pelite difference qu'ils présenlent

(Fig. e): je ne l'ai conslalé que chez 12 des exemplaires men-

tionnés ci-dessus; es exemplaires a bras égaux mesuraienl enlre

') Chez 4 cxemidaircs apparlenanl a celle espéce, M. Stinipson a Uomé
5 + 4, 4 -|- 4 et 2 -j- o bras.

') Eii\0}é sous ce iiom par la •.Sniillisoiiian Inslitulion«. Je ne le Uouve

jias décrit dans le travail de M. Sti mp son mciilionné plus iiaut.

^/ Le nombre appaient de .5 bias provient quelque fois de la souiliuc de

2 brus; lo double anibulacrc explique celle réduciioii apparenle des bras.
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o et 41 Mm. de rayoti. La grande m<ijorité { Fig. d, /, i) est

pourvue de 6 bras, dont 3, sur l'un des cotés, sont plus courls

et, sous lous les rapports, raoins développés que les aulres, et

cette difference entre les deux groupes de bras off're tous les de-

grés possibles, le groiipe le plus faible pouvant ne diff'érer presque

pas du tout du plus fort, comme aussi se réduire å 3 (1, 2)

bourgeons bracchiaux a peine visibles (Fig. h). (^Des 3 (ou 4)

bras régénérés, celui (ou les deux) du milieu apparait en general

aprés les deux extrémes). Les norabres comme 4 + 2 ou 2 -|- 4,

OU 3 4- 2 ou 2 + 3 doivent élre considérés comme des excep-

lions; il en est de méme des rapports 4 -|- 3 (Fig. fe, c) ou

3 + 4 ou 4 + 4 (Fig. a), ou 4 + 5 ou o + 2, oh le nombre total

des bras dépasse 6 et est egal å 7, 8 ou 9. II est evident que,

dans tous ces cas. le groupe de bras le plus faible se développe

longtemps apres l'autre, et, par suite, quil doit y avoir eu une

époque ou toutes ces étoiles de mer n'avaient que 3 (exception-

nellement 2, 4 ou 5) bras; en exarainant un assez grand nombre

d'exemplaires, on en trouvera méme plusieurs a 3 bras, chez les-

quels il n'cst pas possible de découvrir encore la moindre trace

des bras manquants, et, parmi eux (Fig. g), certains aulres chez qui

la place ou la division a probablemenl eu lieu, et ou en tout cas

se formeront les nouveaux bras, est cn-core ouverte et non cica-

trisée. De ces exemplaires a trois bras (exceptioniicllement å

deux), j'en ai cgalement irouvé de toutes les grandeurs, depuis

3 Mm. de rayon jusqu'a 25 Mm. et au-dela; de plus, comme les

exemplaires dont un groupe de bras est moins développe, pré-

senlent en méme temps tous les etats de grandeur — depuis

les plus petils de 3 Mm. de rayon jusqu'aux exemplaires rela-

livement géants de 46 Mm. — el tous les degrés possibles de

développement , entre létat ou les rudiments des bras manquants

sont a peine visibles et celui ou ils ont presque alteint la lon-

gueur des aulres, il faut en conclure que la di\ision, en suppo-

sant qu'elle ii'arrive qu'une tois
,

peul avoir lieu å des époques

tres différenles de la vie de ces aniraaux, tantot de tres bonne

heure, tantot tres lard, — ou bien quelle se répéle plusieurs fois,

certainement plus souvent que chez \ A. tenuispina, au moins 4—

5

fois. |)eut-étre bien davantage. La rareté relative des exemplaires

régulicrs a six bras égalemenl développés, me semble fournir une

preuve decisive en faveur de la division fréquemmcnt répétée;

mais ce n'est que par des observations sur des ariimaux vivanis
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conservés iMtuinut longtemps dans des aqiiariums, que reltc qiie-

slion poiirra etrc rcsolue. II y a peul-ctre lieu de su|iposer quc

In division ccsse lorsqti'a la suite de la croissance lenle qiii l'ac-

compagne, les individus onl altcint la limite de leur dcvcloppement

el acquis la facullé de se reproduire de la manifere ordinaire; mais

pour le moment ce n'est encore qn'une hypothése. Le plus grand

de mes exemplaires (40 Mm. de rayon) est en toul cas loin d'avoir

atleint le point ou toulc trace de division a disparu; il a 7 bras,

dont 4, ceux qui se régénercnt, n'ont encore que 15—28 Mm.

de longueur.

Si l'on refuse d'admeitre que ces phénomenes anormaux,

mais cependant compris entre des limites précises, puissent s'ex-

pliquer par une division répétée et une regeneration de la moilié

manquante, il faudrait supposer que ce qui a lieu est simplement

une elimination d'un certain nombrc de bras qui s'opére dans

quelque but déterminé, et la premiere explication qui s'ollrirait a

Tesprit serail celle que M. S tee ti s trup a déj;i signalée, a sa-

voir qu'il se passe ici quelque chose d'analogue å ce qu'on ob-

serve dans la formation des Hcclocotyles chez les Ccphalopodes,

de sorte qu'un groupe de bras gorgé de sperme serait éliminé

pour remplir une fonclion speciale de la reproduction, et régénéré

ensuite. Mais il n'y a absolument rien qui parle en faveur de

celle hypothése, et elle rae semble avoir contre elle le fait que la

regeneration de Tun des groupes de bras est tout aussi fréquente

chez les plus petils exemplaires que chez les plus grands. L'ana-

logie avec les Ophiurides a division spontanée présumée, pour

lesquels cette hypothése rencontrerait encore de plus grandes

difficultés, devrait d'ailleurs élre un puissanl motif de la re-

jeter égalemenl pour les Astérides'). — J'ai trouvé deux plaques

') Une élude des organes de la reproiluction iie pouira éclaircir les phéno-

menes dont il s'agit, que si elle est entreprise sur un grand nombre

d'exemplaires frais de tous les åges, et A tous les degrés de développe-

nient. Ce qu'il Importe surtout d'établir ici, c'est si VAsterias problema

se propage par des æufs avant que la division spontanée soit terminée.

J'ai soumis å cette étnde une partie de mes exemplaires; mais (comme

c'était å prévoir) ce que j'ai trouvé ne jette pas beaucoup de jour sur

la queslion. J'ai conslaté que les organes de la reproduction étaieiit

bien développés sur des exemplaires ne mesurant que 14— 16 Mm. de

rayon, mais seulement dans le groupe de bras le plus ågé; d'un autre

c»»té, je n'en ai pas trouvé trace chez d'autres exemplaires de la méme
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madréjjoiiqucs placécs loiii lune de l'autre cliez les grands

exemptaires de l'.l. prohkma^ lorsque la régénéralion est si

avancée, que le groupe de bras le plus jeiine iie reste pour

le développemerit guére en arriére du plus ågé. Lorsqu'aura lieu

la division suivante, rhaque demi- Asléride sera done muni de

sa plaque madréporique. — Quanl a dire si la division a tou-

jours lieu au méme endroit, d'aprés la niéme ligne, ou si celle

ligne chaiige suivant des lois délerminées comme chez les Mé-

duses, OU enfin s'il ny a aucune régle a eet égard, c'est ce que

je suis absoliiment hors d'élat d'éclaircir, et je ne pense pas

que celle queslion puisse ctre élucidée avaiil que lespéce

dont il sagit ait å l'ctat vivant élé l'objet dune élude suivie:

comme elle habile la cote seplentrionale des Elals-Unis dAmé-
rique, celle élude ne se fera peul-élre pas allendre, el il serail

fort a desirer qu'il en ful ainsi, pour quon sache avec ccrlilude

si Ton a simplemenl alTaire ici å une veritable division, ou si la

nalure sest en méme lemps propose par la quelque bul secori-

daire. — \.' A. polyplax de la Nouvelle-Hollande, qui esl une

espéce voisine de IA. problema. semble presenter les mémes phé-

noménes, mais je n'ai pu en examiner qu'un petit nombre d'ex-

emplaires.

Ce mode de division nest pas coniiu avec cerlitude en dehors

du genre Asterias, ni méme en dehors de certaines sous-divisions

de ce genre')- 11 cxiste . comme je l'ai déjå fait remarquer. un

araiideur ou plus ijraiids (de 16— 18 Mm. de layoni, ni méme chez un

grand exemplaire å G bras égaux (de 43 Mm. de rayon); peul-étre cela

lient-il en pailie u lasaison, que ces organes soient ou non développés.

Chez les exemplaires de taille moyeniie ou assez grands, j'ai en general

Irouvé les organes de la leproduction bien développés dans les bras les

plus åges, mais absents dans les plus jeunes; cependant dans deux cas

(nolamment l'exemplaire représenté Fig. a pag. 117), ils avaient atteint un

degré de développcmcnt plus ou moins grand également sur les bras ré-

générés. 11 semble done que cette étoile de mer est sexuée, c'est-i-dire

qu'elle est munie d'organcs de reproduction plus ou moins développés.

bien avant que la division spontanée soli achevée; mais il ne s'ensuit

pas qu'elle soit capable de se reproduire avant ce temps. .

'; Le musée posséde un petit exemplaire d'un Cribella sanguinolenta qui

resscnible tellement å YAsterias problema
,
que je l'ai un moment pris

pour ce dernier; il a en effet 3 grands et 3 petits bras, absoiument comme

lui. On l'a péché å une profondeur de 290 brasses, a l'ouest de Het-

laod.
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La Societa Agraria di Gorizia.

84. Atti e memorie. Anno X. N. 24. 31. Dicembre 1871.

Det Astronomiske Observatorium i Altona.

85. Astronomischc Nachrichten. Nr. 1876.

I Mødet den 22*^^ Marts
fra:

Die Kaiserliche Leopoldino-Carolinische Deutsche Akademie der

Naiiirforscher, Dresden.

86. Verhandlungen. T. XVII—XXXV. Breslau-Bonn <& Dresden

1835—1870. 4to.

Det Store Kongelige Bibliothek i Kjobenhavn.

87. Fortegnelse over de fremmede lærde og litterære Selskabers

Skrifter, samt de udenlandske Tidsskrifter, som nu ud-

komme og findes i Bibliotheket. Januar 1872. Kjoben-

havn. (Bibliotb. Aarsberetn. II, S. XXVIII sqq.).

The Meteorological Committee of the Royal Society, London.

88. Quarterly weather report. Part III. July-Septeraber 1870.

London 1872. 4to.

Die Kon. Preussische Akademie der Wissenschaften zu Berlin.

89. Monatsbericht. December 1871. Berlin 1871.





1893. Januar.



Barometer,
reduceret li I l)° Kéaun

9 Form. Middcig.

»e.

•4 Eftr

luftens*)

Idseendo.

MN. 6 MD. 6

558,6-2

57,52

58,00

41,50

558,52

37,50

39,37

4IJ0

358,21

37,3"

59,4r

42,0.

338,81 1 339,11 339, My.

341,95
40,83

59,84

38,75

58,59

541,70
40,91

39,68

38,76

39,32

541,55
40,5:'

58,4 j

59,2^;

559,98 540,07 339,7^4

340,38



1S92. Februar.



Baroiiiotor,

loduccift til t)"^ lU'aii

9 Form. Middag.

ko.

4Eri

Laftpns*)

Idseeude.

JIN. 6 Ml). 6

Ycdtogiiiuger om i>odslu!i

33'),-29 .335,51
i

335,^5.

• • • •

Sum

^13

5.25

Kegii 13i-17.

339,82 1-340,84 341,1.

41.86! 41,48 40.5

41.49 41,33 41,1.

40,1.

39,fl.

34(V)4
'

340,95 340,', i.

41,31

40,-24

41,21

39,89

O O O

o o
o o

0,4t)

0.46

HcunouSiiP 14-15i&T.21i-
— 10 et Tuaee 22-

Taace 11 i 15-18.
Taage 20^—

337,42
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Barometer,
reduceret lil U^ lléaiiin.

9 Form.
I

Middag 4 Eftm.

Luftens'

i

Idsceutle.

MN. r. MI). 6

6

7

8
9

10

334,89
33,03

33,15

35,G9

4l,4t)

334,88

32,70

33,32

36,79

42,10

335,64 335,96 1336,09

343,62

42,57

37,45

30,81

38,70

343,62

42,21

35,76

52.24

38.91

343,32

41,43

33,37

34,22

59,15

338,63 338,55
|
538,30

11

12

13

14
15

539,32

58,96

53,64

35,28

35,51

359,21

58,69

54,17

55,22

55,35

359,18

57,97

55,04

54,77

34.96

o ®

Som

®
O O
o •
• •
® o

1,91

0,24

0,40

3,68

6.23

VedteKuinser om Nedslag.

Sam

336,54
i

336,53 336,58

16
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1893. Mai.



9 bilag 1872.

I 'Acndémie des Sciences de Vinstitut de France, Paris.

9(). Momoires. T. XVIII, 1812. T. XIX, 1815. T. XXVI,

1862. T. XXIX, 18t)7. T. XXXII, 1861. T. XXXIV,

1861. T. XXXV, 1866. T. XXXVI, 1870. T. XXXVII,
1« Partie, 1868; 2' Parlic, 1870. Paris. 4to.

Die Qesellschaft fiir Schlesw.- Holst.-Lauenburgische Oeschichte,

Kiel.

91. Zeitschrifl. B. II. Kiel 1872.

92. Hegisler iiber dieZeitschriften und Sammelwerke fiir Schlesw.-

Ilolst.-Laiicnl). Geschichte. II. I. Kiel 1872.

L' Observatoire Météorologique Central de Montsouris, Boulevard

Jourdan, Paris.

93. Bulletin. 3 Sepl. 1870—31 Mai 1871. Paris. 4lo.

M. Fleunj-Flobert, Secrétaire de VAcadémie Nationale des Tra-

vailleurs Industriels, Paris.

94. Congres scienlifique d'Anvers, p. M. Fleurj-Flobert. Paris

1872.

Messrs. Triibner & Co., 60 Paternoster Row, London.

95. Trlibners American and oriental lilerary rerord. Nr. 78.

March 7, 1872. London.

M. B. Quaritch, bookseller, 15 Piccadilly, London.

96. To Bogkataloger.

Det Astronomiske Observatorium i Altona.

97. Aslronomische Nachrichlen. Nr. 1877— 1879.

I Mødet den 5*^ April
fra:

Commodore M. F. Maury, Washington.

98. Address before the Fair of the Agricultural & Mechanical

Soc. of Memphis, Oct. 17"', 1871. Memphis 1871.

Schlesw.- Holst.-Lauenburgische Gesellschaft fur die Sammlung

und Erhaltung vaterlåndischer Alterthiimer.

99. Vorgeschichlliche Steindenkmaler in Schlesw.- Holstein.

Kiel 1872. 4lo.
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L' Olservatoire Royal de Bruxelles.

100. Annales. 1870. Ark 13. 1871, Ark 8- 4lo.

Il Capitano Cesare Settimanni, Firenze.

101. Seconde variante å insérer å la page 36 de la Nouvelle

Ihéorie des principaux elements de la lune et du soleil.

Florence 1871. 4to.

M. Delesse^ Professeur h l'École des Mines et a rÉcole Normale,

Parts.

102. Les oscillations des cotes de France. p. M. Delesse.

Paris 1872. (Exlr. du Bull. de la Soc. de Géogr.).

Le Jardin Imperial de Botanique a St.-Pétershourg.

103. Bulletin. T. I. Livr. 1. St. Pétersbourg 1871.

El Ohservaiorio de Marina de San Fernando, Cadiz.

104. Anales. SeccionS'. Observaciones meteorologicas. Anol870.

San Fernando 1870. 4to.

Die AsfronomiscJie Gesellschaft in Leipzig.

105. Vierteljahrsschrifl. Jalirg. VII. H. 1. J-eipzig 1872.

Det Astronomishe Observatorium i Altona.

lOii. Astronomische Nachrichten. Nr. 1880 — 1881-

I Mødet den lO*^^ April
fra

:

The Geological Survey qf India, Calcutta.

107. Memoirs (Palæontologia Indica). Ser. VJ. Paris 9— 13.

Ser. VII. Part 1. Calcutta 1871. fol.

108. Records. Vol. IV. Parts 3—4. 1871. 4lo.

109. Observations on llie geology and /oology of Abyssinia,

by W. T. Blanford. London 1870.

Professor P. A. Hansen, Direktør for Seeherg Observatoriet ved

OotJia, Selskabets udenlandske Medlem.

110. P.A.Hansen: Bemerkungen zu einem vor der permanenten

Commission der europaischen Gradmessung am 21. Sepl.

1871 zu Wien gehaltenen Vorlrage. (Berichte d. K. Sachs,

Ges. d. Wiss. 1872).



11 Uilag 1872.

De Nederlandsche Botanische Vereeniging te Leiden.

111. Vcrslagcn eti Mededcelingen. Nederlandsch kruidkundig

Archicf. 11''« Serie. I« Deel. 1" Sluk. Nijmegcn 1871.

Die Kon. Preussische Akademie der Wissenschaften zu Berlin.

112. Monatsberieht. Januar 1872. Berlin 1872.

M. Charles des Moulins, Frésident de la Société Linnéenne de

Bordeaux.

118. Happort å PAcadémie de Bordeaux sur deux mémoires de

MM. Linder et le C" A. Chasteigner, par M. Ch. des

Moulins. Bordeaux 1870. (Acles de l'Acad. de Bordeaux

1869).

114. Fragments zoologiques, par M. Ch. des Moulins. F— II.

Bordeaux 1872. (Actes de la Soc. Linn. de Bordeaux 1872).

Dr. M, J. Rossbach, Privatdocent an der Umversitdt Wiirzhurg.

116. Die rhythmischen Erschcinungen der einfachsten Organismen,

von Dr. Rossbach. Wiirzburg 1872. (Wurzb. phys.-med.

Ges. N. F. II. Bd.).

Der Verein fiir Kunst und Alterthum in Ulm und Ober-

schwaben, Ulm.

116. Verhandlungen. Neue Reihe. H. IV. Ulm 1872. 4to.

//'/. R. Societa Agraria di Qorizia.

117. Atti e Memorie. Anno XI. x\. 1. .Marzo 1872.

Generalstabens Topografiske Afdeling, ved dens Chef Oberst

Klingsey.

118. Atlasblad Fredericia i 1:40,000.

Det Astronomiske Observatorium i Altona.

119. Aslronomische Nachrichten. Nr. 1882, samt Titel og Re-

gister til Bd. 78.

I Mødet den Z^^^ Maj
fra:

LAcadémie Imperiale des Sciences de St.- Petersbourg,

120. Mémoires. T. XVI. N^'Ø-U. T. XVII. N<"1— 10.

St. Pétersbourg 1870—71. 4to,
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121. Bulletin. T. XVI. N«^2-6. St -Pétersbourg 1871. 4lo.

La Gommission Imperiale Archéologique de St.- Pétersbourg.

122. Coinple-rendu pour l'année 1869. Avec un atlas in-folio.

St.-Pétersbourg 1870. 4to.

La Société Botanique de France., Paris.

123. Bulletin. T. XVIII. 1871. Revue bibliographique, A. Paris.

Die Koniglich Såchsische Gesellschaft der Wissenschaften

zu Leipzig.

124. Abhandlungen. T. XIV. N« 6. T. XV. N«. 1—2.

Leipzig 1871.

126. Berichte ijber die Verhandlungen. Math.-phys. Cl. 1870,

N« Ili— IV. 1871, N« I— III. Leipzig 1871.

126. Verzeichniss der Mitglieder und der in 1870 eingegangenen

Schriflcn.

Die Oeffentliche Konigliche lUhliothek in Stuttgart.

127. Wirlembergisches Urkundenbuch. Bd.3. Stullgarl 1871. 4lo.

La Société Entomologique de Belgique, (Musée de I'Etat) a Bruxelles.

128. Annales. T. XIV. Bruxelles 1870— 71.

La Société des Sciences Physiques et Naturelles de Bordeaux.

129. Mémoires. T. VI, f. 10—29 (tin). T. VIII. I" Cahier.

Bordeaux 1868—70.

Die Kaiserlich-Konigliche Geologische Reiclisanstalt in Wien.

130. Jahrbuch. Jahrg. 1871. B. XXI. N"^" 4. Wien.

131. Verhandlungen. 1871. N^ 14-18. Wien.

Die K'dn. Bayerische Akademie der Wissenschaften zu Miinchen.

132. Die Aufgabe des chemischen Unterrichts. Festrede von E.

Erlenmeyer. MiJnchen 1871. 4to.

133. Catalogus codieum latinorum Bibliothecæ H. Monac. T. I.

P. II. Monachii 1871.

De Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam.

134. Programma certarainis poetici indicti in annumMDCCCLXXII.

Arastelodami 1872.



(3 Uilag 1872.

Dus K'oiiHjliclie ( '/iristianeiini in Altona.

1.S5. Hcriclil. 1871—72. Altona 1872. 4to.

La Société Météorologique de Fronce^ Paris.

1.%. Nouvelles mélcorologiqucs. 1870. Tahlc alphabélique.

Paris 1870.

Det Kgl. Norske Frederiks Universitet i Kristiania.

137. On Ihe rise of land in Scandinavia, hy S, A. Sexe.

Christiania 1872. llo.

138. The ancieiit vesscl found in Ihe parish of Tune. Norway.

Christiania 1872. 4lo.

L'I. R. Sociefa Agraria di Gorizia.

139. Atli e memorie. Anno XI. N. 2 Aprilc 1872.

B. Quaritch, Bookseller, 15 Piccadilly^ London.

140. To IJogkataloger.

Det Astronoiiiitike Observatorium i Altona.

111. Astronomischc Nachrichlen. Nr. 1883—1885.

I Mødet den 24*^^ Maj
fra

:

Kongliga Svenska Vetenskaps-Akademien i Stockhohn.

142. Handlingar. Ny foljd. B. VU, H. 2. B. VIII. B. I\,

H. 1. Stockholm 1868-71. 4to.

143. Ofversigt. Årg.26—27. 1869&1870. Stockhohn 1870— 71.

144. Meteorologiska lakltagelser. B.9— 11. Stockholm 1867

—

69. 4to.

145. Lefnadsteckningar. B. I. H. 2. Stockholm 1870.

146. Minnesteckning «)fver E. G. Geijer, af E. E. Carlson,

Stockholm 1870.

147. Liste over Medlemmer. 2 Expl.

148. Icones selectæ hymenomycetum nondum delineatorum.

III— VI. fol.
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The Orleans Connhj Society of Natural ISciences^ Newport, Or-

leans County, Vermont,

149. Archives of science and transactions. Vol. I. N"* I— 3.

Newport 1870-71.

The American Academy of Arts and Sciences, Boston.

150. Memoirs. New series. Vol. X. Part 1. Cambriiige and

Bosion 1868. 4to.

The American Philosophical Society, held at Philadelphia^ for

promoting usefid knowledf/e.

151. Proceeiliiigs. Vol. XII. No. 86. Philadelphia 1871.

The American Association for the Advancement of Science, Cam-
bridge, Massachusetts.

1.52. Proceedings. Nineteenth meeting. Cambridge 1871.

The Museum of Comparative Zoology at Harvard College, Cam-

bridge, Massachusetts.

153. Bulletin. Vol. III. No. 1. Cambridge 1871.

154. Annual report for 1870. Boston 1871.

The Royal Society of Edinburgh.

1,55. Transactions. Vol. XXVI. P. 2— 3. Edinburgh 1871. 4to.

156. Proceedings. Vol. VII. No. 82— 83. Edinburgh 1871.

U. S. Naval Observatory, Washington City.

157. Reports on observations of the total solar eclipse of

Dec. 22, 1870, conducted under the direcfion of Rcar-

admiral B. F. Sands, Superintendent of the Naval Ob-

servatory. Washington 1871. 4to.

Professor Dr. E. Edlund, Selskabets udenl. Medlem, Stockholm.

158. Sur la nature de réleclricilé, p. M. E. Edlund. (Mém.

présenté å l'Acad. des Se. de Stockholm. — Tiré des

Archives des Se. de la Bibi. Universelle. Avril 1872).

Il Professore Francesco Coppi, Modena.

159. Studii di paleontologia iconografica del Modenese pel

Prof. Fr. Coppi. Parte 1™=. Modena 1872. -Ito.

Il Reale Comitato Qeologico d^Italia, Firenze.

160. Bollettino. Anno 1872. N« I e 2. Firenze 1872.
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VAccademia Pontijicia de Nuovi Lincei, lioma.

161. Alli Anno XXII. Sessioni I
— Vil. Koma 1869. 4lo.

Der Natunoissenschaftliche Verein zu Bremen.

162. Abhandlungen. III. Dd. 1. Heft. Bremen 1872.

The Royal Geographical Society, London.

163. Proccedings. Vol. XV, N" 5. Vol. XVI, N*^ 1. Lon-

don 1871.

The Geologicai Society of London,

164. The quarterly journal. Vol. XXVIII, Part 1. N" 109.

London. 1872.

Die Naiurforschende Gesellschaft zu Balle.

165. Bcrichl. 1870. 4to.

L'I. B. Societh Agraria di Gorizia.

166. AUi e memorie. Anno XI. X. 3. 15 Aprile 1872.

La Sociélé Vaudoise des Sciences Naturelles a Lausanne.

167. Bulletin. 2^ Serie. Vol. XI. N"* 66—67. Lausanne

1871—72.

Det Astronomiske Observatorium i Altona.

168. Aslronomische Nachrichten. Nr. 1886— 1888.

I Mødet den 7^^ Juni
fra

The Royal Ohservatory, Greenwich.

169. Aslronomical and magnetlcal and meleorological observa-

tions, made in the year 1869. London 1871. 4to.

170. Halley's Magnetic chart.

Die Konigliche Gesellschaft der Wissenschaften zu Gottingen.

171. Abhandlungen. B. XVI Gottingen 1872. 4to.

172. Nachrichlen von der K. Gesellschaft der Wissenschaften

und der Georg-Augusts-lIniversilat aus dem Jahre 1871.

Gottingen 1871.
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Die Fhysikalisch-Medicinische Oesellschaft in Wilrzburg.

173. Verhandlungen. Neiie Folge. II. Band. 4ter (Schluss-)

Heft. Wijrzburg 1872.

Die Medicinisch Naturwissenschaftliclie Gesellscliaft zu Jena.

174. Jenaische Zeitsclirift fiir Medicin und Naturwissenschaft.

Bd. I— VI. Bd. VII, H. 1—2. Leipzig 1864—72.

Die Kais.-Kon. Zoologisch-Botanische Gesellscliaft in Wien.

175. Verhandlungen. Bd. XXI. Wien 1871.

176. Ueber die Weizenverwiisterin Chlorops læniopus Meig.,

vonM. Nowicki. Herausg. von der zool.-bol. Ges. Wien 1871.

177. Die Grundlagen des Vogelschutzgesetzes, von G. von Frauen-

feld. Herausg. von der zool.-bot. Ges. Wien 1871.

178. Die unseren KuIturpQanzen schadlichen Insekten, von G.

Kiinstler. Herausg. von der zool.-bot. Ges. Wien 1871.

La Société Imperiale des Naturalistes de Moscou.

179. Bulletin. T. XLIV. Année 1871. N»^ 3 et 4. Moscou 1872.

M. Delesse, Professeur h I 'École des Mines et a I 'École Normale,

et M. de Lapparent.^ Ingénieur des Mines, Paris.

180. Revue de géologie pour 1868 et 1869, p. M. Delesse et

M. de Lapparent. VIII. Paris 1872.

La Societa Entomologica Italiana (R. Museo di Storia NaturaleJ,

Firenze.

181. Bulleltino. Anno IV". Trimestre 1. Firenze 1872.

182. Resoconto. Adunanza 11 Febbr. 1872.

183. Indice delle materie, elenco dei soci ecc.

184. Calalogo dei coleotteri d'Italia da S. de Berlolini. Firenze 1872.

Jl Dottor Carlo Ohlsen, Professore di Agronomia, Napoli.

185. Acque e foreste ecc, pel Dott. C. Ohlsen. Salerno 1869. 4to.

186. Due discorsi agrarii, tenuti a Caserta da C. Ohlsen.

Salerno 1870.

187. Considerazioni sulla poca importanza data all' agricoltura

ecc, per C. Ohlsen. Napoli 1869.

188. Stazioni chimico-agrarie, per C. Ohlsen. Napoli 1869.
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189. Progelto tlcll' orgaiiizzjizioiie di una statistica agraria,

per C. Ohlsen. Uoma.

100. Atti del K. Istiliito d'Incoraggiamcnlo alle scicnze nalurali

ecc. di Napoli, 21" Serie. T. V—VII & VIII, V. 1.

Napoli 1868—71. 4lo.

191. Statistica d'Ilalia. — a. Censimento gcnerale 1861. —
b. Movimenlo dcllo slato civile 1867. — c. Indiistria mi-

iieraiia. Anno 1865. — d. Induslria mineraria. Rclaz.

degl'ingegneri. — c. Trattura dclla seta. Anno 1867. —
f.

Le pubblicazioni dclla Dirczione di statistica. 1869.

Firenze.

192. Congresso delle camcre di comraercio. 2''" Sessionc. Pro-

posta di programma. Firenze 1869.

193. Relazione sopra TEsposizione univ. del 1867 a Parigi

1867. Firenze 1868. 4to.

194. Relazione della Caraera di commercio di Napoli 1864. Napoli

1865.

195. Progetto d'ingrandimento del porto mercantile di Napoli,

Napoli 1866. 4to.

196. Il porto di Napoli. Napoli 1864. 4to.

197. li sindacato governativo , le societå commerciali e gli

islituti di credito nel regno d'Italia, p. C. de Cesare,

Anno 2^". Firenze 1869. 4to.

198. Seconda esposizione dei cotoni in Napoli 1866. Napoli

1866. 4lo.

199. Ilaberlandt Æ Versoii: Studi sui corpuscoli di Cornalia.

Rovereto 1870.

200. Pasquale: 1) Sulla eterofiilia, Napoli 1867. 4to. 2) Una

anomalia del polipodio voigare. Napoli 1866. 4to.

201. A. Scacchi: 1) Emiedria dei cristalli dei paratartrati.

2) Corabinazioni della litina con l'acido solforico. 3) Del-

Tacido paratartarico anidro. Napoli 1866—69. 4to.

202. S. de Luca & P. Panceri: La saliva del doliutn galea.

Napoli 1867. 4to.

203. Claparéde & Panceri: Nota sopra un alciopide parassito

della cydippe densa Forsk. Milano 1867. 4to.

3
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204. Paleontologia delle provincie Napolilane, pel Prof. O. G. Costa.

App. 1. Vertebrali. Napoli 1865. 4to.

205. Osservazioni termometriche falte in Caserla 1866 da N.

Terracciano. Napoli 1867.

11 Dottor Nicola Terracciano, Direttore del Giardino Inglese di

Caserta.

206. Su di alcune piante della flora Napolitana. Napoli d867.

Die K'onigliche Akademie der Wissenschaften zn Berlin.

207. Monatsbericht. Februar 1872. Berlin 1872.

The Scottish Meteorological Society, Edinburgh.

208. Journal. Jan.-April 1872. New Series, Nos XXXIll &
XXXIV. Edinburgh.

UI. R. Societa Agraria di Gorizia.

209. Atti e memorie. Anno XI. Nr, 4, 5, 6. 30 Aprile 1872.

Det AstronomisTxC Observatorium i Altona.

210. Astronomische Nachrichlen. Nr. 1889.

I Mødet den 21*^® Juni
fra:

Byrån for Sveriges Geologisha Undenokning, Stockholm.

211. Sveriges geologiska Undersokning. Bladen 42—45 med
beskrifning, samt Geogn. profil ofver fjallryggen mellan

Ostersund och Levanger af A. E. Tornebohm. Stockholm

1871-72.

Kongl. Vetenskaps Societeten i TJpsala.

212. Upsala Universitets Årsskrift, 1871.

213. Nova acta. Ser. 111. Vol. VIII. Fase. 1. Upsaliae

1871. 4to.

214. Bulletin météorologique. Vol. I, N"' 1— 12. Vol. II,

No^7— 12. Vol. 111, N'-M— 6 & 7—12. Upsal 1870—
71. 4to.
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M. O. Linder, Iityénieur au Corps des Mines^ Vice-Président de

l'Académie et Secrétaire General de la Société Linné-

erine de Bordeaux.

215. Des dcpols lacuslrcs du vallon de Saucats, par O. Linder.

Bordeaux 1872. (Extr. des Actcs de la Soc. Lin. de b.).

M. G. N. Zarizianos, Professeur h VUniversité d' Athhies.

216. øagfÅaxfviixov åsXiiov. Tofiog I. Tev^^ i—2 xa» 6— 12.

1871. 'A&rivtidiv.

217. (DaqnaxivnxTi Xrifisia , v/to F. Za^iz^di/ov. Tofxog I.

Uaiji'^aiv 1867.

Il Signor Gasparo Martinedi Cardoni, Ravenna.
t

218. Disserlazioni fisico-niediche di Gasp. Desid. MarlineUi.

In Cesena 1769. 4lo.

VUniversité de Liége.

219. Liber memorialis. L'Universilé de Liége depuis sa fon-

dation, par A. Le Roy. Liége 1869.

U. S. WoT Department, Office of ihe Chief Signal Officer,

Washington.

220. Daily weather raap and daily meleorological bulletin.

21 May 1873. (Six copies).

M. Delesse, Ligénieur en Chef des Mines, Professeur h VÉcole

des Mines et a VÉcole Normale, Paris.

221. Lilhologie du fond des mers, avec tableaus et atlas, par

M. Delesse. Paris.

La Societh Entomologica Italiana, Firenze.

222. Bullettino. Anni 1—3, 1869— 71. Firenze 1869—72.

11 Sign. Conte G. Vimercati, Ingegnere Civile, Firenze.

223. a. Rivista scientifico-induslriale. Gennaio—Maggio 1872.

Firenze 1872.

223, b. L'EquivaIcnte meccanico del caiore con un saggio di

storia dclla lermodinamica di G. Vimercati. Firenze 1870.

The Royal Astronomicai Societij of London.

224. Sir John llerscbel. An Éloge, read the 9"' of Febr. 1872.
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LI. R. Societet Agraria di Gorizia.

225. Atli e raemorie. Anno XI. N. 7. 20 Maggio 1872.

Boghandler Bernard Quarttch, lå Piccadilly^ London.

226. 2 Bogkataloger.

Det Astronomiske Observatorium i Altona.

227. Astronomische Nachrichten. Nr. 1890— 1893.

Afleveret direkte til Bibliotheket den 25*^® Juli

fra :

El Observatorio de Marina de la Ciudad de San Fernando, Cddiz.

228. Almanaque nåulico para el ano 1872. Cådiz 1870. 4lo.

Le Bureau de Statistique Royal Hongrois a Bude.

229. Resultats du dénombrement fait en Hongrie en 1869—70.

Pest 1871. fol.

La Société Botanique de France., Paris.

230. Bulletin. T. XVI, 1869. Table alphabclique. — T. XVIII,

1871. Comptes rendus des seances, 2. — Revue biblio-

graphique, B— C. Paris.

Il Real Gomitato Oeologico d'Italia, Firenze.

231. Bollettino. Anno 1872. N« 3 e 4. Firenze 1872.

VAccademia delle Scienze deW Istituto di Bologna.

232. Concorso libero al premio Aldini, 1872.

U Observatoire Physique Central de Russie a St.-Pétersbourg.

233. Repertorium fiir Metcorologie. B. II. H. 2. S. Pelcrs-

burg 1872. 4to.

Die Direction des Physihalisclien Cabinetes der Kaiserlichen

Universitåt Dorpat.

234. Metcorologische Beobachtungen im Jalire 1871. 6*^'' Jahrg.

B. II H. I. Dorpat 1872. 4to,

Kongl. Vitterhets Historie ocli Antiquitets Akademien i StocMiolm.

235. Handlingar. 26^' delen. Ny fiiljd, 6'« delen. Stockholm 1869.
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•286. Aiiliqvaiisk Tidskrifl. Dol li. Del III, II. 1 — 2. Del IV,

II. 1. Sloikholm 1869— 72.

237. Månadsblad. 1872. N. 1— 7.

M. Alph. Diibois, Conservnteur au Musée Royal d'llistoire Na-

turelle a Bruxelles.

238. Conspectus avium Europæarum, auclore A. Dubois.

Bruxelles 1871.

Prof. Dr. A. V. Kolliker, Wiirzburg.

239. Beschreibung der Alcyonarien, von A. Kolliker. Alilh. 1:

Die Peiinatuliden. 2"= Hiilfle, 2'*' Heft. (Senckenb.

Nalurf. Ges. B. VIII). Frankfurt am Main 1872. 4lo.

Die Kaiserlich- Konigliche Geograpliische Gesellschaj't in Wien.

240. Mitlbeilungen. X. Jahrg. 1866-67. Wien 1868. B. XII.

Neue Folge, B. 2. 1869. Wien 1869.

Die Konigliche Bayerisclie Akademie der Wissenschaften zu

Miinchen.

241. Sitzungsberichte. Philos. und hist. Cl. 1871. H. V— VI.

1872. II. I. — Malh.-phys. Cl. 1871. H. III. 1872.

H. I. Miinchen 1871—72.

Die Astronomische Gesellschaft^ Leipzig.

242. Vierteljahrsschrift. Jahrg. VII. H. 2. Leipzig 1872.

Die Kaiserlich-Kdnigliche Geologische Reichsanstalt, Wien.

243. Jahrbuch. Jahrg. 1872. B. XXII. No 1 Jiinner-Marz.

Wien 1872. 4lo.

244. Verhandhingen. 1872. No. 1— 6. Wien 1872. 4lo.

245. Abhandlungcn. B. V. H. 3. Die Echinoiden, von G. C.

Laube. Wien 1871. 4to.

Die Koniglich Preussische Akademie der Wissenschaften zu Berlin.

246. Monalsbericht. Marj: 1872. Berlin 1872.

// Dottor Nicola Terracciano, Direttore del Giardino Inglese di

Caserta.

247. Floræ Vulluris Synopsis, auctore N. Terraciano. Neapoli

1869. 4to.
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The Royal Oeographical Society^ London.

248. Proceedings. Vol. XVI. No. 2. London 1872.

The Oeological Society of London.

249. Quarterly journal. Vol. XXVIII, Part 2. No. 110. Lon-

don 1872.

The Zoological Society of London,

250. Transaclions. Vol. VII. Parts 7—8. Vol. VIII. Part 1.

London 1871—72. 4to.

251. Proceedings. 1871. Parts 2—3. London.

U. S. War Department^ Office of the Chief Signal Officer,

Washington.

252. Daily weather map and daily meteorological bulletin.

June 5, 1872. (Three copies).

State of Ohio, Executive Department, Columbus, Ohio.

25?5. Geological Survey. Report of progress in 1870. Colum-

bus 1871.

254. Maps of grouped sections. Second geological district. 1870.

U. S. Naval Observatory, Rear-Admiral B. F. Sands Superin-

tendent. Washington.

2bb. Astronomicai and meteorological observations for 1868.

Appendix I: a catalogue of 1963 stars. Washington 1870.

4to. (2 Copies). — Washington observations for 1869.

Washington 1872. 4to.

256. Zones of stars. Washington observations for 1869.

Appendix II. Washington 1872. 4lo. (2 Copies).

The Peabody Institute of the City of Baltimore, Maryland.

257. Fifth annual report of the Provost to the Trustees. Balti-

more 1872.

The Smithsonian Institution, Washington.

2.58. Smithsonian report. 1870. Washington 1871.

U. s. Department of Agriculture, Washington City.

259a. Monthiy report for 1871. Washington 1872.
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269b. Keporl of llie Comniissioner of AgricuKuro for 1870.

Washington 1871.

United States Coast Survey, Superintendent Prof. Benj. Peirce,

Washington.

260. Report for 1868. Washington 1871. 4to.

Office of tlie V. S. Geological Survey of the Territories^ Dr. F.

V. Hayden, U. S. Oeologist, IVashitigfon, 1). C.

261. Preliminary report of the geological survey of Monlana,

by F. V. Hayden. Washington 1872.

Dr. F. V. Hm/den, U. S. Geologist^ Washington^ D. C.

262. On the Yellowstone Park, by F. V. Hayden. (Am. Joiirn.

Se. and Arts, Vol. Hf, April 1872).

State of Wisconsin Geological Survey.

263. Report on the Lead Regions.

The Government of Prince Edward Island, Montreal^ Canada.

264. Report on the geological structure of Prince Edward Is-

land. Montreal 1871.

State of New-Jersey Geological Survey, Neio- Brunswick , New-
Jersey.

265. Annual report for 1871. New-Brunswick 1872.

The Dudley Observatory, Albany, New York State.

266. Annals. Vol. H. Albany 1871.

The American Philosophical Society, held at Philadelphia for

promoting useful knowledge.

267. Transactions. Vol. XIV. New Series. Part IH. Phila-

delphia 1871. 4to.

268. Proceedings. Vol. XII, 2. No 87. July-Dec. 1871.

The Essex Institute, Salem, Massachusetts.

269. Proceedings. Vol. VI. P. III. 1868—71. Salem 1871.

270. Bulletin. Vol. III. 1871. Nos. 1— 12. Salem 1872.

Professors James D. Dana and B. Silliman, New Hai'en,

Connecticut.

271. American Journal of Science and Arts. Third Series.
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Vol. I, N«« 4—6. Vol. Il, N»^ 7—12. Vol. III, N"* 13—17.

New Hawen 1871—72.

Louisiana State University, Neio Orleans.

272. Annual report. New Orleans 1871.

The California Academy of Sciences^ San Francisco.

273. Proceedings, Vol. IV. P. 2—4. San Francisco 1870—72.

L' I. R. Societa Agraria di Gorizia.

274. Atti e memorie. Anno XI, N. 8 e 9. 20 Giugno 1872.

La Societa Entomologica Italiana^ (R. Museo di Stortå Nat.),

Firenze.

275. Resoconto. 1872. II.

ilf. Bernard Quaritch, Bookseller, 15 Piccadilly.^ London.

276. 1 Bogkatalog.

Det Astronomiske Ohservatorium i Altona.

277. Astronomische Nachrichten. Nr. 1894—1897.

Afleveret direkte til Bibliotheket den 14^^ September
fra:

11 Reale htituto Veneto di Scienze, Lettere ed Årti, Venezia.

278. Memorie. Vol. XVI. P. 1. Venezia 1871. 4to.

279. Alti. Serie IV«. T. 1. Dispense 1—5. Venezia 1871—72.

La Reale Accademia dei Lincei, Roma.

280. Atti. T. XXIV. Anno XXIV. Sessioni 1—6. Roma
1871 & 1872. 4to.

Il Reale Comitato Geologico d^ltalia, Firenze.

281. Bollettino. 1872. N" 5 e 6. Firenze 1872.

La Societa Entomologica Italiana (R. Museo di Stor. Nat.J,

Firenze.

282. Bullettino: Anno IV*". Trimestre II. Firenze 1872.
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UAcadémie Imperiale des Sciences de St.~Pétersbourg.

283. Mémoircs. T. XVII. N'Ml— 12. T. XVIII. N<" I- 7.

St..Pélersbourg 1871—72. 4lo.

284. Bullelin. T.XVII. N<" i— 3. Si - Pétersbourg 1871— 72. 4to.

La SvCiété des Sciences Physiques et Naturelles de Bordeaux.

285. Mémoircs. T. VIII, 3" Caliier. Bordeaux 1872.

Die Physihalisch-Medicinische Gesellschaft in Wilrzburg.

286. Verhandlungen. Neue Folge. B. III. H. 1. Wurzburg 1872.

Die Gesellschaft fiir Schlesw.-Holst.-Lauenhurgische Qeschichte,

Kiel

287. Zeitschrift. B. III. II. 1. Kiel 1872.

M. le Dr. N. Joly^ Professeur a la Faculté des Sciences de

Toulouse.

288. Etude sur les métamorphoses des axolotls du Mexique,

p-. M. N. Joly. Montpellier 1872. (Revue des Se. nat.).

289. Contributions å l'histoire naturelle et å ranalomie de la

mouche-feuille des iles Seychelles, p. M. N. Joly. (Méra.

de TAc. des So. de Toulouse, sér. 7, t. III).

290. Sur riiypermétamorphose de la palingenia virgo å l'état

de larve, p. M. N. Joly. (Mém. de l'Ac. de Toulouse,

sér. 7, t. III).

La Société Botanique de France^ Paris.

291. Bulletin. T.XVII. 1870. Comptes rendus, 4. — T. XVIII.

1871. Comptes rendus, 3. — Revue bibliographique, D.

Paris.

Die Kaiserliche Akademie der Wissenschaften^ in Wien.

292. Denkschriften. Math.-Nalurw. Classe. B. 31. Wien 1872. ito.

293. Sitzungsberichte. Pbil.-Hist. Cl. B. LXVIII. H. 2—4.

B. LXIX, H. 1— 3. — Malh.-iNalurvv. Cl. Abth.I. B. LXIV,

H. 1-5. Abth. II. B. LXIV, H. 1—5. Wien 1871.

294. Fontes Rerum Austriacarura. Abtheil. II. B. XXXV\
Wien 1871.

295. Archiv fur osterreichische Geschichte. B. 47. 2*^ Halfte.

Wien 1871.

4
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Die Kais. K'ån. Centralanstalt fur Meteorologie und Erdmagne-

tismus, in Wien.

296. Jahrbucher. Neue Folge. B. VI. Jahrg. 1869. Wien

1871. 4to.

VAccademia delle Scienze deWIstituto di Bologna.

297. Memorie. Serie III. T. I. Fase. 3—4. T. II. Fase. 1.

Bologna 1871— 72. 4to.

298. Indici generali della IH* serie delle Memorie, 1862—1870.

Bologna 1871. 4to.

299. Rendiconto. Anno 1871—72. Bologna 1872.

M. A. Dauhrée, de l'lnstitut, SelsJc. udenl. Medlem, Paris.

300. Examen des roches avec fer natif, découvertes en 1870,

par M. Nordenskiold, au Groénland, p. M. Daubrée.

(Comptes rendus de l'Acad. des Se, t. LXXIV & LXXV).

4to. Paris 1872.

Dr. A. Kolliker, Professor ved Universitetet i Wurzburg.

301. Weilere Beobachtungen iiber das Vorkommen und die Ver-

breitung typischer ResorplionsOachen an den Knochen,

von A.Kolliker. (Wiirzb.phys. -med. Ges.). Wurzburg 1872.

Giovanni Brayda, Marchese di Soleto, Benevento.

302. L'uomo e lo stato, per Gio. Brayda. Benevento 1872.

L' Ohservatoire Météorologique Central de Monisouris, Boulevard

Jourdan, Paris.

303. Bulletin. Avril 1872.

The Royal Ohservatory, Greenwich, London S. E.

304. Observations made at the Royal Observatory in the year

1870. London 1872. 4to.

The Royal Ohservatory, Cape of Good Hope.

305. Results of astronomicai observations made al tbe R. Ob-

servatory in the year 1856. Cape Town 1871. 4to.

Die Kaiserlich'Kbnigliche Geologische Reichsanstalt in Wien.

306. Jahrbuch. Jahrg. 1S72. B. XXII. N" 2. Wien 1872. 4to.

307. Verhandlungen. 1872. X° 7—10. Wien 1872. 4lo.
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Die Nicolai-Hauptsternwarte in Pulkova.

3()8. Jahresbericlit. 1871. Si. Petersburg 1871.

309. Tabulæ quanlilatum Besselianarum pro annis 1875 ad

1879 computalæ. Ed. O. Struve. Petropoli 1871.

Die K'én. Preiissische Akademie der Wissenschaften zu Berlin.

310. Monatsbericht. April 1872. Berlin 1872.

Der Naturwissenschaftliche Verein zu Bremen.

311. Abhandlungen. B. III. H. 2. Bremen 1872.

U, S. War Department, Office of tlie Chief Signal Officer,

Washington.

312. Daily weather raap and meleorologica! bulletin. June o

1872. (2 copies).

L'I. R. Societa Agraria di Gorizia.

313. Atli e memorie. Anno XI. N. 10 e 11. 1 Agosto 1872.

La Sociéd Entomologique de Belgique, Bruxelles.

314. Compte-rendu. N^ 77. Bruxelles 1872.

Der Naturwissenschaftliche Verein filr Steiermark, Graz.

315. Miltheilungen. Jahrg. 1872. Graz 1872.

Mr. Bern. Quaritch, hoohseller, 15 Piccadilhj, London.

316. En Bogkatalog.

Det Astronomiske Ohservatorium i Altona.

317. Astronomische Nachrichten. Nr. 1898— 1902, samt Titel

og Regisler til B. 79. Altona 1872.

I Mødet den 8<*« November
fremlagdes fra:

DAcadémie Fran(^aise de Vinstitut de France, Paris.

318. Rccueil de discours, rapports et piéces diverses, 1803—
1859 & 1860—69 premiere parlie. 9 voll. in-4to.

319. Dictionnaire hislorique de la langue francaise. T. I. Par-

ties 1—2. 2 voll. in-4to.
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VAcadémie des ISciences de Vinstitut de France^ Paris.

320. Méraoires. T. XXXVII. Parties 1—2. Paris 1868—70.

2 voU. in-4to.

321. Mémoircs présentés par divers savants. T. XVIII & XX,

Paris 1868 & 1872. 2 voll. in-4to.

L'Académie des Inscriptions et Belles - Lettres de Vinstitut de

France , Paris.

322. Mémoires. T. XXI, 2. T. XXIII, 1 avec complément.

T.X.MV, 2. T.XXV, 2. T. XXVI, 1-2. Paris 1857— 70.

7 voll. in-4to.

323. Mémoires présentés par divers savants. F Serie. Sujets

divers d'érudilion. T. V, 1— 2. T. VI, 1. T. VII, 1.

T. VIII, 1. Paris 1857— 69. IPSérie. Anliquités de

la France. T. IV, 2. T. V, 2. Paris 1863—65. 7 voll.

in-4to.

324. Nolices et extraits des manuscrils de la Bibliotheque Na-

tionale. T. XV, Tables alphabétiques, Partie orientale.

T. XVI, 1—2. T. XVII, 1. T. XVIII, 1—2. T. XIX, 2.

T. XX, 1. T. XXI, 1—2. T. XXII, 2. Paris 1847—70.

11 voll. in-4lo.

L'Académie des Sciences Morales et Politiques de Vinstitut de

France, Paris.

325. Méraoires. T. XI— XII. Paris 1862- 65. 2 voll. in-4to.

L'Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Lyon.

326. Mémoires. Classe des Lettres. T. XIV. Lyon 1868

—

1869.— Classe des Sciences. T. XVIII. Lyon 1870—71.

La Société d'Agriculture, Histoire Naturelle et Arts Utiles de Lyon.

327. Annales. IV Serie, T. 1—2. 1868—69. Lyon

1869—70.

La Société Linnéenne de Lyon.

328. Annales. Année 1870— 71. Nouv. serie. T. XVIII.

Paris (Lyon) 1872.

M. J.'F. Bonnel, Prqfesseur de Mathématiques au Lycée de Lyon.

329. Essai sur les definitions géométriques, p. J.-F. Bonnel.

Paris (Lyon) 1870.
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La Sociétc liotamipie de France^ Paris.

330. Bulletin. T. XVIII. 1871. Rcvuc biljliograiiliifjiio, 1£.

Paris.

// Reale Comitato Geologico d'ltalta, Firenze.

331. Memorie. Vol. 1. Firenze 1871. 4lo.

Il Sign. Conte G. Vimercati^ Ingegnere Civile, Firenze.

332. Rivista scienlifico-industriale. Luglio—Agoslo 1872. Fi-

renze 1872.

3;13. Sulla posizione del ccnlro di gravita negli inselti, da G.

Vimcrcati. (Bolietl. Entomol. Anno IV).

334. Le stelle cadenti del periodo di agosto, da G. Vimercali.

(Riv. Sc.-Ind. Agosto 1872).

The Meteorological Committee of tlie Royal Societg, London.

335. Quarterly wealher report of the Meteorological Office.

1870. Part IV. October-December. — 1871. Part I.

January-Marcli. London 1872. 4to.

336. Report of the Meteorological Committee for the ycar cn-

ding 31^' December 1871. London 1872.

The Zoological Society of London.

337. Transactions. Vol. VIII. P. 2. London 1872. 4to.

338. Proceedings. 1872. P. L Jan.-March. London.

339. Revised list of the vertebrated animals in the gardens of

the Society. 1872. London.

340. Catalogue of the library of the Society. London 1872.

Universitetet i Leyden.

341. Annales acaderaici. 1867— 68. Lugduni— Batavorum

1872. 4to.

M. Auguste Marietie-Bey, Directeur du Musée de Boulaq.

342. Les papyrus égypliens du Musée de Boulaq publiés en

fac-simile sous les auspices de S. A. Ismail-Pacha, Khé-

dive d'Égypte, par A. Mariette-Bey. T. I. Papyrus t— 9.

Paris 1871. in-fol.
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Del Kgl. Dansl-e Udeni-igsministenum.

343. Despatches addressed by Dr. Livingstone to Her Great-Brit.

Majesty's Secretary of State for foreign affairs, in 1870,

1871 and 1S72. London 1872. fol.

Kongliga Vetenskaps-Societeten i Upsala.

344. Nova Acta. Seriei IlP'^, Vol. VII, Fase. I. Upsaliæ

1869. 4to.

345. Upsala Universitets Årsskrift. 1868. Upsala.

The Scottish Meteorologicai Society, Edinburgh.

346. Journal, July 1872. Xew Series, Xo. XXXV. Edin-

burgh 1872.

Il Rev. Sign. Giotto Ulivi^ Parroco, For li.

347. Esame critico delle teorie sulla partenogenesi delle api,

da G. Ulivi. Forli 1872. (Induslriale Ilaiiano, Anno VI,

1872).

U. S. War Department, Office of the Chief Signal Officer, Al-

bert J. Mijer^ Brigadier General, Washington.

348. Annual report for the fiscal year ended June 30, 1871.

Washington 1871.

349. Weather map. August 22. 1872.

Die Physihalisch-Medicinische Gesellschaft in Wiirzburg.

350. Verhandlungen. Neue Folge. B. III. H. 2. Wiirz-

burg 1872.

El Museo Publico de Buenos Aires.

351. Anales. T. II. Entregas VIII y IX. Buenos Aires

1871. 4to.

Die Astronomische Gesellschaft in Leipzig.

.352. Vierteljahrsschrift. Jahrg. VII. H. 3. Leipzig 1872.

Die Physikalische Gesellschaft zu Berlin.

353. Die Fortschritte der Pbysik ina Jahre 1868. Jahrg. XXIV.

Ablh. 1—2. Berlin 1872.

Il Beale Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Årti, Venezia*

364. Memorie. Vol. XVI. P. II. Venezia 1872. 4to.
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355. Atli. Serie IV. T. I. Disp. 6—7. Venezia 1871—72.

La Société Imperiale des Naturalifites de Moscou.

356. Bulletin. Anriée 1872. N'^ 1. Moscou 1872.

La Société Imperiale d' Agricidture de Moscou.

357. Journal. 1872. N"^ 1—2. Moscou.

Commodore 31. F. Maury, L. L. />., Washington.

358. Address before llie National Agricullural Congress at its

meeting in St. Louis, May 1872.

V Ohservaioire Royal de Bruxelles.

359. Annales. 1871. Ark 9. ito.

Byrån for Sveriges Geologiska Undersohning.

360. Beskrifning ofver Skånes skenkolsforande formation, af E.

Erdmann. Stockholm 1872. 4lo.

361. Beskrifning ofver Besier-Ecksteins kroraolilografi och li-

totypografi anvanda vid Iryckningen af geologisk ofversigts-

karta ijfver Skåne, raeddelad af A. Btirlzell. Stockholm

1872. 410.

La Societh Entomologica Itah'ana, Firenze.

362. Bullettino. Anno IV. Trimestre 111. Firenze 1872.

L'I. R. Societa Agraria di Gorizia.

363. Atti e memorie. Anno XI. N. 12 e 13. 31 Agosto 1872.

Det Astronomiske Observatorium i Altona.

364. Astronomische Nachrichten. Nr. 1903— 1905.

I Mødet den 22"^® November
fra

:

L'Accademia della Crusca, Firenze.

365. Atti. Tomi 1— III. Firenze 1819— 29. 4to.

366. Vocabolario dcgli Accademici della Crusca. V'^ Impres-

sione. Voll. I— II. In Firenze. 1863—66. 4to. Glos-

sario. A— B. In Firenze 1867. 4to,
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La Reale Accademia delle Scienze di Torino.

367. Atti. Vol. VII. 1871— 72. Dispense 1—7. Torino.

Il Regio Osservatorio delV Universita di Torino.

368. Bollettino meteorologico ed astronoraico. Anno VI. 1872.

fol. obl.

11 Sign. Conte G. Vimercad, Ingegnere Civile^ Firenze.

369. La Rivista scientifico-induslriale. Setlembre e Ottobre

1872. Firenze 1872.

Le Museum d'Histoire Naturelle de Paris,

370. Nouvelles Archives. T. IV, Fase. 3—4. T. V. T. VI.

T. VII. Paris 1868—71. 4to.

The Meteorological Committee qf the Royal Socieiy, London.

371. A discussion of the nieleorology of the part of the Atlan-

tic lying north of 30° N. etc., wilh charts and diagrams.

London 1872. 4to.

The Linnean Society of London.

372. Transaclions. Vol. XXVII, Part 4. Vol. XXVIII, P. 1—2.

Vol. XXIX, P. 1. London 1871—72. 4to.

373. Journal. Vol. XI, Zoology, No 53—54. London 1871.

Vol. XIII, Botany, No 66—67. London 1872.

374. Proceedings. 1871—72. Pag. XXIX sqq. — Additions

to the library, 1870—71.

375. List of the Society, 1871.

The Trustees of the Radcliffe Observatory, Oxford.

376. Radcliffe Observations in 1869. Vol. XXIX. Oxford 1872.

Leeds Philosoiihical and Literary Society.

2177. The annual report. 1871—72. Leeds 1872.

The Geological & Pohjtechnic Society of the West Riding of

Yorkshire.

378. Proceedings. New Series, P. 1. 1871—72. Leeds 1872.

Dr. Alex. Milton Ross, M. A., M. R. S. L., Eng., Toronto.

379. A classified catalogue of the lepidoptera of Canada, by A.

M. Ross. Toronto 1872.
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^80. A classificd calalogue of thc birds of Canada, by A. M.

Ross. Toronto 1872.

V Observatoire Royal de Bruxelles.

381. Annales. 1871. Ark 10. 4lo.

Die Kaiserlich-KdnigUche Geologische Reichsanstalt in Wien.

382. Mineralogischc Mittbeilungcn, gesammell von G. Tschermak.

Jahrg. 1871. Ilefl. I— II. Jahrg. 1872. II. I -H.

Wien 1872. 4to.

Die Kaiserlich-K'onigliclie Geographische Gesellschaft in Wien.

383. Mittheilungen. XIV. Band. 1871. Wien 1871.

Die K. K. Sternwarte zu Prag.

384. Magnetische und meteorologische Beobachlungen. Jahrg.

32. Prag 1872. 4to.

Die Koniglich Preussische Akademie der Wissenschaften zu Berlin.

385. Monatsbericht. Mai «& Juni 1872. Berlin 1872.

Hr. Karl Peitersen^ Tromsø.

386. Geologiske Undersøgelser i Tromso Amt. III. Om Kvar-

tærlidens Dannelser, af K. Pettersen. Throndhjem 1872.

(K. Norske Vidsk. Selsk. Skr. 7"^ B.).

387. Tromsø Amts Orografi af K. Pettersen. Throndhjem 1872.

(K. N. Vidsk. Selsk. Skr. 7'^« B.).

Generalstabens Topografiske Afdeling, ved dens Chef, Hr. Oberst

Klingsey.

388. Allasbladene Vissenbjerg (1:80,000) og Sønderho

(1 : 40,000).

De Hollandsche Maatscliappij der Wetenschappen te Haarlem.

389. Archives néerlandaises. T. VII. Livr. 1—3. La Haye

1872.

390. Programme. Année 1872.

Eet Bataviaascli Genootschap van Kunsten en Wetenschappen,

Batavia.

391. Notulen van de algemeene en bestuurs- vergaderingen.

Deel IX. 1871. Batavia 1872.
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392. Tijdschrili voor indische taal-, land- en volkenkunde.

Zesde Serie. Deel I. Afl.3—4. Zevende Serie. Deel I.

An. 3 Balavia 1871—72.

39.3. Eerste vervolg catalogus der Bibliolheli. Balavia 1872.

A Academia Eael das Sciencias de Lisboa.

391. Catalogo das publicacoes da Academia. Lisboa 1865.

11 Heale Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, Venezia.

395. Memorie. Vol. XVII. P. I. Venezia 1872. 4to.

396. Atti. Serie IV. T. I. Disp. 9. Venezia 1871—72.

n Observatoire Physique Central de Russie h St. Pétersbourg.

397. Annalen des physikalischen Centralobservatoriums. Jahrg.

1870. St. Petersburg 1872. 4to.

The Magnetical and Meteorological Observatory at Batavia.

398. Observations. Vol. I. Batavia 1871. in-fol.

Il Reale Comitato Oeologico d'Italia^ Firenze.

399. Bollettino. Anno 1872. N« 7 e 8. Firenze 1872.

Die Konigliche Sternwarte in Munclien.

400. Verzeichniss von 4093 telescopischen Sternen zwischen

— 9° und — 15*^ Declinalion. (XII'" Supplementband zu

den Annalen). Miinchen 1872.

L' Observatoire Météorologique de Montsouris^ Boulevard Jourdan^

Paris.

401. Bulletin. 1" Mai— 15 Juin 1872. 4to.

Die Naturforscliende Oesellschajt in Ziirich.

402. Vierteljahrsschrift. Jahrg. XVI. H. 1— 4. Ziirich 1871.

L'L R. Societa Agraria di Gorizia.

403. Atti e memorie. Anno XI, N. 14 e 15. 15 Sett. 1872.

Messrs. Triibner & Co., 60 Paternoster Row, London.

404. American and orienlal lilerary Record. N^ 83. London

1872.

Det Astronomiske Observatorium i Altona.

405. Astronomische Nachrichten. Nr. 1906—1910.
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I Mødet den 6*® December
Ira

:

Professor Bibiiothekar P. G. Thorsen^ Selskabets Medlem.

406. Dueholms Di[)lomalariiim. Udg. for det kgl, (ianske Sel-

skab for FædrelaiKiets Historie og Sprog, af O. Nielsen.

Kjobenhavn 187'i.

Die Koniglich Prevssische Akaderuia der Wissenschaften zu Berlin.

407. Abliandlungeti ans dem Jahre 1871- Berlin 1872. Ato.

408. Monatsbcriclit. Juli 1872. Berlin 1872.

Die Koniglich Bayerische Akademie der Wissenschaften.

'409. Abhandlungen. PJiilos.-Philol. Classe. B. XII. Ablh. Ml.

- .Malh.-Physikal. Classe. B. XI. Ablh. I. Munchen

1871. 4to.

410. IJeber die Geschichtschreibung unier dem Kurfiirslen

Maximilian I. Vorlrag in der offentl. Sitzung d. K. Akad.

Marz 1873, von Joh. Friedrich. Miinchen 1872. llo.

Die Astronomische Gesellschaft, Leipzig.

411. Publication XI, Bestimmung der Parallaxe des zweilen

Argeiander'schen Siernes, von Winnecke. Publication XII.

Grundziige einer neuen Storungslheorie, von Dr. Weiler-

Leipzig 1872. llo.

Die Naturforschende Qesellschaft in Danzig.

412. Schriften. Neue Folge. B. III. H. 1. Danzig 1872.

De Nederlandsche Botanische Vereeniging, te Nijmegen.

413. Nederlandsch kruidkundig Archief. 11'''' Serie. I* Deel.

2" Stuk. Nijmegen 1872.

Il Signore Idomeneo Vittoris, Alessandria d'Egitto (gjennem

Udenrigsministeriet)

.

414. Rapporli matemalici di I. Vittoris. Figure. Alexandrie 1870.

415. Ilapporto della circonferenza del circolo al suo diamelro,

di I. Viltoris. Alexandrie 1872.

George Biddell Airy, C. B., Astronomer Boi/al, Selskabets uden-

landske Medlem, Greenwich.
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416. Om tlio wave-lenglbs corresponding to KnchhofT's lines in

the solar spcclrum, by G. B. Airy. (Philos. Transact.

Lond. 1S72). dto. • ,

The Boyal Oeographical Society of London.

417. Proceedings. 1859. Vol 111. No VI. London.

La Société Lnpénale d'Agriculture de Moscou.

418. Journal. 1872. N° 3. Moscou,

Za Société Botanique de France, Paris.

419. Bulletin. T. XVIII, 1871. Comples rendus, 4.

Il iSign. Conte G. Vimercatt, Ingegnere Civile, Firenze.

420. La Rivista scienlifico-industriale. Nov. 1872. Firenze.

Dh R. Societu Agraria di Gorizia.

421. AUi e raemorie. Anno X.. 1871. Titolo cd indice.

Det Astronomiske Observatorium i Altona.

422. Aslronomische Nachrichten. Nr. 1911— 1912,

I Mødet den 20"^® December
fra:

11 Reale Comitato Geologico d'ltalia, Firenze.

423. Bollettino. Anno 1872. N« 9 c 10. Firenze 1872.

La Société des Sciences Physiques et Naturelles de Bordeaux.

424. Mémoircs. T. VIH. Cahier 4. Bordeaux 1872.

425. Notice sur la vie de J.-A. Grunert, par M. Curtze,

(Extr. du Bull. des Se. math. el astron. III, 1872.)

Die Schlesische Gesellschaft fiir Vaterlåndische Cultur, Breslau.

426. Abhandlungen. Pbil.-Hist. Abth. 1871. — Naturwissensch.

und Medicin. 1869—72. Breslau 1872.

427. 49^'^' Jahresbericht. 1871. Breslau 1872.

Die Koniglich Preussische Akademie der Wissenschaften zu Berlin.

428. Monatsbericht. August 1872. Berlin 1872.
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Die Kaiserlich-Kouigliche Geologische Beichsanslalt in Wien.

4-29. Jahrl.uch. Jahrg. 1872. B. XXII. N« 3. Hicrzu Dr. G.

Tschermak, Mineral. Millh. H. II, II. 3. Wien 1872. 4lo.

430. Verhandlungen. 1872. iN*^ IJ— 13. Wien 1872. Ito.

Die K'on. Phijsikalisch-OTconomisclie Gesellschaft zu K'onigsberg.

431. Schriften. Jalirg. XII. 187J. Ablli. 1— 2. Jahrg. XIII.

1872. Ahlli. 1, Konigsber- 1871—72. 4to.

432. Geologische Karte der Provinz Preussen. Blall 4— o.

Die Physihalisch-Medicinische Gesellschaft in Wiirzburg.

433. Verhandlungen. Neue Folge. B. III. II. .3. Wiirzburg

1872.

Mr. B. Qtiaritcli, Bookseller, 15 Piccadilhj^ London.

434. 2 Bogkalaloger.

Det Astronomiske Observatorium i Altona.

436. Aslronomische Nachrichten. Nr. 1913— 1914.
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(Fortsættelse af Boglisten for 1872.)

Oversigt

de lærde Selskaber, videnskabelige Anstalter
og offentlige Bestyrelser, fra hvilke det K. D. Viden-

skabernes Selskab i Aaret 1872 bar modtaget Skrifter,

samt

alfabetisk Fortegnelse over de Enkeltmænd, der i samme Tids-

rum have indsendt Skrifter til Selskabet, Alt med Henvisning

til foranstaaende Boglistes Niimere.

Danmark,

Det Kg!,' Danske Udenrigsministerium. Nr. 343.

Generalstabens topografiske Sektion , ved Chefen , Hr, Oberst

Klingsey. Nr. 118, 388.

Det store Kgi. Bibliolhek i Kjøbenhavn. Nr. 87.

Norge .

Det Kgl. Norske Frederiks Universitet i Krisliania. Nr. 137— 138.

Det Kgl. Norske Videnskabers-Selskab i Throndhjem. Nr. 28— 30-

S V e r i g

.

Byrån for Sveriges Geologiska Undersokning, Stockholm. Nr. Sil,

360, 361.

Kongliga SvenskaVetenskaps-Akademien i Stockholm. Nr. 142— 148.

Kongliga Vitterhets Historie och Antiquitets-Akademien i Stock-

holm. Nr. 235—237.
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Kongliga Vcteiiskaps- Socielelcn i Upsala. Nr. 212—211, 344,

345.

K u s 1 a n d .

L'Acadéiuie Imperiale des Sciences de St.-Pétersbourg. Nr. 120,

121, 283, 284.

La Commission Imperiale Archéologique de Si.- Pétersbourg.

Nr. 122.

Le Jardin Imperial de Botaiiiquc a St.-Pétersbourg. Nr. 103.

L'Observatoire Physique Central de Russie a St.- Pétersbourg,

Nr. 233, 397.

Die Nicolai-Hauptsternwarte in Piilkowa. Nr. 308, 309.

Die Direction des Pbysikaliscben Cabinetes der Kaiserliclien Uni-

versitat Dorpat. Nr. 64, 234.

La Sociélé Imperiale des Naturalisles de Moscou. Nr. 55, 179,

356.

La Société Imperiale d 'Agriculture de Moscou. Nr. 357, 418.

Storbritannien og Irland.

The Royal Sociely of London. Nr. 17— 20.

The Meteorologicai Committee of the Royal Sociely, London.

Nr. 88, 335, 336, 371.

The Royal Geographical Sociely, London. Nr. 163, 248, 417.

The Royal Astronomicai Society, London. Nr. 23—25, 224.

The Geological Society of London. Nr. 21, 22, 164, 249.

The Zoological Sociely of London. Nr. 250, 251, 337—340.

The Linnean Sociely of London. Nr. 372—375.

The Royal Observalory, Greenwich. Nr. 169, 170, 304.

The Truslecs of the Radcliffe Observalory, Oxford. Nr. 52, 376.

Leeds Philosophical and Literary Society. Nr. 377.

The Geological and Polylechnic Society of the West-Riding of

Yorkshire. Nr. 378.

The Royal Society of Edinburgh. Nr. 155, 156.

The Scottish Meteorological Society, Edinburgh. Nr. 208, 346.

The Royal Geological Sociely of Ireland, Dublin. Nr. 66.
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The Provost and Senior Fellows of Trinity College, Dublin.

Nr. 26.

Nederlandene.

De Koninklijke Atademie van Wetenschappen te Amsterdam.

Nr. 131.

De Hollandsclie Maatschappij der Wetenschappen te Haariera.

Nr. 71, 72, 389, 390.

De Direclie van Teylers Slichting te Haariera. Nr. 73.

Universitetet i Leyden. Nr. 27, 311.

De Nederlandsche Bolanische Vereeniging te Nijmegen. Nr. 111,

413.

Het Provinciaal Utrechtsch Genootschap van Kunsten en Weten-

schappen. Nr. 74— 77.

Belgien.

L'Observatoire Royal de Bruxelles. Nr. 63, 100, 359, 381.

La Société EiUomologique de Belgique å Bruxelles. Nr. 54, 128,

314.

L'Université de Liége. Nr. 219-

Frankrig.

L'Académie Francaise de rJnslilul de France, Paris. Nr. 318,

319.

L'Académie des Sciences de l'lnstilut de France, Paris. Nr. 90,

320, 321.

L'Académie des Inscriptions et Belles - Leltres de l'lnstilut de

France, Paris. Nr. 322— 324.

L'Académie des Sciences Morales et Poliliques de l'Institut de

France, Paris. Nr. 325.

Le Museum d'Hisloire Naturelle de Paris. Nr. 370.

La Société Bolanique de France, Paris. Nr. 10, 53, 62, 123,

230, 291, 330, 419.

La Société Méléorologique de France, Paris. Nr. 136.

L'Observaloire Méléorologique de Montsouris, Paris. Nr. 93, 303.

401.
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La Société des Sciences' Physiques et Naturelles de Bordeaux.

Nr. 78, 129, 285, 421, 425.

L'Acadéraie des Sciences, Bolles- Leltres et Arts de Lyon. Nr. 32ti.

La Société d'Agriculture, Ilistoire Naturelle et Arts Utiles de Lyon.

Nr. 327.

La Société Linnéenne de Lyon. Nr. 328.

Schweiz.

La Société Vaudoise des Sciences Naturelles, Lausanne. Nr. 80,

167.

Die Naturforschende Gesellschaft in Zurich. Nr. 13, 402.

Tyskland.

Det Astronomiske Observatorium i Altona. Nr. 16, 36, 58, 70,

85, 97, 106, 119, 141, 168, 210, 227, 277, 317, 364,

405, 422, 435.

Das Konigliche Christianeum in Altona. Nr. 135.

Die Koniglich Preussische Akademic der Wissenschaften zu Berlin.

Nr. 33, 65, 89, 112, 207, 246, 310, 385, 407, 408, 428-

Die Physikalische Gesellschaft zu Berlin. Nr. 353.

Der Naturwissenschaftliche Verein zu Bremen. Nr. 162, 311.

Die Schiesische Gesellschaft liir Vaterlandische Cultur, Breslau.

Nr. 426, 427.

Die Naturforschende Gesellschaft in Danzig. Nr. 412.

Die Leopoldino-Carolinische Deutsche Akaderaie der Naturforscher,

Dresden. Nr. 86-

Die Physikalisch-Medicinische Societåt zu Erlangen. Nr. 81.

Die Konigliche Gesellschaft der Wissenschaften zu Gottingen.

Nr. 171, 172.

Der Naturwissenschaftliche Verein fiir Neu-Vorpommern und Riigen,

Greifswald. Nr. 82.

Die Naturforschende Gesellschaft in Halle. Nr. 165.

Die Medicinisch- Naturwissenschaftliche Gesellschaft zu Jena.

Nr. 174.

Die Gesellschaft fiir Schl.-Holst.-Lauenburgische Geschichte, Riel.

Nr. 91, 92, 287.

6
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Die Schlesw.-Holst.-Lauenburgische Gesellschaft fiir die Sammlung

und Erliallurig Valerlandiscber Allerthiimer, Kiel. Nr. 99."

Die Kon. Physikaliscti-Okonomische Gesellschaft zu Konigsberg.

Nr. 35, 431, 432.

Die Koniglicb Sacbsische Gesellschaft der Wissenschaften zu

Leipzig. >»>. 124—126.

Kedaktionen af «Der practische Mascbinen-Constructeurn, Leipzig.

Nr. 14.

Die Astronoraische Gesellschaft in Leipzig. Nr. 34, 105, 242,

352, 411.

Die Kon. Bayerische Akademie der Wissenschaften zu Miinchen.

Nr. 6, 132, 133, 241, 409, 4i0.

Die Kon. Sternwarte in Miinchen. Nr. 400.

Die Offenlliche Kon. Bibliotbek in Stuttgart. Nr. 127.

Der Verein fiir Kunst und Alterthum in Ulm und Oberschwaben.

Nr. 116.

Die Pbysikalisch-Medicinische Gesellschaft in Wiirzburg. Nr. 173,

286, 350, 433.

Østerrig og Ungarn.

Die Kais.-Kon. Sternwarte zu Prag. Nr. 384.

Die Kais. Akademie der Wissenschaften in Wien. Nr. 1— 5,

292-295.

Die Kais.-Kon. Central-Anstalt fiir Meteorologie und Erdraagne-

tismus in Wien. Nr. 296.

Die Kais.-Kon. Geologische Reichsanstalt in Wien. Nr. 7, 8,

130, 131, 243-245, 306, 307, 382, 429, 430.

Die Kais. -Kon. Zoologiscb- Botanische Gesellschaft in Wien.

Nr. 175— 178. .

Die Kais. -Kon. Geographische Gesellschaft in Wien. Nr. 240,

383.

Die Anlhropologische Gesellschaft in Wien. Nr. 9.

La Societa Agraria di Gorizia. Nr. 12, 61, 84, 117, 139, 166,

209, 225, 274, 313, 363, 403, 421.

Der Naturwissenschaftliche Verein fiir Steiermark, Graz. Nr. 315.

Le Bureau de Statistique Royal Hongrois å Bude. Nr. 229.
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1 1 a 1 i O II

.

L'Accademia delle Scicnze dell' Islitulo di Bologna. Nr. 37— 47,

232, 'J97-299.

L'Accademla della Crusca, Firenze. Nr. 365, 366.

II Real Comilato Geologico d'Ilaiia, Firenze. Nr. 32, 160, 231,

281, 331, 399, 123.

La Societii Enlomologica llaliana, Firenze. Nr. 181—184, 222,

275, 282, 362.

La Societå di Letture e Conversazioni, Genova. Nr. 79.

La Reale Accademia (quondam Ponlificia) de' Nuovi Lincei, Roma.

Nr. 161, 280.

La Reale Accademia delle Scienze, Torino. Nr. 367.

II Regio Osservatorio delT Universita di Torino. Nr. 368.

II Reale Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Årti, Venezia.

Nr. 60, 278, 279, 354, 355, 395, 396.

Spanien.

El Obsorvalorio de Marina de la Ciudad de San Fernando, Cadiz

Nr. 104, 228.

Portugal.

A Academia Real das Sciencias de Lisboa. Nr. 394.

Amerika.

The Dudley Observatory, Albany, New York State. Nr. 266.

The Peabody Inslitute of the City of Baltimore. Nr. 257.

The American Academy of Arts and Sciences, Boston. Nr. 150.

The American Association for the Advancement of Science, Cam-

bridge, Massachusetts. Nr. 152.

The Museum of Comparative Zoology, at Harvard College, Cam-

bridge, Massachusetts. Nr. 153, 154.

State of Ohio Executive Department, Columbus, Ohio. Nr. 253,

254.

New -Jersey Geologicai Survey, New- Brunswick, New- Jersey.

Nr. 265.
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Louisiana State University, New Orleans. Nr. 272.

The Orleans County Society of Natura! Sciences^ Newport, Orleans

County, Vermont, Nr. 149.

The American Philosophical Society, held at Philadelphia, for

promoting useful knowledge. Nr. 151, 267, 268.

The Essex Institute, Salem, Massachusetts. Nr. 269, 270.

The California Academy of Sciences, San Francisco. Nr. 273.

The Sraithsonian Institution, Washington. Nr. 258.

The Department of Agriculture of the U. S., Washington.

Nr. 259 a & b.

United States Naval Observatory, Washington. 157, 255, 256.

OfQce of the U. S. Geologicai Survey of the Territories, Washing-

ton. Nr. 261.

The Superintendent of the U. S. Coast Survey, Washington.

Nr. 260.

The U. S. War Department, Surgeon General's Office, Washing-

ton. Nr. 59.

U. S. War Department, Office of the Chief Signal Officer, Washing-

ton. Nr. 220, 252, 312, 348, 349.

State of Wisconsin Geological Survey. Nr. 263.

The Government of Prince Edward Island, Montreal, Canada.

Nr. 264.

El Museo Publico de Buenos Aires. Nr. 351.

Asien.

The Geologicai Survey of India, Calcutta. Nr. 107-— 109.

Het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen,

Batavia. Nr. 391—393.

The Magnetical and Meteorologicai Observatory at Batavia. Nr. 398.

Afrika.

The Royal Observatory, Cape of Good Hope. Nr. 305.
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Agassiz, L. , Prof., Sclsk. lulcnl. Medlem, Cambridge, Mass.

Nr. 56.

Airy, G. B., Astronomer Royal, Sclsk. udenl. Medlem, Green-

wich. . Nr. 416.

Bert o Ion i, Gius., Prof., Bologna. Nr. 48—51.

Bonn el, J.-F., Prof., Lyon. Nr. 329.

Borre, Alf. Preudhomme de, Conservateur au Musée royal d'His-

toire naturelle de Bruxelles. Nr. 11.

Brayda, Giov., Marchese di Soleto, Benevento. Nr. 302.

Cardoni, G. Martinetti, Ravenna. Nr. 218.

C h asies, Michel, de l'Institut, Selsk. udenl. Medl., Paris.

Nr. 69.

Coppi, Francesco, Prof., Modena. Nr. 159.

Dana, James D., Prof., New Haven, Connecticut. Nr. 271.

Daubrée, A., de Tlnslitut, Selsk. udenl. Medl., Paris. Nr. 300.

Delesse, Prof. å l'ÉcoIe des Mines et å TÉcoie Normale, Paris.

Nr. 102, 180, 221.

D ubois, Alph., Conservateur au Musée royal d'Histoire naturelle

de Bruxelles. Nr. 238.

Edlund, Dr. E., Prof., Selsk. udenl. Medl., Stockholm. Nr. 158.

Fleury- Flobej-t, Secrélaire de Acad. nationale des Travailleurs

industriels, Paris. Nr. 94.

Hansen, P. A., Direktør for Seeberg-Observatoriet ved Gotha,

Selsk. udenl. Medl. Nr. 110.

Haughton, Samuel, The Rev., Fellow of Trinity College, Dublin.

Nr. 67—68.

Ha yd en, F. V., U. S. Geologist, Washington. Nr. 262.

Joly, Dr. M., Professor i Toulouse. Nr. 288—290.

Ro Hik er, Dr. A. von. Professor i Wiirzburg. Nr. 239, 301.

Lapparent, M. de, Ingénieur des Mines, Paris. Nr. 180.

Linder, M. O., Vice-Président de l'Académie de Bordeaux.

Nr. 215.

Mariette-Bey Auguste, Direktør for Museet i Boulaq, Cairo.

Nr. 342.

Maury, M. F., Commodore, Washington. Nr. 98, 358.
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Moulins, Ch. des, Président de la Société Linnéenne de Bor-

deaux. Nr. 113—114.

O h 1 s e n , Dr. Carlo, Professore di Agronomia, Napoli. Nr. 185—205.

Pettersen, Karl, Tromse. Nr. 386—387.

Quaritch, B., Boghandler i London. Nr. 15, 96, 140, 226,

276, 316, 434.

Ross, Dr, Alex. Milton, Toronto. Nr. 379—380.

Rossbach, Dr. M. I., Privatdocent i Wiirzburg. Nr. 115.

Settimanni, Cesare, Kaptain, Florents. Nr. 101.

Silliman, B., Professor, New Haven, Connecticut. Nr. 271.

Tassy, Garcin de, de l'Instilut, Selsk. udenl. Medl. Nr. 31.

Terraciano, Dr. Nicola, Dirrettore del Giardino Inglese di Ca-

serta. Nr. 206, 247.

Thorsen, P. G., Prof., Bibliothekar, Selsk. Medl. Nr. 406.

Trubner & Co., Boghandlere i London. Nr. 57, 95, 404.

Ulivi, Giotto, Præst i Forli. Nr. 347.

Vimercati, Grev Guido, Civilingeniør i Florents. Nr. 223 a og b,

332—334, 369, 420.

Vittoris, Idomeneo, Alexandria, Ægypten. Nr. 414—415.

Zavizianos, Professor i Athen. Nr. 216—217.

Or sted, A. S., Professor, Selskabets Medlem. 'Nr. 83.
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grand nombre d'AstéridfcS a bras multiples {Asterias aster, Ileliaster^

Pycnopodia^ Solastcr^ Acanthaster^ Labidiaxler ^ Luidia ctc.) qui ne

préscntcnt pas la moindre trace de ce pbénoméne. Par contre,

il y a ccrlairies especcs å'Ophidiaster et de Linckia qui semblent

élre le siége d'une autrc espéce de division; si elle esl lout a

fait naturelle, ou artificielle, en ce sens qu'elle scrait provoquée

par quelquc violence extcrieure, c'est ce que je ne saurais deci-

der. Ce singulier phénomene a aussi été mentionné brievcment

par M. Steenstrup, et M. M. Hackel et v. Martens ont

plus tard communiqiié les observations qu'ils ont faites å eet

égard sur le Linckia muUifora. Je ne l'ai cependant observé que

rarement chez cette espéce, bien que j'en aie examiné un grand

nombre d'exemplaires, mais assez souvent au contraire chez le

Linckia ornithopus et VOphidiaster cribrarius. Ces especes ont cela

de commun entre elles, et avec les especes fissipares ci-dessus

mentionnées du genre Asterias^ qu'elles ont en general deux

plaques madréporiques, et sont plus ou moins fréquemmeni pour-

vues de plus de cinq bras. Si l'on examine une grande quantité

d'exemplaires d'une de ces espéces, on trouvera (comme je l'ai

fait voir autrefois a l'occasion de l'une d'elles) un nombre de bras

tres variable (4, 5, 6, 7) et des rapports tres différents entre

ces bras, par ex. 3 longs alternant avec 3 courts, 4 longs

et 2 courts ou inverseraent 2 longs et 4 courts etc; de (emps h

autre on rencontre aussi la forme dite „en cométe", c'est-å-dire

un bras long et épais et 3, 4, 5 ou 6 bras relativement petits,

mais égaux entre eux, par ex. ayant une longueur egale a la

moitié du bras principal. L'hypothese qui attribue cette forme å

ce que les petits bras naissent aprés le grand, est confirmée par

la circonstance que d'autres exemplaires oii ces petits bras sont

relativement encore moindres, existent å divers degrés de déve-

loppement; il y a enfin des exemplaires ou ils se présentent å

l'éfat de simples bourgeons, et on finira par en trouver avec un

seul bras soit ferme å son extrémité adorale, soit présentant en-

core des traces de l'ouverture par laquelle il communiquait avec

le disque de l'animal. (Comparez les figures de la p. 123 du texte

danois). 11 semble resulter tres clairement de lå que la faculté

regenerative chez ces animaux est tellement grande, qu'un bras

isolé, sans qu'aucune partie du disque y prenne part, jouit de la

propriété de regenerer un ensemble complet de bras avec le

disque, la bouche etc.; et, comme on ne peut supposer que, sous

4
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ce rapport, un bras soit plus favorisé que les autres, il s'ensuit

nécessairement que lorsqu'un pareil Linckia ou Ophidiaster (a cinq

OU å six bras) se divise, ou, ce qui est la mérae chose, se dé-

pouille de ses bras ou les perd — que ce soit par suite d'une

division artificielle, d'une violence naturelle ou d'une division spon-

tanée — il donnera naissance, dans des circonstances favorables,

å autant de nouveaux Aslérides qu'il avait de bras — peut-étre

méme å un en sus, si, comme c'est assez vraisemblable, le

disque est également doué de la méme facuité de regeneration.

J'ai rencontré dans la méme espéce de pareilles „cométes" de

petite taille aussi bien que de dimensions relativement tres consi-

dérables; lorsque le disque et les nouveaux bras étaient encore

tres peu développés, il n'y avait pas de plaque madréporique;

dans le cas contraire, j'en ai toujours trouvé deux, une de chaque

coté du bras principal. En adraetlant que cetle division soit en-

tierement spontanée, ce serait le premier exeraple connu quune

division naturelle veritable (non pas seulement apparente) est plus

qu'une division binaire , et produit immédiatement, en une fois,

une multiplicité de nouveaux individus — le premier exemple

veritable de la „DIvisio radialis" de Hack el. — Que cetle divisi-

bilité polymere ne puisse servir d'appui a la singuliére théorie

proposée par Duvernoy, et reprise par Hacke! et d'autres

auteurs, d'aprés laquelle les Astérides et les Ophiurides seraient

des animaux composes, cela va de soi.

Remarquons encore qu'on peut également rencontrer des

exemplaires d'autres Astérides qui, au premier abord, rappellenl

les Linckias et les Ophidiastres en forme de cométe; j'ai moi-méme

trouvé des exemplaires de ce genre de VAsterias rubens avec 1

grand bras et 4 petits en train de pousser, et M. DalyelP) en

réproduit quelques uns de semblables qu'il avait conservés en vie

pendant quelque temps; mais, autant que j'en puis juger d'apres

raa propre expérience, ce cas n'est pas tout å fait le méme que

le précédent; en effet, chez VAst. ruhens^ le disque reste, et c'est

de celui-ci, non du bras unique, comme chez le Linckia ornitho-

^) 11 ne ressort pas avec la méme clarté de toutes les figures que le disque

reste attaché au bras le plus ågé, et ii en juger par la maniére dont

il s'exprime, l'auteur ne semble pas le regarder comme nécessaire.

Des exemplaires régénérés semblables sont reproduits par Forbes et

Frédol.
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pus el \'Ophidiaster cibrarius, que los nouveaux bras se régéncrenl.

II en résulle que si iiri Aslerias rubetifi perdait lous ses 5 hras,

aiicun d'oux nc pouriail conlitiuer de vivre ni se regenerer en

animal complel; jusqn'a que! point le disque scul en serait capahie,

c'est ce que jignore. Je dois cependant ajouler que j'ai renconlré

quciques exemplaires tres jeunes de VAst. problema avec la forme

en coméle, chez lesquels les 5—6 petits bras avaient l'air d'élre

régénérés de rexlréraité raéme du seul bras qui s'était détaché,

et je ne saurais par conséquent nier qu'une division polymere ne

puisse aussi avoir lieu chez cctte espéce^j. Je ne sache pas

qu'il ait élé fait des expériences directes sur la divisibilité et la

facuité de regeneration chez les Astérides; que celle-ci soit con-

sidérable et générale est cependant facile a prouver; elle n'est

pas limitée aux formes a longs bras, et elle se manifeste avec

toute son énergie également chez celles qui sont presque privées

de bras, par ex. les Astérines; il sulfit que sur les 5 ou 6 rayons

normaux il y en ait deux qui soient conservés, pour que le reste

se régénere avec facilité; toutefois on ne saurait de lå conclure å

une divisibilité absolue. La piupart des Astérides peuvent sans

difficulté regenerer un fragment de bras perdu de la surface de

rupture mérae, landis que chez les espéces du genre Aslerias

(Asteracanthion)^ le disque seul, comme l'a signalé M. S teen

-

s trup, jouit de cette propriété. Les bras bifurqués (en forme

d'Y) qu'on rencontre quelquefois chez divers Astérides-) peuvent

étre altribués a une rupture survenue dans ces bras, de raéme

que les doubles queues chez les lézards, et les formations anor-

M M. Hacke 1 a aussi trouvé deux exemplaires de l'Åsterias tenuispina

avec cette forme eii cométe, et. dans Ja reunion des naturalisles de

Christiania en l8o6, M. Esmarii, a Toccasion de la communicalion de

M. Sleenstrup, a fait remarquer qu'il avait également observé chez

des Astérides de la Norvége (sans doute VAsterias rubens) qu'un bras

sans disque avait régénéré les parties manquantes. M. v. Martens

décrit un exemplaire en cométe de VEchinaster eridanella (fallax) k

six bras.

'') Par ex. VOreaster gigas, VAstropecten aurantiacus. Lorsque la bifurca-

lion a lieu pres de Torigine du bras, on croiralt presque avoir alTaire å

un animal å deux bouches. Je connais des exemplaires de ce genre

dun petit Aaterina de l'ile Maurice et du Linckia multifora. Lorsque

les deux points d'union des ambulacres se confondent en un seul, on a

alors 6 bras dont deux sonl réunis å la base (un Scylaster pistoritta du

Musée présente ce cas). Conf. Linch, Seha et Treviranus.

4*
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males correspondantes chez certains poissons (Syngnathi^ Gymno-

tini) proviennent d'une lésion de la queue. Les especes du genre

Asterias présentent parfois un bras qui est bifurqué d'une maniere

un peu différente, en ce sens que, non loin de son extrémité, il

en sort presque å angle droit un raraeau plus petit, ou bras se-

condaire, dont l'ambulacre s'ouvre dans celui du bras principal;

l'origine de cette anomalie doit sans doute aussi étre cherchée

dans une lésion du bras survenue å l'endroit ou ce raraeau late-

ral a pris naissance*). — Que la facuité de regeneration soit

1) Avant de quilter ce sujet, je mentionneiai encore une particularité de

VAsterias helianthus et de quelques espéces voisines (du sous-genre

Eeliaster). Il a élé dit plus liaut qu'on ne devait pas interpreter l'hé-

téractinie observée chez certains Astérides et Opliiurides, comme consi-

stant simplement en ceci, que tous les bras appartenant ;\ l'espéce ne

se montrent pas immédiatement dés l'origine, mais seulement une partie

d'entre eux, la partie ou moitié manquante se développant plus tard,

et j'ai ajouté que si un cas sembiable se présentait chez quelques

Echinodermes å bras multiples, il serait bien plus naturel de sup-

poser que les nouveaux bras (rayons) naissent alternativement avec les

anciens, que de vouioir les faire tous pousser en un seul point,

lorsqu'il il n'y a pas eu de division préaiable. (Mais, de ce qu'on

trouve 3 bras longs et 3 bras courts alternant avec les premiers sur un

exemplaire isolé d'une espéce p. ex. le Linckia ornithopus, on ne saurait

naturellement rien conclure å eet égard). Or, chez l'Ast. helianthus, il

me semble hors de doute que le nombre des bras est moins grand

å l'origine, mais augmente pendant la croissance de l'animal, et comme
cette particularité, que je sache, n'a été constatée jusqu'ici chez aucun

Echinoderme, j'exposerai plus en détail sur quoi se fonde mon opinion.

La circonstance que les bras, chez l'espéce en question , sont souvent

d'une longueur tres inégale, conduit déj^i a penser que quelques uns

d'entre eux pourraient bien étre plus jeunes que les autres; de plus, il

arrive assez fréquemment que quelques bras (1, 2 ou 3 etc.) sont telle-

ment courts que la présomption qu'iJs ont été ultérieurement intercalés

entre les autres s'impose avec une certaine énergie; enfln on a quelque-

fois la chance de rencontrer un bras dont l'extréme petitesse et la po-

sition génée, tout å fait sur le ventre, dans un angle bracchial un peu

dilaté, ne peuvent laisser en doute qu'il ne soit reiativement plus jeune

que les autres, et n'ait pris naissance que depuis peu. En comparant

un certain nombre d'exemplaires de différentes grandeurs — j'en ai

étudié 15 de 2 å 11 pouces de diametre — on regoit aussi de eet exa-

men l'impression généraie que plus ils sont petits, moins ils ont de

bras, et que plus ils sont grands — du moins jusqu'å une certaine

limite — plus nombreux sont ceux-ci. Cette régle ne doit cependant

étre prise que dans son sens le plus general, et non comme si la gran-
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grande chez les Crinoidces est un fait connu, mais, relalivement

a la division, on en sail tout aussi peu sur ces animaux quo sur

les Echinides; en ce qui concerne ces dcrniers, elle ne pourrait

en tout cas avoir lieu que chez les Clypeastrides (Scutellines), qui

sont tres plats; car elle est seulement possible lorsque l'animal

est construit de maniere que la plaie profonde produite par cette

deur et le nombre des bras conslituaient deux series progressives eii-

tiérement paralléies ; mais il est rare que plusieurs bras courts en etat de

croissance soient réunis en un mcme point. Le tableau suivant montre

que le plus petit nombre de bras (23) se trouve chez le plus petit

exemplaire,
Diametre en pouces Nombre

^'" appioximatiTement. de bras.

1 2 23

2 3 27

3 3 30

4 3V2 31

5 3'/2 32

6 . . 4V2 33

7 35 34

8 0V2 31

9 51/2 38

10 5V2 41

11 6 36

12 6V2 33

13 8'/2 .39

14 9 33

15 11 38

et le plus grand (41), qui est presque le double du précédent, déjå

chez un exemplaire k demi adulte. Du Nr. 1 au Nr. 7 ,
raccroisse-

ment du nombre des bras marche parallélement å celui du diametre;

mais, å partir du moment ofi ce nombre a atteint une certaine

grandeur, on ne voit plus aussi clairement qu'il y ait une connexion

entre ces deux quantités. L'individualité se manifeste en ceci qu'un

individu est pourvu plus tot qu'un autre de la plus grande partie de

ses bras, ou croit plus lentement, mais consacre sa croissance t\ la for-

mation de nouveaux bras. — Je dispose seulement de 3 exemplaires de

l'A. microbrachia, dont le diametre varie de 3 i 5 pouces, tandis que

le nombre des bras augmente en méme temps de 32 ti 38; chez 4

exemplaires de l'A. Kubinjyi mesurant de 1^/4 i 6 pouces, le nombre

des bras ne varie que de 21 i\ 24, et il n'y a aucun parallelisme

entre ce nombre et le diametre; de l'A. Cummingii, je ne posséde

qu'un seul exemplaire (7'/4 pouces, 41 bras). - Chez YA. (Pycnopodia)

helianthoides , il semble aussi que de nouveaux bras poussenl entre les

anciens.
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violente mutilation se cicalrise dans un temps relativement court,

avanl que la vie soil arrétée dans les moitiés resultant de la divi,-

sion, ce qui nécessairement suppose en outre qu'il est tres vivace

et doué d'une grande facuité de regeneration; mais ce ne sont pas

les seules condilions de la division. Elle est surlout facile chez les

aniraaux plals ou chez ceux qui sont minces et allonges; lorsque

l'animal est cgalement développé dans les trois dimensions, la

mollesse et la contractibilité du corps doivent étre d'aulant plus

grandes. Une autre condition, c'est que les diverses sections du

corps ne différent pas trop au point de vue de leur importance

pour l'ensemble: mais les observations récentes qui établissent que

méme la tete et l'avant-corps des Annélides Chétopodes peuvent

en beaucoup de cas se regenerer, montrent que celle condition

n'est pas des plus difficiles a remplir.

Je menlionne ensuile, en y renvoyant le lecleur, les recher-

ches de M. M. Dalyell et S em per sur la facullé de regenera-

tion chez les Holothurides, ainsi que celles par lesquelles le pre-

raier de ces auteurs a établi qu'une division spontanée volonlaire

a réellement lieu, du moins chez quelques espéces de ces

Echinodermes , et j'exprime mes regrets que, relativement å

la facuité de regeneration et å la division artificielle (violente),

on ne posséde pas encore des observations méthodiques pour

d'autres Echinodermes, notamment les Astérides et les Ophiurides,

chez lesquels les cas fréquents. de regeneration qui ont été obser-

vés permetlent cependant souvent de conclure å la possibilité d'une

division artificielle, si elle était essayée. Enfin j'ajoute que, méme

en fut-il ainsi, cela ne nous empécherait pas d'interpréter les phé-

noménes décrits plus haut comme une division binaire ou radiaire,

naturelle ou spontanée, vu que nous sommes hors d'état de dé-

couvrir une influence extérieure capable d'exercer sur la vie de ces

animaux une action si profonde et si singuliére, mais pouvons

i^eulemenl chercher la cause de ces phénoménes naturels de divi-

sion dans un acte émanant de l'organisme lui-méme, et ayant

pour but une m u 1 tip lica tion.

De méme que les auteurs qui ont traité avant moi de l'hété-

ractinie chez les Ophiurides et les Astérides, je dois done m'en tenir

å Thypothése que, dans les cas spécialement exarainés plus haut

(Ophiothela^ Opftiactis (p.p.), Ophiocoma (p.p.), Asterias (p-p.)? Linckia

(p. p.) et Opkidiaster (p. p-))? elle est due a une veritable division
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spontanée sans doutu plusicurs fois rcpétéc. Mais, comme jc l'ai

déja fait observer, quelque acceptable que cette explicalioii puisse

paratlre, elle nc saurait cepeiidanl étre considéréc comme la

vraie, avant d'avoir élé vérifiée sur des animaux conservés long-

(emps vivants dans des aquariums; toutefois, il y a tant de

probabilités en sa faveur, qu'il est bon d'appeler sur elle Tatten-

tion, surtout a une époque od la „zoologie expériraentalc" posscde

déjh une revue speciale, qui cotitribucra sans doule puissamment

å Tavancement de cetle branche de la science, et oii l'idée de la

f'ondation de „stations zoologiques" est, soit pres de sa realisa-

tion, soil pcut-étrc déja réalisée sur un point des cotes de la

Méditerranée (Naples) — préciscment cette mer qui loge deux des

espéces chez lesquelles on doit supposer qu'une pareille division

a lieu , savoir l'Ophiactis virens et VAslerias lenuispina. Si l'on

parvenait a conserver ces especes pendant longteraps en vie dans

des aquariums, il serait sans doute facile de répondre aux que-

stions suivantes, a savoir si une division naturelle a réellemeiit

lieu, si elle se répéte plusieurs fois, si elle cesse lorsque I'animal

a un certain age, une cerlaine taille, et que les organes de la

reproduction ont acquis un certain degré de développement etc.

Ces pliénoménes présentent eet inlérét particulier que les Holo-

thurides, les Astérides et les Ophiurides sont dans leur sphére

les organismes les plus élevés chez lesquels une veritable division

spontanée ait pu étre constatée (ou en tout cas puisse étre supposée

avoir lieu); et, comme d'autres formes de la reproduction agame,

par ex. la gemmation, sont entiérement inconnues dans la classe

des Echinodermes'), il y a moins de raison que dans beaucoup

d'autres cas de ne voir ici dans la division qu'une gemmation déguisée

ou quelque chose d'analogue. La division spontanée se manifeste

done dans cette classe d'animaux avec une pureté et une indé-

') En communiquanl une observation tiés interessante sur la viviparité

chez un Echinide (Aitochanus) , M. Grube a bien émis l'hypothése que

c'était un cas de reproduction agame par des germes ou des bourgeons

intérieurs; mais en réalité il n'existe pas de raison suffisante pour

admettre cette supposition , et je ue vois pas d'ailleurs comment les

difficultés que présente l'histoire de la reproduction de eet Eehinide

pourraient étre ainsi diminuées. L'hypothése de M. Grube se rattache

du reste å la théorie d'aprés laquelle la formation de l'Astéride ou de

l'Echinide dans la larve dite 'Pluteus' n'est pas une niétamorpiiose,

mais une gemmation — une opinion dont je croyais que les zooiogistes

avaient depuis longteraps reconnu linexactitude.
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pendance exceptionnelles; en supposant quc ce soit réelleraent une

division qui ait lieu ici, c'est une division pure et simple, et non

un masque sous lequel se cache autre chose, une gemmation ou

un mode de raultiplication analogue.

En effet, quoique la division spontanée ait toujours été re-

présentée comme une catégorie speciale des divers modes de re-

produclion des animaux inférieurs, notamment comme une sous-

division de la reproduction agame, et quoique les ouvrages d'en-

seignement altribuent å ce mode de reproduction un domaine

relativement étendu — que, par les observations mentionnées

plus haut, j'ai cru pouvoir confirmer et étendre encore davantage

— il est cependant evident que, dans un grand nombre de cas,

la division sponlanée n'est qu'apparente; en réalité, c'est souvent

tout autre chose qui se passe, et le role attribué h ce mode de

reproduction se trouve par lå lellement réduit, qu'il est facile de

coraprendre qu'on ait pu douter qu'une division spontanée natu-

relle eut réellement jamais lieu, abstraction faite bien entendu des

animaux placés au dernier degré de l'échelle (Rhizopodes, Monéres),

chez lesquels les notions de cellule et d'individu se confondent

presque, et oii l'individu, avec les autres propriétés de la cellule,

a aussi hérité de sa divisibilité. C'est ainsi que chez beaucoup

d'Infusoir es, on a cru observer une „division dans le sens de

la longueur" la ou en réalité il n'y avait qu'une copulation; on a

trouvé deux individus å moitié unis et å moitié libres, et on en a

conclu qu'ils étaient en train de se separer, tandis qu'au contraire

ils étaient engagés dans l'opération non moins étonnante de se

fondre en un seuP). La division transversale chez les Infusoires

n'est non plus une veritable division; comme M. Steenstrup

l'a fait observer, il ressort assez clairement des belles ob-

servations de M. Stein, que ce n'est pas un individu qui

se divise en deux, mais deux enfants qui se développent

dans la raéme mere, et qui deviennent libres en absorbant son

1) A coté de cette operation, qui est le contraire d'une division, il se pro-

duit en apparence chez ces animaux une veritable division iongitudinale

d-es divers animaux cloches, laquelle permet ii ces derniers de se trans-

former en colonies d'anlmaux cloches, lorsque l'uue des deux cloches

nouvellement formées ne se détache pas pour devenir libre. Mais il

reste t\ savoir si cette division , de méme que chez d'autres Infusoires,

n'est pas en réalité une production déguisée de deux individus tout

nouveaux.
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corps. II faut cgaicment se joindrc aux naturalistes (Boeck,

Stecnstrup) qui souliennent, comme resultant clairement des

observations, quc l'acte par iequel le Scyp/iisloma se transforme en

un Strobila^ par une scission transversale multiple, et celui-ci se

résout eh une serie de jeunes Méduscs, n'est qu'un développe-

ment un peu déguisé d'une serie de germes ou de bourgcons

intérieurs, accompagn('r d'une resorption de la médusc-nourrice

(le Scyphistome) absolument comme chcz les Infusoires, seulement

avec la difference que le nombre des germes est bien plus grand

que chez ces derniers. — Il est également permis de douter

qu'urie veritable division spontancc ait jamais lieu chez les Vers

(du moins ceux de l'ordre le plus élevé); il semble quc dans la

plupart des cas, ce n'est qu'une gemmalion déguisée. Discuter

k fond cette question å l'égard des Chétopodes flssipares (Naides,

Syllidées, Tubicoles) me ménerait bien au dela des limites de ce

mémoire, et n'apporterait cependant aucune lumiere; il rae suffira

de rappeler que tandis qu'il semble positivement resulter de

queiques observations, que ce qui se passe ici est une gemmation

OU un développement successif d'une serie de germes ou de bour-

geons dans l'extrémité postérieure du ver, beaucoup d'observateurs

(par ex. M. Perrier, pour ne citer que le dernier) regardent

comme hors de doute que c'est une division pure suivie d'une

regeneration de la partie séparée. Ces questions étant en

general entourées d'une certaine obscurité, les observateurs n'ont,

le plus souvent, probablement pas eu pleine conscience de la di-

stinclion qu'il s'agissait d'établir, et n'en ont par suite pas sur-

monté les difficultés. Cependant, comme il ne peut étre douteux

que c'est toujours un seul et méme phénoméne, soit une veritable

division, soit une veritable gemmation, qui a lieu ici, la balance,

å mes yeux, penche fortement du dernier coté; il me semble que

les observations qu'on possede se laissent bien (quoique pas tou-

jours suivant la leltre) meltre d'accord avec l'opinion que la soi-

disant scissiparité des Chétopodes n'est qu'une gemmation termi-

nale déguisée, précisément comme chez les méduses-nourrices. —
Que la faculté de regeneration soit extrémement grande chez les

vers, c'est un fait bien connu; dans certains cas — comme O. F.

Muller l'a montre, ii y a une centaine d'années, par des expé-

riences tres exactes, oi la division spontanée, avec la regenera-

tion qui en résulte, est avec toute la nettete désirable séparée

de la scissiparité naturelle ou gemmation — elle atteint un tel
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développement qu'une division artificielle se produit avec une

grande facilité. Du teraps actuel, nous possédons d'intéressantes

observations de M.Mac Intosch, qui montrent que certains Ne-

mertiens (Borlasia) peuvent tout accidentellementj en perdant leur

liberté, se décomposer en une quantité de fragments, qui pos-

sédent tous la propriélé de se regenerer de maniére å devenir

des individus complets. Cette espéce de division, qui n'est ni

entiérement spontanée, ni entierement artificielle, est difficile å

ranger sous une denomination scientifique déterminée; nous trouve-

rons cbez les Actinies des cas analogues.

La division spontanée (Scbizogonie) semble done se produire

principalement cbez deux grands groupes d'animaux inférieurs:

les Protozoaires (Monéres et Rbizopodes), qui se réduisent å de

simples cellules, et qui par suite se laissent diviser artificielle-

ment et se divisent d'eux-raémes; et les Rayonnés (Ecbino-

dermes et Cæientérées), oii la divisibilité se rattache en partie

d'une maniére toute naturelle å la structure rayonnée. Mais, tant

cbez les Echinodermes que cbez les Cæientérées, la division spon-

tanée est en méme temps élroitement liée å la regeneration, dont

elle dépend et dont elle ne saurait étre séparée; on peut la con-

sidérer comme l'expression de son développement le plus parfait,

et, cbez quelques Cæientérées (surtout les Actinies), elle est en

outre en intime connexion avec la gemmation (Blastogonie) , et

elle passe d'une maniére si insensible en pbénoménes de gemma-

tion parfaitement caraclérisés, que, dans un grand nombre de cas

au moins, il semble impossible de tracer une limite entre ces

deux modes de reproduction si essentiellement différents, en tout

cas pour l'esprit. Comme les expériences faites a ce sujet n'ont

jamais élé considérées dans leur ensemble, et qu'il serait fort å

désirer qu'on les reprit d'une maniére plus métbodique, en s'ap-

puyant sur les grands principes de la science, et en ayant en

vue la solution de questions déterminées, j'ai, å mes Communica-

tions sur la division spontanée cbez les Ecbinodermes, joint un court

exposé de ce qui a été constaté toucbant la regeneration, la divi-

sion artificielle et naturelle et ce qui s'y rapporte, cbez les Mé-

duses et les Actinies. Je me suis propose par la de recueillir

quelques matériaux pour contribuer å la réponse å cette question

:

„de quels faits pouvant jeter du jour sur la division spontanée

attribuée å certains Rayonnés, la science est-elle en possession?

et dans quel rapport est la division spontanée, d'une part, avec
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la tiivisioii nrlHiciolle, cl, d'aulro part, avec la gemmaliori el

d'autres formes de la reproduclion agame?"

Relativcment aux Mcduses, je laisse de colc la soi-disant

diviijioti scisiiipare des Scypliislomes, el passe égalemenl sous

silence les celebres observalions sur la division sponlanée el arli-

ficielle des polypes d'eau douce, qui jadis onl ouvert une nouvelle

ére å l'élude de la nalure, comme aussi les iritcressariles expé-

riences de M. Hackel sur la division artifi<"ielle des æufs et des

embryons des Siphonophores. En effel, dans tous ces cas, de

méme que dans les reclierches de Dalyell et de Reid sur la

division artificielle en long et en Iravers chez les Scyphistomes, il

nes'agil point de la division d'un veritable „individ u**,

dans la stride acccption du mot, mais de celle d'un élre qui

actuellement cst bien simple, mais qui potentielicment et „in nuce"

est un t'tre multiple, lequel se résoudrail ou se développcrait spon-

tancment en une longue serie d'individus. Je me borne done .i

rappeler les .cas ou une veritable division artificielle ou naturelle

a élé observée chez les Méduses, savoir par M. Hackel chez

des especes du groupe Thaumantias. et par M, Kelliker chez

de jeunes Mesonomes (Stomobrachium). (Si les observalions de

M. Hackel concernent des Méduses de la catégorie que M. Ali-

man n a plus tard appelée „Gonochémes", ce cas devrait cepen-

dant élre rapproché de ceux qui, pour les molifs exposés plus

haut, lombent en dehors des considéralions dont il s'agit ici).

Apres avoir menlionné la division spontanée et artificielle du

Protohydra^ type encore peu connu, ainsi que la division arti-

ficielle du Lucernaria^ et spontanée du Schizocladium^ laquelle me

parait avoir tout autant de ressemblance avec la gemmation ou

la sporogonie, j'aborde l'examen de la faculté de regeneration et

de la divisibilité chez les Actinies, en m'arrétant d'abord sur

les remarquables recherches, déjå vieilles de cent anSy dgDique-

mare, et je passe ensuite en revue les expériences et observa-

tions plus récentes de M. M. Goss e, Peach, Bennett, Dalyell,

Mc. Cready, Madame Thy nne et M. M. v. Beneden, Wright

et Hogg. II en résulte non seulement que les Actinies se

laissent tres bien diviser en long et en travers , mais aussi

qu'une division spontanée, du moins chez quelques espéces

{A. cereus^ diantUus^ cavernosa) ^ n'est pas du tout un phénoméne

rare; dans un Actinien provenant probablement des æufs du

CaryophylUa Smilhii^ elle s'est méme répétée si souvent que,
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dans l'espace de deux ans, deux individus se sont ainsi multipliés

jusqu'au nombre de 278. (On a aussi expliqué par une division

longitudinale 'semblable l'apparition assez fréquente de doubles

Actioies plus ou raoins soudées ensemble, mais leur formation

peut également s'interpréter d'une aulre maniére). Bien que, chez

les Actinies (å Texception peut-étre des Corynactis), la gemmation
ne puisse passer pour un mode de reproduction normal comme
chez les Anthozoaires composes, elle se produit cependant parfois

aussi chez eux, en partie chez les mémes espéces qui sont sou-

mises å la division spontanée longitudinale, et (comme chez le

prétendu Caryophyllia Smithii) parallélement å cette derniere ope-

ration. Ces deux modes de raultiplication agame, si différents

dans la forme, se remplacent done éviderament l'un l'autre et ne

peuvent differer beaucoup dans leur essence : aussi, lorsque fa

division est un peu excentrique, et que l'une des parties qui en

proviennent est par conséquent un peu plus petite que l'autre, on

peut se demander si la division n'est pas en réalité une gemma-
tion déguisée. La limite n'est pas moins difOcile a tracer dans

les cas oii de petites parties du bord du disque pédial des Acti-

nies, détachées d'une maniére spontanée, accidentelle ou artiQcielle

{A. lacerata^ dianlhus)^ acquierent une vie indépendante et se dé-

veloppent en Actinies. Le principe de ce phénomene est celui-ci:

tout petit fragment ou iambeau du bord du disque pédial irrégu-

liérement découpé et sinueux de ces animaux, peut se développer

en une Actinie compléte. On ne coiinait de scissiparilé trans-

versale spontanée que chez les Gonactinia (prolifera) , et encore

a-t-elle beaucoup plutot le caractére d'une gemmation.

La facuité de regeneration est également tres développée chez

les Fongies, et, å la suite de iésions, il arrive souvent qu'un

individu se dédouble en deux ou davantage, ou qu'il se pro-

duit un nombre plus ou moins grand de bourgeons; car, chez

ces Anthozoaires normalemenl simples, la gemmation n'est non

plus un phénomene normal, et il n'est pas toujours possible de

tracer une limite précise entre elle et la regeneration qui se

fait aprés une lésion. Ce qu'on a proclamé chez les Diaseris

comme une soudure de plusieurs secteurs séparés a l'origine, est

plutot une division spontanée ou å demi spontanée (peut-étre

préparée par la nature, mais achevée par une violence naturelle)

suivie de phénoménes de regeneration et de gemmation. — Quoi-

qu'on ait attribué å la division spontanée un role tres considérable
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rhcz les M a d re p o ra i r es composes, et méme émis l'opinion

que (;e mode de multiplication dovait oaractériscr cerlains groupes

systi-matiques en opposition a d'autres
,

j'ai cependanl acqiiis la

conviclion qiie son importance sous ce rapport est compli'tement

illusoire, et qu'on reconnattra par un examen plus atlentif que

dans la plupart des cas (p. ex. chcz les Méandrincs), celle pré-

tenduo division n'est qu'une gemmation. Comme mon maitre, M.

Steen sirup, me l'a fait voir il y a bien des années, le nouvel

individu nait toujours comme un bourgeon isolé, mais , a mesure

qu'il croil, on voit s'effacer la limite entre lui et son plus

proche voisin, qui doit étre considéré comme sa nourrice. C'est

done précisément le contraire de ce qu'on a supposé; les indivi-

dus (p. ex. chez les Euphyllics, les Musses, les Symphyllies)

coramencenl par étre isolés, et finissent par se fondre plus ou

moins les uns dans les autres. Je crois done que rinterprétalion

de ces faits donnée par M. Dana se rapproche plus de la vérité

que celle de M. Milne Edwards, et dois maintenir que —
abstraction faite de la gemmation inlracalicinale, qu'il serail fort

difficile de distinguer d'une division — il n'a pas encore été con-

staté de veritable division spontanée chez les Madréporaires com-

poses.

Le resultat des recherches et des considéralions qui ont été

exposées ici, parlie „in extenso", parlie sous forme d'un resumé

tres succinct, est le suivanl.

S'il y a beaucoup de cas ou la division spontanée n'est qu'une

gemmation plus ou moins déguisée, et oii nous ne sommes pas

encore en etat de les separer netlemenl Tune de l'aulre, il y

en a cependanl beaucoup d'autres ou elle ne présente fen

aucune facon ce caraclcre, mais est, comme l'exprime le mot,

une division el pas autre chose: dans quelques cas (chez les

Astérides et les Ophiurides montionnés plus haut, et peut-élre

cerlaines Aclinies), celle division est probablement une forme

normale de multiplication qui remplace la gemmation; dans

d'autres au contraire, elle parail étre lout-å-fail accidentelle.

Elle se rallacbe done d'un colé å la regeneration, et de l'aulre

å la gemmation. Qu'il ne soit pas toujours possible de raar-

quer clairement la limile entre ces phénomenes, ou que la

division et la gemmation se remplacent souvent l'une l'aulre,

cela n'empéche pas de conserver å la „Schizogonie" une place

indépendante dans la serie des modes de multiplication agame
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(la Monogonie). å colé de la gemmalion interne et externe

(la Blastogonie) et de la mulliplication par germes libres (la Spo-

rogonie). ou par æufs non fécondés (la Parthénogonie), tout aussi

peu que c"est une atteinle porlée å la valeur et å limportance

scientifique de ces catégories, qu'il semble difficile ou impos-

sible de tracer une ligne de separation tranchée entre ces modes

de raultiplication , ou entre la Parthénogonie et la reproduction

sexuée. Mais, comme je lai indiqué plus haut, le classement

dans la catégorie de la Schizogonie des phénomenes de raultipli-

cation décrits ci-dessus chez les Aslérides et les Ophiurides. a

précisément pour resultat détablir clairemenl que la division spon-

tanée differe qualitativement de la gemmation, chose qu'on pouvait

bien regarder comme douleuse tant qu"on avait exclusivement ou

principalement en vue les phénomenes que présentent les Coral-

liaires et les Actinies.

Les propositions générales qui résument Tétat actuel de nos

connaissances relativement å la division spontanée, peuvent done.

je crois, provisoirement s'énoncer comme il suit:

1. La manifestation la plus énergique de la facuité de re-

generation chez les animaux est la d i vi s i b i 1 i té.

2. Chez certaines formes de Rayonnés dont la facuité de

regeneration est tres développée. la division spontanée se

produit soit seule (Astérides et Ophiurides), soit å coté de la

gemmation (Actinies).

3. La veritable division spontanée ou Schizogonie chez les

Actinies, les Méduses, les Astérides et les Ophiurides (laquelle

il ne faut pas confondre avec la gemmation déguisée chez les In-

fusoires, les Scyphistomes et certains Chétopodes) doit étre re-

ga#dée comme une forme particuliére de la reproduction agame,

å coté de' la Blastogonie, de la Sporogonie et de la Parthénogonie.
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Explication dos Planches I ot II.

Fig. 1 rt et 1 b. AviphiphoUs Andreæ Ltk. (Java) vu du dos et du ventre.

Fig. 1 c. Deux articles des bras grossis, vus du dos.

Fig. 2 a et 2 i. AmpkipJiolis depressa Lgm.

Fig. 3 a et 3 6. AmpMphoUs septa Ltk. (St. Thomas, Indes Occidentales).

Fig. 3 c. Une petite partic du dos du disque dans le voisinage du bord

Fig. 4 a. Exemplaire aduite régulier i\ six bras åe \' Ophiothela isklicola (canal

de Formosei; 4 6 le niéme moins fortemcnt grossi; 4 c exemplaire plup

petit avec une moitié du disque et les bras correspondants faiblement

développés,
,
en train de se regenerer; 4 d exemplaire immédiateraent

aprés la division; la regeneration des nouveaux bras n'a pas encore

commencé; 4e deux groupes de piquants bracchiaux vus de coté; 4/
un groupe de piquants semblables vus den haut; \g piquants des ex-

trémités des bras.

Fig. 5 a et 5 6. Ophiostigma foi-viosa Ltk. (canal de Formose).

Fig. 6 a et 6 6. Amphipholis Kochli Ltk. (Wladiwostok).

Les fractions qui accompagnent leyfigures indiquent les grossissements.

(Rés. du Bnll. de la Soc. Roy. Dan. des scienc. p. 1872.)
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(5/i.>51.)

Worsaae, J J. A., Elatsraad, Direkter for Museet for nordiske

Oldsager og for det ethnografiske Museum; Kmd.afDbg^.

og Dbmd. (1^/352.)

GislasOHj 7i' , Dr. phil. Professor i Oldnordisk ved Kjebenhavns

Universitet; R. af Dbg. (-/io53.)

Muller, C. L , Lic. theol., Dr. phil. Etatsraad , Bestyrer af det

Kgl. Mentkabinet, Antik-Kabinettet og Thorvaldsens Mu-

seum; R. af Dbg. (^1256.)

Schiern, F. E. ^., Dr. phil. Professor i Historie ved Kjeben-

havns Universitet; R. af Dbg. (''/459.)

Thorsen, P. 6?., Professor, Bibliothekar ved Universitctsbibliothekel;

R. af Dbg. C-*lSS.)

Mehren, A. M. F. van, Dr. phil. Professor i de semitisk-ester-

landske Sprog ved Kjebenhavns Universitet; R. af Dbg.

(^/467.)

Holm, E., Dr. phil. Professor i Historie ved Kjebenhavns Univer-

sitet. ("'mST.)

Lund,, G. Fr. K., Dr. phil. Professor, Rektor ved Aarhus Kalhe-

dralskole; R. af Dbg. ('^/468.)

Grundtvig-) Sv., Professor, Docent i de nordiske Sprog ved Kje-

benhavns Universitet; R. af Dbg. (^/i268.)

Rørdam, H. F-, Dr. phil. Sognepræst til Svogerslev og Kornerup

i Sjælland. (^/laTl.)

Den mathematisk-naturvidenskabelige Klasse:

Lund, P. Tf., Dr. phil. Professor; R. af Dbg. ("ASI.)

Bendz, H. C. i5., Dr. med. Etatsraad, Lektor ved den Kgl. Veterinær-

og Landbohejskole; R. af Dbg. (^^lAO.)

Hoffmann, J T., Oberst; Kmd. af Dbg.», Dbmd. (^ii42.)



Steensirup, J. J S/«-, r)r. phil. <fc med. Llalsraad, Professor i

Zoologi ved Kjobenhavns Universitet; Kmd. af Dbg.-, Dbnid.

— Selskabets Sekretær. 0/n42).

Schiodte, J. T. , Professor, exlr. Docent i Zoologi ved Kjoben-

havns Universitet, Inspektor ved Universitetets zoologiske

Museum ; II. af Dbg. (*'^/i244.)

Munclt, C. E., Dr. phil. Professor; R. af Dbg. (»-VIO.)

Hannover, A^ Dr. med. Professor, praktiserende Læge i Kje-

bcnhavn; R. af Dbg. (V453).

Andræ, C. C. G., Geheime-Etatsraad, Direkter for Gradmaalingen;

Slk. af Dbg. (15/453).

Reinhardt, J. Th.^ Professor, exlr. Docent i Zoologi ved Kjo-

benhavns Universitet, Inspektor ved Universitetets zoologiske

Museum; R. af Dbg. — Selskabels Kasserer. ('V406.).

Colding. L. Aug., LL. D. Professor, Sladsingenier i Kjøbcn-

havn; R. af Dbg. C^lM.)

D Arrest, H. L., Dr. phil. Professor i Astronomi ved Kjøben-

havns Universitet; R. af Dbg. (^/458.)

Panum, P. L., Dr. med. Professor i Fysiologi ved Kjøbenhavns

Universitet; R. af Dbg. C^ubd.)

Holten, C. F. , Professor i Fysik ved Kjøbenhavns Universitet;

R. af Dbg., Dbmd. (' 126O.)

Thomsen.) H. P. J. Jul., Prof. i Kemi ved Kjøbenhavns Universitet.

R. af Dbg. (V106O.)

Steen, A-., Dr. phil. Professor i Malhemalik ved Kjøbenhavns Uni-

versitet; R. af Dbg. (5io62.)

Rink., H. J., Dr. phil. Juslitsraad , Direktør for den Kgl. grøn-

landske Handel; R. af Dbg. (i%64.)

Johnstrup^ J- F. , Professor i Mineralogi og Geologi ved Kjøben-

havns Universitet; R. af Dbg. (**^,io64.)

Barfoed^ C. T., Professor, Lektor ved den Kgl. Veterinær- og

Landbohøjskole; R. af Dbg. ("/1060.)

Lange., J. M. C, Professor, Docent ved den Kgl. Veterinær- og

Landbohøjskole. (",1260.)

Lorenz^ L., Lærer ved Officierskolen ; R. af Dbg. ('Ii266.)



Lutken, Chr. Fr., Dr. phil. Assistent ved Universitetets zoologiske

Museum. (^2/^70.)

Zeuthen^ H. G., Dr. phil. Docent i Matheraatik ved Kjøbenhavns

Universitet. C/ioTS.)

B. Udenlandske Medlemmer*).

Den historisk-filosofiske Klasse:

[Ticesten, Aug. Petl, Professor i Theologi i Berlin. R. af Dbg.

(-iio27.)]

Guizot- F. P. G-, Medlem af det franske Institut; R. af Elefanten.

(-0/1239.)

[Olshausen. J., Regeringsraad, i Berlin. (^•'''i243.)]

Hildebrajid, B. E. , Dr. phil. Kgi. Rigsantikvar i Stockholm; R.

af Dbg. (5/io4o.)

Lassen, Chr.^ Professor i orientalsk Filologi i Bonn. (*Vi246.)

Carlson.) F. F., Dr. phil. Professor i Historie ved Upsala Univer-

sitet; R. af Dbg. ("/i67.)

Styffcj C. G., Dr. phil. Bibliothekar ved Universiletsbibliotheket

i Upsala. ("/i67.)

Thierry.) Am..) Medlem af det franske Institut. ('Vi67.)

Vibe., F. L., Rektor ved Kathedralskolen i Kristiania. ('Vi67.)

Rossi, Giamb. de, Commendatore , Direktor for de arkæologiske

Samlinger i Rom. {^^/iiS7.)

Rawlinson, H. C, Generalmajor, bestandig Direkler for det

asiatiske Selskab i London. (^"'468.)

Julien., Stanislas, Medlem af det franske Instilut. (^'^ABS.)

Tassy. Garcin de. Medlem af det franske Institut. (^''iSS).

Bohilingk, Otto, Dr. phil. Akademiker i St. Petersborg. (*^/468.)

Tornberg, C. /., Dr. phil., Professor i Arabisk ved Lunds Univer-

sitet. ("/468.)

Mignet, A. M., Secrétaire perpétuel de l'Académie des Sciences

morales et politiques i Paris. (^^/jSS.)

*) Klammerne betegne et oprindeligen indenlandsk Medlem.
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Martin, B. L. Henri, Medlem af det franske Inslilul. ('V468.)

Bugge, Sofus, Professor i Kristiania. {'^^ATO.)

Amari, ^Jichele, Professor, italiensk Senator, i Firenze. (^-/470.)

Cobet^ C. G., 'Professor i Lcyden. (22/470.)

Dozy, Reinharl, Professor i Leyden. (--ATO.)

Koehne^ B. »., Friherre, kciserlig- russisk Stalsraad, i St. Peters-

borg. C'-/470.)

Stephani, Ludolph, keiserlig- russisk Stalsraad, i St. Petersborg.

(--/470.)

Lubbock, Sir John^ Baronet, i London. (*^/4 72.)

Den mathematisk-naturvidenskabelige Klasse:

Hansteen, Christopher^ Professor emerit. i Astronomi, i Kristianiaj

Stk. af Dbg. (»5/j„26.)

Chevreuil^ M. E. , Medlem af det franske Institut; R. af Dbg.

('%33.)

Hansen-i P- A.^ Direktør for det astronomiske Observatorium ved

Seeberg ved Gotha; R. af Dbg. (-/sSå.)

Lyellj Sir Charl., Baronet, Medlem af Royal Society i London.

Ehrenberg, C. G. , Professor i Zoologi ved Universitetet i Ber-

lin. (13/1239.)

Weber ^ fF"*. , Dr. phil. Professor i Fysik ved Universitetet i

Leipzig. (i-''/io39.)

Quetelel^ L. A. J. , Direktør for det astronomiske Observatorium

og Sekretær ved det Kgl. Akademi i Bryssel; R. af Dbg.

(*'/ii40.)

Baér, K, E. »., Dr. phil. & med. Akademiker i St. Petersborg.

("/ii40.)

Airy, G. B. ,
Kgl. Astronom ved Observatoriet i Greenwich,

Medlem af Royal Society i London. (^Vii'lO.)

Dumas, J. B. , Secrétaire perpétuel de l'Académie des Sciences,

Paris; Kmd. af Dbg.* C*/ii42.)

Fries^ E/., Prof. emerit. i Botanik iUpsala; Kmd. af Dbg.^ (^/ii42.)

[Goitsche, C. 3/., Dr. med. Læge i Altona. (^/i245.)]
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Beaumont^ J. B. A.L.^ Élie de, Sccrétaire perpéluel de l'Acadé-

mie des Sciences, Paris. {^^viSO.)

Liehig, Justns o.. Baron, Professor i Kemi i Miinchen. (^•''/isoO).

Nilsson, Sv., 'Prof. eraerit. i Zoologi i Lund. Slk. af Dbg. O'^oSO.)

Wdhler, Fr..^ Professor i Kemi i Gcittingen, Sekretær ved det

Kgl. Videnskabs-Selskab sammesteds. C^aSJ.)

Milne- Edwards, H., Medlem af det franske Institut. (^454.)

Rose, G , Geheimeraad. Professor i Mineralogi i Berlin. (^V456.)

[Behn, W. F. G., Dr, med. Æ chir. fh. Professor i Anatomi og Zoo-

logi, Dresden. (•''aS?.)]

[Peters, C. A. F., Dr. phil. Professor, Direktør for det astrono-

miske Observatorium i Altona; R. af Dbg. (^Ao8.)]

Bunsen,R. W., Professor i Kemi i Heidelberg; R. af Dbg. C^/iSd.)

Regnault, H. G., Professor, Direkter for Porcelænsfabriken i

Sévres. (^^a59.)

Owen, R. D. , Superintendent over British Museum i London.

Medlem af Royal Society. (*^Ao9.)

Agassiz, L. , Professor i Zoologi ved Universitetet i New Haven.

('5ao9.)

Sabine, Edw., General, fh. Præsident for Royal Society i London.

(-^A263.)

Daubrée, A-, Professor i Mineralogi ved Jardin des Plantes i

Paris, Medlem af det franske Instilut. (-^,ii63.)

Chasles, Michel, Medlem af det franske Institut. (^Vi67.)

Liouville, Jos-, Medlem af det franske Institut. ('Vi67).

Malmsten, C. Joh., Dr. phil., forhen Professor i Matheraatik i

Upsala, Landshøvding i Skaraborg Len; Kmd. af Dbg.*

("/i67.)

Broch, O. J., Dr. phil,, fh. Professor i Mathematik i Kristiania.

(*Vi67.)

Bernard, Claude, Medlem af det franske Institut. 0Vi67.)

Edlund, Er., Dr. phil. Professor i Fysik ved Kgl. Sv. Vetenskaps

Akademien i Stockholm. (*Vi67.)

Svanberg, L. Fr., Professor i Kemi i Upsala. (*';i67.)

Hooker, J. D , Direktør for den Kgl. Botaniske Have i Kew. ("/i67.)
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Boeck, Chr. P. B., Dr. phil. & med. Professor i Fysiologi ved

Krisliania Universitet. (''^MGS.)

le Verrier, Urb. J-J., Oireklor for det astronomiske Obscr-

valorium i Paris, Medlem af det franske Institut; R. af

Dbg. ("/.68.)

Lotén, Sven, Dr. phil. & med. Professor i Stockholm. R. af Dbg.

C""/-.70).

Kjerulf, Theodor, Professor i Kristiania. C'-lilO.)

De Candolle, Alphonse, fh. Professor ved Akademiet i Geneve.

("^-/470.)

Ordbogskommissionen:

N. L. Westergaard. Sv. GrundlDig.

Kommissionen for Udgivelsen af et Dansk Diploma-

tarium og Danske Regester:

P G. Thorsen. F. E. A Schiern. H. F. Rordam.

Meteorologisk Komité:

J.J. S. Steensirup. H.L.d Arrest. C.V.Holten. L A. Colding.

Kassekommissionen:

N.L. Westergaard. J. C. Hoffmann. C. L. Muller. J.J. A. Worsaae.

Revisorer:

L. A. Colding. H. P. J. J- Thomsen.
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1873.

1. Mødet den 17"" Januar.

(Tilstede vare 13 Medlemmer: Westergaard, Mødets Præsident,

Reinhardt, d'Arrest, Panum, Thomsen, Steen, Johnstrup, Barfoed, Lorenz,

Zeuthen, Sekretæren, Ussing, Grundtvig).

Docent L. Lorenz forelagde en Meddelelse om Qvik-

solvets elektriske Ledningsmodstand i absolut Maal.

Denne Meddelelse vil, ledsaget af en Figur i Træsnit, blive op-

lagen i Oversigterne.

Derefter meddelte Etatsr. Prof. Dr. J. Steenstup nogle

Oplysninger om en paa Læsø jord funden Kaskelot {Phy-

seter), der i en meget fjernt liggende Tid er strandet der paa

Øen. Denne Meddelelse er bestemt til Optagelse i Selskabets

Oversigter.

Den i Mødet den 8de November f. A. til Bedømmelse af

Cand. mag. P. C. V. Bansens Afhandling om den Eulerske

Faktor nedsatte Komité (D'Arrest, Steen, Lorenz) afgav

sin Betænkning, der lød saaledes:

»Dr. Cand. mag. P. C. V. El an s en bar til Selskabet ind-

sendt en Afhandling kaldet <'En Sætning om den Eulerske Faktor«

til en Differentialligning af første Orden og første Grad , hvori

der kun indgaar algebraiske Funktioner af de to variable. Man

maa ikke vente heri at finde noget Resultat af Betydenhed for
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den praKliske Integration; tvertimod Forf. erklærer selv, at som

Integrationsmiddel ere hans Sætninger ikke brugelige. Derimod

er det lykkedes ham at bevise et Par nær beslægtede Sætninger

af ikke ringe theoretisk Betydning angaaende den Form, som en

af Integrationsfaktorerne maa have, hvis de for Resten henhøre

til hvad han har kaldet »bekjendte« Funktioner, men hvorved

dog kuQ skal forslaas elementære Funktioner, i sin Udvikling

har han sluttet sig nøje til den Inddeling af Funktioner og til

den Methode, Liouville har bygget derpaa i lorskjellige be-

kjendte Afhandlinger om Formen af Integralerne af givne expli-

cile Funktioner eller Differentialligninger, men han har benyttet

sig deraf med saadan Selvstændighed og Dygtighed, skjont He-

viserne ikke altid ere af den simpleste Form, at vi maa foreslaa

Selskabet ikke blot at opfylde hans Ønske om Afhandlingens

Optagelse i Oversigterne , men ogsaa at tildele ham sin Solv-

medaille til Tegn paa dets Anerkjendelse af hans videnskabelige

Fortjeneste ved dette bile Arbejde.

Den 14(le Januar 1873.

d'Arrest. L. Lorenz. Adolph Steen.')

Affatter.

I Henhold hertil vedtog Selskabet at give Kand. Hansen

Valget mellem at faa Afhandlingen optagen i « Skrifterne« eller

i ("Oversigterne", samt lilkjendte barn Sølvmed aillen.

I Brev af 14de d. M. havde Dr. phil. Thor Sundby an-

draget om, at Selskabet vilde understøtte hans efter Tilskyndelse

af det engelske Chaucer Society foretagne Udgave af Al-

hertani Brixiensis Liber Consolationis et Consilii ved at subskri-

bere paa et Antal af 50 Exemplarer. Selskabet besluttede herom

at udbede sig Konferentsraad Madvigs og Prof. Ussings Be-

tænkning.

Fremlagte vare de paa Boglisten under Nr. 1—27 opførte

Skrifter.



2. Mødet deu 31'' Januar.

(Tilstede vare 13 Medlemmer: Madvig, Præsident,

Ussing, Hannover, Reinhardt, Colding, d'Arrest, Steen, Johnsirup, Barfoed,

Liitken, Zeuthen, Sekretæren, Holm).

Docent l)r. H. G. Zeuthen forelagde en Meddelelse om

de almindelige Egenskaber ved Systemer af Kurver

med Anvendelse paa Bestemmelsen af Karakteristiken i de ele-

mentære Kurver af fjerde Orden. Afhandlingen vil med 5 Tavler

blive oplagen i Skrifterne.

Den mathematisk- naturvidenskabelige Klasse indstillede i

Henhold til den af vedkommende Komité (Thomsen, John-

sirup, Barfoed) afgivne og af Klassen tiltraadte Bedømmelse,

al den udsatte Pris tilkjendtes den under Mottoet « Undersøg

og vælg derefter » indkomne Besvarelse af den Classenske

Prisopgave B for 1871. Efter at Selskabet havde vedtaget Klas-

sens Indslilling, aabnedes Navnesedlen, og Forfatteren fandtes

at være Cand. pharm. Theodor Petri, Assistent ved den

Kgl. Landbohøjskole. Den afgivne Betænkning lød saaledes:

(iVidenskabernes Selskab udsatte i Mødet den 10de Febr.

1871 en Præmie paa 200 Ud. af det Classenske Legat for en

Afhandling, som indeholder en Række Analyser af Hovedsorterne

af en indenlandsk Kornart. En saadan Afhandling med Motto:

«Undersøg og vælg derefter«, er indsendt til Selskabet og lil-

stillet os til betænkning. Forfatteren har af Kornarterne valgt

Havre som Gjenstand for sit Arbejde og udstrakt dette til 10

forskjellige Sorter. Da Undersøgelsen er udført med Omhygge-

lighed og Sagkundskab, maa Opgaven ansees tilfredsstillende

besvaret, og Udvalget indstiller derfor Forfatteren til at erholde

den udsatte Priis.

Julius Thomsen, Fr. Johns trup. C. Barfoed.«

Affatter.
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Ligeledes var af den nedsatte Komité (l.anye, Joliiisirii p,

il ar fo ed, AlTaller) afgivet Betænkning over dot under .Mottoet

»Kundskab er Magta indkomne Forsøg til en Besvarelse af den

C la s s en ske Prisopgave for 1870 om Glasbygget [Ovs. 1872

S. (51)]. I Henhold til denne udtalte Klassen, at den ikke

kunde indstille Afhandlingen til nogen Belønning, og denne ind-

stilling tillraadtes uf Selskobet. Slutningen af Betænkningen lød

saaledes:

«Da Forfalloren foruden i al Korthed at udtale, at han efter

sin Erfaring tiltræder den andensteds fremsatte Formodning om,

at Bygget bliver glasagtigt, naar det høstes for lidligt, kun med-

deler efter et Skjøn, at Aarsagen til, at Bygget faar den nævnte

Fejl, efter hans Formening nærmest maa søges i Jordbundens

Blandingsforhold, men han hverken giver nogen nøjagtig Op-

lysning herom eller gaar ind paa en Undersøgelse af Glasbyggets

særegne BeskafTenhed, kan Klassen ikke anbefale hans Afhand-

ling til nogen Belønning af Selskabet.

Kjøbenhavn den ote Januar.«

Den i forrige Møde nedsatte Komité (Madvig, Ussing)

angaaende Dr. Thor Sundby's Udgave ai Albertnni Brixiensis

Liher Consolationis et Consilu, havde afgivet følgende Be-

tænkning:

«Det kongelige danske Videnskabernes Selskab har anmodet

Undertegnede om at ytre os over det hermed tilligemed Bilag

lilbagefølgende Andragende fra Dr. phil. Th. Sundby, der gaar

ud paa, at Selskabet vil subskribere paa 50 Exemplarer af hans

efter Opfordring af «The Chaucer Societyi) foranstaltede Udgave

af Albertani Brixiensis wLiber Consolationis et Consilii«.

Albertano da Brescia var i det 13de Aarhundrede en anseet

Forfatter og hans "Liber consolationis et consilii«, et Skrift, der

i Form af en Samtale mellem Meliboeus og hans Hustru Pru-

dentia gaar ud paa at anbefale Resignation, Sindighed og Over-

bærelse fremfor Hævn og Selvtægt, har i hine raa Tider gjort
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Opsigt og vundet Udbredelse. Man har oversat Bogen i for-

skjellige Sprog, og Digteren Chancer har endog fundet den

underholdende nok til i en prosaisk Oversættelse at optages

iblandt hans muntre versificerede Fortællinger. Bogen maa

altsaa siges at have en ikke ringe kulturhistorisk Betydning, og

det er ikke uden Føje at Dr. Sundby paa ny drager den frem

af Mørket. Hans Udgave er udført med den største Omhu.

Texten er rettet efter Haandskrifter i Briissel, Paris, London og

Berlin, og Udgiveren har med utrættelig Iver eftersporet alle de

Steder hos Oldtidens og Middelalderens Forfattere, som Albertano

efter Datidens Skik har citeret som Hjemmel for de af ham

fremsatte Sætninger, saa at man derved faar et let Overblik

over de, visselig ikke meget talrige, Kilder, hvoraf selv en

fremragende Mand i det 13de Aarhundrede hentede sin filo-

sofiske og moralske Dannelse. Vi tro derfor at kunne anbe-

fale Selskabet at understøtte denne Udgave ved en Subskription

paa 50 Exemplarer.

Kjøbenhavn d. 24de Januar 1873.

J. N. Madvig. J. L. Ussing.-*

Affatter.

I Henhold til denne Betænkning og den af Kasse-Kommis-

sionen afgivne Erklæring besluttede Selskabet at subskribere

paa 50 Exemplarer af Skriftet, samt at den dertil fornødne Sum

skulde udredes af det Hjelmstjerne-Rosencroneske Bidrag. Paa

Sekretærens Forslag blev det endvidere vedtaget, at Skriftet

skulde tilstilles alle indenlandske Medlemmer af den historisk-

Qlosofiske Klasse samt dem af den mathematisk- naturviden-

skabelige, der særlig maalte ønske det.

Af Kasse kom mi SS ion en var der afgiven en Erklæring om

Prof. Dr. Mehrens Andragende om Understøttelse til en fransk

Oversættelse af Dimischqui's Kosmografi. I Henhold til denne

vedtog Selskabet at bevilge den begjærede Understøttelse af 300 Rd.,

dog saaledes at disse blive at udrede af Indtægterne for 1874.
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Sekretæren meddelte, at de bestilte Exemplarer af Sel-

skabets Guldmedaille nu vare prægede, saml at de vare blevne

foreviste Elr. Professor INledailleiir Krohn, der havde erklæret,

at de vare forsvarligen udførte.

Fremlagte vare de i Doglisten under Nr. 28—43 opførte

Skrifter.

3. Mødet den 28''^ Februar.

(Tilstede vare 19 Medlemmer: Madvig, Præsident,
Bendz, Ussing, Hannover, Reiniiardt, Colding, Steen, Thorsen , Johnstrup,

Mchren, Holm, Lutken, Rordam, Zeuthen, Sekretæren, Westergaard, Panum,

Schiern, Thorasen).

Sekretæren meddelte Oplysning om de Forhold, der havde

bevirket, at det Fredagen den 14de Februar ikke havde været

muligt at holde Selskabsmøde, hvorimod der var blevet holdt

Møde af den mathematisk-naturvidenskabelige Klasse, som havde

drøftet de mange fremsatte Forslag til Prisopgaver.

Endvidere meddelte Samme, at der var indkommet to ud-

førligere Besvarelser af den for Aaret 1871 for det Thotlske

Legat udsatte Opgave om Marktidslen, for hvilken Fristen i

Mødet den Ode Februar 1872 var bleven forlænget. Begge Af-

handlinger, af hvilke den ene havde Mottoet uEvor Tidslen

gror, er frugtbar Jordn , den anden »First nature, then books»,

vare ledsagede af Figurer, Kort og Præparater, saa vel tørrede

som i Spiritus. Til Bedømmelse af disse Prisskrifter havde

Klassen valgt en Komité af tre Medlemmer: ProCf. Joh. Lange,

Jap. Steenstrup og eventuelt Prof. Fred. Johnstrup, hvis

Afhandlingernes Bedømmelse skulde gjøre en Geologs Deltagelse

nødvendig.

Derpaa foredrog Prof. F. Johnstrup Resultatet af sine

Undersøgelser af de færøiske Kullag, hvilket Foredrag vil

blive optaget i Oversigterne.
Overs, over d. K. D. Virtensk. Selsk. Forh. 1873. (2)
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Klasserne forelagde deres Forslag lil Prisopgaver og Sel-

skabet vedlog følgende

Prisopgaver for 1873.

Den hisforish-filosofiske Klasse.

Historisk Prisopgave.

(Pris: Selskabets Guldmedaille.)

I den nyeste Tid ere , dels ved Fremdragen af utrykt

Materiale, dels ved flere statsretlige Skrifter, vigtige Bidrag

blevne givne lil at oplyse den danske Adels Stilling til Konge-

magten efter Fleformationen. Men der maa dog siges at mangle

meget i, at dette vigtige historiske Forhold er blevet tilstrækkeligt

opklaret, og der vil, navnlig ved Benyttelse af utrykte Kilder,

endnu kunne oplyses meget om, hvilken Indflydelse Adelens og

Kongemagtens gjensidige Stilling har havt baade paa vort Fædre-

lands ydre Politik i Tiden fra 1536—1660 og paa at udvikle de

Forhold, der nødvendiggjorde Forfatningsforandringen 1660.

Idet det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab ønsker

at fremkalde et Bidrag til at belyse en vigtig Side af hele dette

Forhold, udsætler det sin Guldmedaille for Besvarelsen af føl-

gende Opgave:

At fremstille det danske Bigsraads Sammensætning, dets

statsretlige Stilling og politiske Helydning i Tiden fra 1536—

1660, med Tilføjelse af eu, saavidl muligt, fuldstændig F'orteg-

nelse over samtlige Rigsraader i dette Tidsrum,

Den niathematisli'naturviidenskabelige Klasse.

Mathematisk Prisopgave.

(Pris: Selskabets Guldniedaille.)

Naar den saakaldte Karakterislik-Theori især har faaet Be-

tydning i sin Anvendelse paa Kurver og Flader af anden Orden,
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beror delle for cd stor Del derpaa, al disse lillige cre af anden

Klasse, og al saaledes Anvendelsen af Dualilelsprincipel paa

deres Egenskaber giver Egonskaber \ed de samme Kurver og

Flader. Da nu denne samme Omsla'ndiglied gjor sig gjaldende

med Hensyn til den geometriske IJelhed (Individ), som dannes

af Pnnklerne paa og de oskulerende Planer til en Uumkurve af

Iredie Orden, idel nemlig disse Planer frembringe en udfoldelig

Flade af tredie Klasse, er det at vente, al en Udvidelse af Ka-

rakleristik-Theorien til disse Frembringelser vil føre til Ilesultater

af Betydning. Foruden det L'dbytle, som en saadan Undersøgelse

i og for sig vil medføre, vil den tjene til al klare de Principer,

som man overbovedel maa følge for at anvende Karakleristik-

Tlieorien paa Systemer af de geometriske Individer, der dannes

af Punkler paa og oskulerende Planer til Uumkurver. Selskabet

udsætter derfor følgende Opgave:

Al udvide Karakleristik-Theorien lil Systemer af de geo-

metriske Individer, som dannes af Punkterne paa og de osku-

lerende Planer til Uumkurver af tredie Orden, og bestemme

Karaklerlslikerne i de Systemer, der maa betragtes som ele-

mentære.

Fysisk Prisopgave.

(Pris: Selskabets Guldmedaille.)

Theorien af Varme o^ Elektricitet har i de sidste Decennier

gjort saa hurtige Fremskridt, at man for Tiden paa flere Punkter

maa savne de nøjagtige Maalinger, som ere nødvendige for al

Theoriens Resultaler enten kunne blive stadfæstede eller modi-

ficerede. Delle gjælder saaledes om den af en elektrisk Strøm

i en Leder udviklede Varmemængde, hvorover vi i en følelig

Grad savne tilstrækkelig nøjagtige Forsøg, saa meget mere som

de hidtil udførte Maalinger ikke lidet afvige fra de ad Iheoretisk

Vej fundne Resultater, medens de dog ikke ere saa fuldstæn-

dige og nøjagtige, al man kan afgjøre, om Afvigelserne skyldes

tilfældige lagltagelsesfejl eller have en almengyldig Grund.

(2*)
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Selskabet ønsker derfor at fremkalde en Undersøgelse af

dette Spørgsmaal ved Forsøg, der skulde gaa ud paa at be-

stemme den Varmemængde, som en elektrisk Strøm, maalt med

absolute Enheder, udvikler i en Ledning, hvis Modstand er be-

stemt enten i samme absolute Maal eller ved den af Siemens

indførte Kviksølv-Enhed.

For det ThoHske Legat.

(Pris: 200 Rtl.)

Der ønskes paa egne Iagttagelser støttede Oplysninger om

Hønseæggets Befrugtning, med Hensyn til den, som det synes,

vel konstaterede Angivelse, at Høns i Løbet af 8—17 Dage

efter at Hanen er bortfjernet, skulle kunne vedblive at lægge et

større eller mindre Antal befrugtede Æg, og med Hensyn til

Spørgsmaalet, om der i Hønens Æggeleder findes noget bestemt

Sted, der med Rette kan betegnes som et Sædgjemme.

For det Classeiiske Legat.

A.

(Pris: indtil 300 Rd.)

Det er bekjendt, at flere af vore Husdyr, og navnlig Faaret,

angribes af en kakektisk Sygdom, hvis nærmeste Aarsag er en

særegen Slags Indvoldsorme, Ikter {Distoma hepaticum og

D. lanceolatum) , der opholde sig i Leveren, Denne Sygdom,

der har været kjendt og beskreven saavel af ældre som af

nyere Forfattere, har en vid Udbredelse og har hjemsøgt de

fleste evropæiske Lande med sine Ødelæggelser og ofte stærkt

formindsket, endog aldeles tilintetgjort Faarehjorder af betydelig

Værdi. Sygdommens Historie godtgjør noksom, at dens Op-

komst og Udbredelse begunstiges af side og sumpige Græs-

gange, især hvor der findes stillestaaende Vande, og at den

opnaar sin største Styrke og Udbredelse i regnfulde Aar.
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Dyr, der cre angrebne af disse Indvoldsorme, gaa lidlig

eller sildig lil Grunde, naar Farasiterne ere tilstede i slurre

Antal, da Lægevidenskaben ikke er i Besiddelse af noget Middel,

hvorved Ormene kunne (jernes eller dræbes. Man er derfor

væsentligst indskrænket til al forebygge Sygdommen, hvilkel kun

kan ske ufuldkomment og er usikkert formedelst Mangel paa

fuldstændig Kundskab om de paagjældende Indvoldsormes Ud-

vikling saml Yngelens Opholdssteder og Vandringer. Det har

ikke fattedes paa Bestræbelser af Naturforskerne for at oplyse og

lære disse Forhold al kjende, og man er ogsaa i de nyere Tider

rykket Maalet noget nærmere ved anstillede Undersøgelser og For-

søg, blandt hvilke man her vil minde om dem, der ere forelagne

af Le UG kart og Wil le mo es- S uh m. Men den fuldstændige

Cyclus af Ormenes Livsbaner er endnu ikke kjendt, og denne

Kundskab er en væsentlig fJetingelse for at udGnde de relte Fore-

byggelsesmidler imod Sygdommen. Da dette vilde have en sær-

deles stor Betydning med Hensyn til denne Sygdom hos Faarel,

hos hvilket den især afstedkommer store Ødelæggelser, udsætter

det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab en Pris af indtil

300 Rd. for originale Undersøgelser og Forsøg, der

kunne tjene til Oplysning om Udviklingen af Faarets

Lever-Ikter og Vandringen af deres Yngel, indtil den

tager Sæde i Faarets Lever, saml om de Forhold,

der kunne begunstige eller modvirke Indvandringen

i Faaret.

B.

(Pris: 200 Rd.)

Da det i flere Henseender vil være ønskeligt at se oplyst,

paa hvilken Maade og under hvilke Forhold de enkelte indu-

strielle Erhvervsgrene her i Landet have udviklet sig, vil Sel-

skabet søge at fremkalde Arbejder derover, og det udsætter

saaledes for i Aar en Pris af 200 Rd. for en Afhandling, som
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giver en i historisk, statistisk og teknisk Flenseende udtømmende

Fremstilling af, hvorledes Brændevinsbrænderiet har udviklet sig

her i Landet fra dets første Opkomst indtil Nutiden.

For de Classenskc Legater udsætter Selskabet endvidere

samtidigen nedenstaaende Prisopgave for næste Aar, da

dens Besvarelse forudsætter en længere Indleveringsfrist, der

allsaa først udløber den 31te Oktober 1875.

For det Clnssenske Legat for 1S74.

(Pris: 200 eller 300 Rd.)

Hvor tilfredsstillende end det Standpunkt er, hvorpaa den

faunistisk-deskriptive Del af den danske Ichthyologi befinder sig,

er Kundskaben om de i økonomisk Henseende vigtigere danske

Havfiskes Livsforhold og almindelige Naturhistorie endnu tem-

melig ufuldstændig. Der haves endnu ikke alle de Iagttagelser,

som det vilde være ønskeligt at besidde, selv om vore vigtigore

Havfiskes Levemaade, Føde, Træk, Yngletid, Ynglens Udvikling,

Vandringer og Levemaade i dens forskjellige Aldere, de Fjender,

der true deres Liv i hver af disse og i den voxne Alder; og for-

saavidt saadanne Iagttagelser maatte haves, ere de kun i de

færreste Tilfælde anstillede i vore egne Have og savne derfor som

oftest praktisk Anvendelighed paa vore Forhold. Foruden den

almindelige naturhistoriske og videnskabelige Interesse, som en

slig Række af Iagttagelser kunde have, vilde de navnlig have

deres store Betydning ved Drøftelsen af hensigtsmæssige Lov-

bestemmelser for at frede om eller ophjælpe vore Havfiskerier.

I Erkjendelse heraf ønsker Videnskabernes Selskab at frem-

kalde Undersøgelser som de ovenfor antydede, og det ud-

sætter derfor en Belønning efter Omstændighederne af 200 eller

300 Hd. for en paa selvstændige og udstrakte Iagttagelser og
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Undersøgelser, unslillede ved danske Kyster og i danske Mase,

støltel Fremstilling af flere eller færre af vore i okonomisk Hen-

seende vigtigste IIa\ fiskes Livsforhold og almindelige Natur-

historie.

Besvarelserne af Spørgsmaalene kunne i Almindelighed være

affattede i det latinske, franske, engelske, lydske, svenske eller

danske Sprog. Afhandlingerne betegnes ikke med Forfatterens

Navn, men med et Motto, og ledsages af en forseglet Seddel,

der indeholder Forfatterens Navn, Stand og Bopæl, og som bærer

samme Motto. Selskabets i den danske Stal boende Medlemmer

deltage ikke i Prisæskningen. Belønningen for den fyldestgjørende

Besvarelse af el af de fremsatte Spørgsmaal, for hvilket ingen

anden Pris er nævnt, er Selskabets Guldmedaille, af 50 danske

Dukaters Værdi.

Prisskri lierne indsendes inden Udgangen af Ok-

lober Maaned 1874 — men Besvarelserne af den for

del Classenske Legal stillede Opgave om vore vig-

tigste Hav fiskes Levemaade forst inden samme Ter-

min 1875 — til Selskabets Sekretær, Etatsraad Pro

fessor Dr. J. Japetus Sm. Steenstrup.

Til Besvarelse af den 1870 for det Schou ske Legat ud-

salte Prisopgave angaaende Pytheas' Rejser i Norden, for

hvilken Indleverings- Fristen i Mødet den 8de Novbr. 1872 var

bleven forlænget til Udgangen af Febr. d. A., var der allerede i

Januar indkommet en Afhandling, men da Skriften var meget

utydelig, blev Forfatteren gjennem den Mand, der havde ind-

leveret Afhandlingen, opfordret til al lade den afskrive. Da Af-

handlingen nu forelaa i denne Afskrift, valgtes til dens Bedøm-

melse en Komité, bestaaende af J. Steenstrup, L. Ussing,

L. d'Arrest 02 Fr. Schiern.



^ 24 -sf

Sekretæren mindede Medlemmerne om al den t5de Marts

var Fristen for Indsendelse af Forslag til nye Medlemmers Op-

tagelse, og gjorde opmærksom paa det Antal Pladser, der i hver

af de to Klasser vare ledige for udenlandske Medlemmer.

Samme meddelte Oplysninger om Resultatet af en Sammen-

tælling af de for det Classenske og det Thottske Legat

siden 1842 udsatte og udbetalte Pengepræmier.

Redaktøren fremlagde dernæst af Selskabets Skrifters

5te Række Nr. 9 (Slutning) af det 9de Bind (Topsøe & Chri-

stiansens: Krystallografisk-optiske Undersøgelser) og Nr. 2 af

det 10de Bind (Jul. Thomsen: Thermokemiske Undersøgelser

XI), samt Gustav Storms Prisskrift «Snorre Sturlassøns Historie-

skrivning«.

I Mødet vare fremlagte de paa Boglisten som Nr. 44— 62

anførte Skrifter, indsendte til Selskabet siden sidste Møde.

4. Mødet den 14"^ Marts.

(Tilstede vare 13 Medlemmer: Madvig, Præsident,

Colding, d'Arrest, Thomsen, Steen, Johnstrup, Barfoed, Lorenz, Lutken,

Sekretæren, Reinhardt, Westergaard, Ussing).

Professor Jul. Thomsen forelagde et nyt Afsnit af sine

thermo-kemisk e Undersøgelser, og knyttede dertil flere

Bemærkninger. Denne Afhandling vil blive optagen i Skrifterne.

Sekretæren henledede Opmærksomheden paa, at han paa

Tilsigelsessedlen havde mindet om den i Vedtægternes g 5

foreskrevne Frist for Indlevering af Forslag angaaende nye Med-

lemmers Optagelse.
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Samme incddelle, at Omdelingen at' l)r. T lio r Sundby 's

Udgave af Albertani Brixiensis Liber Consolationis nu havde

fundet Sted.

Samme underrettede Selskabet om, at det ved Døden

havde mistet et udenlandsk Medlem af den hislorisk-filosofiske

Klasse, nemlig Sinologen Stanislas Julien, valgt til Medlem

for faa Aar siden (den I7de April 1868).

Samme meddelte derpaa, at han nu havde modtaget Kvit-

teringer for samtlige af Selskabet tilkjendte Medailler, nemlig fra

D'Hrr. G. Storm i Krisliania, Dr. II. Topsøe og Kand. C.

Christiansen for Guldmedaillen, og fra Dllrr. Nathorst i

Upsala, \\ la Cour og P. C. V. Hansen for Sølvmedaillen.

Efter Forslag af Sekretæren vedlog Selskabet at træde i

Skriftudvexling med

Verein fiir GescMchte des Bodensees und seiner Umgebung

i Lindau, og

Redaktionen af Cosnios, der udgives i Torino af Guido

Cora.

Sekretæren meddelte endelig, at der fra Konferentsraad

Sibberns Bo var tilstillet Sekretariatet en Del Selskabet ved-

kommende Papirer, for hvis Modtagelse han paa Selskabets Vegne

havde kvitteret.

I Mødet vare fremlagte de paa Boglisten som Nr. 63—73

anførte Skrifter.

5. Mødet den 28''' Mails.

(Tilstede vare 17 Medlemmer: Madvig, Præsident,

L'ssing , Hannover, Colding, Muller, d'Arrest, Steen, Thorsen, Lange, Holm,

Luiken, Rørdam, Sekretæren, Westergaard, Zeuthen, Mehren, Schiern).

Professor Dr. L. Ussing forelagde en Meddelelse om Kong

Attalos' Stoa i Athen, der vil blive optagen i Selskabets

Skrifter.



H^ 26 >f.

Oerericr fremlagde Kassekoinni issionen ved sin

Formand:

Oversigt over Regnskabet for Aaret 1872.

Indtægt.

1. Renter af Selskabets Fonds i 1872*):

a) i pCf. af 110,000 Rdl. indskrevne i Statskassen . .

4 — - 6,000 — Husejer- Kreditkasse -Obliga-
tioner

4 — - 3,200 — Rigsbank-Obligationer . . . .

4 — - 3,000 — Østifternes Kreditforenings-

Obligationer

4 — - 1,000 — Jydske Landejendoms-Kredit-
forenings-Obligationer . . .

4 — - 23,000 — Kjøbenhavns Laans Obliga-

tioner

146,200 Rdl.

b) Udbytte af 300 Rdl. i Nationalbank-Aktier

c) 5 pCt. af 200 £ i Dansk-Engelske Obligationer

4 pCt. af 80 £ i Sjællandske Jernbane-Aktier.
Udbytte af samme for 1871

2. Fra det Classenske Fideicommis
Etatsraad Schous og Frues Legat

Fra den grevel. Hjelmstjerne-Rosenkroneske Stiftelse

3. For Salget af Selskabets Skrifter i 1871

4. Renter af Folio i Privatbanken Visti og V1873 . . .

I. Aarets Indtægt

II. Beholdning fra 1871

III. Belobet af 1 indløst Kreditforenings-
Obligation og af 1 Kjøbenhavns Laaus
Obligation

Rd.

4400

240
128

120

40

920

200
50

561 23

Rd.

5848

24

122

811

102

21

6929

3657

1100

11687

23

59

62

55

50

*) Selskabets Fonds var i 1872 forøget med 2000 Rd. i Kjøbenhavns Laans
Obligationer.
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1.

n.

Udgift.

Til Sclskal)Cts Rcslvrelsc oi; dels Virksomhed:

l':nil)C(lsmaMuleiies of; liinlcts Luniiing samlMcd-

lijivlp ved Sekretariatet

Lobende Udgifter til Brænde, Lys, Porto m.v.

og C.ratifikationer

. a) Selskabets Skrifter: „ , „, o

1) Trykning af Skrifterne 656 Rd. 24 /i

2) Papir til Skrifterne 552 — 48 -

3) TrykiiingafOversiglcn med Papir 392 —70 -

4) Oversættelse af fransk Resumé 265 — "
"

5) Kobbere, Træsnit o. lign. . • • S13 — 08 -

6) Rogbinderarbejde 271 — 46 -

b) Præmier (jfr. Oversigten 1872, S. 16):

Dr. E. Warming og Cand. med. R. Pedersen

c) Ordbogen
Den meteorologiske Komite

Regestum diplomaticum

Understøttelser til videnskabelige Foretagender:

1) Katalog over den danske Literatur ved Justits-

raad Bruun (af det Hjelmstjerne-Rosenkro-

neske Bidrag)
\

' ' '.

Exam. polyt. F. R. Friis til Tilvejebrmgelse at

en haandskrevcn Samling Breve fra og til

Tyge Brahe I^est

Foreningen for Udgivelsen af danske Mindes-

mærker til Udgivelsen af et Værk over

Roskilde Domkirke (af det Hjelmstjerne-

Rosenkroneske Bidrag)

Oberst Jenssen Tusch til Udgivelsen af Værket

Folkelige Plantenavne

Bidrag til Anskaffelse af et Mitscherlichs

Goniometer

Prof. Thomsen til Anskaffelsen af et Kalori-

meter (d. 20. Decbr. 1872)

Rd /i Rd. [i

2)

3)

4)

1230

834

2951

2G0
25

487
286

164

2064

64

16

1) Aarets Udgift

2) Indkjøbt 100 Rd. i Østifternes Kreditfor-

enings og 2000 Rd. i Kbhvns. Laans

Obligationer

Samlet Udgift . . .

— Indtægt . .

64

4010

100

300

150

200

200

Beholdning ved Aarets Udlob

Den Iljelmstjerne-Rosenkroneske Stiftelses Bidrag:

Bd. /S

I. Rest fra 1871 867. 62

II. Bidrag for 1872 561. 23

111. Katalog over den danske Lite-

ratur 164. 64

Roskilde Domkirkes Beskrivelse 300. •>

Rest . .

om hvis Anvendelse jfr. Budget for 1873.

Rd. p>

1428. 85

464. J4
964. 21

32

1114

7189

2017

64

11

9206
11687

2480

16

_9^

89
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Redaktøren og Sekretæren fremlagde Slulningshæftet

af Oversigten over Selskabets Forhandlinger for 1872 (Nr, 2),

og Førstnævnte tillige et Exemplar af det nu sluttede Bind af

den naturvidenskabelige og mathematiske Afdeling af Skrifternes

5te Række.

Den mathema tisk- naturviden skabelige Klasse med-

delte derpaa ved sin Formand Navnene paa 5 nye Medlemmer,

nemlig 1 indenlandsk og 4 udenlandske, som Klassen efter fore-

lagen Afstemning havde besluttet i næste Møde at foreslaa til

Optagelse i Selskabet.

Fremlagde vare de paa Boglisten som Nr. 74— 88 opførte

Skrifter.
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6. Modet den 18'"= April.

(Tilstede vare 17 Medlemmer: Madvig, Præsident,

Ussing , Hannover, Colding, Muller, d'Arrest, Steen, Thorsen, Lange, Holm

Lutken , Rordam, Sekretæren, Westergaard, Schiern, Mehren, Zeuthen).

Etalsr. Professor Dr. J. Steenstrup forelagde en Meddelelse

om Gjællegitteret. eller Gjællebard erne hos Brugden

{Selachus maximus (Gunn.)), der er optagen i Oversigt f.

1873, Nr. 1, S. 47 ff.

Sekretæren meddelte, at Selskabet atter havde mistet

et af dets udenlandske Medlemmer, idet Amédée Thierry,

der var optagen den Ilte Januar 1867, var afgaaet ved Døden

i Slutningen af Marts Maaned d. A.

Derefter forelagde den mathematis k-naturvidenska-

belige Klasse sine i forrige Møde S. (28) anmeldte Forslag

om Optagelse af 5 nye Medlemmer, ét indenlandsk og fire

udenlandske. Ved den derpaa foretagne Afstemning bleve de

alle valgte, nemlig som indenlandsk Medlem af den mathe-

matisk- naturvidenskabelige Klasse

:

Professor Dr. H. C. F. C. Schiellerup, Observator ved Kjø-

benhavns Universitets astronomiske Observatorium,

og som udenlandske Medlemmer af samme Klasse:

Dr. Anders Jons Ångstrom, Professor i Fysik ved Upsala

Universitet, det svenske Videnskabernes Selskabs Sekretær,

Dr. Jacob Georg Agardh, Professor i Botanik ved Lunds

Universitet,

Dr. William Huggins, fysisk Astronom i London, samt

Dr. James Prescott Joule, Fysiker i Manchester.

Redaktøren fremlagde som færdige fra Trykken tvende

Afhandlinger henhørende til Skrifternes 5te Række, nemlig af

den historiske og filosoQske Afdeling IVde Binds Nr. 9, Rør-
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dam: «0m den historiske Kritik"), og af den naturvidenskabe-

lige og mathematiske Afdeling Xde Binds Nr. 1, Warming:

•iForgreningsforhold hos Fanerogamerne«.

Dernæst meddelte Sekretæren, at den prisbelønnede Af-

handling af Kandidat Th. Petri, Analyser af 10 forskjellige

Havresorter [s. ovf. S. (14)], nu var trykt i »Tidsskrift for Land-

økonomi« og fremlagde et Særtryk deraf.

I Mødet vare fremlagte de paa Boglisten under Nr. 89—120

opførte Skrifter.;

7. Mødet den 2"'" Maj.

(Tilstede vare 12 Medlemmer: Madvig, Præsident,

Ussing, Reinhardt, d'Arrest, Thomsen, Johnstrup, Lange, Liitken, Schiellerup,

Sekretæren, Westergaard, Panum).

Professor Johan Lange forelagde Selskabet en Meddelelse

om nogle Kritiske Arter fra Danmarks og Nabolandenes

Floraer. Denne Afhandling var bestemt for « Oversigterne« (se

S. 85—146) og skulde ledsages af to Tavler; hvorvidt disse

skulde koloreres, blev henvist til Afgjørelse i næste Møde, naar et

Overslag over Udgifterne hertil maatte foreligge [s. nedf. S. (33)].

Professor Julius Thomsen meddelte derpaa sine Under-

søgelser over Iltens Affinitet til Metalloiderne, der

senere ville bUve optagne i Selskabets Skrifter.

Etatsraad Worsaae, der efter Tur udtraadte af Kasse-

kommissionen, blev atter gjenvalgt.

Sekretæren anmeldte derpaa Tabet af to af Selskabets

navnkundigste udenlandske Medlemmer: Opdageren af Jord-

klodens magnetiske Poler, Professor Dr. Christopher Han-

steen, i Krisliania, der var indvalgt den 26de December 1826
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og ved sin Død den 15de April d. A. var Selskabels ældste Med-

lem, samt den berømte Kemiker Baron, Prof. Jus tus v. Li eb i g,

der døde den 18de April og havde været iMedlem siden den

13de Dec. 1850.

En fra VAcadåmie Royale de Bruxelles til Selskabet over-

sendt Broncemedaille, præget i Anledning af Akademiels Handred-

aarsfest, blev det efter Sekretærens Forslag vedtaget at til

stille det Kgl. Mønt- og Medaille-Kabinet.

I Mødet vare fremlagte de pa.i Boglisten under Nr. 121— 127

anførte Skrifter.

8. Mødet den 16"^ Maj.

(Tilstede vare 17 Medlemmer: Madvig, Præsident,

Paludan-Miiller, Westergaard, Ussing , Worsaae, Reinhardt, Miiller, d'Arrest,

Schiern, Steen, Grundtvig, Liitken, Zeuthen, Schiellerup, Sekretæren,
Mehren, Colding).

Etatsraad J. J. A. Worsaae meddelte Bemærkninger om

nogle forhistoriske Oldsager fra Grækenland og Ita-

lien. Dette Foredrag er foreløbig ikke bestemt til at optages

i noget af Selskabets Skrifter.

Den under I Sde Januar nedsatte Komité (Ussing, d'Arrest,

Schiern, Thorsen) angaaende Exam. polyt. R. Friis's An-

dragende om, at Selskabet vilde tage Bestemmelse om Ud-

givelsen af Tyge Brahes Brevvexling, havde nu afgivet sin Be-

tænkning. Selskabet vedtog i Henhold til denne, at lade de fire

haandskrevne Bind deponere paa Universitetsbibliotheket , det

fjerde dog først efter at det havde undergaaet den Revision, som

Hr. Friis selv havde tilbudt at foretage.

Den afgivne Betænkning lød i sin Helhed saaledes:

"Den (blandede) Komité, som Videnskabernes Selskab for

fire Aar siden besluttede at lade nedsætte for at afgive Be-

tænkning over et fra Exam. polyt. Friis fremkommet Andragende
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om Understøttelse til Udgivelsen af en Samling af for største Delen

hidtil utrykte Breve fra og til Tyge Brahe, havde i sin Tid

(Oversigterne 1869 p. 227) for overhovedet at kunne danne sig

sig en Forestilling om Sagens Omfang og Beskaffenhed, og for

at kunne fremsætte bestemtere Forslag, stillet den Betingelse,

at Andrageren først skulde tilvejebringe og forelægge Manu-

skriptet til den paatænkte Samling.

Som Følge deraf, og efter samme Komités senere Ind-

stilling, tilstodes der af Selskabet Exam. Friis (Oversigterne 1870

p. (42)) en Sum af indtil 280 Rdlr. under den Forudsætning, at

det fuldstændige Materiale tilveiebragtes i en læselig og revi-

deret Afskrift, og at Manuskriptet i sin Tid deponeredes paa

Universitetsbibliotheket. — Efterat bemeldte Samling nu er kommen

tilstede, og den bevilgede Sum efterhaanden bleven hævet, har

Videnskabernes Selskab i sit Møde d. 12te Jan. 1872 forlangt

samme Komités Udtalelse over det indleverede Arbejde og Be-

tænkning over det af Exam. Friis samtidig fremsatte Ønske, at

der nu maatte gjøres Skridt til at forberede og indlede Ud-

givelsen.

Af de os meddelte fire haandskrevne Bind ere de tre, i

Quarto, indeholdende filologisk reviderede Afskrifter af en an-

seelig Mængde tychoniske Breve, fremdragne af Samlingerne paa

det KeiserUge Observatorium i Pulkova og paa Bibliolhekerne i

Prag og Wien, i en saadan Stand, at de maa anses for til-

fredsstillende. Det fjerde derimod, i Folio, indeholdende Af-

skrifter af Brev« fra vore herværende SamUnger, trænger endnu

i meget høj Grad til Kollation og Rettelse.

Det forekommer os saaledes, at Exam. Friis vel i det Hele

paa en temmelig tilfredsstillende Maade har opfyldt den overfor

Selskabet overtagne Forpligtelse; men paa den anden Side

skjønne vi ikke rettere, end at der for Tiden iugen tilstrækkelig

Anledning er for Selskabet til strax at gaa videre og paatage

sig Udredelsen af den meget betydelige Udgift, som to Quart-

binds paatænkte Udgivelse, i flere end én Retning, under alle
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Omstændigheder vil medføre. Idet vi have den Ære at foreslaa,

at Komiteens i 1870 bestemt udtalte Hensigt, som Selskabets

Beslutning dengang heller ikke gik ud over, nu bringes til Ud-

førelse, ere vi enige i at indstille, at den nu tilvejebragte Sam-

ling, forsynet med nogle vejledende Efterretninger og en Rede-

gjørelse for Afskrifternes Oprindelse og Fremkomst, indtil videre

deponeres paa Universitetsbibliotheket, for det fjerde Dinds Ved-

kommende dog først efter foretagen Revision.

Kjøbenhavn, d. 30te April 1873.

J.L.Ussing. d'Arrest. F.Schiern. P. G. Thorsen.«

Afralter.

Fra Prof. Joh. Lange var, ifølge det i forrige Møde ud-

talte Ønske, indkommet et Overslag over de med en delvis

Kolorering af Tavlerne til hans Afhandling om nogle »Kritiske

Arter fra Danmarks og Nabolandenes Flora« forbundne

Udgifter. I Henhold til dette Overslag bevilgede Selskabet de

til Koloreringen fornødne 52 Rdlr.

Sekretæren meddelte, at der fra Prof. Dr. Agardh, Or.

Huggins og Dr. Joule var indkommet Takskrivelser i An-

ledning af deres Optagelse som Medlemmer af Selskabet.

Selskabet bifaldt Sekretærens Forslag om at træde i

regelmæssig Skriftudvexling med Nationalbibliotheket i

Athen, fra hvilket der i Mødet var fremlagt en større Sending

Bøger (Boglisten Nr. 142—149).

I Mødet vare fremlagte de paa Boglisten under INr. 128— 165

opførte Skrifter.

Overs, over d. K. D. Viilensk. SeUk. Forh. 1873. (3|
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9. Mødet den 13"^ Juni.

(Tilstede vare 12 Medlemmer: Madvig, Præsident,
Westergaard, Ussing, Colding, Schiern, Barfoed, Lutken, Rørdam, Schiellerup,

Sekretæren, Thomsen, Mehren).

Efter at Sekretæren havde gjort opmærksom paa, at der

Fredagen før Pindse ikke var blevet tilsagt noget Møde i Ana-

logi med den forrige Aar tagne Bestemmelse, meddelte han

endvidere, at der for Øjeblikket ikke af noget Medlem var ytret

Ønske om at gjøre nogen Meddelelse inden Sommerferien, og

at det tilbagestaaende Junimøde derfor vilde blive et rent For-

retnings møde, saafremt der ikke forinden skete nogen be-

stemt Anmeldelse angaaende en videnskabelig Meddelelse.

Professor Chr. Barfoed foredrog derpaa en Meddelelse

om Ar ab in, samt en anden om Analysen af blandede Har-

pix-Fidtsæber, der begge ere bestemte for Selskabets Over-

sigter.

Af Etatsraad Au g. Bock, Bestyrer af de Aspske kemiske

Fabriker for Belysningsstoffer, var til Selskabet indsendt et

Haandskrift: «De neutrale Fidtarters rationelle Dekomposition«),

over hvilket han udbad sig dets Bedømmelse. Hertil valgtes en

Komité af Professorerne Panum, Thomsen og Barfoed.

Cand. phil. Curtius Bladt havde indsendt en lille Af-

handling om "Skydækket i Kjøbenhavn«, som han ønskede op-

tagen i Selskabets Oversigter, saafremt den dertil maatte

findes værdig. Til at udtale sig herom valgtes Professorerne

Colding og Holten.

Komiteen (G i s las on, Thorsen, Grundtvig) angaaende

Seminarielærer O. Kai kars Andragende om Understøttelse til

Udgivelse af en Ordbog over »forældede danske Ord» havde her-

over afgivet en udførlig Betænkning. 1 Henhold til denne, der

med Præsidentens Billigelse var bleven trykt og omsendt

til Medlemmerne, vedtog Selskabet at meddele Hr. Kai kar,

at det efter Foretagelsen af de i Betænkningen antydede Æn-
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dringer, vilde være betænkt paa at understøtte Udgivelsen af del

af ham forberedte Værk.

Den afgivne Betænkning lød saalcdes:

"lir. Seminarielærer O. Kai kar har søgt Selskabets Under-

støttelse til Udgivelsen af en af ham udarbejdet «Samling af

forældede danske Ord", af hvilken han har indsendt to større

Prøver (Bogslaverne A-B og S) tillige med nogle oplysende

Bemærkninger angaaende Samlingens Plan og Kilder.

Vi undertegnede, hvem Selskabet har overdraget det Hverv

at gjøre os nøjere bekjendte med denne Sag og til det at af-

give vort derpaa grundede Skjøn, have fundet de foreliggende

Prøver og Oplysninger tilstrækkelige til derefter at bedømme

Beskaffenheden og Værdien af det hele Arbejde; og vi kunne

da kun udtale vor Anerkjendelse af den Flid og Nøjagtighed,

der af Forfatteren er udvist med Hensyn til Materialets Samling

og Meddelelse; ligesom vi have fundet den Maade, hvorpaa

Ordene ere forklarede, og deres forskjellige Betydninger ordnede,

i det hele taget tilfredsstillende og — bortset fra forekommende

Misforslaaelser — vidnende fordelagtig om Forfatterens Kyn-

dighed og omhyggelige Overvejelse af Enkelthederne.

Endskjønt vi da villig erkjende, at dette Arbejde, udgivet

saaledes som det nu foreligger fra Forfatterens Haand, vilde

være en nyttig Forøgelse af vor sproglige Litteratur, saa vove

vi dog ikke at anbefale Selskabet at bevilge den søgte Under-

støttelse til dets Udgivelse, i alt Fald ikke forinden det har

været forsøgt, ved en Henstilling til Forfatteren at forskaffe det

en Udvidelse og Omarbejdelse , der efter vort Skjøn væsentlig

vilde forøge dels Værd. De Mangler ved delte Arbejde, som

vi særlig maatte ønske afhjulpne forinden dets Udgivelse, be-

røre ikke saa meget Udførelsen som den af Forfatteren lagte

Plan; og de kunne betragtes under de tre Hovedsynspunkter af

selve Grundstoffet, det trufne Ordvalg og de forklarede

Ords Gjengivelse og Afhjemling. Af mindre Vigtighed

(3*)
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ere nogle Anker, som vi til Slutning have at fremsætte med

Hensyn til den af Forfatteren anvendte Sammenligning med

andre Sprog.

Forinden vi nærmere skulle belyse de nævnte Punkter, tro

vi imidlertid at burde forudskikke nogle Bemærkninger angaaende

Værkets Grundplan.

Vi kunne kun billige de af Forfatteren opstillede Tids-

grænser, inden for hvilke han har samlet de forældede danske

Ord. Tidsbestemmelsen: «det 14de til det 17de Aarhundrede«

falder i Virkeligheden sammen med den, som Molbech lagde

til Grund for sit < Dansk Glossarium»; thi endskjønt dette paa

Titelbladet siges at omfatte Tiden «fra det I3de til det 16de

Aarhundrede
»

, saa medtager det dog ikke — som ogsaa af

Molbech udtrykkelig er fremhævet — de gamle Love fra 13de

Aarhundrede, om end nogle af deres Ord lejlighedsvis ere med-

tagne, og paa den anden Side standser det ikke ved Aar 1600,

men benytter mange Kilder ogsaa fra det 17de Aarhundrede.

Molbechs Arbejde, med hvilket det foreliggende naturlig maa

sammenstilles, fremtraadte kun som et «Bidrag til et dansk

Glossarium over forældede Ord», uden at gjøre Fordring paa

at udtomme nogen af de benyttede Kilder. Det er derfor,

bortset fra andre Mangler i Henseende til Nøjagtighed i Cita-

terne og Rigtighed i Tydningen, et vel midlertidig uundværligt,

men i øvrigt utilfredsstillende Hjælpemiddel, eftersom det kun

er en dels tilfældig, dels vilkaarlig Samling af en Del forældede

Ord, med Forbigaaelse af lige saa mange andre. Det er derfor

en meget følelig Mangel, Hr. Kai kar har villet afhjælpe ved at

tage Sagen op paa ny, for ved en planmæssig Gjennemgaaelse

af de gamle Sprogkilder at tilvejebringe en nogenlunde fuld-

stændig Samling af forhen brugelige, men nu i det almindelige

Sprog ikke mere anvendte danske Ord, oplyste ved velvalgte

Citater og en kort Angivelse af deres Betydning og Etymologi,

for saa vidt som det sidste gjøres fornødent.



Vi billige allsaa Hr. Kalkars Tanke: "indenfor de angivne

Tidsgrænser at medtage ethvert forældet Ord, paa hvilket han

er bleven opmærksom«, ligesom ogsaa hans Delinilion paa den

omhandlede Klasse af Ord: som saadanne, «der ikke længer

bruges i det almindelige, dannede Tale- og Skriftsprog«, om vi

end, som strax nærmere skal paapeges, ikke ganske kunne bi-

falde den Anvendelse, han gjør af den nævnte Grundsætning.

Forfatteren har altsaa sat sig det Formaal at give vel ikke

nogen Ordbog over det danske Sprog i de fire Aarhundreder

fra 1300 til 1700, — thi en saadan maatte jo tillige omfatte alle

de Ord, som Datidens Sprog havde til fælles med nuværende

Dansk, — men en saa vidt muligt fuldstændig Ordsamling

for den nævnte Periode, til Supplering af Ordbøgerne over det

nugjældende danske Sprog. Vi have i Forfatterens Arbejde

med Glæde fundet et alvorligt Forsøg paa at løse denne viglige

Opgave; men vi have tillige deri fundet saadanne Mangler, som

vi meget maatte ønske afhjulpne , forinden vi ubetinget skulde

kunne Ulraade Selskabet at bid-age til Arbejdets Udgivelse. Men

vi tro da ogsaa at burde tilføje, at dersom Forfatteren vilde og

kunde afhjælpe disse Mangler, maatte vi paa det varmeste an-

befale Selskabet at yde en Understøttelse til dets Udgivelse, der

vel endog maatte overstige det Beløb, som Forfatteren har fore-

slaaet, eftersom den af os anbefalede Omarbejdelse dels vilde

kræve et ikke ringe Arbejde, dels vilde give Værket et meget

forøget Omfang.

Et Forhold, hvori der i ethvert Tilfælde maa tilvejebringes

en Klarhed, som nu savnes, er dette Arbejdes Forhold til Mol-

bechs Glossarium. Det nye Arbejde maa gjøre ét af to: enten

forholde sig supplerende og korrigerende til sin Forgænger,

eller det maa med fri, men selvstændig Benyttelse af hint Værk

stille sig uafhængigt overfor det og sætte sig til Formaal i

Egenskab af Ordsamling fuldstændig at afløse det. Middelvejen,

som Forfatteren har fulgt, i det han laaner noget og lader andet

ligge, der lige saa fuldt kunde hævdet sin Plads i det nye
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Værk, saa at delte i sproglig Henseende vel ofte yder mere,

men stundom ogsaa mindre end INIolbechs Arbejde, stundom

lige det selvsamme, synes os ganske forkastelig, saa meget

mere, som Forfatteren ofte laaner dels hele Artikler, dels en-

kelte Skriftsteder fra IMolbechs Arbejde (og betegner dem som

saadanne Laan), uden at have søgt eller fundet selve de anførte

Kildesteder; et Forhold, som Forfatteren aabent vedkjender sig

i sin medfølgende Skrivelse, men som vi aldeles ikke kunne

godkjende. Paa denne INlaade bliver det nye Værk, der tilmed

er udsat for at gjentage en Række Fejl fra det ældre, ufyldest-

gjørende for den, der ikke har Molbechs Arbejde ved Siden,

medens for den, som har ogsaa dette, alle Gjentagelser efter

Molbech ere overflødige. Vi tro, at den første af de to nævnte

Maader, hvorpaa det nye Værk kunde stille sig overfor det

ældre, vilde vise sig ganske utilfredsstillende og i høj Grad

besværliggjøre Brugen , da vel enhver af Molbechs Artikler

maatte modtage Rettelser og Tillæg; og vi skjønne derfor ikke

rettere, end at den anden Vej maa vælges. I saa Fald behøves

da ingen særlig Betegnelse af de Ord eller de Skriftsteder, som

ogsaa findes hos Molbech, undtagen for saa vidt som de sidste

maatte være hentede fra utrykte og Forfatteren utilgængelige

Kilder, da det i alle andre Tilfælde maa paaligge Forfatteren

overalt at gaa tilbage til Kilderne og henvise til dem efter egen

Iagttagelse, om han end er sat paa Sporet ved Forgængerens

Arbejde.

Vi skulle nu betragte det foreliggende Værk under de tre

forud nævnte Synspunkter: nemhg med .Hensyn til Grundslot,

Ordvalg, Gjengivelse og Afhj'emling.

Først angaaende Grundstoffet: det Udvalg af den paa-

gjældende Litteratur, som Forfatteren har lagt lil Grund for sin

Ordsamling, og over hvilket han har medgivet en Fortegnelse,

saa savne vi i dette ikke faa Hovedforfattere og Hovedværker,

hvilke vel til Dels kunne findes sporadisk benyttede (oftest vel

paa anden Haand: efter Molbech eller N. M. Petersen), men
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som dog ikke af Forfatteren ere planmæssig gjennemgaaede,

som de formentlig burde været. Mellem de af Forfatteren paa

nysnævnte Fortegnelse opførte Skrifter findes en Del, som liaii

har gjennemgaaet »Ord for Ord«; men andre, blandt hvilke

nogle af de vigtigste Sprogkilder, med Uensyn til hvilke han

har trot at kunne nojes med at følge de Anvisninger, der findes

i de dem ledsagende Ordsamlinger eller Ordregislre. Saadanne

ere den gamle danske Rimkrønike, den ældste danske Bibel-

oversættelse, Brandt og Helvegs Dansk Salmedigtning, Vedels

Saxo og Kolderup-llosenvinges Udvalg af danske Domme;

og paa samme Maade har Forfatteren opført Ny danske Magasin

og Udvalg af Diplomer og Breve ved Molbech og Petersen.

Alle disse Skrifter fortjente formentlig at være fuldstændig gjen-

nemgaaede af Forfatteren i nærværende Øjemed. Af Skrifter

som Forfatteren ikke engang har paa sin Fortegnelse, og til

hvilke han altsaa har taget endnu mindre Hensyn, kunne særlig

fremhæves: fra 1 5de Aarh. Brandts Romantisk Digtning fra

Middelalderen, 2den Del (1870); — fra 16de Aarh. Kristjan

den 3djes Bibel af 1550, Peder Palladius' og Peder

Tidemands Skrifter, Herman Vejeres Rejneke Fos; — fra

17de Aarh. Hvitfelds Krønike, Arrebos Værker, udenfor de

af Rørdam i hans Levned givne Uddrag, Peder Syvs og

Henrik Gerners Skrifter (Sprogskrifter, Ordsprog, Digte,

Prækener), Koldings Dictionarium, Resens Frederik den 2dens

Krønike, Jersins Andagtsskrifter, Søren Povelsøns Prosodi,

Birgitte Totts Seneca, Søren Terkelsøns Astreæ Sjunge-

kor, Lyskanders Slægtebog og forskjellige Digte, Elias Navrs

aandelige Sange o. s. v.

Det forekommer os, at naar denne gammeldanske Ord-

• samling skal faa en mindre tilfældig Karakter end Molbechs,

vil det være nødvendigt, at ogsaa Skrifter som de ovennævnte

ere nøjagtig gjennemgaaede i dette Øjemed, og vi vilde ogsaa

anse det i det mindste som saare ønskeligt, at ogsaa Mathias

Moths haandskrevne Ordbog, der ingenlunde er udtømt i Viden-
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skabernes Selskabs Ordbog, helt igjennem blev tagen paa Raad

med.

Hvad dernæst Ordvalget angaar, da kunne vi vel, som

oven for bemærket, tiltræde Forfatterens Bestemmelse af Be-

grebet ((forældede Ord»; men vi tro rigtignok, at han i sin

Anvendelse af den har draget alt for snævre Grænser. For-

fatteren viser i Gjerning, at han anerkjender det rigtige i at

medtage ogsaa saadanne Ord, som vel efter Formen endnu

lindes i «det almindelige Tale- og Skriftsprog«, men som i det

ældre Sprog have haft en anden Betydning end nu, saaledes

Ord som en Sag, et Sagn, et Selskab, selvraadig, at sidde, at

sige, at sigte, et Sind o. s. v. Men han mener at kunne forbi-

gaa Ord, som nu leve i Sproget i en anden Form end den

tidligere gjældende, saa som et Akker == et Anker, at fljuge,

Ijuge = flyve, lyve, minde = mindre, en Aadre = en Aare

{vena), el Stik t, at stik te = Stift, at stifte (jfr. Lugt og Luft)

o. s. V. Heri kunne vi ikke samstemme med Forfatteren, efter-

som saadanne ældre Ordformer (ikke at forvexie med ældre

Skrivemaader) af endnu brugelige Ord efter vor Formening ud-

gjøre et meget vigtigt Element i en Ordsamling for det ældre

Sprog, og bør findes der, baade for deres Skyld, som benytte

dens Vejledning til rigtig Forstaaelse af gamle Texter, og for

deres, som i Ordsamlingen søge Materialet til sproglige Under-

søgelser.

Vi kunne fremdeles af samme Grunde aldeles ikke billige,

at Forfatteren har trot at turde se bort fra saa godt som alle

grammatiske Særegenheder ved Ordene i det ældre Sprog,

baade fra et ældre Kjøn i Navneord og fra forældede Bøjnings-

former, saa vel af de i Ordsamlingen optagne som af andre,

endnu med en afvigende Bøjning brugelige Ord. Begge Dele

synes at have sin berettigede Plads i et Værk som det her om-

handlede. Man bør formentlig der kunne finde Beviser for,

hvor længe Ord som Skjold og Sted vedbleve at være Han-

kjønsord. Silke og Vin Intelkjønsord; man maa der ikke savne



forældede Former som skob af at skabe, I rad af at træde,

skrød af at skryde, s am og svam af al svømme, stak,

slukke, ved Siden af stank, slunke af forældet stynke

(oldn. stokkva, got. stigqan), sak = sank af at synke (oidii.

sOkkva), sætte, sæt = satte, sat af at sætte, stal, staalcn

af at slæle = stjæle, en Stært == Stjært, tagde = senere

tav af at lige = tie o. s. v.

Hvad endelig de i Ordsamlingen optagne Ords Gj engi velse

og Afhjemling angaar , da maa vi betragte det som en

væsentlig Mangel, at medens den Sætning, hvori det særlig be-

handlede Ord forekommer, gjengives bogstavelig efter Kilden,

saa nøjes Forfatteren med i Regelen kun at antyde netop det

paagjældende Ord ved dets Begyndelsesbogstav, og det endog

ofte i saadanne Tilfælde, hvor den forefundne Form vilde have

særlig Interesse, saa som hvor Ordet forekommer i en Flertals-

form, afvigende fra den nu gjældende. Om det end maa ind-

rømmes, at der ikke kan tillægges alle forefundne Stavemaader

den Betydning, at de fortjente at gjengives, saa burde For-

fatteren formentlig dog i alt Fald i en Parentes meddele de

vigtigste af saadanne, for saa vidt som de antyde en Forskjellig-

hed i Udtalen. Med Hensyn til Afhjemlingen maa Forfatteren

ganske vist indskrænke den fuldstændige Anførelse til et be-

grænset Antal særlig valgte Citater; men han bør formentlig

tilh'ge henvise til de andre Steder, hvor han har forefundet

Ordet. Disse Ændringer maatte Forfatteren formodentlig kunne

tage til Følge paa Grundlag af de Optegnelser, han allerede

har gjort, hvorimod disse næppe ville strække til at fyldestgjøre

den forud fremsatte Fordring paa et rigere Ordvalg (Medtagelse

af Ordform, Kjøn og Bøjning) for det allerede gjennemgaaede

Litteraturstofs Vedkommende.

Vi have i det foregaaende fornemmelig betragtet Forfatterens

Arbejde i Forhold til det for samme opstillede Formaal, og da

fra den reelle Side, baade fordi Hovedsagen ved et Arbejde af

denne Art afgjort er Tilvejebringelsen af et rigt og paalideligt
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Materiale , og fordi vi, som forhen udtalt, i det hele kunne bil-

lige den af Forfatteren anvendte formelle Behandling. De Af-

vigelser fra den strængt alfabetiske Orden, som ere foretagne

for at samle beslægtede Ord, finde vi saaledes meget forsvarlig

og ganske hensigtsmæssig; den anvendte Sparsomhed i Hen-

seende til Ordenes Tydning maa vi ganske bifalde; Betydnings-

inddelingen finde vi i det hele taget heldig; Sammenstillingen

med Svensk og flere andre Sprog finde vi holdt inden for pas-

sende Grænser, dog at Jævnføreisen med Tysk, (Højtysk, Neder-

tysk) for saadanne Ords Vedkommende, som utvivlsomt ere ind-

komne derfra, maa betegnes som alt for sparsom. Derimod

maa vi her i én Henseende anbefale en betydelig Indskrænkning,

nemlig i Anførelsen af oldnordiske eller islandske Ord. Denne

er kun da tilstrækkelig begrundet og overensstemmende med

Værkets Plan og Økonomi, naar det i Ordsamlingen opførte Ord

(eller Ordform) viser særlig Overensstemmelse med Oldnordisk-

Islandsk og navnlig udviser samme Orddannelse; hvorimod den

er ganske hensigts- og betydningsløs, hvor den paapegede

Overensstemmelse viser langt ud over det i Ordsamlingen op-

førte Ord og ikke paa nogen Maade særlig berører dette, i det

den alene angaar ét eller flere fælles Elementer i det danske

og det islandske Ord, uden at disse selv grammatisk eller hi-

storisk svare til hinanden. Henvisning til fjærnere beslægtede

oldnordiske Ord vil kun da være paa sin Plads, naar Ordroden

ellers ikke forekommer i almindelig Dansk; hvorimod der aldeles

intet vindes ved, atdet ved alle Sammensætninger paa -mester

meddeles, at dette fremmede Ord paa Islandsk hedder meistari;

ved et Ord som S lag s mand anmærkes, at et Slag paa Islandsk

hedder ligesaa, og en Mand maSr, ved en Stænkekjedel

meddeles, at en Kjedel paa Islandsk hedder ketill, ved sygelig,

at syg paa Islandsk hedder sjiikr, ved Sørge hik, at Sorg paa

Islandsk hedder ligesaa, men at hikke hedder hixta, ved en

S Østergaard (i et Nonnekloster), at en Søster paa Islandsk

hedder systir og en Gaard gar5r, og saa fremdeles. Ved at



-^- 43 „^

stryge alle disse overflødige islandske Ord vilde vindes en ikke

ringe Besparelse af Plads , og Arbejdet vilde befries for en

skæmmende Udvæxt.

I Henhold til foranslaaende tillade vi os da at foreslaa det

kongelige danske Videnskabernes Selskab, at det vilde

meddele Hr. Seminarielærer O. Kaikar, at Selskabet i det af ham

i Prøver indsendte Arbejde har med Fornøjelse set en god Begyn-

delse til en fuldstændig Samling af forældede danske Ord, samt at

Selskabet vilde være betænkt paa at understøtte Udgivelsen af

et saadant Værk, naar det havde naat den Grad af Fuldendelse,

som Opgaven formentlig kræver, og hvortil Antydninger findes

i den af vedkommende Udvalg afgivne Betænkning.

Kjobenhavn den 29de Maj 187 3.

K. Gislason. P. G. Thorsen. Svend Grundtvig.

Affatter.

Til

Det kongehge danske Videnskabernes Selskab.«

La Stazione Zoologica, der har sit Sæde i Palazzo Torlonia

i Napoli, havde ved sin Stifter og Direktør Dr. Aut. Dohrn

anmodet om, at Selskabet ligesom andre Akademier og lærde

Samfund i Europa og Amerika, vilde understøtte dens Bestræ-

belser ved Tilsendelse af dets Skrifter. Efter Forslag af Se-

kretæren, der herom havde vexlet Breve med Dr. Dohrn,

vedtog Selskabet at sende dets Oversigter samt dets Særtryk

af de i Skrifterne optagne Afhandlinger af »biologisk« Ind-

hold, hvorved Anstaltens Direktion forstaar de zoologiske,

botaniske, anatomiske og fysiologiske.

Til det nylig oprettede Universitet i Texas, der lige-

ledes havde udbedt sig Selskabets Understøttelse for dets Biblio-

thek, som er i Færd med at danne sig ved Sammenskud fra

alle europæiske Lande, besluttede Selskabet indtil videre at sende

sine Oversigter.



Af Redaktøren fremlagdes Selskabets Skrifter, 5teRække,

naturvidenskabelig og raathematisk Afdeling, B. X. Nr. 3 (Dr.

Liitkens Cyamider); og af Samme og Sekretæren dets Over-

sigt for 1873 Nr. 1.

I Mødet vare fremlagte de paa Boglisten under Nr. 166—210

opførte Skrifter.

10. Mødet den 27"^ Juni.

(Tilstede \are 11 Medlemmer: Westergaard, Modets Præsident,
Ussing, Reinhardt, d'Arrest, Johnslrup, Barfoed, Lange, Liitken, Schiellerup,

Sekretæren, Mehren).

Professor Dr. L. Ussing meddelte en kort Afhandling om

de Lauriotiske Sølvminer.

Over den indkomne Besvarelse af den 1 870 udsatte Schouske

Prisopgave om Pytheas var der af vedkommende Komité

(Steenstrup, Ussing, d'Arrest, Schiern) afgivet en Be-

tænkning, som gik ud paa, at med al Agtelse for Forfatterens

Interesse for Opgaven og hans i flere Retninger udviste Flid,

der var parret med en vis Fremstillingsevne, havde Komiteen

dog ikke set sig i Stand til at indstille Afhandlingen til at be-

lønnes med den udsatte Pris. Denne Indstilling tiltraadtes af

Selskabet. — Den afgivne Betænkning lød saaledes:

«Som Besvarelse af den for det Schouske Legat udsatte

Prisopgave om Pytheas' Fragmenter (s. Overs. 1870, S. (34) f.)

er der indkommet en Afhandling med Motto afPolybios: »Alle-

rede den Omstændighed, at Pytheas var en privat Mand og uden

Formue, gjør det utroligt, at han skulde have overkommet saa

store Strækninger til Lands og Vands«.

I Betragtning af Opgavens store Omfang havde Selskabet

især henvendt Opmærksomheden paa 3 Punkter, som det nærmest



^ 45 ^f

ønskede drøftede og oplyste, 1) hvilke Dele af det vestlige og

nordlige Europa Pytheas maatte antages at have besøgt, 2) otn

de i Fragmenterne forekommende fremmede Navne tydede paa

keltiske eller gothiske Sprog, 3) hvilke Folkeslag Pytheas havde

omtalt, og paa hvilket Kulturtrin disse stod. Forf. har imid-

lertid ikke indskrænket sig hertil, men foretrukket at behandle

Pytheas og hans Betydning i sin Delhed. Efter nogle for-

beredende Undersøgelser om Pytheas' Levetid, Forfatterskab og

historiske StilUag, behandler han nærmere hans Rejser og deres

Udbytte, og tilføjer dernæst efter Selskabets Ønske Fragmenterne

i Originaltext og en god dansk Oversættelse. Han antager, at

Pytheas rejste for at gjøre Iagttagelser og geografiske Op-

dagelser, lader ham gaa til Lands fra Massilia til Havet Nord

for GaUien, fra Britannien sejle Nord paa til Norge — Forf,

finder Thule i Trondelagen — og dernæst atter fra de lige over

for Britannien hggende Kyster drage Øster paa, helt hen til

Landene ved det Indre af Østersøen. Men vi kunne ikke finde,

at der er leveret antageligt Bevis for Noget af dette. For-

fatterens FremstilHng er hvlig; hans varme Interesse for Emnet

gjør ham undertiden veltalende, men hans dristige Bygninger

kunne ikke bestaa for en ædruelig Kritik. Pytheas kan ikke paa

én Gang være den exakte Astronom og den taagede Drømmer,

Forf. vil gjøre ham til, og hans Beskrivelse af den saakaldle

Havlunge kan ikke paa én Gang være en Skildring af et virke-

ligt Fænomen — af Havets Tidevande, som Forf. antager — og

tillige være et poetisk Billede. Overhovedet taaler Afhandlingen

ikke, at man anvender en streng videnskabelig BehandliniiS

Maalestok paa den. Forf. har vel med umiskjendelig Flid sogt

at samle det betydelige litterære Stof, Opgaven krævede, men

der er ikke Lidet, der er undgaaet ham, og ban synes ikke at

besidde hverken saadant Talent eller saadanne Kundskaber, at

han kunde undvære sine Forgængere. Iblandt de Skrifter, man

maatte ønske, han havde kjendt og taget Hensyn til, skulle vi
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navnlig fremhæve Karl Mullenhofs »Deutsche Alterthums-

kunde«, Ister Bd. 1870, der indeholder en særdeles grundig Be-

handling af Pytheas' Fragmenter. For Forf.s Behandling af Frag-

menterne har det et Par Gange vist sig uheldigt, at han var

ubekjendt med de nyeste Texl-Recensioner. Større Betydning har

dog Alangelen med Hensyn til den astronomiske Litteratur. Forf.

kjender Intet til de mange videnskabelige Undersøgelser og

Beregninger, hvortil Pytheas' Solobservation har givet Anledning

(Bugge, Laplace, Delambre, Ende, Biot etc), og ligesom

han fejler i den Antagelse, at Pytheas skulde være den Første,

der havde anstillet Gnomonobservationer — saadanne gaa hele 8

Aarhundreder tilbage i Tiden — saaledes véd han ikke, at det

Væsentlige ved Beretningen om Pytheas' Iagttagelse ikke er

Marseilles Polhøjde, men Ekliptikas Skraahed omkring Aaret 350

f. Chr. , en Omstændighed, der udøver en uheldig Indflydelse

paa Forf.s Opfattelser. I geografisk og naturhistorisk Benseende

finde vi ligeledes, at det har skortet Forf. paa objektiv Kundskab

til nordlig Kyst-Natur og Hav-Natur, skjønt det ikke mangler

paa Skrifter, der vilde kunne give ham anskuelige og for den

foreliggende Opgave uundværlige Skildringer deraf. Til alt dette

kommer, at vi helt igjennem savne den tilbørlige Indtrængen og

Fordybelse i Opgaven ; Forf. synes i visse Afsnit snarere at berøre

end at udtømme Spørgsmaalene. Den filologiske og etymo-

logiske Behandling af Navnene er 'gjennemgaaende uheldig, og

medens den fremsatte Opgave særlig havde ønsket oplyst, hvor

vidt Pytheas kunde antages at have modtaget sine Efterretninger

gjennem et Sprog, der snarere har været af en keltisk end af

en gothisk Sprogstamme, har Forf. oftere med Hensyn til de

anførte Navne undladt at benytte nærliggende Sammenstillinger.

Vi kunne derfor ikke skjønne, at de Tvivlsmaal, Opgaven inde-

holdt, ved nærværende Afhandling ere komne deres Afgjørelse

nærmere, og, med al Anerkjendelse af de Evner, Forf. har

lagt for Dagen, der give Grund til at haabe, at han ved et



strengere Studium vil kunne yde noget Dygtigt, beklage vi ikke

al kunne foreslaa Afhandlingen prisbelønnet,

d. 26de Juni 1873.

Japetus Stcenslrup. d'Arrest. I. L. Ussing. F. Schiern.«

AfTalter.

Ligeledes afgav den mathemalisk-naturvidenskabe-

lige Klasse sin Betænkning over de tvende til Selskabet ind-

komne Besvarelser af den Thottske Prisopgave for 1871 om

Marktidslen. Den af Klassen nedsatte Komité (Steenstrup,

Lange) havde fundet begge værdige til den udsatte Pris af 300 Rd.;

og denne Dom, der var tiltraadt af Klassen, blev nu tiltraadt af

Selskabet. Ved Navnesedlernes Aabning fandtes Forfatteren til

den ene af disse med Motto: «First nature, then hooks« at

være Cand. phil. Samsøe Lund, og Forfatteren til den anden

med Motto: <tHvor Tidslen grorj er frugtbar Jord'> Seminarie-

lærer E. Rostrup ved Skaarup Seminarium (Svendborg).

Betænkningen lød saaledes:

"Som Besvarelse af den i 1871 af det kgl. danske Vidensk.

Selskab udsatte Prisopgave, en monograQsk Fremstilling af

samtlige de Forhold, hvorunder Marktidslen (Cirsiura arvense)

optræder her i Landet, ere tvende Afhandlinger indkomne.

Den første af disse, med Motto "First nature, thenbookso,

er 385 Kvartsider stor, ledsaget af 30 Tavler, et Kort, et Her-

barium, indeholdende 200 Numere af tørrede Exemplarer, samt

en Samling Rodpræparater i Saltlage og c. 170 Glas med Præ-

parater i Spiritus.

Afhandlingen inddeles i 3 Hovedafsnit, af hvilke det første

indeholder en almindelig morfologisk Beskrivelse af Marktidslen,

det andet en Oversigt over dens forskjellige Former (Kjøns-

former. Varieteter, Bastarder og Misdannelser) samt disses

Gruppering paa Markerne eller Agrene; i det tre die Afsnit

gives en biologisk Fremstilling af det over- og underjordiske
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Systems Væxt, betragtet i Forhold til Indvirkningen af Varme,

Lys, Jordbundsart og Fugtighed, samt den ved Forstyrrelser i

Væxten bevirkede Indflydelse paa Plantens Livsvarighed. Ved

ethvert af disse Afsnit er der givet en historisk-krilisk Under-

søgelse af de tidligere foreliggende Arbejder over dette Emne,

for saa vidt saadanne haves.

Af den Litteratur-Oversigt, som ledsager det første Afsnit,

fremgaar det, at medens flere ældre Botanikere (før Linné)

have havt Øje for denne Arts Sejglivethed og skadelige Ind-

flydelse paa Agerbruget, samt givet forskjellige , om end ufuld-

stændige. Bidrag til Belysning af dens Væxtejendommeligheder,

saa have Botanikerne efter Linné, paa meget faa Undtagelser

nær, kun ydet sparsomme og yderst tarvelige Oplysninger om

dens særegne Voxemaade og øvrige Forhold, indtil Irmisch i

3 Afhandhnger (1851— 57) gav en mere udførlig Fremstilling af

Marktidslens vegetative Organer, og navnlig dens Rod-
system, hvorved der vandtes et vigtigt Udgangspunkt for frem-

tidige Undersøgelser. Om end disse Undersøgelser af Irmisch,

som forlængst vare bekjendte, da Prisopgaven stilledes, og til

hvilke denne henviste, fortrinsvis angik Tidslens Formering ved

de underjordiske Organer, var der dog selv i denne Henseende flere

Punkter, som maatte ønskes yderligere forfulgte for at opnaa et

fuldstændigt Kjendskab til dens samtlige biologiske Forhold. Nær-

værende Afhandlings Forfatter har i Overensstemmelse med den

ved Opgaven stillede Fordring draget alle disse Forhold ind

under sin Undersøgelse; han har benyttet et meget betydeligt

Materiale og har i længere Tid gjort Studiet af denne Plantes

Natur til sin Hovedopgave, hvorved han, som han selv be-

mærker, har været heldigere stillet end sin Forgænger, der kun

lejlighedsvis ved Siden af andre Studier og med et langt mindre

Apparat har behandlet Spørgsmaalet; derved har han ogsaa

været saa heldig at iagttage og paavise flere Ejendommeligheder,

som dels udvide, dels berigtige den af Irmisch først givne

Fremstilling.
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Paa Grund af, at den til Opgavens Løsning fastsalte Tid

kun omfatter én Udsædsperiode, har Forf. ikke kunnet forfølge

Tidselplantens Udvikling i det andet Aar, men han har dels

givet en paa stadige Iagttagelser af den fremskridende Udvikling

grundet meget omhyggelig Fremstilling af Plantens Liv i det

første Aar, og derhos ved omfattende Udgravninger og dertil

knyttede Undersøgelser af ældre Planter været i Stand til at

give et samlet Billede af dens hele Udviklingshistorie. Dans

Undersøgelser for det underjordiske Systems Vedkommende

bekræfte de allerede ved Irmisch vundne Resultater, at Mark-

tidslens Formering væsenligt sker ved Knopper paa Roden og

dens Forgreninger (ikke paa Stængelens underjordiske Del), og

at hele den ældre Plante om Vinteren bortdør indtil Roden,

saa at Formeringen finder Sted ved de fra Hovedplanlen fri-

gjorte Rodgrene med deres Adventivknopper. i\Ien derhos har

han dels suppleret, dels berigtiget Irmisch's Iagttagelser og

dertil føjet flere paa selvstændige Undersøgelser grundede nye

hjendsgjerninger, som bidrage væsentlig til at belyse det hele

Forhold. Delte kan kortelig gjengives saaledes, at Marktidslen

i Regelen allerede det første Aar efter Spiringen frembringer

blomsterbærende Løvskud, samt foruden talrige i Ernæringens

Tjeneste staaende finere Rodtrævler (» Ernærings-Rødder ») tillige et

System af stærkere Rodgrene eller Radier (« Formerings-Rødder«)

fra Hovedroden, med regelmæssige Udgangspunkter og en under

normale Forhold lovbestemt Væxtretning, idet de efter en større

eller mindre, næsten vandret. Bue pludselig sænke sig lodret

og dybt i Jorden. Disse Rodradier, som udvikle Adventiv-

knopper, af hvilke der i Sommerens Løb fremgaa nye Løvskud

og Blomsterstængler, forblive i Regelen ikke i Forbindelse med

Moderroden, hvis centrale Del efter hver Væxlperiodes Slutning

borldør; men de enkelte, nu frigjorte Rodradier danne, efter

en yderligere ligeledes regelmæssig Forgrening, der efter

Omstændighederne kan gjentages én til flere Gange, Udgangs-

punkler for en ny Udvikling, idet navnlig den lodret nedstigende

Over>. over d K. D. Videns^' Selsk. Forti. 1873. (4)
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Del af Rodradierne nu bliver Centrum for en Forgrening i

Lighed med den først beskrevne. Paa denne Maade kan der

paa en Mark dannes et stedse voxende Antal af større eller

mindre, selvstændige Tidsel- Kolonier, alle udgaaende, ifølge

centrifugal Forgrening og sukcessiv Frigjørelse, fra en eneste

foderplante og altsaa strængt taget tilhørende et eneste Exem-

plar. Forfatteren har paa tvende Grupperingskort anskueliggjort

disse Fordelingsforhold og gjør opmærksom paa, at Erkjendelsen

af de fra en og samme Frøplante stammende Grupper lettes

derved, at disse samtlige stemme aldeles nøje overens i de

enkelte Kjendetegn og hele Udseende (Habitus), medens Grupper,

hidrørende fra andre Frøplanter, oftest have et derfra forskjelligt

Udseende og afvigende Karakterer. Denne sidste Kjendsgjerning

forklares ved det i næste Afsnit omhandlede Spørgsmaal om Varia-

tionsevnen, idet det har vist sig, at de af Frø opkomne Planter

i Regelen afvige mere eller mindre fra Moderplanten. Saaledes

har Forf. iagttaget, at af 15 Frø, høstede af en og samme

Plante, frembragtes der Frøplanter, af hvilke 13 vare aldeles

afvigende fra Moderplanten i forskjellige Henseender, de fleste

ogsaa indbyrdes forskjellige.

I Henseende til Plantens øvrige Organer og disses Bygning

har Forf. givet en udførlig Fremstilling og derunder gjort op-

mærksom paa adskillige Karakterer, som ikke hidtil have været

angivne til Adskillelse af Marktidslen fra andre Tidselarter,

Særlig Opmærksomhed har Forf. (i andet Hovedafsnit) henvendt

paa xMarktidslens Former. At Marktidslen er en i høj Grad

mangeformet Art, var allerede forlængst bekjendt, men de af

forskjellige Forfattere opstillede og med særegne Navne betegnede

Variationer tror Forf. ikke at kunne godkjende, idet han ikke har

været istand til at iagttage nogen fast lovbunden Sammenhæng

mellem forskjeUige Grupper af Karakterer, der kunde berettige

til en slig Adskillelse. Variationsevnen udstrækker sig til næsten

alle Planlens Organer og disse optræde i en overordenlig stor

Mangfoldighed af Combinationer, som ved at benyttes i Syste-
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inatiken vilde føre til en næslen ubegrænset Mængde al"

Former. — Større Betydning tillægger han derimod Kjøns-

formerne, og han har under delte Forholds Beskrivelse med-

delt liere tildels nye og værdifulde Oplysninger, deriblandt

navnlig interessante Iagttagelser over Kjøns-Organernes forskjel-

lige Bygning og Udvikling hos de 2 Kjøn. Som Tveboplante

optræder Marktidslen under tvende Hovedtyper, der afvige fra

hinanden ikke alene ved Befrugtnings-Organernes Forskjellighed,

men ogsaa ved Bygningen af de øvrige Blomsterdele, hvorimod

ingen Forskjel er iagttaget ved Løvbladene. Hver af disse 2 Kjøns-

lormer optræder imidlertid i en Mængde Nuancer, idet de enkelte

Dele hos de tvende Kjøn kunne afvige fra det normale Forhold

;

og Forf. har navnlig hos Hanblomster fundet forskjellige Over-

gangstrin til Hunblomsten, saaledes at enkelte Former staa paa

Grænsen mellem begge Kjøn, hvorimod han dog betvivler, at

virkelige Tvekjønsblomster exislere. Uagtet Tidselplanlen har

en saa overordeqhg stor Udbredelse og en betydelig Rigdom af

Blomster, og uagtet der i disse frembringes en uhyre Mængde

Pollenkorn (Maximum af Kurve paa en enkelt Blomsterstængel

angives til mellem 2 og 300, af Blomsterne i en Kurv til c.

100 og ved Beregning af Støvkornenes Antal i en Støvknap har

Forf. troet at kunne anslaa Pollenkornenes Antal paa et eneste

Tidselskud til 64 Millioner) — saa er det dog forholdsvis sjeldent at

finde spirende Tidselplanter. Dette forklares ved, at Marktidslen

i det Hele er utilbøjelig til at ansætte spiredygtig Frugt, oir

Undersøgelsen af de enkelte Kurve godtgjør, at det allerstørste

Antal Blomster ere golde. — Bevislige Bastardformer mellem

Marktidslen og andre Tidselarter har Forf. ikke fundet her i

Landet og han formoder, at de som saadanne af udenlandske

Forfattere opstillede turde være enten selvstændige Arter eller

Variationsformer af en af de formodede Stamplanter. Derimod

findes jævnlig Misdannelser, fremkaldte ved Omdannelse af for-

skjellige af Plantens Dele, ofte af et meget afvigende Udseende

tra den normale Plante.

(4')
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I det tredie Hovedafsnit behandler Forf. meget ud-

førlig og paa Grundlag af en Række selvstændige Forsøg og

JMaalinger Marktidslens biologiske Forhold, som sammenfattes

i Spørgsmaalene om Varmens, Lysets, den forskjellige Jord-

bundsarts og Fugtighedens Indflydelse paa Plantens Spiring og

paa Væxten saavel af de overjordiske som underjordiske Dele, og

endelig den Indvirkning, som Dyrkning og Naboskab til andre

Planter udøve paa den. Denne Del af Afhandlingen, hvoraf et

kort Udtog vanskelig kan gives, faar især Betydning derved, at

der her er fremdraget de vigtigste Forhold, hvoraf Tidslens Ud-

bredelse og Indskrænkning ere afhængige, og anvist Udgangs-

punkter for nye Undersøgelser. — Derimod ligger det i Sagens

Natur, at selv efter en tænksom Plan begyndte og med Flid og

Omhu fortsatte Undersøgelser ikke kunne ventes i kort Tid at

ville give et nogenlunde udtømmende Resultat i Henseende til

disse i høj Grad komplicerede Spørgsmaal, hvor forskjellige

Factorer [dels samvirke med hinanden, dels modvirke hinanden,

men at der hertil vil fordres stadigt fortsatte Iagttagelser af

Flere, saavel Botanikere som praktiske Landmænd, og i et

længere Tidsrum.

Forf. har i en Slutningsbetragtning sammenfattet Hovedpunk-

terne af de ved hans Undersøgelser vundne Resultater, hvilke kor-

telig kunne angives saaledes : Marktidslens store Udbredelse skyldes

dels dens ejendommelige Rodsystem, som (ved Rodgrenenes dels

horizontale Væxt, dels i Dybden nedstigende Retning) sætter

den istand til ikke alene at strække sig vidt og bredt til alle

Sider og danne nye selvstændige Colonier, men ogsaa at drage

størst muHg Fordel af de for den gunstige Jordbundsforhold,

saavel i de øvre Jordlag som i Undergrunden, dels dens Rig-

dom paa Adventivknopper og deraf fremgaaende talrige Løvskud,

der ere rigeligt forsynede med Blade og derved give Planten en

stor Assimilations-Evne. Dens Formering skyldes kun i ringe

Grad Frøudsæd, men fortrinsvis Rodforgrening. Den trives

bedst paa aabne, solbeskinnede og højtliggende Steder, derimod



ikke vel i Skygge, lige saa lidt som paa meget fugtig Grund,

den ynder fortrinsvis Lerjord, tildels ogsaa Tørvjord, hvorimod

Kalkgrund og især Sand lidet tiltaler den. Selskab med andre

tæt og kraftigt voxende Planler paa udyrket Jordbund hæmmer

dens Væxt, hvorimod de dyrkede Agre og Selskab med de fleste

af vore Sædarter, især med Havren paa Grund af dennes for-

holdsvis sildige UdvikUng, fortrinsvis ere den gunstige. Det Middel,

som Forf. især anbefaler til dens Udryddelse, er jævnlig Tilintet-

gjørelse af Løvskuddene, hvorved det hele underjordiske System

svækkes, og dette Formaal opnaas dels ved at sørge for, at

Kreaturerne (som gjerne æde den) nøjagtig afgræsse den i de

Aar, da Marken hviler, dels og navnlig ved en omhyggelig Be-

handling af Brakmarken.

Komiteen maa anerkjende den foreliggende Afhandling som

et særdeles fortjenstfuldt Arbejde, baade naar henses til det

meget betydelige Materiale, der er skaffet tilveje og paa en

tænksom Maade bearbejdet, og til de ikke faa nye, paa selv-

stændige Iagttagelser grundede værdifulde Bidrag til Mark-

tidslens morfologiske og biologiske Forhold. Vi ere forvissede

om, at de her givne Undersøgelser ved at forfølges videre ville

komme saavel Videnskaben som det praktiske Landbrug til Gode

og vi tro med fuld Føje at turde udtale, at Forfatteren for sin

Besvarelse af den stillede Opgave fortjener den udsatte Pris.

Afbildningerne ere smukt og instruktivt udførte.

Den anden af de indkomne Besvarelser, 168 tætskrevne

Kvartsider stor, har til Motto: o Hvor Tidslen gror, er frugtbar

Jordn ] den er ledsaget af et Atlas af 14 Blade med Figurer og

endel Præparater i Spiritus samt et Herbarium i stort Format

af tørrede Planter. Efter en kort Indledning meddeler Forfatteren

sine Undersøgelser og Iagttagelser under følgende Hovedafsnit:

"Marktidslens Nomenklatur, Historie og Forekomst«; — »Er-

faringer gjorte i en Tidsel -Forsøgshave i det sydlige Fyn i
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Sommeren 1872 » ;

— « Spiringen af Marklidslens Frø, samt Frø-

planternes Udvikling« ; — «Marktidslens underjordiske Dele» ;
—

"Marktidslens overjordiske Dele»; — »Marktidslens Varieteter

og Misdannelser, samt deres Fordeling og Udbredning« ;
—

"Snyltesvampe paa Marktidslen«; — Om nogle paa Marktidslen

forekommende og af samme levende Dyr« ; — «MarktidsIens

Nytte og Skade, samt Midler til dens Udryddelse«. —
Hvert enkelt af disse Afsnit bærer Vidnesbyrd om, at Forf.

med stor Kjærlighed har omfattet sit Emne, har anvendt Flid

og Udholdenhed paa Undersøgelserne og er kommen vel for-

beredt til disse, idet han allerede, da Spørgsmaalet første Gang,

i Aaret 1863, var udsat, har beskjæftiget sig med samme.

Det har under Arbejdets Gjennemlæsning forekommet os umis-

kjendeligt, at dette forudgaaende Studium har havt ikke ringe

Betydning baade for Afhandlingens Indhold og med Hensyn til

den sammenarbejdede Form. De Resultater, hvortil Forf. ved

sine Undersøgelser er kommen med Hensyn til Marktidslens

samtlige Livsforhold, har han selv i sin Indledning sammenstillet

i korte Sætninger, og disse ville vi her, istedelfor en udførlig

Analyse af selve Arbejdet, meddele med Forf.'s egne Ord, idet

vi derefter korteligen skulle omtale enkelte af dem.

1. Frøene af Marktidslen [Cirsium arvense) kunne spire til enhver

Tid af Aaret, men hurligere sirax efler Modningen end senere; Spi-

ringen foregaar iiurligsl i Sand, og naar Frøene kun ere et Par Linier

dybt i Jorden.

2. Frøplanter af Cirsium arvense træffes forholdsvis overordentlig

sjeldenl i den fri Natur.

3. I Løbet af det førslc Aar dannes der ikke alene Adventiv-

knopper paa Hovedroden, men ogsaa paa dennes primære og sekun-

dære Forgreninger (hvilket Irmisch benegler eller ialtfald ikke har

iagttaget).

4. Nogle af disse Advenlivknopper kunne allerede i det første

Aar udvikle sig til bladbærende Stængler.

5. Hos Cirsium arvense er Rodknopdannelsen absolut fornøden,

ikke alene lil Vedligeholdelsen af hidividet (til at gjøre den perennerende)

men ogsaa lil Vedligeholdelsen af Arten (Formeringen), idet den pri-
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mære, epikolyie Axc eller dennes Forgreninger aldrig komme lil

Blomstring.

6. Det er dog ikke, som Irmisch antager, alene den hjpoko-

tyle Axes Birodder, der ere istand til at bære Adventivknopper, men

i enkelte Tilfælde kan ogsaa den epikotylc Axe udsende knopbærendc

Birødder.

7. Ikke alene den primære Stængel, men ogsaa endel af de

Stængler, der udvikles af Adventivknoppcrnc, forgrene sig aldeles ikke,

komme altsaa heller ikke til Blomstring.

8. Der finder en stor Regelmæssighed Sted i Rodens Form og

Forgrening , samt i de Steder , fra hvilke Adventivknopperne bryde

frem.

9. De enkelte Roddeles (saavelsom Rodstokkes) Varighed er højst

toaarig, idel de Rodgrene, som dannes det ene Aar, tjene lil i næste

Aar at skyde Stængelskud og nye Rodgrene, for derefter at borl-

raadne.

10. Smaa Brudstykker ikke alene af Roden, men ogsaa af Rod-

stokken, ja selv af den overjordiske Stængel, ere under gunstige Om-

stændigheder istand til al tjene lil Marktidslens Formering.

11. Selv de dybest liggende og fineste Rodtrevler kunne skyde

Adventivknopper, naar de udsættes for Luftens og Fugtighedens Paa-

virkning, enten ved Bortgravning af Jord, eller ved at afskære de

nævnte Rodtrevler og bringe dem under gunstige Betingelser.

12. Den Dybde hvori den vandrette Rod, (iFodenw, er beliggende,

retter sig efter Jordbundens Porøsitet, saa al den i Agerjord i Regelen

ligger lidt dybere end Ploven naar, del vil sige i syv til ni Tommers,

i porøs Kalk- eller Tørvjord ofte i to Fods Dybde.

13. Naar man ser bort fra de fine, korte og kortvarige Rod-

grene, som efterhaanden dannes ved den nedre Ende af « Rodsænkerne »,

saa finder den egentlige Rodforgrening og Dannelsen af Adventiv-

knopper kun Sled i en ringe Dybde, svarende til den, hvori « Foden

»

findes.

14. Hos kraftige Exemplarer udvikles ikke alene knopbærende

Rodgrene, men ogsaa fra den i Jorden nedsænkede Del af Stænglen

udsendes regelmæssigt Birødder, som i sit vandrette Parti bære Knopper,

der ofte allerede samme Aar udvikles til overjordiske Skud.

15. De vertikale «Rodsænkere» naa, overalt hvor der er Mergel-

underlag, el Stykke ned i dette, og i Almindelighed træffes de yderste

endnu med Rodhaar forsynede fine Grene i en Dybde af 7 til 9 Fod.
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16. Undtagelsesvis udvikles af Rodens Adventivknopper vandrette,

krybende, skælklædte Rodstokke (saaledes funden i raadnende Tanglag),

der ikke forlænge sig til overjordiske Stængler, men kun udsende Bi-

rødder, fra hvis vandrette Del opsendes Stængelskud.

17. Røddernes Hovedforgrening finder i Regelen kun Sted en

Gang i hver Vegelationsperiode.

18. De kraftigere Roddele af Planter, der dyrkes saaledes, at de

udsættes for Lysets Indvirkning (f. Ex. i Vand eller i Jord anbragt i

Glaskar) blive klorofylholdige og grønne.

19. Marktidslen trives desto bedre og er mere sejglivet, jo stærkere

Jordunderlaget er.

20. Rødderne have stor Tilbøjelighed til at trænge ind i hen-

raadnende organiske Levninger i Jordbunden, og drage Næring af

disse.

21. Marktidslens Højde over Jorden er aldrig saa stor som dens

Dybde i samme , men kan dog naa indtil 6 Fod.

22. Det er især Marklidslens grønne Organer der ere udsalte

for saa stor Variation i Form.

23. Medens de fra Roden udgaaende Stængler i Reglen ikke

have nedløbende Blade, findes saadanne næsten stedse paa de fra

Rodstokken udgaaende Skud, saa at denne Egenskab ved Bladene ikke

kan tjene til at begrunde Varieteter.

24. De hidtil opstillede «Varieteteri> af Marklidslen ere for lidet

udprægede til at fortjene Navn af saadanne.

25. Her i Landet har jeg kun fundet fire Afændringer, der op-

træde i større Mængde og tillige kun under visse bestemte ydre For-

hold, saa at de fortjene Navn af « Former ».

26. Monstrositeter optræde gruppevis, med Udspring fra en

fælles Rod.

27. De store afrundede Pletter af Marktidsler, som findes spredte

paa Agrene, have hver især sin Oprindelse fra ét Frø eller én Rod-

stump , og alle de i samme Gruppe optrædende overjordiske Stængler

ligne i høj Grad hverandre og have mange individuelle Ejendommelig-

heder fælles , som adskille dem fra de andre Grupper.

28. Marktidslen er altid Tvebo. Han- og Hunplanter ere for-

delte i forskjellige Grupper og findes aldrig udgaaende fra samme Rod.

29. Hanplanterne optræde i mindre Grupper, og disse ere til-

stede i langt ringere Antal end Hunplanterne.

30. Blomsterkurvenes Antal hos Hunplanterne har jeg paa en



eneste Slænge! fundet at kunne stige indtil 700, iios Hanplanterne

indtil henved 300. Hunblomsternes Antal i en Kurv har jeg fundet

al være hojst 275, Hanblomsternes højst 116.

31. Hos Støvkornene optræder en ejendommelig, saavidt vides,

hidtil ukjendt Dimorfi.

32. Fnokken er utvivlsomt svarende til et Bæger, uden dog at

de enkelte Fnokstraaler svare hver til sit Bægerblad, men erc snarere

at betragte som spiralstilledc akcessoriske Organer.

33. Fnokkens nedre Parti krummer sig stærkt i tørt Vejr, og

tjener derved til at løfte Frugten op over de børsteformige Avner. I

Regelen løsrives Fnokken ved Blæstens Indvirkning hurtig fra Fruglen,

saa at den omkring flyvende Tidselfnok oftest er uden Frugt.

34. Kun et meget ringe Antal af samtlige Blomster udvikle

modne spiredygtige Frugter.

35. Om Efteraaret dannes paa Stubmarker , . og andre Steder,

hvor Stænglerne blive overhuggede i Hosten, talrige store Bladrosetter,

som kun have en kort Varighed.

36. I den sidste Halvdel af November, saasnart Nattefrosten

indfinder sig, forsvinder ethvert Spor af Liv i Marktidslens overjordiske

Dele.

37. Ogsaa hele den primære Axes overjordiske Del, tilligemed

Kimbladene, gaa tilgrunde om Efteraaret, saa at Hovedstænglen aldrig

naar til Blomstring.

38. Tidselrusten [Fuccinia svaveolens) er den hyppigste Snylte-

svamp paa Marklidslen, for hvilken den er ejendommelig; den for-

aarsager særegne Misdannelser og hindrer aldeles Forplantntngsvirk-

somheden hos de af den første Generalion angrebne Individer af

Marktidslen. Den optræder i sit Generationsskifte paa en hidtil upaa-

agtet Maade, forskjellig fra de andre Rustsvampes.

39. Blandt de Dyr som leve paa og af Marktidslen, maa især

fremhæves en lille Flue, Trypeta fiava^ som hos os optræder i saadan

Mængde, at man paa lange Strækninger kan træffe samtlige Kurve

angrebne og deres Indhold mer eller mindre opædt af Fluemaddiken.

40. Det mest praktiske Middel til Udryddelse af Marktidslen vil

vistnok være , flere Aar itræk at oprykke Slænglerne , med de ved

samme hængende Rodstokke, i Blomstringstiden eller strax for samme.

Det vil af disse Sætninger noksom fremgaa, at Forf. ikke

har undladt at skjænke nogetsomhelst Punkt af dem, som Opgaven
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fremhævede, fuld Opmærksomhed, og efter selve Afhandlingens

hele Indhold tør vi tilføje: tillige en samvittighedsfuld Under-

søgelse. Af Forf.'s udførligere Fremstillinger ville vi imidlertid

særlig for Selskabet fremhæve enkelte Punkter. Saaledes Af-

snittet om den saakaldte «Tidsel-Forsøgshave» , en saa stærkt

tidselbevoxet Mark, at der var henved 10,000 Tidselplanter

paa lidt over en Trediedel Skjæppe Land. Ved planmæssige

og efterhaanden, det vil sige næsten dagligen i Løbet af om-

trent fire Maaneder paa denne Mark foretagne Udgravninger,

sammenholdte med Udgravninger under andre Forhold, har Forf.

nemlig paa en tydelig og tilfredsstillende Maade godtgjort de

Regler, der bestemme Tidslernes Udbredning i Almindelighed paa

Marken, deres Fordeling der i særegne Grupper, Individernes indre

og ydre Overensstemmelser i Grupperne m. m. Ved en Række

meget smukke og oplysende Tegninger (Tab. III—XI) har han

anskueliggjort den i en bestemt Orden optrædende Knopdannelse

paa Rødderne, den derfra udgaaende stærke Stængelsætning

opad og Rodudbredningen radiært udad, der afgive Hoved-

betingelserne for de ovennævnte Fænomener. Saaledes end-

videre del Afsnit, hvori han påaviser, at Marktidslen ved Siden

af den mærkværdig stærke underjordiske Formeringsevne har en

overordenlig svag Evne til at forplante sig ved Frø og, uagtet

dens rige Blomstring, en paafaldende Tilbøjelighed til at blive

næsten gold. Her har han nemlig gjort den i høj Grad overraskende

og meget vigtige Iagttagelse, at der, uden at nogen Dimorfi

hos Hanblomsterne eller hos disses Støvdragere er iagttaget,

hersker en Dimorfi i selve det Støv, der dannes i samme

Støvknap, og at det kun er den ene af disse Former, nemlig den

mindre, særligt udstyrede og anderledes farvede Form af Støvet,

der synes at egne sig til Befrugtningen; det er den, Forf. har

fundet i størst Mængde anbragt paa Hunblomstens Ar, uagtet

den er tilstede i meget ringere Masse end den anden og større

Støvform, men det er ogsaa den, der ved sin Klæbrighed lettest

følger med Insekterne, som besøge Blomsterne. Saaledes ende-
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ligen Forf.'s Iagttagelser over Rustsvampene hos Marktidslen :

at han nemlig tror at have bestemt paavist den ene Generation

af Tidslens Rustsvamp, der før var ubekjendt og som man efter

Analogien havde søgt under en ganske anden Form, ville vi

blot i Forbigaaende berøre som et for Videnskaben i Alminde-

lighed interessant Punkt, men hvad der er af særlig Betydning

for det Formaal, Opgaven havde sat sig, er, at han klarligen

påaviser, at denne Rustsvamp er en stor Ødelægger af Mark-

tidslen. Det er ikke usandsynligt at denne Tidselrustens Virk-

somhed maaske kan ledes og planmæssigen benyttes af Mennesket

som Hjælp til Underkuelse af Marktidslen.

I det Hele mene vi at maatte om denne Besvarelse udtale,

at den indeholder mange og værdifulde Oplysninger om alle de

Forhold, der vare Gjenstand for Opgaven, og disse støtte sig

til saa omfattende Iagttagelser og nøjagtige Undersøgelser samt

ere fremstillede i en saadan Forbindelse, at der er vundet

et godt Udbytte, som ikke blot har Betydning for vor Kundskab

om Marktidslen, men for Botaniken i Almindelighed. Som et

Moment af ikke ringe Betydning bør vi end videre tilføje, at

Afhandlingen udmærker sig paa en fordelagtig Maade ved en

vel afrundet og almenforstaaelig FremstilUngsform. — Ifølge

alt dette, have vi ikke kunnet tage i Betænkning at erklære

ogsaa denne Afhandling værdig til at erholde den udsatte Be-

lønning af 300 Rdl.

Idet Komiteen i Henhold til disse sine Udtalelser indstiller

til Klassen, at Denne vil anbefale til Selskabet, at begge Af-

handlinger prisbelønnes, skal den kun tilføje én Bemærkning.

De tvende Afhandlinger, som i Hoved -Resultaterne stemme

saaledes med hinanden, at de i vore Øjne have gjensidigen

givet hinanden Vidnesbyrd om Rigtigheden og Paalideligheden

af de anførte Iagttagelser og Undersøgelser, have ikke desto

mindre hver for sig meget Særligt i Indhold og Fremstilling.

Vi maa derfor anse det for særdeles ønskeligt, at begge

publiceres og navnlig paa en saadan Maade, at de let kunne
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blive tilgængelige for dem, for hvilke de have den største

Interesse.

Juni 1873.

Japetus Steenstrup. Joh. Lange.«

Affatter.

Sekretæren fremhævede blandt de modtagne Skrifter en

anseelig Sending fra II Reale Istituto Lombardo di Scienze,

Lettere ed Årti i Milano (Boglisten Nr. 211—214).

Samme foreslog og Selskabet vedtog at sende en Samling

Særtryk af Selskabets kemiske Afhandlinger til Prof. V. Safari k

s

bøhmiske Tidsskrift for Kemi, hvoraf Udgiveren efterhaanden

havde tilstillet Selskabet de 3 første Bæfter (s. Boglisten Nr. 229).

Samme meddelte, at 4de Levering af Beskrivelsen af

Roskilde Domkirke i disse Dage var bleven tilsendt Sel-

skabet. Med Hensyn til Angivelsen om dette af Selskabet under-

støttede Værk i Oversigterne for 1872, S. (60) bemærkes, at

ogsaa dette Hæfte bærer Aarstallet 1872.

Direktøren for Stazione Zoologica i Napoli, Dr. A. Dohrn
havde gjennem Sekretæren sendt Selskabet den nævnte Insti-

tutions Tak for de i forrige Møde tilstaaede Skrifter.

Fremlagte vare de paa Boglisten under Nr. 211—23.3 op-

førte Skrifter.
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11. Modet den 7*^' November.

(Foruden det udenlandske Medlem, Professor Broch, der beærede Model

med sin Nærværelse, \arc 17 Medlemmer tilstede: Madvig, Præsident,

liendz, \Vestergaard, Ussing, Hannover, Reinhardt, Colding, Panum, Thorsen,

Lorenz, Holm, Grundtvig, Liitken, Sekretæren, d'Arrest, Schiellerup, Mehren.)

Professor, Dr. A. Hannover meddelte sine Undersøgelser

angaaende Bygningen af Øjets Nethinde samt fremlagde

nogle dertil hørende Tegninger og Præparater. Afhandlingen

vil, ledsaget af Tavler, blive optagen i Selskabets Skrifter.

Derefter aflagde Sekretæren, som sædvanlig ved Vinter-

mødernes Begyndelse, en kort Beretning angaaende Tiden siden

Selskabets sidste Møde, den 27de Juni:

1. Af Selskabets Skrifters 5te Række vare tre Numere

af den naturvidenskabelige og mathematiske Afdelings 10de Bind

blevne trykte og omdelte, nemlig: Nr. 4 : Zeuthen: Systemer af

plane Kurver, Nr. 5: J. Thomsen: Thermokemiske Under-

søgelser, XII og Nr. 6: P. C. V. Hansen: En Sætning om den

Eulerske Faktor. Af Oversigten for 1873 var ligeledes Nr. 2

blevet trykt og omdelt til Medlemmerne.

2. Ifølge Selskabets Beslutning vare de indsendte Skrifter

(Boghstens Nr. 236—322) afgivne umiddelbart til Bibliotheket.

3. Fra en Unavngiven var den 27de September indkommen

en Skrivelse med Begjæring om Forlængelse af Fristen for Be-

svarelse af den af Selskabet for 1872 udsatte historiske Opgave,

dog kun saafremt der ikke inden Udløbet af den oprindelig fast-

satte Frist (31. Oktbr.) maalte indkomme noget Forsøg til Be-

svarelse (S. næste Side).

4. Beretning gaves dernæst om Udfaldet af den i Sekre-

tærens Rundskrivelse (S. Vedt. g 19) stillede Opfordring til Med-

lemmerne om at angive de Foredrag, de agtede at holde i de

forestaaende Møder.
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5. Selskabet havde i Sommeren mistet et af sine uden-

landske Medlemmer, nemlig Professor Gustav Rose, der var

optagen i Selskabet den Ilte April 1856.

Inden Udløbet af den fastsatte Frist, d. 31te Oktober, var

der til Besvarelse af Prisopgaverne for 1872 indkommet tre

Afhandlinger, nemlig en astronomisk med Motto: rtjQddxo)

d^uhl nolld diåaaii6(iévog^ en arkæologisk-historisk med

Motto: »Citius veritas emergit ex errore quam ex confusionei> *]

og en naturhistorisk med Motto: «0;i ihe wliole^ it would

seem better, when one is ignorant, to say so etc. Huxley.

»

Disse Afhandlinger bleve tilstillede de vedkommende Klasse-

formænd.

Et Andragende var indkommet fra Prof. Dr. Valdemar

Schmidt om Understøttelse til Udgivelsen af Fortsættelsen af

hans tvende Arbejder: «Assyriens og Ægyptens gamle Historie«

og »Syriens Historie i Oldtiden efter ikke-bibelske Kilder« ; det blev

henvist til den historisk-4ilosofiske Klasses Betænkning.

Selskabets Medlem, Etatsraad Dr. Bendz havde under 9de

Oktober indsendt den fjerde og sidste Del af sin »Fysiologiske

Anatomi af de almindeligste danske Huspattedyr«. Selskabet

besluttede at bevidne ham sin Tak og at lykønske ham i Anled-

ning af dette betydelige Arbejdes Afslutning.

I Mødet vare fremlagte de paa Boglisten under Nr. 323— 361

anførte Skrifter.

') Denne Afhandlings Mottokonvolut havde følgende Paaskrift: »Denne Kon-

volut ønskes kun aabnet, hvis Afhandlingen vinder Prisen.«
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12. Mødet deu 21"' November.

(Tilstede vare 17 Medlemmer: Madvig, Præsident,

Westergaard, Reinhardt, Colding, d'Arrest, Panum, Schiern, Thomsen, Steen,

Thorsen, Johnstrup, Lange, Holm, Lutken, Zeuthen, Schieilerup,

Sekretæren.)

Professor J. Reinhardt gjorde Selskabet en'Meddelelse om

Paddeslægten Megalophrys.

Den i Anledning af Etalsraad Au g. Bocks Afhandling: "De

neutrale Fidtarters rationale Dekomposition* nedsatte Komité

(Panum, Thomsen, Barfoed) afgav en Betænkning, som gik

ud paa, at ihvorvel den af Etatsraad Bock først anvendte Frem-

gangsmaade til Udskillelse af det dyriske Fedt maatte anerkjendes

at være af stor Betydning for Industrien, turde Komiteen dog

ikke tilraade Afhandlingens Optagelse i Skrifterne, da den i rent

videnskabelig Henseende ikke kunde siges at indeholde noget

væsentligt Nyt, og dens Indhold, delvis idetmindste, allerede var

trykt andensteds. Selskabet besluttede at takke Etatsraad Bock

for den ved Afhandlingens Indsendelse viste Opmærksomhed, og

at bevidne ham sin Anerkjendelse af den heldige Kombination af

speciel anatomisk Kundskab og kyndig Praktik, der havde sat

ham i Stand til at udfinde en for Industrien saa vigtig Frem-

gangsmaade.

Formanden for den mathematisk-naturvidenskabe-

lige Klasse meddelte derpaa Navnene paa to nye udenlandske

Medlemmer, som Klassen i Selskabets næste Møde agtede at

foreslaa til Optagelse [se Side (64)].
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Et Andragende fra Bibliotheks- Assistent V. Fausbøll om

Understøttelse til Udgivelse af Jdtahassa Atthavannanå , et af

Buddhismens hidtil uudgivne Hovedskrifter, blev henvist til Sel-

skabets historisk- filosofiske Klasses Betænkning.

I Mødet vare fremlagte de paa Boglisten under Nr. 362—397

anførte Skrifter.

13. Mødet den S"' December.

(Tilstede vare 11 Medlemmer: Westergaard, Mødets Præsident ,

Ussing, Gislason, d'Arrest, Schlern, Thorsen, Grundtvig, Liitken, Zeuthen,

Sekretæren, Mehren).

Prof. Or. Konrad Gislason meddelte Bemærkninger om

Navnet «Ymir)>, som ere bestemte til Optagelse i Selskabets

Skrifter.

Den mathematisk-na turvidenskabelige Klasse fore-

slog derpaa at optage to nye udenlandske Medlemmer, der begge

ved Afstemningen bleve valgte:

Dr. Arthur Cayley, Professor i Mathematik ved Univer-

sitetet i Cambridge og

Dr. David Bierens de Ha an, Professor i Mathematik ved

Universitetet i Leyden.

I Skrivelse af 1ste December meddelte Seminarielærer

O. Kai kar Selskabet, at han nu har lagt Haand paa en saadan

Omarbejdelse af sin Ordbog som den, der var angivet i den

ham meddelte Komitébetænkning over hans tidligere Andragende,

samt at han havde gjort dette i Haab om, at Selskabet i sin Tid

vil yde sin Understøttelse til hans Værk , der vil kræve baade

lang Tid og meget Arbejde.
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Elatsraad Bock havde bedet Sekretæren at bevidne Sel-

skabet sin Tak for de, i den oven for'(Side (63) nævnte Skrivelse,

udtalte Ytringer om den af ham indsendte Meddelelse.

I Henhold til de af Prof. A. Hannover til Kedaktøren

meddelte Oplysninger, besluttede Selskabet at tilslaa det fornødne

Beløb til o Tavler til hans Afhandling om «Øjets Nethinde«.

Prof. Ussing udbad sig, at hans Afhandling om Attalos'

Stoa maatte udstyres med en dobbelt, istedenfor med en enkelt

Tavle.

1 Mødet vare fremlagte de paa Boglisten under Nr. 398—426

anførte Skrifter.

14. Mødet den 19''' December.

(Tilstede vare 20 Medlemmer: Madvig, Præsident,

Westergaard, L'ssing, Worsaae, Hannover, Reinhardt, Colding, MQlier, d'Arrest,

Schiern, Thomsen, Thorsen, Johnstrup, Lorenz, Holm, Grundtvig, Lutken,

Rordam, Schiellerup, Sekretæren.)

Efter Sekretærens Forslag besluttede Selskabet, som

sædvanlig, først at behandle Budgettet, og Kasse kom mis-

sion en fremlagde da

Overs, over d. K. D. Videnk. Snlsk. Furh. 1873. (5)
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Budg-et for A.aret IST^.

Indtægter.
A. Aarlige Indtægter;

Renter af Selskabets Fonds*) 5,820 Rdlr.

Fra det Classenske Fideicommis 200 —
Etatsraad Schous og Hustrus Legat 50 —
Fra den Hjelmstjerne-Rosenkroneske Stiftelse

for 1874 omtr. 500 —
For Salget af Selskabets Skrifter . . . omtr. 150 —

6,720 Rdlr.

B. Kassebeholdningen ved Udgangen af 1873 omtr. Rdlr.

og to Guldmedailler.

Selskabets rentebærende Kapitaler ere:

1) Obligationer 4 pCt. i danske Penge

:

Indskrevne i Statskassen 110,000 Rdl.,

Rigsbanks Obligationer 3,200 —
Husejer Kreditkasse Obligationer . . 6,000 —
Østifternes Kreditforenings Oblig. . . 3,000 —
Kjobenhavns Laans Obligationer*) . 21,000 —

143,200 Rdlr., Rente 5728 Rdlr.

2) Bankaktier, 300 Rdlr. med Udbytte omtrent IS —
3) Dansk-engelsk 5 pCt. Oblig. paa 100 £ med Rente 5 Æi

4) Aktier i det Sjællandske Jernbaneselskab, 80 £ Sterl.) omtr. 74 —
med Rente 3i £ Sterl ialt H£\

Tilsammen . . . 5,820 Rdlr.

Af Selskabets Kapitalformue betragtes 100,000 Rdlr. som et Fond, der

ikke maa formindskes. Resten derimod som disponibel til videnskabelige

Foretagender (ifølge Selskabets Beslutning i 1838).

•) Solgt i Aarets Løb: 1000 Rdl. i jydske Landejendoms Kred. Oblig, 100 I i dansk- enjr.

S pCt. Oblig. og 1000 RdJ. i Kbh. Laans Oblig.
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Udgifter.

A. Til Selskabets Bestyrelse og dets Virksomhed.
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(420Rdlr.|

4) Til Prof. Mehren: fransk Oversættelse af Dimishqis

Kosmografl. Bevilset den 21. Januar 1873 300 —
720Rdlr.

5) Til Udgivelsen af en Katalog over den danske

Literatur ved Justitsraad Bruun. Bevilget den n.
Novbr. 1865 en Subskription af oOExpl. mod en Sum af ind-

til 2000 Rdlr., at udrede af det Hjelmstjerne-Rosenkroneske

Bidrag. Betalt 238 Rdl. 72 y^. Rest 1,761 Kdl. 24 /3. Heraf 300 Rdlr.

6) Til Kleinschmidts Grønlandske Ordbog. Bevilget den

12. Juni 1868 en Understøttelse indtil 400 Rdlr., at udrede

af det Hjelmstjerne-Rosenkroneske Bidrag 400 —
7) Til Udgivelse af Fr. Rostgaards Breve, ved Justits-

raad Bruun. Bevilget d. 4. Juni ) 869 af det Hjelmstjerne-

Rosenkroneske Bidrag 300 Rdlr. Heraf er betalt til et Bind

115 Rdlr., til det andet (Udvalg af hans literære Brev-

vexling) Rest. .' 185 —
885 Rdlr.

Selskabets Status:

Selskabets aarlige Indtægter (med Fradrag af det

Hjelmsljerneske Bidrag omtrent 6220 Rdlr.

Udgifter til Selskabets Bestyrelse og dets Virksom-

hed
".

I. 1700 Rdlr.

(efter Middelsum) II. 4000 —
5700 Rdlr.

Til Understøttelse til videnskabelige Foretagender

og tilfældige Udgifter 520 Rdlr.

Det Hjelmstjerne-Rosenkroneske Bidrag:

1) Beholdning ved Aarets Udløb omtr, 1000 Rdlr.

2) Bidraget fra 1874 500 —
1500 Rdlr.

Paa Aarets Budget til Nr. 5, 6 og 7 885 —
Til nye Understøttelser i 1874 615 Rdlr.
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Efter en Drøftelse af Budgettet i dels Helhed og dets en-

kelte Poster, blev dette vedlaget, og det besluttedes, at visse

Forhold, der under Behandlingen vare fremdragne til Overvejelse,

i de næste Møder skulde gjøres til Gjcnsland for Forslag og

Afstemning.

Sekretæren meddelte sluttelig Selskabet det sørgelige Bud-

skab, at dets berømte udenlandske Medlem L. Agassiz, der

var optagen den 15de April 1869, var afgaaet ved Døden.

I Mødet vare fremlagte de paa Boglisten under Nr. 427—440

anførte Skrifter.
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Tilbageblik

paa Selskabets Virksomhecl i Aaret 1873.

Ved Slutningen af Aaret 1872 talte Selskabet 42 indenlandske

og 63 udenlandske Medlemmer. I Aarets Løb har Selskabet

mistet 1 indenlandsk Medlem af den mathematisk-naturviden-

skabelige Klasse, nemlig Professor Dr. Carl Emil Mundt,

der havde væretMedlem siden den 13de April 1849, og 6 uden-

landske Medlemmer, 2 af den historisk -filosofiske Klasse,

nemlig Amédée Thierry, Medlem siden den Ilte Januar 1867

og Stanislas Julien, Medlem siden den 7de April 1868,

samt 4 Medlemmer af den mathematisk- naturvidenskabelige

Klasse, nemlig Christopher Hansteen, Medlem siden den

15de Decbr. 1826, Justus von Liebig, Medlem siden den

13de Decbr. 1850, Gustav Rose, Medlem siden den Ilte

April 1856, og Louis Agassiz, Medlem siden den 15de April

1859. Paa den anden Side har Selskabet optaget 1 indenlandsk

Medlem af den mathematisk-naturvidenskabelige Klasse, nemlig

Professor Dr. H. C. F. C. Schiellerup i Mødet den 18de

April, og 6 udenlandske Medlemmer, af samme Klasse, nemlig

Prof. Dr. A. J. Ångstrom, Prof. Dr. J. G. Agardh, Dr. W.

Huggins og Dr. J. P. Joule i Mødet den 18de April samt

Prof. Dr. A. Cayley og Prof. Dr. D. Bier ens de Haan i

Mødet den 6te December. Da Tilgangen af Medlemmer saaledes

var hgesaa stor som Afgangen, var Medlemstallet ved Slutningen

af 1873 altsaa det samme som ved Aarets Begyndelse, nemlig

42 indenlandske og 63 udenlandske Medlemmer. Af disse hen-

hørte 20 indenlandske og 22 udenlandske til den historisk-
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filosonske, samt 22 indenlandske og 41 udenlandske til den

malhematisk-naliirvidenskabelige Klasse.

Som Medlem af Kassekommissionen gjenvalgles Etats-

raad Worsaae.

Or

d

bogskom missionen har paa Grund af manglende

Medarbeiderc ikke i Aar set sig istand til at fremme Udgivelsen

af de tiibagestaaende Bogstaver.

Regesta- Kommissionen, der efter Prof. Allens Død

blev forøget med tvende nye Medlemmer og som nu bestaar af

Prof. P. G. Thorsen, Prof. Dr. S c hi em og Past. Dr. Rørdam,

anholdt om forøget Pengebevilling til dens Virksomhed, hvilken

ogsaa Selskabet tilstod [Se Overs. f. 1872 S. (52)], saa at to

nye Medarbeidere kunde antages. Registreringen er i dette

Aar bleven fremmet med al mulig Hurtighed.

Den Meteorologiske Komité har ligesom tidligere ogsaa

i Aar modtaget Iagttagelser fra Skagens Fyr, Oammerhus Fyr,

Nyholm, Botanisk Have og Pastor Jeger i Vedersø. Da Statens

Meteorologiske Institut i Aarets Løb er traadt i fuld Virk-

somhed og har oprettet meteorologiske Stationer ved Hammers-

hus Fyr og Skagens Fyr, har Komiteen ved Aarets Udgang

aldeles ophævet sine lagltagelsesrækker paa disse to Punkter.

Ligeledes forbereder Komiteen Standsningen af Iagttagelses-

Rækken paa Nyholm og i den nuværende Botaniske Have, da

Haven efter al Sandsynlighed maa flyttes i Sommerens Løb. —
For at have en ønskelig Sammenligningsrække af de meteorologiske

Fænomeners Gang Døgnet igjennem paa det Punkt, hvorpaa nu

i saa lang en Aarrække Iagttagelser anstilledes 3 Gange om Dagen,

blev Selskabets selvregistrerende Instrument opstillet i et eget

Træhus ved Siden af de ældre Instrumenter, og af dette Instru-

ment haves nu en Række Iagttagelser, som ville blive fore-

lagte Selskabet i næste Aar.

Medens de kjøbenhavnske lagltagelsesrækker fra Nyholm og

Botanisk Have paa sædvanlig Maade ved Komiteens Medlem,

Prof. Holten, ere blevne udgivne maanedlig, har det ikke været
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muligt at erholde den fornødne Bistand til Afslutningen af de

Tabeller, der ere bestemte til at ledsage Tycho Brahes

Dagbøger, men Årbeidet er skredet saaraeget fremad, at det

kan ventes færdigt i næste Aar. Iagttagelserne over Vandets

Fordampning i Søerne ere fortsatte paa sædvanlig Maade.

Selskabet har været samlet i 1 4 M e d e r , i hvilke 1 6 Med-

delelser ere givne: 4 af Medlemmer af den historisk-filosofiske

Klasse, 12 af Medlemmer af den mathematisk-naturvidenskabelige.

3 af disse ere optagne i aSkrifterne«, 6 i »Oversigten« for dette

Aar, og en enkelt er trykt andensteds; de andre ville for største

Delen senere blive optagne i en af Selskabels Publikationer.

Af Skrifterne ere i Aarets Løb udkommet: Femte Rækkes

historisk-filosofiske Afdeling, Bd. IV, Nr. 9 og Femte Rækkes

naturvidenskabelige og mathematiske Afdeling, Bd. IX, Nr. 9

(Slutning), Bd. X, Nr. 1—6.

Af Værker til hvis Udgivelse Selskabet har ydet Understøt-

telse ere udkomne: Alhertani Brixiensis «Liber Consolationis

et Consilii« udgiven af Dr. phil. Thor Sundby, samt 4de Af-

deling af ((Roskilde Domkirkes Beskrivelse* ved Foreningen til

Udgivelsen af danske Mindesmærker.



Om Oprindelsen til Sagnet om de guldgravende Myrer.

Af Professor Dr. V. Sehiern.

I.

Ven ældste græske Forfatter , der omtaler de guldgravende

Myrer, er Herodot. Han har her, som paa mange andre Steder

i sin Historie, nogle Episoder i sin Fortælling, han indskyder i

sin Skildring af de guldgravende Myrers Færd deels en Beskri-

velse af Kamelen , deels Bemærkninger om Morgenheden i

Orienten , begrundede i hans Ubekjendtskab med en virkeUg

mathematisk Geographi. Med Udeladelse af disse Episoder

læser man saaledes hos ham:

'•Andre Indicre støde som Naboer op til Staden Kaspalyros

og til det paktyiske Landskab, idet de boe Nordvest og Nord

for de øvrige Indiere, og have omtrent samme Levemaade som

Baklrierne. Disse ere baade de stridbareste af alle ladieme,

og dem er det, der drage ud efter Guldet. Henved dette Strøg

[xaia ydg tovto) findes der nemlig Sandørken, og i denne Ud-

ørken og Sandet forekommer der Myrer, der i Størrelse ere

mindre end Hunde, men større end Ræve; der gives endog

nogle af dem hos Persernes Konge , som man nemlig har

hidbragt fangne derfra. Disse Myrer gjøre sig Boliger under

Jorden, idet de opgrave Sandet paa samme Maade som de i

Hellas, hvilke de i Udseende ogsaa ere særdeles lige. Det op-

overs, over d. K. D. Vldenak. Selsk. Forb. 1873. 1



gravede Sand er guldholdigt. Efter dette Sand sendes Indierne

til Ørkenen, og Enhver kobbler da tre Kameler sammen, nemlig

en Han paa hver Side, som han fører ved en Strikke, og en

Hun i Midlen. Denne sætter han sig selv op paa, efter at

have gjort sig Flid for at faae en saadan i Kobbelet, der ganske

nylig har folet; thi deres Hiinkameler ere i Hurtighed ikke

tilbagestaaende for Hestene , men desuagtet langt stærkere til

at bære Byrder.

Naar nu Indierne komme til Egnen, have de Skindposer

med, og naar de have fyldt disse med Sandet, drage de derpaa

i største Hast tilbage; thi, efter hvad der siges af Perserne,

saasnart Myrerne lugte, at de ere i Nærheden, forfølge de dem,

og de ere af en Hurtighed, hvormed Intel kan maale sig, saa-

ledes at, dersom Indierne ikke faae Forspring paa Veien, me-

dens Myrerne samle sig , vilde ikke en Eneste af dem slippe

frelst derfra. Han-Kamelerne — sige de — trækkes derfor

ikke begge tilsammen, fordi de ikke ere saa raske til at løbe

som Hunnerne og blive udmattede, medens Hunkamelerne ved

at huske paa deres efterladte Unger ingen Frist give sig. Paa

denne Maade forskaffe Indierne sig, eftersom Perserne sige, det

Meste af Guldet; Noget bhver dog ogsaa opgravet i deres eget

Land, men dette er mere sjeldent« ^).

Dette er Fortællingen om de guldgravende Myrer hos den

vidtbereiste Herodot, «sine Dages Humboldl», der under Forar-

beiderne til det herlige Værk, hvori de geographiske og ethno-

1) Herod. III, 102—105. Herodot, der, som han selv bemærker, har faaet

sin Beretning om de guldgravende Myrer gjennem Perserne , har vel

snarest hørt disse fremhæve Dromedarens Hurtighed. I sit Skrift om
Persien skriver Dr. Jakob Edouard Polak — tidligere Livlæge hos Shahen

og Lærer ved den medicinske Skole i Teheran — : »Das Dromedar

(dschemazeh) zeichnet sich vor dem Kamel , welches ohne Uebermudung

hochstens 5 Meilen des Tages zurucklegen kann, durch erstaunliche

Raschheit und Ausdauer im Laufen aus , weshalb man sich desselben

in den Sandwiisten der osllichen Provinzen zu Kurierritten bedient«

(Persien, das Land und seine Bewohner. Ethnographische Schilderungen.

Leipzig. 1865. II, 99.).



graphiske Notitser næsten kunne maale sig med del historiske

Element, og som en god Genius har bevaret indtil vore Dage,

ogsaa var kommen til Suså. Hvad han her ikke selv kunde

undersøge, men hvorom han maatte lade det beroe med at

høre Perserne fortælle, gjenfindes eller gjenkjendes hos mange

senere græskskrivende Forfattere. De voldsomme, guldgravende

Myrer omtales saaledes hos Strabo, Arrian, Dio Chrysostomus,

Flavius Philoslralus den Ældre, Clemens Alexandrinus, Ælian,

Harpokration , Themistius Euphrades , Heliodorus fra Emesa,

Joannes Tzetzes, ligeledes hos Pseudo-Kallisthenes og hos Scho-

liasten til Sophokles's Antigone^). Hvor rodfæstet Sagnet fordum

var blevet hos Grækerne , viser blandt de nævnte Forfattere

ingen bedre end Harpokration, naar han under Henviisning til

de komiske Digteres Snerten beretter om et frugtesløst Felttog

af Athenienserne, hvortil disse diekrops's Ællinger« vare dragne

ud i fuld Rustning og med Proviant for tre Dage: »Der udbredte

sig engang«, saaledes indledes hans Beretning, »et Rygte blandt

Athenienserne om , at man paa Hymeltos havde seet en

Mængde Guldsand, og at det blev bevogtet af de stridbare

Myrer. De grebe da til Vaaben og droge ud imod dem. Men

da de vare vendte tilbage med uforrettet Sag og havde døiet

Ondt til ingen Nytte, spottede de selv hinanden sigende: Du

troede, at Du skulde til at smelte Guld.i- Sagnet om de guld-

gravende Myrer udbredtes ogsaa blandt Romerne, som forskjel-

lige Skrifter af romerske Forfattere vise, saaledes Propertius's

*) Strab. II, 1. XV, I. Arrian. de Exped. Alexandr. V, 4. Indica. c. 5. Dio Chry-

sostom. Orat. XXXV. Philostrat. de Vita Apollonii Tyan. VI, I. Cieni.

Alex. Pæd. II, 12. Ælian. de N. A. XV. 14. Haipokrat. s. \. x(jvao;(oély.

Themist. Orat. XXVII. Heliodor. X, 26. Tzetz. Chil. XII ,
330—340.

Pseudo-Callisth. II, 29. Schol. ad Soplioci. Antig. v. 1025. Medens

Indierne ifølge Herodot drage ud mod de guldgravende Myrer med Ka-

meler , og hos Strabo — ligesom senere hos de arabiske Forfattere —
i Almindelighed siges at drage ud mod dem med «Lasldyr» ivnoCvyiois),

lader Dio Chrysostomus Myrernes Fjender komme med »Vogne, for-

spændte med de hurtigste Heste« (^y>' agfictTCjy vno^iv^ctPTti innovi

jaxiotovs)-

i*
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Digte, Pompooius Melas Geographi, den ældre Plinius's Natur-

historie, Julius Solinus's Nolitssamllnger^). Af latinske Skrifter

fra Middelalderen, der senere ogsaa fortælle om de vidunderlig

store, guldgravende Myrer, kan her nævnes den Kosmographi,

der selv udgiver sig for en Oversættelse eller Ornarbeidelse af

et oprindelig græsk Værk af en Istrier Aethikus, men som hvis

Oversætter eller Omarbeider man i alt Fald kun med Urette har

villet nævne Kirkefaderen Hieronymus, fremdeles Biskop Isidor

af Sevillas Origines, en Liber de Monstris et Belluis, der af

Berger de Xivrey, dens første Udgiver, henføres til det tiende

Aarhundrede, det store Opus de Animalibus af Albertus Magnus

og den saakaldte Epistola Presbyteri Johannis, paa hvis Til-

værelse som en Præstekonge over en chrislen Stat i det fjerne

Asien Middelalderen længe troede ^). Ogsaa til Araberne kom

>) Propert. Eleg. 111,13. Pomp. Mel. III, 7. Plln. H. N. XI, 36. XXXIII, 21.

Solin. c. 30. Naar Solinus, ligesom senere Isidor af Sevilla, der

følger ham, hensætter de guldgravende Myrer til Æthiopien i Stedet

for til Indien , er Forvexliugen her opstaaet ved den Waade , hvor-

paa Herodot (III, 101. VII, 71.) brugte det æthiopiske Navn i sin

Omtale af den ogsaa ved sort Hudfarve betegnede , fra den ariske

Stamme forskjeHige, oprindelige Befolkning i Indien. Det er formodentlig

ogsaa ved en Tilbagevirkning af denne Udtrjksmaade, al Æthiopien der-

efter bliver nævnt som det indre Indien (?) ifdoiégw "lydia) hos kirke-

lige Forfattere (Socr. Hist. Eccles. I, 19. Theod. 1, 23. Theoph. I, 35.),

og at ligeledes Habessynien — ved Siden af Stor-Indien (Inde greigneur)

eller For-Indien og af Lille-Indien (Inde menour) eller Bag-Indien —
bliver nævnt som det mellemste Indien (la moienne Inde) af Marco

Polo (Le Livre de Marco Polo , redige en franjais sous sa dictée en

1298 par Rusticon de Pise, publié pour la premiere fois d'aprés trois

manuscrits inédits de la Bibliolhéque imperiale de Paris paa G. Pauthier.

Paris. 1865. II, 688, 690.).

'} Aethlc. Cosmogr. IV, 105. Isidor. Hisp. Orig. XII, 3. Isidori Hispaliensis Ori-

ginum Libri viginti. Opera atque industria Bonaventuræ Vulcanii Brugensis.

Basileæ. 1577. fol. p. 286. De Monstruis et Belluis. 11,15, hos Berger de

Xivrey, Traditions Tératologiques. Paris. 1836. p. ?59. Opus Alberti Magni

Philosophi de Animalibus. Mantuæ. U79. fol p 299. Udtoget af Epistola

Presbyteri Johannis i Anmærkningerne til Tschuckes Udgave af Meia

(Lipsiæ. 1806.). Hl, 3, 245. Dette Udtog er afTschucke meddeelt efter en

Afskrift 1 en Codex i Meissen og citeres her, fordi Stedet om de guld-

gravende Myrer mangler i den Text, hvorefter den hele Epistola Pres-



Saprnet, det blov optapet i arabiske Skrifter. LIgepom Orientens

Plinius, Zacharjali ben Miihamed al Qaswini , der var fra llyen

Qaswin i Persien, i det trettende Aarhundrede meddeler For-

tællingen i oHojrcn om Landenes Mindesmærker«, saaledes med-

deles den endnu i det femtende Aarhundrede af hans Epito-

mator *Abd ar Hachid ben Saleh, bekje.ndtere under Navnet Ba-

quwi, idet Staden Baqu ved det kaspiske Hav var hans Fødeby.

Begge vide at fortælle om de uhyre store, guldgravende INIyrer

og om, hvorledes Indierne gjerne tage Guldel fra disse, naar

de hvile sig i deres EluUer under Jorden , og derpaa iilsomt

drage sig tilbage af Frygt for, at "Insekterne » skulde komme

ud af deres Huller og sluge demM. Hos de osmanniske Tyrker

havde Fortællingen endnu hjemme i det sextetide Aarhundrede,

saaledes som det kan sluttes af en Yttring af Busbek, der i

længere Tid havde levet i Konstantinopel som den tydske Kei-

sers Gesandt hos Sultanen , og hvis Ord om en saadan vid-

underlig stor « indisk Myre« derefter i Slutningen af det samme

Aarhundrede gjentages af de Thou-).

Saaledes har dette Sagn altsaa holdt sig over to tusind

Aar. Det er i denne lange Tid blevet arvet fra Slægt til Slægt,

fra Stamme til Stamme. Naar man undtager den kritiske Strabo,

der med Ringeagt stemplede Fortællingen som et Digt, som et

tomt Digt, og derfor har forsmaaet at eftergranske dets Oprindelse,

byteri Johannis er bleven trykt af G. Oppert , Der Presbyter .lohannes

in Sage und Geschichte. Berlin. 1864. S. 168—179. Ifølge Presbyter

Johannes siiulde det være Elephanter, som Indierne medbragte paa deres

Tog mod Myrerne: "In nocte autem veniunt homines de cunctis civi-

tatibus ad coliigendum aurum et imponunt elephantibus. •

') Brudstykitet af Qaswinis geographiske Lexikon hos Gildemeister, Scri-

ptorum Arabnm de rebus Indicis loci et opuscula inedita. Bonnæ. 1838.

p. 220—221. Baquwis •Udtog om Mærkværdigheder og den almægtige

Herres Vidundere«, oversat af de Guignes i Notices et Extraits des

Manuscrits de la Bibliothéque du Roi. Tom. II (Paris. 1789.), p. 420.

') Busbeks Brev, dateret den 16de Decembpr 1562, i Gisierii Busbecquii

Omnia quæ exstant. Lugduni Batavorum. 1633. p. 343. Aug. Thuani

Historiarum sui temporis Opera. Offenbachi. 1609. fol. p. 490.
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og ligeledes Albertus Magnus, der til sin Gjengivelse af Sagnet

gjør denne Tilføielse : «Sed hoc non satis est probatum per

experimentum« , fremsætte de andre Forfattere ingen Tvivl om

Fortællingens Paalidelighed. Den fjerne Oldtid , i hvis Øine

Tranerne formaaede, som det allerede hedder i Illaden,

"Død og Fordærv at bringe Pygmæernes Pusllngeslægter« '),

fandt det ikke vanskeligere at troe paa de kæmpestore Myrers

Overlegenhed lige overfor de flygtende Indiere; med den samme

Tillid modtog Middelalderen de gamle Traditioner fra Orien-

ten , den har troet paa de guldgravende Myrer , som man

troede paa Eenhjørningen, der endnu staaer i Skotlands Vaaben,

eller som man talte om et Blik som en Basilisks eller om at

stige af Asken som en Phoenix. Al troe paa Kampene mellem

de guldgravende Myrer og Indierne passede for de Tider, der

i Kampene mellem forskjellige Arter af virkelige Myrer troede

at see Varsler om foreslaaende Statsomvæltninger , som naar

t. Ex. Sveriges Primas, Erkebiskoppen af Upsala, Olaus Magnus,

endnu i det 16de Aarhundrede , i sit i Rom trykte Værk:

«De Gentibus Septentrionalibus«, i det næstsidste Capitel, der

handler «0m Myrerne«, udtyder to Myrekampe, som man i Aaret

1521 havde iagttaget i Upsala og i Stockholm, eller, som han

udtrykker sig, <idelte paa to Steder iagttagne Vidunder« — som

en Bebudelse af Christiern den Andens paafølgende Fald ^).

II.

Da de kritiske Tider vare begyndte, da Herodot ogsaa fik

kritiske Fortolkere, kan man ikke sige, at Naiviteten med Eet

•) Iliad. III, G.

^) Hoc genus portenti binis in locis, Upsaliæ scilicet et Holmiæ, MDXXI

notatum est contigisse, quando rex Daniæ Christiernus II ab incolis Suetlæ

e regnis Golhoruni ae Sueonum expulsus est atque omnibus fortunis

spoiiatus. Historia de Gentibus Septentrionalibus, earum diversis sta-

tibus, conditionibus, moribus, ritibus. Autore Olao Magno, Gotho, Archi-

episcopo Upsaliensi, Suetiæ et Gothiæ Primate. Romæ. 1555. fol. p. 799.



forsvinder. Liirpsorn IJlysses Aldovrandi i Begyndelsen uf det

syltende Aarhundrede har udtalt sig mod liecll at opgive Troen

paa de kæmpestore indiske Myrer, der, naar Indierne vilde

borttage Guldet, viste sig som en Plage for disse ^), saaledes

finder man endnu i Slutningen af det forrige Aarhundrede, da

Larcher udgav sin franske Oversættelse af Herodot, denne lærde

Akademiker midt i Paris paa det samme Standpunkt, ogsaa han

advarer mod at nære for stor Skepsis mod Fortællingen, som

den findes given hos Herodot^), og da iMajor James Rennel to

Aar senere, i Aaret 1788, udgav sin «Memoir of a Map of

Hindostan«, anerkjendte han vel Overdrivelse i de Gamles Frem-

stilling, men udtalte sig ikke desto mindre bestemt derhen, at

ved de for Indierne saa farlige \lodstandere meentes Termiterne

eller de saakaldte hvide Myrer'').

I det nittende Aarhundrede, da man endelig kom saa vidt

ikke længer at tænke sig virkelige Myrer ved de Guldgravere,

der viste sig saa farlige for dem, som hjemsøgte dem, har man

i Almindelighed villet gjøre den Mening gjældende, at der her

kun forelaa en Forvexling af Navnet paa en Myre med Navnet

paa et større Dyr. Af ansete Forfattere, der have vedkjendt sig

denne Anskuelse, kan her henvises til Friederich Heinrich Link,

Carl Ritter og Alexander von Humboldt^). Da Fortællingen iøvrigt

1) Etenim fieri potest formicas ibi incredibili esse magnitudine — itaque

magnifudinem illarum admitto. De animalibus insectis Åuthore Ulysse

Aldovrando. Bononiæ. 1602. fol. p. 515.

*) La plupart des lecleurs seront tentés de regarder ces fourmis comme

un animal fabuleux. M. de Thou, auteur digne de foi, racconte cepen-

dant, que Shah Thomas, Sophi de Perse, envoya å Solinian en 1559 un

pareil fourmi. Histoire d'Hérodote, traduite du Grec, par M. Larcher.

Tome troisiéme (Paris. 1786.), p. 339.

3) Monstrous ants , by which the Termites or white ants are meant.

Rennel, Memoir of a Map of Hindostan or the Mogul Empire, with an

Introduction illustrative of the Geography and present Division of that

Country. London. 1788. Introduction. p. XXIX

*) Vielleicht trug eine Aehnlichkeit von Benennungen in verschiedenen

Sprachen zu solchen Verwechselungen bei. Link, Die Urweit und das

Alterthum , erlautert durch die Naturkunde. Berlin. 1821— 1822. I, 258.
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deels kunde antages at have naaet de vesterlandske Folk fra

Perserne, hvis Fortælhng Elerodot paaberaabte sig, deels enten

igjennem disses Mund eller direkte at stamme fra, hvad man

havde hørt af Indierne selv, have Nogle søgt Forklaringen i

en Forvexling af to hinanden nærliggende persiske Ord
, og

Andre derimod antaget, at der her var Spørgsmaal om en Sam-

menblanding af et Par indiske Ord, der havde lignet hinanden.

Samuel Wahl har saaledes, for derved at oplyse Oprindelsen

til den gamle Fortælling, sammenlignet det persiske Navn paa

en Myre med en formeentlig persisk Benævnelse paa el vildt

Dyr*), medens Wilford troer at løse Gaaden ved at sammen-

stille Navnet paa en Myre i Bindi eller det ældste Hindostanske

med et temmelig eenslydende Navn paa en Panlher^).

I Forbindelse med denne Forklaringsmaade, eller ogsaa uden

Forudsætningen om en vildledende Ordlighed , er det tillige

blevet antaget, at ogsaa en vis Væsenslighed mellem en Myre

og et større Dyr har, ved dettes Beskrivelse, enten yderligere

næret Misforstaaelsen eller ladet samme opstaae. En saadan

formeentlig Lighed har man især villet finde i den Maade, hvor-

paa det større Dyr kan have gravet sig sine Huler eller med

andet Forraaal opgravet Jorden. Hos Grev Veltheim findes saa-

ledes den Formodning, at der egentlig maa være talt om Kor-

sakræven, der gjerne søger sit Ophold under Jorden og derfor

ligesom Myrerne opkaster store Jord- og Sandhøie^). Wahl

meente, at der oprindelig var sigtet til en Hyæne*), og Kruse

Wie leicht war eine blosse Namenverwechslung, oder eine falsche Ueber-

setzung. Ritter, Die Erdkunde in Verhåltniss zur Natur und zur Ge-

scliichle des Menschen. Berlin. 1822—59. III, 659. Wegen des zufål-

ligen Doppelsinnes von Thiernamen. A. v. Humboldt, Kosmos, Entwurf

ciner physischen Weltbeschreibung. StuUgart und Tubingen. 1845—1862.

11, 176.

») Wahl, Erdbeschreibung von Ostindien. Hamburg. 1805—1807. II, 486.

=*) Wilford, On the ancient Geography of India, i Asialic Researches. T.

XIV (CalcuUa. 1822.), p. 467.

^) Sammlung einiger Aufsåtze historischen , mineralogischen und åhnlichen

Inhaits von A. F. Grafen von Veltheim. Helmstedt. II, 79.

*) Wahl, Erdbeschreibung von Ostindien. II, 485.



Iiar anlagel, al der egentlig har værel lænkl paa .en SchakaM).

I en Art af Hamsteren har Heeren ^), i en Arl Murmeldyr have

Link, Vigne, Peschel og Lassen villet finde det Dyr, hvorved

Guldel blev opgravet"). Carl Kitler og Alexander Cunningliam

have endelig som dette alternativt fremdraget enten et Murmel-

dyr eller Pibeharen (Lagomys)^); og hele denne Forklarings-

maade, hvorefter det skulde have været den opkastede, guld-

blandede Jord, der havde kunnet veilede de guldsøgende Indiere

og foranlediget Myresagnels Indbringelse i den gamle Fortæl-

ling , har Alexander v. Humboldt villet støtte ved en af sine

Iagttagelser fra det nordlige Mexiko: «Det har«, siger han,

«været mig paafaldende at see, at Myrerne i basaltrige Egne

af det mexikanske Høiland sammenbære glindsende Korn af

Hyalith, som jeg der kunde samle mig paa Myretuer« ^).

Ved den formeentlige Lighed, der skulde have bragt heelt

andre Dyr til i Fortællingen al fremstilles som Myrer, er der

dog ikke blot, som nu anført, blevet tænkt paa fælleds Gravning

eller Opkastelse af Jorden, men ogsaa paa en vis ydre Over-

eensstemmelse i legemlig Skikkelse, der mulig kunde have været

tilstede. Dette gjælder allerede om Jacob Gronovius's Forlolk-

*) Kruse, Indiens alte Geschichtc, nach den auslandischen Quellen, in Ver-

gleich mit den inlåndischen dargeslellt. Leipzig. 1856. S. 39.

') Heercn , Ideen uber die Politik, den Verkehr und den Handel der vor-

nehmsten Volker der alten Welt. Vierte sehr verbesserte Ausgabe. Got-

tingen. 1824. I, 1, 340.

') Link, Die Urwelt II, 258. Vigne, Travels in Kashmir, Ladak, Iskardo.

London. 1842. II, 287. Peschel, Der Ursprung und die Verbreilung ei-

niger geographischen .Mythen im Mittelalter, i Deutsche Vierteljahrschrift.

1854. II, 265. Lassen, Indische Alterthumskunde. Zweite verbesserte

Ausgabe. Leipzig 1856. ], 50, 1022.

') Ritter, Erdkunde III, 659. Cunningham, Ladak, physical, statistical and

historical, with Notices on the surrounding Countries. London. 1854.

p. 232.

') Auffallend ist es mir gewesen , dass in basaltreichen Gegenden des

mexikanischen Hochlandes die Ameisen glånzende Korner von Hyalith

zusammentragen , die ich mir auf Ameisenhaufen sammeln konnte.

A V. Humboldt, Kosmos. II, 422.
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ning af.de Gamles Fortælling^), og selv i den nyere Tid er en

saadan Opfattelse endnu bestemtere bleven gjort gjældende af

Xivrey. Han skriver: «Vi betragte ikke de indiske Myrer som

et fabelagtigt Dyr. Der findes vistnok Vildfarelser i Beskrivelsen

af dem, det er sandsynligt, at Dyret, som den gjælder, har

været et fiirføddet Pattedyr og selvfølgelig været væsenligen for-

skjellig fra et Insekt, men det maa i sin ydre Skikkelse dog

i det Hele taget have frembudt Lighed med Myren »-). Han har

gjentaget: «Det er vistnok sandt, at der findes uendelig flere

Overeensstemmelser mellem to fiirføddede Pattedyr, som en

Muus og en Elephant, hvor stor Forskjellen i deres Størrelse

endog er , end mellem et Pattedyr og et Insekt. Ikke desto

mindre kunde det dog være, at det første ved hele sin Skik-

kelse , ved sit Hoveds Rundhed , ved Legemets Længde , ved

Kortheden af dets Fødder , i Forbindelse med dets Livlighed,

den mørke Farve af dets Hud kunde frembyde Træk, der lige

strax kunde lade det sammenlignes med en Myre«^).

Saaledes forholder det sig da med de Forklaringer, der søge

hele Oprindelsen til den gamle Fortælling om de guldgravende

Myrer i en Forvexling med andre Dyr. Gjøres imidlertid disse

Forklaringer til Gjenstand for nærmere Prøvelse, synes de dog

ikke let at kunne vise sig holdbare. Den hele Tanke om, at

FortæUingen skulde være • opstaaet ved Fremmedes Forvexling

af hinanden lignende Ord, kan i det Mindste ikke længer be-

staae for Kritiken , efter at Wilson først gjorde opmærksom

paa , at Sanskritliteraturen fra Indiens Hedenold selv har

omtalt guldgravende Myrer , der saaledes allerede findes

nævnte paa et mærkeligt Sted i det store indiske Epos

') Haud dubie non debet simpliciter adspici vox formica tamquam animal-

culuni apud nos ita dictum, sed vel Græci, vel ipsi Indi, ab similitudine

corporis, vel actionum, tale nomen illis imposuerunt. Jacob Grono-

vlus's Ord i Anmærkningerne til Tzschuckes Udgave af Pomponius Mela.

(Lipsiæ. 1806.). III, 3, 245.

*) Xivrey, Traditions tératologiques. p. 265.

') Xivrey, Traditions tératologiques. p. 267.
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Muhabliarata. Blandt den Tribul, som af Folkene i Norden

braglos til en af Pandnsønnerne, Kong Judhishtliira, og hvormed

de slode ventende ved Porten af Paladset, nævnes her udtryk-

kelig Klumper, en Drona i Vægt, af .Myreguldet, paipiliha^ der

blev kaldet saaledes, fordi det blev udgravet af Myrer, y>z)>e7e7ta'er').

Det synes ogsaa at maatte indrømmes Kriliken, at der i Virke-

ligheden dog ikke kan have været nogen gyldig Anledning til at

forvexie Myrer med Ræve, Hyæner eller Schakaler, blot fordi

disse Dyr, som saa mange andre, have deres Huler-). Snarere

kunde man vel finde nogen Sammenligning passende med Hen-

syn til saadanne gravende Gnavere som Murmeldyrene, men at

Forklaringen dog ogsaa her faaer sin svage Side, har ikke kun-

net skjules af selve de Forfattere, der hylde denne Forklarings-

maade. Efter at Lassen saaledes har fremsat den Formodning,

at der ved den gamle Fortællings Myrer skal være sigtet til

Murmeldyr, der tillægges en lignende Levemaade som Myrer,

maa han dog bekjende: »Hvad der derimod bliver berettet om

deres uhyre Hurtighed eller deres Forfølgelse og Ødelæggelse

af Guldsogerne og disses Lastdyr, maa tilskrives Digtningen, da

det er langsomme og sagtmodige Dyr«"''). Og Hgeledes tilstaaer

Peschel: «Det er ogsaa endnu forblevet uforklaret, hvorfor der

tilskrives hine Myrer en særegen Hurtighed og Vildhed, da dog

hine Murmeldyr blive skildrede som fredsommelige Skabninger«*).

1) Wilson, Ariana antiqua, a descriptive Account of the Antiquities and

Coins of Afghanistan. London. 1841. 4o. p. 135, og samme Forfatters

Notes on the Sabka Parva of the Mahabharata, illustrative of sonie an-

cient Usaces and Articles of Traffic of the Hindus, i The Journal of the

Ro^l Asiatic Society of Great Britain and Ireland. Vol. Vil. (London.

1843.) p. 143.

') I denne Henseende bemærker Xivrey iiike uden Grund: «Un si faible

rapprochement a paru suCfisant pour expliquer complétement le passage

d'Hérodote et pour contribuer å demontrer la véracité de eet historien.

Il faut avouer que, si cette véracité n'était jamais plus solidenient prou-

vée, elle pourrait tres bien étre remise en questiou.« Traditions téra-

tologiques, p. 2GG.

') Lassen, Indische Altcrthumskunde. 1, 1022.

*) Peschel, Der Ursprung und Verbreitung einiger geographishen Mythen im

Mittelalter, i Deutsche Vierteljahrschrift. 1854. Il, 266.
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Hvad endelig de Forfattere angaaer, ifølge hvilke en vis ydre

Lighed skulde have været det Bestemmende ved Forvexlingen,

da er det nok at bemærke, at disse Forfattere selv have for-

tvivlet om at kunne fremstille nogefsomhelst Dyr , der kunde

passe til deres Forklaring. At dette ikke har kunnet skee, har

Xivrey paa en naiv Maade kun vidst at udlede af Menneskenes

auri sacra farnes, der skal have forvoldt, at de Dyr, som Hero-

dots Fortælling havde havt for Øie , nu ere blevne usynlige.

Xivrey skriver: «At saadanne Dyr nu ikke længer ere til eller

dog kun ere til i et meget ringe Tal og paa altfor utilgjænge-

lige Steder, til at de have kunnet gjenfindes i de nyere Tider,

lader sig vel tænke. De Bevæggrunde, som bragte Menneskene,

om end ikke til at føre nogen Udryddelseskrig mod disse Dyr,

saa dog til at forsfyrre dem paa deres Tilflugtssteder, idet de kom

og benyttede dem som Ånviisninger til efter større Maalestok

at drage Udbytte af Jordens Rigdom , disse Bevæggrunde

hænge sammen med en altfor stærk Lidenskab, med altfor mæg-

tige Interesser, til at de ikke her, som paa saa mange andre

Steder
, skulde have ladet de oprindelige Beboere af disse

Ørkener forsvinde ved Menneskets Indtrængen» *i.

I Modsætning til alle de nyere Forfattere, der have villet

gjenfinde den gamle Fortællings Myrer i de meest forskjellige

Dyr, har allerede i Aaret 1819 en skarpsindig Gransker paa-

peget en anden V^ei, ad hvilken man maaskee snarere kunde

komme til Gaadens Løsning. Denne Vei blev antydet af Malte

Conrad Bruun, vor berømte Landsmand, hvis sunde og klare

Blik, naar man kun undtager de Ungdomsaar, da Mangel paa

Erfaring og historisk Dannelse ogsaa gjorde ham til en umoden

Politiker, saa ofte har \idst at see det Rette. -Mon det ikke

ogsaa kunde være muligt«, saaledes har han spurgt, »at en

Folkestamme selv var bleven kaldet med Mvrernes Navno?-)

M Xivrey, Traditions tératolosiques. p. 267.

') Ne se pourroit-il pas aussi qu'nne tribu indienne eut reellement porte
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En Henstilling som denne kan i og for sig ikke synes uri-

melig. I el af de ældste Kildeskrifter til vor egen nordiske

Historie kan der snarest tænkes pua en særegen Dyreart,

hvor Talen paa et mærkeligt Sted dog kun er om «et vist

Folkeslag, som fra Fjeldene pleier at stige ned i Dalene"^),

men saaledes fattes der omvendt, som navnlig blandt den ameri-

le Dom de fourmis? Multe-Brun , Memoire sur linde septeutrioiiale

d'Hérodote et de Ctésias, i Nouvelles Aiinales des Voyages, de la Géo-

graphie et de rUlstoire, publiées par MM. J. li. Ejries et Malle-Brun.

Tom 11 (Paris. 1819), p. 382.

') Herved sigtes til dette Sted hos Adam af Bremen, hvor han vil gjengive,

hvad han havde hørt fortælle af Kong Svend Estridsøn om de Egne med

hele Sneefjelde (nives altissimæ), ved hvilke Sverrig endte: "Narravit

mihi rex Danorum sæpe recolendus gentem quandam ex monlanis in

plana descendere solitam, statura modicam, sed viribus et agilitate vix

Suedis ferendam , hiique incertum esse unde veniant; semel aliquando

per annum vel post triennium, inquit, subiti accedunt. Quibus nisi totis

resislatur viribus, omnem depopulaniur regionem , et denuo recedunt"

(Adami Gesta Hammaburgensis Ecclesiæ Pontificum. Recudi fecit G. H.

Pertz. Hannoveræ. 1846. p. 199.). Som et Sidestykke kan her hidsættes,

hvad der nylig stod at læse i »Throndhjems Stiftstidende« om de saakaldte

Lemænds Ødelæggelser nordenfjelds. Efter at have omtalt de tidligere

gode Udsigter for Aarets Host, skriver en Korrespondent i denne Tidende

i en Artikel af 12de Oktober 1872 (aftrykt i det norske »Aftenbladet«

for 23de Oktober s.A.): »Desværre bleve vi overfaldne af en Fjende,

der indhøstede eller rettere ødelagde Afgrøden næsten overalt og tildeels

totalt: jeg mener Lemænerne. Allerede fra Vaaren af saa man Spor

af dem, men i Slaataannen vare de tilstede i en saa overordentlig Mængde,

at man bogstavelig ikke kunde sætte Foden frem uden at træde paa

dem. De hærgede Ager og Eng, saa at Alting blev hæsten sort.«

Adam af Bremen , der allerede i Forveien (p. 198.) har omtalt Skride-

finiierne eller Lapperne , har vel misforstaaet , hvad der blev sagt

ham om saadanne Ødelæggelser ved Lemænd , ligesom han kom til

at tale om et < terra feminarum« i Norden (pag. 188, 190, 192.), fordi

han misforstod , hvad der fortaltes ham om Kvenland eller de af

Kvenerne (Kainuslaiset) beboede Egne, som om der herved var Tale om
Kvindernes Land, eller paa samme Maade, som han senere (pag. 205.)

skriver: »In multis Nordmanniæ locis vel Suediæ pastores pecudum sunt

etiam nobilixsimi hoviines« , idet han ligeledes her er kommen til at

gjøre "KTæghyrder« til Norges og Sverigs »fornemste Mænd« ved en

Misforstaaelse af Ordet féhirdir, der ikke blot betyder Kvæghyrder (som

i Fornaldar Sogur. Kaupmannahofn. 1829—30 I, 519.), men ogsaa var

den gamle Betegnelse for Skatmestre , navnlig Kongens Skatmestre (som

i Fornmanna Sogur. Kaupmannahofn. 1825— 37. VI, 372. Diplomatarium
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kanske Races Stammer, heller ikke Exempler paa, at Dyrenavne

ere blevne overførte som Betegnelser for særegne Afdelinger af

Mennesker. Spørgsmaalet bliver da kun, med Hensyn til vort

Æmne, hvad der kan have været Grund til, at Myrenavnet

er blevet anvendt ved en saadan Overførelse. Der er af en som

Ethnolog bekjendt lydsk Forfatter for ikke lang Tid siden ble-

vet gjort en Bemærkning, der synes at være fremsat som en

Besvarelse af dette Spørgsmaal: Bastian har nemlig bemærket,

at om endog den store chinesiske Muur først blev opbygget af

Keiser Schi-hoang-ti, hvis Kegjering falder i Aarene 246—209

før Christus, saa bestod dog allerede paa Herodots Tid de lange

Mure af Delingsfyrsterne Jan, Tschao og Zi, og ligesom han

mener, al der ved de guldvogtende GrilTe, som allerede Herodot

ogsaa hørte omtale^), og som senere saa længe bleve Gjenstand

for Vestlandenes Sagn, kan være sigtet til det gamle Drage-

banner paa den chinesiske Grændse, saaledes erklærer han sig

tilbøielig til at antage, at ogsaa Herodots Fortælling om de guld-

gravende Myrer snarest kunde have sin Oprindelse fra et andet,

tilsvarende Tegn i Oldtidens Faner. Men Bastian er bleven et-

hvert Beviis skyldig for, at nogetsomhelst Folkeslag virkelig har

brugt Myren som Fanemærke ^) , og der har saaledes endnu

været Opfordring til paa den af Malle Bruun antydede Vei at

see sig om efter en anden Løsning. Ved den Forklaring , som

det Følgende skal søge at begrunde, vil Maalet forhaabentlig

snarere naaes.

Norveglcum. Christiania. 1849—71. I, 130. IV, 371.). Misforstaaelsen af

Kvenernes Navn findes ogsaa omtalt af Munch i hans Oplysninger til Adam

af Bremens Beskrivelse (Det norsl^e Folks Historie. Christiania. 1852—1859.

II, 462—468.), de andre her herørte Misforstaaelser ere undgaaede Munchs

Opmærksomhed.

1) Herod. IV, 13, 27.

*) Han yttrer kun: «Dle Personiflcation der Fahnenwappen mag auch in den

goldhiitenden Ameisen liegen, indem solche und åhnliche Thiere noch

jetzt in Hinterindien zu Siegeln dienen«. Bastian, Das Bestandige in den

Menschcnrassen und die Spielweite ihrer Veriinderlichkeit. Prolegomena

zu einer Ethnologie der Culturvolker. Berlin. 1868. S. 140.
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III.

Torst vil dot da være nødvendigt at fastholde , i hvilken

Retning de guldgravende Myrers Opholdssted overhovedet skal

søges, idet man iiaaer ud fra de allerede i Herodots Fortælling

givne, bestemte Punkter. Den lader de Indiere, der droge ud mod

Myrerne, støde op til Staden Kaspatyros {Kaandivgog) og boe

nær ved det paktyiske Landskab (// naxivixij xw'pi?). Begge disse

Stedsnavne forekomme ogsaa i Forening paa et andet Sted hos

Herodot, hvor han beretter: «I)et Meste af Asien blev opdaget

under Darius, der vilde vide, hvor Floden Indos — som er af

alle Floder den anden , hvor der findes Krokodiler — løber

ud i Havel, og derfor tillige med Andre, som han stolede paa

at ville sige ham Sandhed, udsendte Skyiax, en Mand fra lia-

ryanda, med Skibe. De gik ud fra Staden Kaspatyros og det

paktyiske Landskab og seilede mod Ost ned ad Floden ud i

Havet"*). Det paktyiske Landskab viser sig her som en østlig

Deel afKabulistan eller Forbindelseslandet mellem Indien og Vest-

asien, og der lades ingen Tvivl om, hvad der skal forstaaes ved

Paktyerne (/7axn'*g), som af Herodot ogsaa findes nævnte blandt

de mange andre Folk, der fulgte Perserkongen Xerxes paa hans

Tog mod Hellas-); den Folkestamme nemlig, der nu i Europa

er bekjendt som Afghanerne, betegnes i Indien rigtigere som

Pataner, mgn hedder dog egentlig noget anderledes, thi Afgha-

nerne kalde sig selv i Vesten Fashtun, i Østen PaJchiun, og denne

Betegnelse er aabenbart den samme som det ijaktyiske Navn

hos Herodot. Det andet af de ommeldte Stedsnavne hos Herodot,

hvorved Flere uden tilstrækkelig Grund have villet see Staden

Kabul betegnet*'') , forekommer vel i Udgaverne paa begge de

») Herod. IV, 44.

=) Herod. VII, 67, 8.5.

») Saaledes Heeren, Ideen. 1.1,355—356, og endnu WheeJer, The Geography

of Herodotus. London 1854. p. 198—199. Man har lagt Vægt paa, at

Floden Kabul, hvorved Staden ligger, og som er en Biflod ti! Indiis, en

Tid lober imod Ost, saa at Seiladsen paa den i all Fald kunde siges at
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ovenfor gjengivne Steder, saaledes som det der findes anført, men

det maa her bemærkes, at Navnet skrives anderledes i Codex San-

croflianus eller den Codex af Herodot, der i sin Tid har tilhørt Erke-

biskop William Sancroft, og som nu opbevares i Emmanuel College

i Cambridge^). Ifølge denne Codex har det græske Navn, som

allerede bemærket af Wesseling-), ikke været Kaspatyros (^»(T/ra-

tvQog), men Kaspajjyros (KaancénvQog); det forslaaes jo ogsaa let,

at man feilagtig har kunnet komme til at læse et r i Stedet for

et n. Ogsaa Hekatæus fra Milet havde ifølge Stephanus By-

zantinus Læsemaaden Kaspapyros^) ^ og denne falder aabenbart

sammen med det gamle indiske Navn for Kashmir. Det indiske

Kashmira er egentlig Kasjapamira eller Kasjapas Hav ; den før-

ste Nedsættelse her tilskrives Kasjapa, der i Sanskrittexten af

den kashmirske Krønike Raja Tarangiui, eller Krøniken om Rajaerne

af Kashmir, nævnes som Søn af Marichi, Ælling af Brahma, og

optræder som en anden Noah^); Stedet fik efter ham sit gamle

indiske Navn Kasjapa-pura, sammendraget Kasjappura^ hvortil

have fulgt den østlige Retning , som Herodot tillægger Opdagernes Fart,

medens Indus selv løber fra Øst til Vest. Men at Herodot lader Sei-

ladsen paa Indus foregaae imod Østen, betyder ikke mere, end at han

forestiller sig Floden Ister som flydende fra Nord til Syd; han tænkte

sig Indierne som det yderste Folk imod Øst og derfor Floden løbende

imod Østen. »Es ist sein System, jiicht der Bericht des Siylax, dem die

Ångabe gehort», bemærker Lassen, Indische Alterthumskunde. I, 514.

') Schweighauser har i sin Udgave af Herodot iHerodoti Musæ sive Histo-

riarum Libri IX. Argentorati. 1816. II, 2, p. 263.) omtalt denne Codex

saaledes: "Certum est codicem Sancroftianum baud paucis in locis

egregias lectiones et verissimam auctoris scripturam, quæ in aliis codi-

cibus obliterata fuit, nobis servasse«. Abicht sætter den vel ikke saa

høit, men tillægger dog ogsaa (De Codieum Herodoti fide atque auctori-

tate. Berolini 1870. 4o. p. 8.) Codex Sancroftianus den Fortjeneste »per-

multos præsertim locos levius corruptos commode restituisse.«

^) Herodoti Halicarnassei Historiarum Libri IX. Editionem curavit et suas

itemque Lud. Casp. Valckenarii notas adjecit Petrus Wesselingius. Åm-
stelodami. 1763. p. 248. 300.

^) Steph. Byz. s. v. KaananvQog.
*) Wilson, An Essay on the Hindu History of Cashmir, the Raja Tarangini,

i Asiatic Researches. T. XV. (Serampore. 1825.), p. 1—119.
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det græske Navn Kaspapyros ligefrem svarer. Efler den i

Indien herskende Skik at benævne Uiger efu-r deres Hoved-

stad'), behøver man ikke heller, hvor det græske Navn anføres,

netop ailid at lænke paa selve Staden Kashmir; hvor saaledes

llerodol angiver Ddgangspuiiklerne for Skylax's Seilads
,
maa

det være tilladt at tage Navnet for et eller andet Sted i Kash-

mirs Omraade i Almindeliglied.

Vi ere altsaa i Kashmir. Men Kashmir grændser op lil

Tibet eller lil det Land , som vi ere blevne vante til at kalde

saaledes med et ældre Navn, som Araberne under deres Frem-

trængen mod Mellemasien hørle af de nærboende Tyrkers Mund og

saa udbredte over alle Vestens Lande, men som kaldes Bod eller

Bod-yul (d. e. Bod-Landet) af Indbyggerne selv. I vore Dage have vi

selv oplevet, hvorledes Sikherne, Kashmirs nuværende Herrer,

have tilrevet sig Magten i store Stykker af Tibet, nemlig i Aarel 1 83 i

i Ladak, eller Mellem-Tibet med Hovedstaden Leh, og i Aaret 18iOi

Balti, eller Lille-Tibet med Hovedbyen Iskardo, der endnu figurerer

som en chinesisk Provinds i den chinesiske Bigsgeographi, der

blev udgiven i Peking i Aaret 1790^]; saaledes som disse Ti-

betanerne nu saa forhadte indiske Sikher have sat sig fast i de

vestlige Dele af Tibet-'') og gjort ladfald i do østlige, chinesiske^).

») Benfeys Bemærkning i Artiklen .Indien, lios Ersch u. Gruber, Ailgemeine

Encjclopådie der Wissenschaflen und Kunste. Ilte Scclion, XVlIr Tlieil

(Leipzig. 1840.), S. 40.

') Kiaprolh, Notices géograpiiiques et historiques, traduit de la quatre cent

vingliéme section de la nouvelle edition du Thai tsiny y thoung tchi

Magasin Asiatique. Paris. 1825—1827. 1, 96—97.

3) Vigne, Travels in Kashmir, Ladak, Iskardo. II, 254, 321, 330, 374.

*) Vigne, Travels in Kashmir, Ladak, Iskardo. II, 255, 330. Cunningham,

History of Ihe Sikhs, from the origin of the nation to the battles of tiie

Sutley. London. 1849. p. 255—259. Sikherne bleve i December 1841

slagne af Øst-Tibelanerne og Chineserne ved Mansarovar-Søen, og deres

Anfører Zuravur Singh faldt i .Slaget. Indiens Sønner passede ikke til

det tibetanske Vinteiklima, nogle af Sikherne havde allerede førend Sla-

get brændt Geværkolber for at varme Hænderne, og under Fluglen efter

Nederlaget, paa Tiihagetoget over høie Bjerge, bleve endnu liere Offre

for den dræbende Kulde eller Krøbhnger for Livstid.

n«ers. over d. K. D. Vidensk. Silsk. Furh. 1873 2
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havde Subahdarerne, eller den saakaldte Slor-Moguls Statholdere

i Kashmir, allerede brugt deres Magt til at underkaste sig de

nærmeste Dele af Tibet som skatskyldige^); saaledes see vi førend

disse ogsaa det uafhængige Kashmirs indfødte muhamedanske Kon-

ger forsøge at trænge frem i samme Retning-)," og endnu tidligere

en af de brahmanske Konger i Kashmir, Lalitadityas, paa Krigstog

ind i de samme Strækninger^); og saaledes tør det vel ogsaa her

formodes, at det var mod Tibet, at de af Herodot omtalte Indiere

vendte sig, naar de fra deres Hjem ved Kashmir droge ud efter

Guldet. Den tibetanske Folkestamme har i det Hele taget engang

været langt mere udbredt end nu, og ogsaa de vestlige Grændse-

strøg, hvor den støder op til den ariske Race, vise en gammel

Freratrængen af den indiske Folkestamme og en Tilbagevigen af

den tibetanske; Dalstrøgene bære Vidnesbyrd herom, for saa vidt

Flodnavnene i de store Hoveddale ere af indisk Oprindelse,

men i de mere afsides liggende Dale endnu ere tibetanske,

og Befolkningernes Udseende vidner ligeledes, idet den ariske

Typus har holdt sig meget reen og skjøn i Kashmir, hvorimod

Befolkningen i de vestligste Egne af Tibet, og navnlig af Lille-

Tibet, viser sig som en tibetansk-indisk Rlandingsrace^).

') Den Tribut, som Mellem-Tibet, efter at Kashmir i Aaret 1586 var blevet

erobret af en af de saakaldte Stor-Moguler, Abkar den Store, ha\de sva-

ret til denne og hans Efterfølgere i Delhi og udredet til deres Stathol-

dere i Kashmir, gav senere Sikherne den forste Anledning til at indtage

de vestlige Dele af Tibet. Thi Mellem-Tibets Tribut var gaaet i Arv til

Afghanerne, da disse i Aaret 1752 havde erobret Kashmir, men da

Sikherne i Aaret 1819 havde fortrængt Afghanerne og ogsaa for sig

gjorde Paastand paa denne Tribut, vilde Fyrsten 1 Mellem-Tibet ikke

strax underkaste sig denne Fordring. Jvfr. Travels in the Himalajan

Provinces of Hindostan and the Panjab, in Ladakh and Kashmir, in Peshawar,

Kabul, Kunduz and Uokhara by W. Moorcroft and G. Trebeck. Prepared

for the Press by H. H. Wilson. London 1841. II, 418— 422.

') Mahomed Kasim Ferishta, History of the Rise of the Mahometan Power

inc India. Translated from the original Persian by J. Briggs. London.

1829. IV, 458, 462, 501, 504, 514.

') Wilson, Essay on the Hindu History of Cashmir, i Asiatic Researches.

XV, 46-48.

*) H. v. Schlagintweit-Sakunliinski, Reisen in Indien und Hochasien. Jena.

1869—1872. II, 452.
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Ligesom Angivelserne lios Ilerodol om de Indiere, der droye

ud efter Guldet , kunne minde om de Tog mod Tibetanerne,

hvorved Sikherne fra Kashmir endnu i vore Dage have tilrevet

sig baade Lille-Tibet og Mellem-Tibet , saaledes bliver den

givne Antydning noget bestemtere , hvor det sanmie Sagn

om de guldgravende Myrer forekommer hos Strabo og den ældre

Plinius. Thi medens Herodot lod det beroe ved at beskrive

hine nordlige Indiere som stødende op til Staden Kashmir og

som Nabofolk af Afghanerne , uden at anfore noget af deres

Folkenavne, omtales derimod her de cNaboer« (ol nXijaioxcogoi),

der toge Guldet fra Myrerne, ikke blot i Almindelighed som til-

hørende et stort indisk Bjergfolk '), men dette betegnes ogsaa

med et særeget Folkenavn, nemlig som Darder-). Men Dar-

derne ere ikke noget forsvundet Folk, de blive af nyere Ileisende

endnu omtalte som et vildt, uafhængigt og røversk Folk lige i

Nordvest for Kashmir, paa Bredderne af Indus-''). De ere San-

skritskrifternes Darada. De bære nu Afghanernes blaastribede

') ^£v Ji(idais, 'é^vii, /uiyciXu) Twy ngoaéojcoy xal oqhvwv 'IviStSv. Strab.

XV, I.

*) Aurum hæ (o: Indicæ formicæ) cavernis egerunt terræ inreglone sep-

tentrionalium Indorum, qui Daidæ vocantur. Plin. H. N. XI, 36. Da Strabo

udtrykiielig tillægger Megasthenes Ansvaret for disse Efterretninger, og

da Megasthenes paa andre Steder hos Plinius oftere anføres som Hjem-

melsmand for Naturhistoriens Fortællinger om Indien, deriblandt i det

samme tidligere Capitel (H. N. VI, 22.), hvori han ogsaa skriver: »Fer-

tllissimi sunt auri Dardæ-, tor det vistnok ansees for sikkert, at ogsaa

Plinius med Hensyn til Myrerne har ost af den samme Kilde som

Strabo.

') Dardu consists of flve or si.v of the numerous wild slales that borde

on the Indus, from Husara downwards, Chulas, Tor, Jelkot , Palus an

Kholi. The major a.\is of the valley of Kashmir would, if continued to

the north-west, cut directly through the midst of it. Vigne, Travels in

Kashmir, Ladak, Iskardo. II, 300. Til nærmere Belysning af Forholdene

i Dardislan har Dr. G. VV. Leitner nylig begyndt at udgive et storre

Værk »Results of a tour in Dardistan, Kashmir, Little Tibet, Ladak«

(Vol. I. Lahore. 1867—1870. 4o.) og meddeelt en Artikel -On Ihe races

and languages of Dardislan«, i Journal of the Ethnological Society of

London. Vol. II (London. 1870.), p. 31—34.

2*
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Turban') og siges ogsaa at forslaae det saakuldte Pashtu, eller

Afghanernes Sprog, men deres egentlige Sprog eller Daradi er

dog et Sanskritsprog. Som farlige Røvere have de endnu i det

indeværende Aarhundrede baade viist sig i Lille-Tibet og i Mel-

lem-Tibet. Den maleriske Husaradal, der kaldes saaledes efler

den i Indus udstrømmende Flod Uusara, og som fra gammel

Tid har horl til Lille-Tibet , ligger nu uagtet sin Frugtbarhed

for en Deel udyrket, og dette skyldes væsenlig de Plyndringstog,

hvorpaa Darderne ofte have viist sig her i store Skarer, gjen-

nemslreifende Dalen i hele dens Udstrækning-). Om de samme

Darders Plyndringstog lige indtil Mellem-Tibet haves der mær-

kelige Oplysninger fra Mir Izzet Lllah, en indsigtsfuld Indier fra

Delhi, der efter at have ledsaget William Moorcroft paa dennes

Opdagelsesreise over Himalaya, hvorpaa Lille-Tibet blev naaet,

inden Moorcroft senere tiltraadte den anden Opdagelsesreise

til Landene Nord for Himalaya, hvorpaa han omkom, i Aaret

1812 var bleven sendt i Forveien til en forberedende Un-

dersøgelse. Mir Izzet Ullah naaede fra Kashmir gjennem Tibet

til Grændsen af det egentlige China og vendte over Samar-

kand, Duchara og Kabul tilbage til Indien. Han forte paa sin

Reise en nøiagtig Dagbog over de Steder, gjennem hvilke han

kom, og denne i det persiske Sprog skrevne, i geographisk

Uenseende viglige Dagbog blev efter en Afskrift først oCfentlig-

gjort af Wilson. Idet Mir Izzet Ullah meddeler sin Reiseroute

fra Kashmir til Leh , omtaler han ogsaa sin Overgang over de

sneedækte Fjelde , der danne Grændsen mellem Kashmir og

Tibet, hvor lo høie Sleenstølter — efler Sagnet lo forstenede

Brødre af Kæmpeslægt — betegnede Vandskjellet mellem de

') The were savage-looking feliows, wearing the blue striped turban of the

Afghans. Vigne, Tiavels in Kashmir, Ladak, Iskardo. II, 298.

*i Moorcroft and Trebeck, Travels in the Himalayan Provinces of Hindustan

and the Panjab, in Ladakh and Kashmir. II, 264. Vigne, Travels in

Kashmir, Ladak, Iskiirdo. II, 250, 297, 300, 306.



21

Stromiiii', (ler lobi- til Kashmir, og dem, som llydc lil Tihel'),

og idot Nedstigningon begynder, nævner han forst Landsbyen

Matayin , hvor der allerede taltes Tibetansk , som hørende til

Lille-Tibet, men ikkun fem «Cos» — omtrent to geographiske

Mile — derefter Diriras som en By og en Bygd i Mellem-Tibet eller

Ladak, og bemærker saa: « Husene i dette Land lige fra Matayin

og hertil ere alle i Forfald og forladte. [ forrige Aar (o: i Aaret

1811) var en stor Deel af Indbyggerne bleven bortført af

Skarer af Barder, et uafhængigt Folk, der har hjemme i Bjer-

gene tre eller fire Dagsreiser mod Nord , og som taler Pashlu

og Daradi-Sproget. Dem , som de ved deres Indfald gjøre til

Fanger, sælge de som Slaver« -).

Foruden de nævnte er der af den græsk-romerske Oldtids

Forfattere endnu een , der kunde synes al være Veiviser ved

Spørgsmaalel om, hvor de guldgravende Myrer nu skal opsøges.

Denne Forfatter er Ælian, der deels med Navn anfører en Flod

som Grændseflod for hine Guldet vogtende Myrer, nemlig Flo-

den Kampylinus, deels sælter deres Hjem hos issedonerne''').

Ælians egne Ord give os imidlertid ingen nærmere Antydning

til al bestemme, om Navnet Kampylinus har betegnet en Arm

af Indus , og om endog Ptolemæus ogsaa sætter Issedoner

i Serika, eller i det Norden for Indien liggende Land, som han

kalder saaledes'*), bliver dog Alt her for svævende til, at vi,

') Det er upaatvivlelig de samme to SteenstøUer, der ved Overgangen over

disse Fjelde omtales afVigne, Travels in Kashmir, Ladak, Iskardo. 11,393.

Hos Vigne kaldes Overgangen Zoj-i-La, som Tso/i-Passet findes den nu

ogsaa nævnt hos Schlagintweit-Sakunliinski (Reisen in Indien undHochasien.

II, 408—409. III, 247—248.), thi La er kun det tibetanske Navn for et Pas.

'j Voyage dans l'Asie centrale par Mir Izzet Ullah en 1812, i Klaproths

Magazin Asiatique. II, 3— 5.

'j Det tilsigtede Sted (Ælian. de N. A. III, 4.) lyder saaledes: Ol (Åvqfxrjxti

ol 'lydtxol ol TOV j(Qva6f
'f
vXniT0VTt(; ovx uv diéÅ.9oiéy tov xakov/utyoy

Kafxnvkiuov nora/Aov. VcffijcfoVé? di Tovjoig avvoixovpia toI? ftvQ^ti^i

xakovvrai rt xai ilaiv. At der i de sidste Ord findes en Lacune, er

blevet bemærket af Hercher (Claudii Æiiani de Natura Aninialium Libri

XVI. Ex recognitionc Rudolphi Hercheri. Lipsiæ. 1864. p. XVIII, p. GI.).

^ 'laaijdcjy £>iqix)). Ptolem. Geogr. VI, IG.
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blandt de mange forskjellige Steder, hvor man har søgt Ptolemæus's

seriske Issedon, med Nogle') turde gjenfinde det I Iskardo eller

Hovedbyen i Lille-TlbeL Derimod gjælder det, og med ikke

ringe Bestemthed, om det anførte mærkelige Sted i Mahabharata,

at dette, ligesom Angivelserne hos Herodot, Slrabo og Plinius, ved

Opsporingen af de guldgravende Myrer kan vise os hen til Tibet.

Thi blandt de Folk i Norden, som bragte Kong Judhishthira det

af Myrerne opgravede Guld, pipilika, nævnes udtrykkelig Kha-

sierne (Khaga) , og ligesom disse oftere findes omtalte i den

gamle kashmirske Krønike, Raja Tarangini, hvori de vise sig

som et Folk i Nabolaget af Kashmir-), saaledes kjendes Kha-

sierne endnu som et til Tibet opgrændsende, indisktalende Folk.

Khas-Sproget tales paa Himalaya fra Sirmor, Garhwal og Kamaon i

Vest til Floden Tista, og Khasierne udgjøre den herskende Stamme

i Nepal, der under Gorkhadynastiet er forbleven en af de faa

uafhængige Stater i Indien-''). Som den Tribut, der af Khasierne

») Jvfr. Bischoff und Muller, Vergleichendes Worterbuch der alten, mitt-

leren und neueren Geographie. Gotha. 1829. S. G49.

') Stederne om Khasierne i Raja Tarangini ere blevne sammenstillede i den

franske Udgave og OversæUelse af denne Krønike (Radjatarangini, Histoire

des Reis de Cashemlre , traduite et commentée par A. Troycr. Paris.

1840— 1S52. II, 321 o. f.). Neumann (Geschiclite des englischen Reiches

in Asien. Leipzig. 1857. I, 209.) antager derefter, at Khasierne have

været de første Beboere af selve Kashmir- Dalen , medens de efter

Lassen (Indische Alterthumskunde , 1, 1020.) oprindelig maae sættes

Norden for Kashmir, som Naboer til Darderne. Er det maaskee ogsaa

Khasiernes Navn, som den franske Missionær Hue tillægger de i Lhassa

boende Indier , »les Katchi ou Musulmans originaires de Kashemir«?

Hue bemærker om disse: »Il y a déjå plusieurs siécles quc les Katchi

se sont établis å Lha-Ssa. Autréfois , ils abandonnérent leur patrie pour

se soustraire aux vexations d'un certain pacha de Kachemir, dont le des-

potisme leur était devenu intolerable«, og omtaler dem oftere som

Lhassas rigeste Kjobmænd (Hue , Souvenirs d'un Voyage dans la Tartarie,

le Thibet et la Chine. Paris. 1850. II, 2G4— 66, 311, 321, 381.).

3) Hodgson har bemærket: «No one practised in ethnological researches

can fail to discern the aboriginal and Mongolian origin of the Khas in

Iheir forms and faces; nor does their language, how much P.rakriiizcd

soever, want some vestiges of that origin.« Ethnology and Geography

of the Sub-Himalayas, i Journal of the Asiatic Society of Bengal. Vol.
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og (le undre Folk i Norden bragtes Kongen, nævnes (lern.psl i

Maliabharata ei heller MyreguUlel alene, men ligeledes saavel

»megen sod Honning ai Iliviavats niomster«, som »sorte, skjønne

kamara, og andre hvide, iMaanen lige i Glands«. Men Himavat

er kun en anden Form for Himalaya, og ved kamara forstaaes

de Fluevifter, som i Indien Kongerne kun tør lade bære efter

sig , og som cre forfærdigede af den hesteagtige Hale paa Yak

eller Grynleoxen (Bos grunniens), der har hjemme — i Tibet').

IV.

Tibet har i høi Grad været et terra incognita. De vestlige

Dele af Tibet, navnlig Ladak og Balti, der nu ere blevne

XVII (Calcutta. 1848.), p. 54G. Lassen benægter ikke heller, at der nu

blandt de lavere Kaster hos Kliasicrne træffes mongolske eller turanske

Træk, men mener, at Khasierne ikke oprindelig have havt hjemme i

Mellem-Himalaya , men at de maae betragtes som et oprindelig arisk

Folk, der først senere er indvandret her og erobrende har underkastet

sig og i sproglig Henseende forandret den tidligere Befolkning af den

fremmede Race (Indische Alterthumskunde. I, 24, 67, 459, 473—474, 646,

1020-1021.K

Den tibetanske Grynteoxe eller Rideoxe kjendtes allerede af Ælian

(de N. A. XV, 14.), der nævner saadanne Oxer blandt de Dyr, som Indiernes

undergivne Folk (ol rdUv UpdcSv vnrjxoot) bragte Kongerne, idet han

beskriver dem som sorte paa Kroppen , men med hvide Haler , hvoraf

man gjorde Fluesmækker (^x TovTtjf ye rwv fiowu xat t«? fAvtoad^as

noiotvTctt , xctl fAiv aaifia na/ujuélavéi flaiu oi'dt, i«s ds ovQai s^ovat

Xévxai ia/vQwg). Da Stor-Mogulen Aurengzeb i Aaret 1707, efter sine

Lægers Raad, for at gjenvinde sin Sundhed i Alpedalenes renere Luft,

havde flyttet sin Residents til Kashmir og under sit Ophold her paatænkte

et nyt Krigstog mod Tibetanerne, oplevede den franske Læge Franfois

Bernier, der i hans Følge var kommen til Kashmir, her at see et Ge-

sandtskab fra Fyrsten af Mellem-Tibet , som derved vilde forebygge det

truende Tog; Gesandten bragte Tilbud om en aarlig Tribut og blandt

andre Gaver af Landets Produkter ogsaa «queues blanches de certaines

vaches particuliéres de ce pays« (Vo\age de Francois Bernier, Docteur en

Médécine de la Faculté de Montpellier. Amsterdam. 1699. II, 308.).

Ifølge Bernier bleve disse dengang til en Prydelse ogsaa anbragte ved

Elephanternes Øren, og ifølge Andre vare de tyrkiske Paschaers saakaldte

Hestehaler oprindelig ogsaa gjorte af hine allerede i Mahabharata som

kamara omtalte tibetanske Yak-Haler, der saa tidlig som Tribut over-

bragtes til Indiens Konger.
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underkastede Sikhernes Rige i Kashmir, have dog især siden

Moorcrofts og Vignes Reiser været os nogenlunde bekjendte,

men om det øslhge Tibet eller Øvre-Tibet, der ikke ved nogen

streng naturhg Grændse adskilles fra de vestlige Dele, men som

er en af China afhængig Provinds — om endog med særlig

Styrelse — , har vor Kundskab lige indtil den allersidste Tid

kun gjort meget faa Fremskridt. Freden i Aaret 18i2, som

Sir Henry Pottinger opnaaede efter Tschapus og Tschingkiangs

Fald og den engelske Krigsstyrkes Fremtrængen lige til Nanking,

Freden i Aaret 1858, som Englænderne og Franskmændene i

Forening kunde diktere i det indtagne Tien-Tsin, og Freden i

Aaret 1860, som Chineserne maatte indgaae, efter at Sir Hope

Grant og General Cousin-Montauban havde slaaet dem i Træf-

ningen ved Pa-li-kao og besat Peking, have efterhaanden aabnet

Europæerne China paa en Maade, hvorom for en Menneskealder

siden neppe Nogen drømte; Aaret 1862 saa allerede to af de

danske Skibe i chinesisk Fragtfart, Briggerne Chico og Canton fra

Aabenraa , fore det danske Flag et Par hundrede Mile op ad

Floden Yang-tse-Kiang til Staden Hankov; men det østlige eller

chinesiske Tibet har ikke fulgt med Tiden, det har ikke villet

opgive det gamle, strenge Udelukkelses-System. Regjeringen i

Øst- Tibet frygter for, at naar det først blev tilstaaet Englæn-

derne at komme ind i Landet , vilde de faae Lyst til det og

sluge det, som de allerede have slugt saa mange andre Lande,

og Chineserne frygte for Tabet af deres Monopol paa Thee-

handlen med Tibet. Den engelske Consul Morrisons Angivelse

om, at det chinesiske Rige nu uden Fare kan gjennemreises

og undersøges af Europæerne , har derfor i det Mindste en

Undtagelse i Øst-Tibet, her har man endnu hele den nedarvede

Utaalsomhcd mod Indiens europæiske Erobrere eller Mændene

fra <-Peling»*), mod hvilke de tibetanske Grændsemyndigheder i

') Peling er det tibetanske Navn for Europa, Feling-pa for Europas Befolk-

ning, paa samme Maade som Tibetanerne kalde sig selv Bod-pa. Det
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Aaret IH27 selv Iroi'do al burde ailvarr dcros imliskc Nabofolk,

dragende dem til Minde , «al i gamle Tider var der ikke Tale

om I'eiing-pa, et daarligl og lille Folk, hvoraf Mange dog nu

livert Aar besoge de ovre Landskaber«').

I del briliske Indien var det imidlertid i den nyere Tid

blevet Gjenstand for storre Interesse at stifte nøiere Bekjendt-

skab med Øst-Tibet , og da man for Europæere , der vilde

trænge længere ind i Landet , kun kunde forvente næslen

uovervindelige Vanskeligheder og Farer, gik den britiske Flegje-

ring i Indien i Aaret IStll ind paa et Forslag om at benytte

Pandit'er eller brahmanske Videnskabsmænd til et Hverv, der

ikke synles at kunne udfores af Englænderne selv. Man log

et Par saadanne i Tjeneste ved den store trigonometriske Op-

maaling i Indien , og de viste sig meget intelligente , lærte

hurtig at bruge Sexlant og Kompas og uden Vanskelighed at

kjende de slørre Stjerner-). Da de i Aaret 1865 første Gang

begave sig paa Veien lil Øst -Tibet, medtoge de, foruden et Par

større Sextanter, som de anbragte i Reisekassens skjulte Gjemme,

nogle Lomme-Sextanter, Lomme-Kompasser, Lomme-Kronometre

og Hypsometre lil Vandkogning. Kviksølv medførtes i en Kokus-

nød og i Muslingskaller lukkede med Vox. Panditerne udgave

sig i Øst-Tibet for at være Bisahiri eller hjemmehørende i det

briliske Alpeland Bisahir, hvis Befolkning af Kjøbmænd, eller

af Uandelsreisende som Savoyarderne, fra umindelige Tider har

havt et Privilegium paa at reise i Øst-Tibet uden Undersøgelse.

tibetanske Navn for Europæerne svarer til Chinesernes Folanghi , til

Persernes og Tyrkernes Feringhi og er ligesom disse Navne en Omskri-

velse af Franker-^iwnet. Jvfr. Hue, Souvenirs dun Voyage dans la

Tartarie, le Thibet et la Chine. II, 265, 298, 319. Neumann, Geschichle

des englischen Reickes in Asien. II, 603.

') Et slørre Udtog af denne hyperbolske Henvendelse til Bisahir meddeles

hos Cunningham, History of the Sikhs. p. 195.

'I Panditernes Navne bleve ogsaa, efter at deres første Reise til Tibet var

overstaaet, hemmeligholdte, for ikke at berede dem storre Vanskelighed

paa de andre for dem bestemte Reiser.
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Den flinkeste af Panditerne iførte sig ogsaa senere, for saaledes

lettere at kunne bane sig Vei til Lhassa — Dalai Lamas Stad,

Tibets Rom — en Ladakis eller Mellemtibetaners Dragt og anlagde

sig den tibetanske Haarpidsk i Nakken , medens han , skjøndt

selv en Dyrker af Brahma, med megen Dygtighed ogsaa gjorde

Brug af det Bedehjul og den Bosenkrands, som Buddhisterne

gjerne pleie at have hos sig, men som for denne Re ise vare

blevne indrettede noget anderledes. Bedehjulet eller Bede-

maskinen er, som bekjendt, en Kobber-Cylinder, som let lader

sig dreie om en Axe, der indvendig bærer en Papirrulle med

den evige buddhistiske Ben »Om mani padme hum», og hvoraf

hver Omdreining bliver agtet lige med udtalt Gjentagelse af

denne Bøn , men Panditens Bedehjul havde i Stedet for sin

Papirrulle lange Papirstrimler, der sikkert kunde optage alle

Slags Noter, da Bedehjulet aldrig blev undersøgt af Toldembeds-

mændene; det var ogsaa meget nyttigt paa anden Maade , da

Panditen, saasnart Nogen nærmede sig, ved hvis Tiltale han ikke

kunde ønske at see sig afbrudt i sin Beskjæftigelse, kun be-

høvede at dreie Bedehjulet for at bortfjerne den Nysgjerrige,

der nu troede ham hensunken i religiøs Betragtning. Pan-

ditens Rosenkrands var ikke heller ganske af den sædvanlige

Art, den talte ikke, efter Forskriften for Buddhisterne, 108

Perler, men kun 100, hver tiende større end de øvrige, og blev

saaledes et brugbart Maaleinstrument paa den lange Opdagelses-

reise; den kloge Indier bar den i sit Ærme, ved hvert 100

Skridt lod han en Perle løbe igjennem Fingrene, saa at selv

betydelige Afstande senere kunde aflæses paa Krandsen.

Det geographiske Udbytte af denne Reise til Øst-Tibet,

som begyndte i Aaret 1865 og endte i Aaret 1866, har været

Bredebestemmelse af 31 forskjellige Punkter paa Reisen og en

omhyggelig Opmaaling af den fulgte, tre hundrede iMile lange

Vei, hvorved Brahmaputras Løb er bleven fastsat fra dens Udløb

i Nærheden af iMansarovarsoen og indtil dens Optagen af Floden

Kichu Sangpo, der af den omtalte Pandit bliver nævnet som
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den Strom, hvorved Lliassa, Dalai Lamas Slad, ligger'). I Aarct

1867 sendtes Paiidileme, nu forstærkede med en Iredic, paany

over Himalaya, for at undersøge en anden Strækning af Øst-

Tibet; de udgave sig atter for Bisaliiri-Kjøbmænd, og det lykkedes

atter at overvinde Vanskelighederne ved at trænge ind i Landet;

det var Nari Khorsum, eller den vestligste Provinds i det chi-

nesiske Tibet, der denne Gang blev gjort til Gjenstand for Un-

dersøgelse, og det geographiske Resultat af denne Ucise blev

især den nu opnaaede Vished om , at Floden Indus eller

Si'ngh-gi-Chu (d. e. Løvefloden), som Navnet lyder i Tibetanernes

Mund-), nær ved sin Kilde, Nord for Himalaya, har et østligt

Tilløb, og at dette østlige Tilløb, som Tibetanerne selv kun

nævne som Singh-gi-Chu eller Singh-gi-Khamba (d. e. Løvemun-

den), virkelig ogsaa er den egenlige Indus, hvorimod den an-

den Arm , der tidligere urigtigen har været anseet for Hoved-

armen , er meget mindre end den østlige og hos de Indfødte

altid har et andet Navn, Garjung-Chu-''). Den sidste paa den

') Montgomerie, Report of a Route-Survey from Nepal to Lhassa, and thence

through the upper valley of the Brahmapiitra to ils souice, i Journal of thc

Royal Geographical Society. Vol. XXXVIII (London. 1S6S.), p. 129—219.

') Chu betyder Flod eller Vand overhovedet. Hunter, A comparative Dic-

tionnary of the Languagcs of India and High Asia. London. 1S6S. 4o.

p. 150, 161.

') De paa denne Reise gjorte Iagttagelser bleve allerede benyttede til del

værdifulde Kaart: »Turkeslan and the adjoining portions of Dritlsh and

Russian Terrilories, mapped on the basis of the Surveys made by British

and Russian Officers up to 1867 and on recent Itineraries; compiled

and photizincographed under the orders of Lieut.-Coionel J. T. Walker,

Superintendent Great Trigonometricai Suivey of India at his office in

the Dehra Doon, August 1868.^ I Europa fik man dog først en almin-

deligere Kundskab om den mærkelige Reise ved en Korrespondance-

artikel fra Indien, dateret Calcutta den 19de Januar 1869, der blev med-

deelt i Times af 17de Februar 1869 og derefter oversat i Fastlandets

geographiske Tidskrifter. Denne første Beretning kunde strax tilbage-

kalde Mindet om det gamle Sagn, hvorved jeg her har dvælet, og lod

mig ikke uden Spænding imodesee den udforligere Beretning, der nu er

bleven meddeelt af Montgomerie, Report of the Trans-Himaiayan Explo-

rations during 1867, i Journal of the Royal Geographical Society. Vol.

XXXIX (London. 1869.), p. 146—187.
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samme .Ma;ide udførle Undersøgelsesreise , hvorom Noget er

kommet til vor Kundskab, fandl Sled i Aaret 1868; den tredie

Pandit, der havde deeltaget i den forrige Reise, og hvem Under-

søgelsen i Øst-Tibet denne Gang var bleven overdraget, naaede

nu, i sin igjen paatagne Rolle af en Bisahiri-Kjøbraand, ved et

nyt Desøg i Nari Khorsum frem lige til Rudok, som ligger i

det nordvestligste Hjørne af det chinesiske Tibet — og af hele

det chinesiske Rige — , der her tjener som et Grændsefort

mod Ladak eller Mellem-Tibet, og som har været omtalt af en-

kelte europæiske Reisende , men endnu ikke været betraadt af

nogen Europæer^).

Hvad der for os under vor Undersøgelse maa give Pan-

diternes Reiser den høieste Betydning, er de Oplysninger, som

de ogsaa have havt Leilighed til at hjembringe om de rige

Guldleier i Øst-Tibet. Allerede paa den første Reise Qk den

Pandit, som det lykkedes at naae Lhassa, Underretning om, at

der halvanden Maaneds Reise fra Lhassa blev udgravet Guld

i stor Mængde , og efter hvad han hørte saavel paa dette sit

Besøg til Lhassa, som paa den følgende Reise gives der ogsaa

i nordvestlig Retning en heel Række af Guldleier, der strække

sig fra Lhassa lige til Rudok-). Paa den anden Reise i Øst-

Tibet, i Aaret 1867, traf han ogsaa selv i Provindsen Nari

Khorsum en stor Leir af tibetanske Guldgravere. Han traf

dem ved Thok-Jalung^ det største Guldleie i den Deel af Lan-

det, hvor de heller ikke havde glemt i de nøgne Klippevægge

al udhugge og med hvide Stene at fremhæve Bogstaverne i de

hellige Bønneord "Om mani padrae hum« efter saa kæmpemæs-

sig en Maalestok , at de kunde sees i en stor Afstand. Pan-

') Montgomerie, Report of the Trans -Himalayan Explorations made du-

ring 1868 , i Proceedings of the Royal Geographical Society. Vol. XIV

(London. 1870.), p. 207—212.

2) There is a whole string of gold-fields extending all the way from Lhasa

to Rudok. Montgomerie , Trans-Himalayan Explorations during 1867,

i Journal of the Royal Geographical Society. XXXIX, 154.
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(lilcii lorblt'v i flere Da;,'e hos dem og benyUede Tiden til at

indhente Oplysninger om deres Forhold. Del er Enhver tilladt

at gravi' mod at betale en aarhg Afgift af Guldet, veiende en

«Saishti», eller to Femtedele af en Uiice Guld, men Myndig-

hederne i Lhassa holde dog et vaagcnt Øie med Guldleicrne,

og en Guldkommissar, eller den saakaldte »Sarpon«, har Over-

opsyn over hele Gulddislriklet eller, som det nævnes, «Sarlhol'>,

medens hvert Guldleie tillige har sin egen Forstander*). Ud-

gravningen udføres med lange Jernspader, og Panditen fandt,

at den Deel af Guldleiet ved Thok-Jalung , der var Gjen-

stand for Arbeidot, var en stor Udhuling med en Hrede fra

10 til 200 Skridt og en Længde af en engelsk Miil eller en

Fjcrdingvei; den havde en Dybde af 25 Fod, saa at man havde

gjort Trin til at stige ned i den. Udbyttet af Guldet synes at

være betydeligt og Fundene ere stundom meget vægtige; Pan-

diten saae en Guldklump, der veiede lo Pund. Med Hensyn til

Guldprisen i Thok-Jalung forvissede han sig om, at denne ikke

var synderlig høi, ikkun 30 Rupier (25 Rigsdaler) for Uncen.

Der fandtes ogsaa to T^lte, som tilhørte Leirens Guldsmede;

disse vare, ligesom overhovedet de fleste Guldgravere, fra en

fjernere Egn af Øst-Tibet, fra Provindsen Chung eller Omegnen

af Shigatze. Saaledes som de her ere blevne skildrede, gjen-

fandtes Forholdene i Thok-Jalung atter i alt Væsenligt i Aaret

1868, da ogsaa den tredie Pandit paa sin Tilbagevenden fra

Rudok besøgte de her leirede Guldgravere, efter at Tilbagevan-

dringen allerede i Forveien havde ført ham først forbi et andel

Guldleie ved Thok-Nianmo, og derpaa ogsaa givet ham Ledighed

til at see Guldleiet ved ThoJc-Sarhmg, der i sin Tid havde været

Lloved- Guldleiet i Egnen, men som nu for en stor Deel var

blevet forladt eder Opdagelsen af Guldleiet ved Thok-Jalung^).

') Sar er det tibetanske Navn for Guld, deraf Sar-chu eller Guldstrommen,

Sar-lhol, Sar-pon.

*) The next pKicc of importance seen was Tholc-Sarlimg , whicli at one

time liad beeii tlie chief goid-fieid of tlie dislrict. Montgomeric, Trans-
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randilen var der kommen forbi en slor Udhuling, hvorfra Guldel

var blevet udtaget, 30 til 40 Fod dyb, 200 Fod bred og to

engelske Mile eller en halv dansk INIiil i Længden. Endnu kan

tilføies, at ved Siden af de her omtalte Guldleier, der omtales i

Major Montgomeries Beretninger om Pandilernes Reiser, blive

paa et til disse Beretninger føiet , af ham tegnet Kaart Thok'

Munnakj T/wk-Bagyok , Thok-Eahung og Thok-Dalung angivne

som andre, i Arbeid tagne Guldleier, der ogsaa i Nærheden af

de omtalte skal ligge i Sarthol.

Fra en anden Side vide vi , at Sarthol eller Guldlandet,

hvormed disse Undersøgelsesreiser nu have ladet os stifte nær-

mere Bekjendtskab, under delte betegnende Navn, saaledes som

det sees af de tibetanske Krøniker, allerede har været kjendt i

det tiende Aarhundrede af vor Tidsregning*). Og vi ville nu

her søge at gjøre gjældende , at om man endog fra det tiende

Aarhundrede gaaer halvandet Aarlusind tilbage i Tiden , have

de samme Egne seet den samme Færd af tibetanske Guldgravere,

hvortil de endnu ere Vidner; med andre Ord: i de tibetanske

Guldgravere, som Pandilerne have lært- os at kjende, gjenfinde

vi Oldtidens guldgravende Myrer.

V.

Hvad for det Første de stedlige Forhold angaaer , afvige

disse ikke fra, hvad der findes antydet i Oldtiden, hvori Herodot

Himalayan Explorations during 1868, i Proceeding of tlie Royal Geogra-

phical Sociely. XIV, 210. Det er formodentlig til det samme Sted, der

har været sigtet, naar den Pandit, der i Aaret 1867 naaede Lhassa, i

sin Dagbog bemæri^ede: -To tlie norlh-east of Lliasa, and one and a

half month's yourney from it, at Sarha or Thoh
,

gold is extracted in

large quanlilies« (Montgomerie, Report of a Route-Survey from Nepal

to Lhasa, i Journal of tlie Royal Geographical Society.' XXXVI II, 174.).

Under Forudsætning af Stedseeuheden maa i de sidstanførte Ord An-

givelsen i Nordost beroe paa en Misforstaaelse , der maa være meent

Nordvest.

1) .Ivfr. Schiagintweit-Sakiinlunski, Reisen in Indien und Hochasien III, -18.
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salte (le guUlgravonde Myrer i en Udørken (^Qrjfitt]), Of,- livori

det hos Slrabo findes berørt, at de skulle have lijemme paa et

Djergplateau [oQonédiov] af omtrent 3,000 Stadiers, eller 70 til 80

geographlske iMiles Omfang. Disse Antydninger passe i deres

Almindelighed ikke ilde til Tibets lløiterrasse med Guldleierne i

Provindsen Nari Khorsum. Pandilerne, der i Aaret 1867 besøgte

Landet, fandt, at dette Øst for Gartok — der ligger ved Bredden af

Garlung-Chu og allerede har Navn af sin høie Beliggenhed') — var

« et stort, øde Bjergplaleau« eller, som de ogsaa have udtrykt sig,

«en øde og tør Iløisletle«-), der kaldes Chojothol eller Antilope-

Sletten paa Grund af den store Mængde af disse Dyr, som man

finder her; nier viste sig ikke Tegn til nogen Sti, hverken

Huse eller Telte vare at see , og de Beisende bleve bange for

ei at kunne finde Vand»; «intet drikkeligt Vand kunde opdrives,

indtil de fandt en Gletscher og smeltede dens lis«'''). Den af

Panditerne, der trods disse Vanskeligheder og Besværligheder

dog selv naaede frem lige til Thok-Jalung, fandt ogsaa endnu

dette Sted med Guldgravernes Leir «paa en vid, øde Slette«^),

og da han paa Tilbageveien i Forening med de andre Panditer

den 4de September var brudt op fra Giachuroff, eller en tibetansk

Leirplads ved Indus, der kaldtes med dette Navn, traf de vel

Nomader med Faareflokke og Kvæghjorder, men saae dog endnu

ikke det mindste Spor til Landets Dyrkelse, førend de den 7de

September naaede en lille Landsby, der frembød den første

') Tok oder genaucr thog heiszt «i]as anfangende, das oberste, dashochsle«.

Schlaginlweit-Sakunlunski, Reisen in Indien und Hochasicn. Ilf, 54.

^) A vast desoiate plateau. — The desolate and arid table-land. Montgo-

nierle , Trans-Himalayan E.\plorations during 18G7 , ; Journal of thc

Royal Geographical Society. XXXIX. 149, 150.

') On a head no signs of a path, or of either houses or tenths, werc to

bee seen, and Ihe party became anxious as to fresh waler. — No po-

table water couid be got, till they found a giacier and melted ils ice.

Montgomerie, Trans-Himabiyan Explorations during 18G7, i Journal of

the Royal Geographical Society. XXXIX. 149, 150.

*) In a large desolate plain. Montgomerie, Trans-IIimalayan Explorations

dniing 1867, i Journal nf the Royal Geographical Society. XXXIX, 151.
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Plet af Kultur*); om Reisen fra Thok-Jalung til Klostret Tadum,

der ligger paa den store Vei til Lhassa, blev det fortalt dem,

at den ligeledes gaaer «over store Sletter«-), og da den Pandit, som

i Aaret 1868 naaede Rudok, herfra gik tilbage til Thok-Jalung,

saa han ingen høie Bjergtoppe i Nord og Øst, men fandt kun

Tegn til, at der ogsaa maa findes en meget udstrakt Slette i denne

Retning, som Tibetanerne netop omtale som Chang-tang eller

«den store Slette«-''). Det er ogsaa kun paa den nordøstlige Side

af den Arm af Indus, som Tibetanerne kalde Singh gi-Khamba,

at alle de ovenfor anførte Guldleier ligge; Singh-gi-Khamba

minder for saa vidt om den Maade, hvorpaa Floden Kampylinus

i Olliden bliver nævnt hos Ælian.

De stedlige Forhold forklare ogsaa, hvorfor de tibetanske

Guldgravere strax kan have vakt ForestilUng om Dyr. Himalaya-

kjædens Navn har overhovedet den samme Oprindelse som

Sneehættens, som die Schneekoppe, Snowdon , Ben Nevis eller

Sierra Nevada"*), Dhavalagiri betyder «det hvide Bjerg« ligesom

') When the came to a small viilage with tlie first patch of cultivation.

Montgomerie, Trans-Himalayan Kxplorations during 1867, i Journal of

the Royal Geographical Society, XXXIX, 156.

*) Tilis route crosses some comparatively low ranges, but is said gene-

rally to run over great plains. Monigomerie, Trans-Himalayan Explo-

rations during 1S67 , i Journal of the Royal Geographical Sociely.

XXXIX, 162.

') Which all tends to prove the existence of a large plain in that direc-

tion, the term Chang-tang meaning more over «the great plain«. Mont-

gomerie, Trans-Himalayan Explorations during 1867, i Proceedings of

the Royal Geographical Society. XIX, 208 — 209. Det anforte tibetanske

Ord forklares noiere af Strachey (On the physical Geography of Western

Tibet, i Journal of the Royal Geographical Sociely. XXXlll, 21.): 'Chang-

tang literally means the North-Plain, but in common parlance an

elevated plain, or wide open valley, too high for any but pastoral uses,

and generally a country of such valleys.

»

*) Af den græsk-romerske Oldtids Forfattere, der nævne Himalaya, efter

Formen Himavat, som Imaus, veed allerede Plinius (H. N. VI, 17.), at

Navnet i de Indfødtes Sprog betegnede Bjergkjæden som sneerig (inco-

larum lingua nivosum significante); her viser sig det samme Kjendskab

til Forholdene, hvormed Ptolemæus (Geogr. VI, 13.) ogsaa har Navnet

for Lille Tibet olier Balti: nnQu to "Iiåkov oqos Evkrai.
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Libanon eller Montblanc, og endnu høiere end Montblanc erTliok-

Jalung, hvor rjiildgravernes Leir efter Pandilens Maaling stod

16,330 Fod over Havfladen V). Panditen , der opholdt sig ved

Thok-Jalung fra den 26de til den 31te August 1867, siger, at

han paa alle sine lieiser aldrig har kjendt en saa bidende Kulde

som ved Thok-Jalung , og det blev ham da ogsaa her fortalt

af Formanden for Guldleiet, at alle Guldgraverne om Vinteren

ere klædte i Peltsværk, da Ingen ellers vilde kunne leve her-).

Men nsar Tornæus fandt, at Lapperne, iførte deres laadne Rens-

dyrdragt fra Top til Taa, med selve Ansigtet dækket paa Øine,

Næse og Mund nær, «ikke toge sig anderledes ud end Dyrene

selv«'''), har den samme Forestilling vistnok med større Lethed

'j MoDtgonierie, Trans-Himalayan Explorations durlng 1867, i Journal of

the Royal Geographical Society. XXXIX, 152. Aaret i Forveien havde

Panditen fundet, at Hovedstaden i Øst-Tibet, Lhassa, ligger i en Høide

af 11,699 Fod over Havfladen, altsaa flere tusind Fod høiere end
St. Maria ved Monte Stelvio, der ligger 7,814 Fod hoit, elier end
Hospitict paa Store St. Bernhard (Mons Penninus), som siden det tiende

Aarhundredc, da dét blev opfort af St. Bernard de Jlentlion, en savoyisk

Adelsmand, slaaer i en Høide af 7,546 Fod. Det er kun i Araerika, paa

Andesbjergenes snevre Plateau, at man træffer Byer, der hæve sig endnu
høiere end Lhassa over Havfladen: Calamarca i Bolivia 13,260 Fod, Potosi i det

samme Land 1 2,940 Fod; Quito i Ecuador naaer kun til 9,265 Fod. Men
medens Byerne i Bolivia ligge i den tropiske Zone, ligger Lhassa over

30 Grader Nord for Æquator, og man har da ogsaa der til sine Tider

streng Kulde, om endog ei saa streng som ved Thok-Jalung, hvor Guld-

gravernes Leir af alle af Mennesker permanent beboede Steder, baade i

Nari Khorsum og overhovedet, er det hoiesle, der kjendes.

'j He told thePundit, that he and every one else wore furs in the winter,

and that Ihey could not live at that season without them. Monlgomerie,

Trans-Himalayan Explorations during 1867, i Journal of the Royal Geo-

graphical Society XXXIX. 152. Lomer (Verbreitung der Pelzthiere auf

unserer Erdoberflåche. Leipzig. 1872. S. 67.), der omtaler Brugen af

Peltsværk som Æres- og Embedsdragt i China, har ikke været opmærk-
som paa Pehsenes store Betydning for Tibet.

3) Lt loto habitu videantur pilosi haud secus ae Ipsæ feræ. Johannes Tor-

næus's Ord i Joannis Schcfferi Lapponia. Argentorati. 1673. 4o. p. 208.

Ordene findes ikke i Tornæus's Beskrivelse af Lapmarkerne, som Scheffer

allerede kjendte som Haandskrift , og som nu haves trykt (Prosten och

Kyrko-Herden i Tornå Mag. Johanni J. Tornæi Beskrifning ofver Tornå

och Kemi Lappmarker. Forfatlad år 1672. Stockholm 1772.), men ere

Overs, over d. K. D. Vidensk. Selsk. Forh. 1873. 3
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kunnet vækkes ved at træffe de guldgravende Tibetanere i deres

Vinterdragt. Den har jo allerede for Fremmede af den ariske

Race kunnet fremkaldes ved de tibetanske Ansigter alene; Næse-

ryggen er hos Tibetanerne yderst flad*), og efter at Pallas har

bemærket, at man hos Mongolerne og i den siberiske Grændseby

Kiæchta ikke sjeldent støder paa Tibetanere, tilføier han, at

de "alle have en næsten utrolig Abelighed i deres Ansigter» ^).

Og hertil komme nu Tibetanernes besynderlige Skikke. »Deres

sædvanlige Maade at hilse paa er den, at de række Tungen ud,

skjære Tænder, nikke med Hovedet og kradse sig bagØrene»^),

formodentlig tagne af et andet, nu ei længer kjendt Haandskrift af

Tornæus, nemlig af den "Narratiuncula de Lapponlbus eorumque mori-

bus», hvorom Schelfer selv har bemærket (Joannis Schefferi Suecia

Literata seu de Scriptis et Scriptoribus Sueciæ Opus posthumum, editum

a Johanne Moilero, Flensburgo-Cimbro. Hamburgi. I69S. p. 157.): «Exstat

Ms. in Bibliotheca mea.»

') Eine Brille europåischer Art, die auf dem Nasensattel ruht, kanu einem

solcheu Gesichte nicht aufgesetzt werden. Schlagintweit-Sakiilunski,

Reisen in Indien und Hochasien. Il, 49.

*) Eine fast unglaubliche Affenåhnlichkeit in ihren Gesichtern. Pallas,

Sammlungen historischer Naehrichten liber die mongolischen Volker-

schaften. Petersburg. 1776—1801.11,407. Denne Abelighed har allerede

bragt en fremmed Tilsætning til et tibetansk Oldsagn om Stammens

første Forældre, der har været ældre end Buddhismens Antagelse, for saa

vidt nemlig dette Sagn i sin nuværende buddhistiske Skikkelse lader

Tibetanerne nedstamme fra en Hanabe og Hunabe (Koeppeii, Die Religion

des Buddha. Berlin. 1S57— 1859. 11,44—45.). Thi Tibet har ingen Aber,

og den haandgribelige Tilsætning er vistnok kun et Udtryk for den Over-

raskelse, hvormed de buddhistiske Missionærer fra Hindoslan, der have

optaget Oldsagnet i deres buddhistiske Legende, her have stodt paa den

turanske eller, efter Blumenbachs Betegnelsesmaade, saakaldte mongolske

Races fra deres eget saa afvigende Physiognomi.

3) Disse Ord ere tagne af Joseph Dalton Hookers "Himalayan Journals«

(Second Edition. London 1855. Voll. I— II.), men da den engelske Botani-

kers Skrift ikke findes i vore Bibliotheker, optages de her efter Over-

sættelsen hos Perly, Grundziige der Ethnographie. Leipzig und Heidel-

berg. 1859. S. 129. 1 alt Væsenligt tillægger ogsaa den franske Missionær

Hue Tibetanerne denne Hilsemaade: «0n se range dans les rues pour

les laisser passer, et chacun leur tire la langue en signe de respect.

Dans le Thibet, quand on veut saluer quelqu'un, on se découvre la

tete, on tirc la langue, et on se gralte l'oreille droite; ces trois opera-
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og del gjælder om alle Tibetanere, fra de lioiesle til de laveste,

at de, naar de skulle sove, drage Knæerne tæt op til Hovedet

og hvile paa dem og Albuerne. De Tibetanere, som i Ladak

eller Mellem-Tibet bleve brugte ved den engelske Opmaaling,

havde man givet Telte, men de sov dog uforanderligen paa den

omtalte Maade , l'ordelende sig i en Rundkreds i Teltet ').

Man tænke sig kun nogle hundrede Guldgravere, dækkede med

Peltse, sovende i denne Stilling!

Men hvorfor er man kommen til at omtale disse dyrlignende

Mennesker som Myrer? Panditen , hvem vi skylde vor Kund-

skab om Forholdene ved Thok-Jalung , bemærkede allerede paa

sin første Reise i Øst-Tibet, at Vinden overalt er meget stærk

paa de tibetanske Høisletter-), og om den bidende Kulde under

Sommerdagene ved Thok-Jalung bemærker han, at denne vist-

nok mere hidrørte fra den kolde Vind, som bestandig blæste

her, end fra Stedets høie Beliggenhed. Guldgraverne ere derfor

tions se font en méme temps.« — »Les Thibetains nous tiraient la langue,

en se grattant roreille«. — «li nous tira brusquement sa langue, et

s'en alla.« — «ll posa un genou en terre devant le Grand-Chef, et lui

tira respectueusement la langue«. (Hue, Souvenirs d'un Vojage dans la

Tartarie, le Thibet et la Chine. II, 2G6, 316, 465, 470.).

') The position, in which Tibetans sleep , is a most extraordinary one;

they invariably draw their knees close up to their heads , and rest on

their knees and albows , huddling every scrap of clothing they can

muster on to their backs. Those, who are better off, rest. in this manner

on a sort of mattrass that rises towards Ihe head; and the poorer people

in standing camps generally nianage to get a suitable slope on the moun-

tain side , or to arrange stones and earth so as to rise in the same

way; but rich and poor adopt the same position for sleeping. The Ti-

betans employed in Ladak by the Survey, though provided with tents

(shouldaries), universally slept in the way described abowe, arranging

themselves in a circle round the tent. This posiUon is most probably

adopted in order to secure as much warmth as possible for the sto-

mach, the thighs pressing against it and thoroughly cxcluding the external

air. Montgomerie, Trans-Himalayan Explorations during 1867, i Journal of

the Royal Geographical Society. XXXIX, p. 155.

'} The Avind throughout Tibet is generally very strong in the table-lands.

Montgomerie, Report of a Route-Survey from Nepal to Lhasa, i Journal

of the Royal Geographical Society. XXXVIll, 152.

3*
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ikke blot nede i Jorden, naar de ere ved deres ArLeide i den

store Udhuling — Panditen kunde, da han nærmede sig Thok-

Jalung, høre de Arbeidendes Sang, inden han kunde see dem —

,

men af Hensyn til de kolde Vinde staae ogsaa de smaa mørke

Telte — af et af sorte Yak-Haar gjort Filtstof — , hvori de ellers

opholde sig, i en Hække Fordybninger, hvortil man maa gaae ned

ad lavede Trin. «Guldgraverncs Teltew, melder Panditen udtrykke-

lig, oere uden Undtagelse opstillede i Fordybninger 7 eller 8 Fod

under Jordens Overflade, for saaledes at holde Vinden borte«*).

Hvad Herodot havde erfaret om de guldgravende Myrer, at ogsaa

«de gjøre sig Boliger under Jorden«-), gjælder saaledes bogstavelig

ikke mindre om Guldgraverne ved Thok-Jalung, og denne Over-

.eeasstemmelse gav da vistnok ogsaa, i Forening med Guldgravernes

travle Flid, den første Anledning til Myrenavnets Anvendelse i

den fjerne Oldtid,

Thi at de gamle Sagn om guldgravende Myrer oprindelig

have gjældt de tibetanske Guldgravere paa Høislelten, synes

at bringes til Vished ved et Vink fra Oldtiden, der heldigviis

er blevet bevaret , og hvorpaa jeg troer at turde lægge den

største Vægt. Det skyldes Grækeren Megasthenes. Han blev

af Stifteren af det græske Dynasti i Syrien, Seleukiis den Første

Nikator, sendt som Gesandt til Kong Sandrakottus i Indien,

der efter Alexander den Stores Død havde sat sig i Spidsen

for en national Bevægelse mod de græske Satraper, og til

hvis Fordeel den græske Konge gjorde Afkald paa alle Fordringer

paa Provindserne hiinsides Indus. I Grækernes Sandrakottos

(^avåQcixotTOQ) eller Sandrolajptos {^aiåQoxtmoc) , som Navnet

af dem ogsaa anføres , har den nyere Videnskab forlængst

vidst at gjenkjende den indiske Kong Tschandragupta ^ der op-

1) The tents of Ihe diggers are always pitched in pils sonie 7 or 8 fcet

below the surface of tlie ground, so as to keep out the wind. Mont-

gomerie, Trans-Himalajnn Exploratioiis during 1867, i Journal of the

Royal Geographical Society XXXIX, 154.

') OvToi (vv ol fxvQfxriy.ig noitvfitvoi, otxtjoiy vno yrjy. Herodot. III, 102.
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rindelii,' var en Siulra, og i hvis Ophoielse man derfor allerede

synes at kunne spore Buddhismens begyndende Indflydelse;

Sønnesønnen Asoka, der aabcnl bekjendte sig til Buddhismen,

blev for den buddhistiske Religion, hvad Constanlin den Slore

senere er bleven for den chrislne Kirke'). I den indiske Konge-

stad, som Grækerne kaldte Palibothra, men som egentlig hed

Pataliptitra, har iMegaslhenes _dog ogsaa havt Leilighed til at

omgaaes Brahmanerne, eller som han kalder dem «Fhilosopherne,

der indtage den første Rang«, og ved den indiske Konges Elof

samlede han StolTet til et Skrift om Indien, som førte Titlea

T« 'It^dixd, men som desværre kun i Brudstykker er kommet

til os gjennem andre af Oldtidens Forfattere^). Af en af disse,

af Strabo , der selv kun nærede liden Tillid til Megasthenes,

seer man, at denne har bragt Grækerne følgende Meddelelse om

Indiens vidtomtalte, guldgravende Myrer: o Det er om Vinteren,

at de opgrave Jorden, som de ophobe ved Indgangene ligesom

Mulvarpe '')». Den samme -Oplysning fra Megaslhenes møder

senere igjen hos Plinius, ogsaa han har denne Beretning om

Myrerne: «Z>e opgrave Oiddet ved Vintertid, hvorefter Indierne

bortsnappe det om Sommeren«^). Men nu melder den indiske

Pandit os høist mærkeligen om Guldgraverne ved Thok-Jaluut;:

"Trods Kulden foretrække Guldgraverne dog at arbeide om Vin-

teren, og Antallet af deres Telte, der om Sommeren beløbe sig

til 300, stiger om Vinteren til næsten 600. De foretrække

Vinteren, fordi den frosne Jord da bliver staaende og ikke let

udsætter dem for videre Forstyrrelse ved at falde ind«^).

') Koeppen, Die Religion des Buddha. I, 1 GI— 166. Af den græslc-romerslce

Oldtids Forfattere vidste ogsaa Justin (XV, 4.), at Sandraiiottus var

humili genere natus (d: en Sudra).

*) De ere samlede af Schwanbeck: Megasthenis Indica. Bonnæ. 1846.

') ^Oqvitovgi cTf )(fifxu)ui> TTju Y^y; amofvovai rs noog toI? OTOfxioi?,

xa&(in(Q ol clarfcikaxii. Megaslhenes lios Strabo. XV, 1.

*) Erutum hoc ab iis tempore hiberno , Indi furantur æstivo tempore. Plin.

H. N. XI, 36.

*) Spite of the cold , the diggers prefer working in the vdnter ; and the

number of their tents, which in summer amounts to 300, rises to nearly
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Skjøndt de tibetanske Guldgravere ikke ere uden Vaaben,

— thi ligesom Megasthenes havde hørt om de guldgravende

Myrer, at de ^levede af Jagt*)«, høre vi om dem, at de til deres

Føde skyde den vilde Yak og andre vilde Dyr-) — , ere de dog

ikke sikkre for røverske Overfald paa den øde Høislette. Den

tredie Pandit, der i Aaret 1868 blev sendt til Øst-Tibet, oplevede

selv et saadant Overfald , da han paa sin Tilbagevenden fra

Rudok var kommen til en tibetansk Leir i Nærheden af Guld-

leiet ved Thok-Nianmo , hvor der dengang holdtes et aarligt

IMarked, og hvor den saakaldte Sarpon eller Overopsynsmanden

over hele Gulddistriktet netop ogsaa havde indfundet sig. Over-

faldet af den beredne Røverflok, der sagdes at 'komme fra den

store Tengri-nor, eller Søen Nam-tso-Chimbo, endte i det Til-

fælde med, at Røverne ved en Overeenskomst bleve kjøbte til

at drage bort-"'), men det viser sig saaledcs ikke at være nogen

overflødig Forsigtighed, at de guldgravende Tibetanere ogsaa med-

tage Uunde, som Vegetius allerede i sit Skrift om det romerske

Krigsvæsen anbefalede som et godt Værn mod Overrum-

plinger^), og der af saa mange Folk i Oldtiden ;ere blevne brugte

som gode Slridsfæller. I det trettende Aarhundrede priser

Marco Polo Tibetanernes Hunde, som han kalder «store som

Æsler« , for deres Dygtighed til at gribe fat paa de vilde

Dyr ^) , og i vort Aarhundrede har Mir Izzet Ullah , hvis

600 in tointer. They prefer the ivinter, as the frozen soil then stands

well and is not likely to trouble them much by falling in. Montgomerie,

Trans-Himalayan Explorations during 1867, i Journal of the Royal Geo-

graphical Society. XXXIX, 154.

M ZcjfTf? (Ino ^iJQag. Megastiiencs hos Strabo. XV, I.

*) Montgomerie, Trans-Himalayan Explorations during 1SG7, i Journal of

the Royal Gcographical Society. XXXIX, 155.

^) Montgomerie, Trans-Himalayan Explorations during 1868, i Proceedings

of the Royal Geographical Society. XIV, 209. Steppesøen Tengri-Nor

(d. e. Himmel-Søen), ni Dagsreiser Nord for Lhassa, omtales nærmere

hos Ritter, Erdkunde. IV, 228.

^) Vegetius. IV, 26.

^) 11 ont chiens niastins grans comme asnes, qui sont moult bons å pren-

dre hestes sauvages. Le Livre de Marco Polo. H, 380.
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Heise gjennem Tibet ovenfor er bleven omtalt, gjort denne Op-

tegnelse: »Hundene i Tibet ere lo Gange saa store som de i

Ilindostan; de have et stort Hoved, lange Haar, megen Styrke

og meget Mod; man siger, at de kunne staae sig mod en

Løve»^). Panditen, som vi nu skylde vore bedste Efterretninger

om Øst-Tibet, og som allerede, inden han kom til Guldgraverne

i Thok-Jalung, havde lært disse Hunde at kjende i Lhassa, siger,

at Tibetanerne kalde dem «Gyaki eller de kongelige Hunde«^/.

Man kan ogsaa let faae den Tanke, at disse Tibets glubske og

kæmpestore Hunde stundom ere blevne forvexlede med selve

deres Herrer. Det er maaskee til disse Hunde og ikke til deres

Herrer, at der har været sigtet, naar Herodot erfarede, al der

endog hos Kongen af Persien gaves nogle af de guldgravende

Myrer, som man havde fanget og hidbragt fra deres Udørken*'').

Det er maaskee ogsaa til disse Hunde, at de oprindelige Kilder

til Megasthenes's Skildring egentlig have sigtet , naar de ikke

blot vidnede om «den overnaturlige Hurtighed"''), hvormed de

guldgravende .Myrer vidste at forfølge, hvorom allerede Herodot

havde hørt fortælle, men ogsaa lilføiede, at Indierne, der droge

ud for at frarane dem Guldet
,

pleiede at medtage Dyrekjød,

som de lagde paa forskjellige Steder , for at aflede Myrernes

Opmærksomhed fra, hvad der var i Gjære imod dem^). Det er

fremdeles maaskee til Hundene, at der nærmest har været sigtet,

naar Dio Chrysostomus, talende om Guldrøvernes Flugt og For-

følgelse, lader Myrerne, »naar de gribe fat paa dem, stride saa

længe , til de enten dræbe dem eller selv omkomme , efterdi

1) Voyage dans l'Asie centrale par Mir Izzet Ullah en 1812, i Klaproths

Magasin Asiatique. U, 16.

=*) The Lhasa people call them Gyaki or royal dogs. Montgomerie, Trans-

Hiraalayan Expioralions during 1867, i Journal of the Royal Geographical

Society. XXXIX, 152.

^) Elal yag avjujy xat Tiaga ^aatWi tw TliQaiwv , iv9ivTiv ^r^Qiv^ivTH.

Herod. III, 102.

*) Tdxoi vTifQffvii. Megasthenes hos Strabo. XV, 1.

*) Uqo? cTé TO Xn^tlv xgéu Sr^gftct ngoudiaat xaut /uigrj. Megasthenes

hos Strabo. XV, i.
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de ere de stridbareste af alle Dyr« *). Og det er maaskee

endelig til dem, at der kan have været sigtet, naar Biisbek,

blandt andre sjeldne Dyr, som Tahmasp, Schahen af Persien,

tilligemed flere kostbare Gaver lod en Gesandt overbringe Sul-

tan Suleiman den Anden, ogsaa betegner et med Myrenavnet,

saa at man i dette Tilfælde ved «det glubske og vilde Dyr«

mulig turde tænke paa en Hvalp, som havde tilhørt en tibetansk

Guldgraver eller o Myre«-). En jjeretning, hvorefter et Kobbel

tyrkiske Hunde skal have deeltaget i Krigen mod Russerne i

Aarene 1769— 1774, har de la Barre Duparcq meent egentlig

burde udtydes saaledes, at de saakaldte Segbandi, eller Hunde-

vogterne i Seraillet i Constantinopel, dengang i stort Antal bleve

sendte i Krigen, for at forstærke den svage Hær-^); dersom man

') Ot dé en(j9^c(v6fi$voi, dKoxovGi , xcet ud/ovTca y.mci).c(^6vi(? , icog dno-

d(.(vu)Ctv,
jI

clnoXTiivdJCiv uXxiuujiaToif yuQ ild Qtjqimv dnccPTCJU. Dio

Chrysost. Orat. XXXV.
^) Inusitati generis animantes, qualem memini allatam forraicam Indicam

mediocris canis magnitudine, mordacem admodum et sævam. Busbeks

Brev, dateret den IGde December loG2, i Gislerii Busbequii omnia quæ

exslant
,

p. 343. At Busbeks Skildring af Underhandlingerne mellem

Shah Tahmasp og Suleiman paa et andet Sted viser, at Dusbek ei

altid har hort rigtig efter, oplyser i. v. Hammer, Geschichte des osman-

nischen Reiches. III, 372.

2) De la Barre Duparcq, Les Chiens de Guerre. Etude historique, Paris

1869. p. 140. Jeg er dog ikke sikker paa, om de la Barre Duparcq har

fuldkomment Ret. For det Første var det maaskee ikke hiin Tids virke-

lige Hundevogtere i Seraillet, saaledes som han mener, der bleve sendte

Hæren til Forstærkning; thi lige siden Muhamed den Anden, da han

reducerede sin store Jagt-Etat, havde ladet sex Tusind af dens Hunde-

vogtere indtræde blandt Janitscharerne, havde der mellem disse efter

denne Stamme bestaaet særegne Regimenter, der beholdt Navnet Segban

eller Hundevogterne og stode under et særeget Overhoved, Segbanbaschi

(J. v. Hammer, Geschichte des Osmannischen Reiches. Pest. 1827—1835.

I, 244, 505, 611. II, 428—429.). Og i et Skrift, som de la Barre Duparcq

ikke har kjendt, men som har den nu saa navnkundige preussiske Felt-

marchal Moltke til Forfatter, nemlig i en historisk Fremstilling af den

russisk-tyrkiske Krig i Europa i Aarene 1828—1829, som Moltke udgav

anonymt, efter at være vendt tilbage fra sit flereaarige Ophold i Tyrkiet,

hvor han efter Sultan Mahmud den Andens Anmodning med flere preus-

siske Officerer havde forestaaet Reformeringen af den tyrkiske Hær,
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virkelig endnu i del forrige Aarhundrede ved .Mislydning har

kunnet forslaae om de tyrkiske Hunde, hvad der blev sagt om

dem, som de skulde være lydige, har Forliden i al Fald lettere

stundom kunnet komme til at gjere en modsat Forvexling.

Man behover derimod aldeles ikke at tænke paa de kæmpe-

store tibetanske Hunde, men kun at mindes, hvad vi nu have

erfaret om Feltsene, hvori de tibetanske Guldgravere indhylle sig

om Vinteren, for ligefrem at have den naturligste Forklaring af

en Beretning, der egentlig hidrører fra Nearchus. Denne, en

af Alexander den Stores Ungdomsvenner, fik, som bekjendt, da

den macedoniske Konge vendte tilbage fra Indien, det Hverv at

seile ned ad Indus og fra Indus's Munding over Havet at

naae til Mundingen af Euphrat. Nearchus havde beskrevet sin

Seilads i et eget Skrift, som det synes under Titlen nagdnXovg,

og efter hvad baade Strabo og Arrian meddele, havde han for-

talt, at det vel ei var lykkedes ham i Indien at see noget

levende Exemplar af de guldgravende Myrer, men at han der-

imod kunde forsikkre , at han havde seet Skind af dem ,
der

lignede Pantherskind M ; flere Skind, aftagne de guldgravende

Myrer, vare blevne bragte til den macedoniske Leir-).

omtales endnu Hunde som Deeltagere i den sidstnævnte Krig: »Da man

fur såmmlliche Truppen Zelte, Getreide, Vorråthe, Oehsen und Schlacht-

vieh, selbst Eunderte von Hunden zur Sicherung der Låger mitfuhrte,

so -war naturlich der Schwarm uuermesslich. Dieser ganze Schwarm

von Menschen und Bestien stand unter dem Bonaldbaschi , welcher

mehrere Hundert Alaitschausche oder Ordonnanzen und Metscherdi oder

Fourierschiitzen zu seinem Beistand hatte.« Ligeledes senere under

Siiildringen af Forholdene efter Slaget ved Kulewtscha: »Am folgenden

Tage ritt der Commandirende (Diebitsehi abermals mit schwachem Ge-

folge zu einer Recognoscirung gegen Schumla vor. Man traf auf keinen

Feind, sondern nur auf ungeheure Meuten von Hunden, welchc die Leich-

nahme auf dem Felde verzehrteu und die sie st'orenden Reiter fdrmlich

anfielen* (Der russisch-turkische Feidzug in der europåischen Turke'

1S2S und 1829. Berlin 1845. S. 26, 328.).

') TiJtv (fé fiVQur'iXiav TtSy ;foi;ffa)gi;/a)i/ déQfiaza Idtlf ffrjdtv ovtos naQoa-

Xécug o/joia. Strab. XV, 1.

') 'firif* xai vTiiQ iiiSy /uvouijxay Ityii NéaQ^o? fxvour]/.« juéf avTo; ovx

iditiv, onolov d^ nvtt /utrf^iisooi dtéyfjaipau yivsad^at év tfi lva(Dv
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Der er endnu et andet Træk til de guldgravende Alyrers

Beskrivelse, der er kommet til os fra Oldtiden, og som hidtil

har voldt Fortolkningen meget Bryderi. Del skyldes den ældre

Plinius, der i sin Naturhistorie har disse Ord om det gamle

Herculestempel i Erythræ, en af de tolv joniske Stæder i Lille-

asien: "I Erylhræ , i Herculestemplet , opbevaredes et Vid-

under: et Par Horn af en indisk iMyre»*). En af de ældre F'or-

tolkere , der endnu ikke tænkte paa al forstaae de gamle Be-

skrivelser af de guldgravende IMyrer om Mennesker, nemlig

Samuel Wahl , som meente , at der ved den guldgravende

Myre var sigtet til Hyænen, veed lige over for det anførte Sted

af Plinius ingen anden Udvei for den ældre Fortolkningsmaade,

end al skrive saaledes: oHornene, som Plinius omtaler, kunde

mulig hos denne Dyreart, der efter den hele Beskrivelse hos

de Gamle var uhornet, ha\e hidrørt fra en sjelden Varietet eller

et Misfoster, saaledes som man af og til har kjendt dem hos

andre uhornede Dyr; men jeg formoder dog snarere, at Læse-

maaden hos Plinius er forvansket, og at der enten i Stedet for

cornua maa læses coria, tilberedte Uuder, eller at cornua skal

staae i Betydning af Tænder ligesom hos Elephanterne» -).

Den Fortolkning af Stedet hos Plinius, som jeg i Modsæt-

ning til den foranførte her skal fremsætte, og som forhaabentlig

vil findes noget mere naturlig, grunder sig paa en Formodning

om de tibetanske Guldgraveres Klædedragt , som jeg allerede

y^, doQ(is Jé xctt joiiTiof Idtiv nokXug i? ro oioctTonédot/ xaiaxo-

/iiia9fioai to fllaxtdoyixoy. Arrian. Indica. c. lo.

') Indicæ formicæ cornua Erythris in æde Herculis fixa miraculo fuere.

Plln. H. N. XI, 36.

^) Die Horner, deren Plinius gedenket, mussen etwa von einer einzelnen

seltenen Varietåt oder Fehlgeburt der Thierart, die naeh aller Beschrei-

bung der Alten ungehornet war, gewesen sein, "wie sle hin und wieder bei

andern ungehornten Thieren bekannt gewesen sind; ich vermuthe aber,

dass die Lesart in Plinius verdorben ist, und entweder coria statt coTmua

(gahr gemachte Haute) wieder hergestellt werden muss, oder cornua wie

bei den Elephanten in der Bedeutuag Zåhne gelten. Wahl, Erdbeschrei-

bung von Ostindien. II, 484—485.
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havde næret, inden del ved el Vidnesbyrd fra et Øienvidne lyk-

kedes mig at faae den hævet til Vished. Det maa vistnok be-

tragtes som en Sjeldenhed i Kjøbenhavn at kunne faae Oplys-

ning om Tibetanerne af Nogen, der selv har seet dem, men

dette Lod har, under denne min Undersøgelse af Sagnet om de

guldgravende .Myrer, heldigviis været mit. En Landsmand, Ur.

Frederik Severin, der, eller at man i Indien havde begyndt al

dyrke Thee, allerede i en længere Aarrække har været Plan-

tageeier i det nu af Tlieeplantager saa stærkt opfyldte Assam,

Forindiens nordøstligste Provinds, har der paa sin Hovedplan-

lage, som ved Foden af Himalaya bærer det danske INavn »Grøn-

lund«, level gift med en Dalter af William Kobinson, der var

•'Inspector of Governemenl Schools« i Assam, og denne Dame

har under sil Ophold i Danmark seet sig istand til al give mig

den Oplysning, som jeg ønskede.

Assam er, som bekjendt, ikke mindre end Kaukasus i ethno-

graphisk Uenseende mærkeligt som Sammenstødspunktet lor

forskjellige Racer; ved dette Bolværk mødes fra vidt fjernede

Udgangspunkter de forskjelligste Stammer: fra Vesten de ariske

Indier, som fra Syden Bag-Indierne, fra Østen Chineserne og fra

Norden Tibetanerne. IMedens den liøieste Kam af Himalaya

indtil Floden Kali danner Grændsen mellem Indierne og Ti-

betanerne, forekomme fra nu imod Østen Tibetanere eller Bod-

Stammer ogsaa paa Sydaffaldet af Himalaya; saaledes er Norden

for Assam Bhotan eller, som Tibetanerne selv kalde det, Lhopalo

beboet af dem. Da William Robinson, der har efterladt sig el Navn

i Litteraturen ved el Værk over Assam og ved Afhandlinger om nogle

af Assams tibetanske Nabofolk'), i sin Tid gjorde et Besøg til Øvre-

') Hans Værk over Assam har denne Titel: A descriptive Account of Asam,

with a Sketch of the local Geography, and a concise History of the Tea

plant of Asam, to uhich is added a short Account of the neigbouring

Tribes, cxhibiting their History, Manners and Customs. Calcutta. 1841.

Robinsons »Notes on the Languages spoken by the various Tribes inha-

biting the valiey of Asam and its mountain confines« Gndes trykte i Jour-



Assam, fulgles han paa sin Reise op ad Himalaya af sin dengang

unge Datter, som med ham her gjæstede en Ven af Familien,

Oberst Holroyd, der da fungerede som administrativ Embedsmand i

disse Egne. Oberst Holroyd greb en sig tilbydende Leilighed til at

vise sine Gjæster fra Assam-Dalen et for dem fremmed Syn, idet han

forestillede dem nogle Tibetanere, der netop dengang med deres

underlige Klædedragt vare komne over Høideryggen , og den

unge Ellen Robinson kunde da i sit fjortende Aar, hvad hun

senere har bemærket for mig, selv overtyde sig om, at der

gives Tibetanere, som indhylle sig saaledes i Yak-Oxens Skind,

at de ogsaa bære dens Horn, der ikke aftages, over Hovedet*).

Til denne Tibetanernes Klædedragt, hvori de ved denne Leilig-

hed ogsaa optraadte i Assam — eller, som Tibetanerne kalde

det, Ashong — , tør det vel ogsaa antages, at der allerede er

blevet sigtet paa det ovenanførte, mærkelige Sted i det gamle

indiske Epos Mahabharatha ; thi ved Siden af de Folk , der

bragte Kong Judhishthira deres Tribut i Myreguldet (pipilika),

i Honning fra Himalaya og i Haler af den tibetanske Yak, an-

føres her ogsaa andre Bjergstammer , der bragte ham andre

Gaver , og blandt disse nævnes Kankaerne , som vi med fuld-

nal of the Asiatic Society of Beiigal. Vol. XVIII, (CalcuUa. 1849.), Part. I,

p. 183—237, 310—349, hans »Notes on the Dophlas and the peculiarities of

their Language« i det samme Tidsskrift, Vol. XX, (Calcutta. 18.S2.), p. 126—
137, og hans »Noles on tlie Languages spoken by the Mi-Shmis« lige-

ledes i det samme Tidsskrift, Vol. XXIV (Calcutta. 185G.), p. 307—324.

Jeg har med Lassen (Indische Alterthumskunde. I, 543.) og med Robinson

selv nævnt de her ommeldte Folk som tibetanske , skjønt de hos

Beames (Outlines of Indian Philology, with a map shewing the distribuUon

of Indian Languages. Second Edition, London. 18G8. p. 7.) gjores til

bagindiske.

') Som skikket til at give nogen Forestilling om, hvorledes de peltsklædle

Tibetanere bære Yakhornene, har min Kilde, Fru Severin, troet at kunne

paapege en af Afbildningerne i Woods Natural History of Man, an Account

of the Manners and Customs of the uncivilized Races of Men (London.

1870.), nemlig et Billede (p. 645.), der fremstiller en nordamerikansk In-

dianer, en Høvding hos Mandanerne ved Missourifloden, med Bisonhorn

over Hovedet.



konameD Sikkerhed kjende som Beboere af det østlige Tibet*),

netop som «de baarrige og Jiomede Kankaer«-). Og til denne

Tibetanernes eiendommelige Uovedbedækning paa de iiskolde

Høisletter tør det vistnok ligeledes antages, at der oprindelig

har været sigtet ved den Cerelning , der lod saa vidunderlig,

naar den blev gjengivcn i Templet i Erythræ, naar man her om

det Par Uorn, Templet opbevarede som sin store Skat, kunde

forsikkre Besøgerne , at de engang havde tilhørt en af de

guldgravende Myrer,

For os lyder Tortællingen ikke længer som et Vidunder:

• De guldgravende Myrer« have oprindelig ikke betegnet Dyr,

hverken virkelige Myrer — saaledes som den naive Oldtid an-

tog — eller andre større Dvr , hvormed de skulle \ære for-

') De omtales oftere i den gamle cliinesiske Historie under Navnet Kiang.

Abel Remusat, Remarqucs sur Textension de l'empire Chinois du coté

de roccident, i Mémoires de l'lnstitut Royal de France, Académie des

luscriptions et belles Lettres. Tome VIII (Paris. 1827.), p. 111, 113, 126.

') I Lassens Oversættelse af Stedet i Mahabharata anføres ogsaa Kankaerne

efter deres Beskrivelse heri som »die haarreichen und gehdrnteri', men
han tilføier saa med Hensyn til det sidste Tilnavn i en Parenthes:

«spitzk6pfigen? cringin bcdeutet auch gipfclig«, og han formoder da, at

»der letzte Reiname bezeichnet sie als stammverwandte der Volker des

sudostlichen Asien« (Indische Alterthumskunde. I, 374, 1023.). Efter

hvad ovenfor er blevet udviklet, vil [beskrivelsen dog ikke længer kunne

\olde Vanskelighed. Reretningen om hine hornede Kankaer eller om
»homines comuH«, der endnu omtales i Epistola Presbyleri Joannis (hos

Oppert. p. 1G9.), er ikke heller aldeles enestaaende, en paa sin Slaade

tilsvarende Hovedbedækning tillægges i Oldtiden nogle af de sorte Stam-

mer i Asien , der ogsaa udgjorde den oprindelige Befolkning af Indien

og her engang iiaaedc op lige til Himalaya, hvor allerede Mahabharata

nævner »sorte Himavatbeboere«, og hvor en Rest af denne sorte Befolk-

ning endnu er bleven tilbage i Levningerne af Ragierne. Herodot, der

omtaler disse sorte Sta«iiner som Østens Æthiopere, anfører ogsaa Skarer

af dem som Beeltagere i Xerxes's store Tog mod Hellas, bemærker, at

de paa Toget i Forening med de egentlige Indiere dannede en Hær-

afdeling, der var sat under Overbcfaling af Fornazathras, Artabates's Søn,

og skriver derpaa (VIF, 70. i: »Disse asiatiske Æthiopere vare for største'

Delen udrustede paa samme Maade som.Indierne, men havde paa Hove-

derne Skind af Hestepander, som vare aftiukne med Øren og Manke.

Manken var dem i Stedet for Plumads. Heste-Ørene havde de opheftede
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vexlede paa Grund af disses Graven eller Udseende — saaledes

som saa mange navnkundige Videnskabsmænd lige indtil vore

Dage have meent — , men fuldtblodige Mennesker: tibetanske

Guldgravere, der i den fjerne Oldtid færdedes og viste sig, som

de endnu færdes os vise sig.

Uye i Veiret (i« di iSia twj' tnncjy 6Q9a nsnrjyora il}(ov)«. Heeren

har meent, at man endnu seer Krigere med denne eiendommelige Hoved-

bedækning afbildede i det gamle ægyptiske Palads ved Theben, paa Nilens

venstre Bred ved Medinet-Habu, som de franske Lærde henførte til

Sesostris eller Ramses den Store, men som senere er bleven henført til

Ramses 111 eller Ramses IV. Blandt de historiske Reliefs paa Murene

findes her den mærkelige Afbildning af et ægyptisk Soslag, og mellem

de i dette Slag af Ægypterne Overvundne bære nogle Hobe ifolge Heeren

(Ideen. H, 1, 291.) »stets eine Kopfbedeckung, welche unverkennbar eine

Thierhaut mit aufrecht stehenden Ohren ist'> ; han troer derfor allerede

i denne Afbildning at kunne gjenkjende hine af Herodot til Indien hen-

førte Folk. Mig forekommer dog Afbildningen ingenlunde at være saa

lydelig (Description de l'Égypte , ou Recueil des Observations et des

Recherches, qui ont été faites en Égypte pendant l'expédilion de l'armée

francaise. Paris. 1809—28. fol. Antiquités. Vol. II, Planche 10. I

Monumenti dell'Egitlo e della Nubia, discgnati dalla spedizione scientifico-

letteraria Toscana in Egitto, interpretati ed illustrali dal dottore Ippolito

Rosellini. Pisa. 1832— 44. Tavole. Tom. I, No. 131). De franske Lærde

have ogsaa selv i Afbildningen kun fundet »la tele couverte d'un casque

de fer, qui paroit en prendre exactement la forme, et dont le contour

arrondi n'est interrompu que par deux petites cornes placées en avant

et en arriére«. (Description de l'Égypte. Antiquités, Descriptions. Tom. I,

Chap. IX, p. 56.), og ogsaa Rosellini betegner den tilsigtede Hovedbedæk-

ning som "una specie di elmelto con due corna« (I Monumenti dell'

Egitto e della Nubia. Monumenti storici. IV, 3G.).
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Om

Gjællegitteret eller Gjællebarderne hos Brugden

(Selachiis maximus (Gunn.)).

Af

Japetus Steenstrup.

(Fremlagt i Selskabet den 18de April 1873.)

Hertil Tavle H.

JL/a jeg i Foraaret 1846 overtog Bestyrelsen af Universitetets

daværende Zoologiske Museum, henlaae der iblandt Museets

ældste Bestanddele, uden Tvivl fra forrige Aarhundrede af, nogle

bardelignende Redskaber af et Dyr, som i høi|Grad tiltrak sig min

Opmærksomhed baade ved deres særegne Udseende og paa Grund

af deres, som det da idetmindste forekom mig, meget gaade-

fulde Oprindelse. Det Gaadefulde vedblev at hvile over dem,

uagtet der i det Qvartsekulum, som siden den Tid er forløbet,

blev anstillet Forespørgsler om dem baade hos et stort Antal

Naturforskere og paa mange forskjellige Steder, og uagtet en

CoUega af os her i Selskabet har meddelt og i dels Skrifter

med gode Figurer offenliggjort en nøiagtig mikroskopisk Under-

søgelse af dem, hvorved end mere Opmærksomheden maatte

blive og blev hendraget paa dem. Naar jeg nu endelig er

kommen til fuld Vished om, hvad disse mærkværdige Uedskaber

ere og fra hvilket Dyr de skrive sig, vil del derfor findes ganske

naturligt, at jeg ikke tøver med at forelægge Selskabet Gaadens

Løsning; der er saameget større Grund hertil, som Erkjendelsen

af disse Organer, efter min Mening, kaster et klart og bestemt
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Lys over det kolossale Hvirveldyrs Liv, til hvis Udstyr slige Red-

skaber høre og over hvis egentlige Levevis der endnu herskede

en ikke ringe Uklarhed.

Del hele Apparat kan lignes ved en Hvalbarde, der var

sammensat af løse og kun ved den nederste Ende sammen-

bundne Hornbørster, eller med en Slags Manke, med over-

ordenlig stive Haar eller Børster; det har ogsaa en vis Lighed

med en Kam, der havde tælle, næsten qvarterlange, bøielige

Horntænder. Det bestaaer nemlig af en stor Mængde (oprindelig

flere Hundrede) ensartede Elementer, lange, tynde, hornfarvede

og mere end hornhaarde Naale eller fiskebensagtige stive

Børster. Disse ere stillede i een eneste tætsluttet Række og i

deres nedre udvidede Ende, der, som Tavle II viser, er halv-

maaneformig ombøiet, ere de dels ved indtørret Bindevæv fast

forbundne med hinanden — uden dog at være sammenvoxne —

,

dels have de med denne Rand været fasthæftede til de Dele af

Dyret, der have baaret dem. Bedre end mange Ord vil et

Blik paa den hosfølgende Tavles (PI. H) Figur, som fremstiller

en Del af Redskabet i naturlig Størrelse*), give Læseren et al-

mindeligt Billede af dettes Udseende, men ikke maa det glemmes,

al det kun er en lille Del af samme, som Figuren fremstiller,

og at del i Virkeligheden har været flere Fpd langt.

Præparater af samme Beskaffenhed fandtes imidlertid ogsaa

i andre nordiske Museer, men uden at man i disse kunde give

nærmere Oplysning om, hverken hvorfra de vare komne eller

til hvilket Dyr de havde hørt; saaledes i Universitets-Museet i

Kiel (hvorfra et lille Stykke var bleven givet til afd. Elatsraad

Eschrichl til det zoolomisk-physiologiske Museum); ligeledes

i Universitets-Museet i Kristian ia, der dog havde faaet sine

Stykker fra et andet Museum, det i Trondhjem; sidstnævnte

Museum synes al have været og endnu at være i Besiddelse af

Denne Figur gjcngives her efter Professor Hannovers nedenanførte

Arbeide.
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de storstc rarlier deraf. Jeg har dobbelt Grund til at antage,

al Præparater af denne Natur neppe fandtes i de andre euro-

pæiske Landes Museer eller ialfald maatte henligge saa godt som

ubekjendte i disse. Paa den ene Side havde jeg nemlig alle-

rede paa min lorsle Ueise til flere af Tydsklands Museer i 184G

ført el Stykke af Præparatet med mig, for om muligt hos min«

Colleger at faae Oplysninger om dets Oprindelse, og ligesaa

har jeg stedse senere paa mine Besøg i 1859, 1863 og 1866

i andre Landes Museer paa samme Maade havt min Opmærk-

somhed henvendt paa dette Punkt, men stedse forgjæves. Paa

den anden Side er der meget hyppigt bleven rettet direkte

Spørgsmaal herom til de talrige fremmede Naturforskere, der i

Aarenes Løb have besøgt vort Museum, uden at jeg kan mindes,

at Nogen af dem har kjendt til dette Organ, naar han ikke til-

fældig var bleven bekjendt med det fra et af de ovennævnte

Museer eller ved de Figurer, som vare blevne publicerede af

vort Stykke i Aaret 1867.

I Aaret 1866 forelagde nemlig Hr. Professor Dr. Ad. Han-

nover dette Selskab sine mikroskopiske Undersøgelser over

«BruskGskenes Skjæl og Pigge»*), der, som det nu er vel be-

kjendt, ere homologe og homolype Dannelser med Tænder og

ere underkastede samme Skifte som disse**), hvorved de altsaa

danne en yderligere Modsætning til Benfiskenes almindelige

Skjældannelser. I disse Undersøgelser optog han ogsaa de

ovennævnte Redskaber — der fra Museerne her og i Kiel og

') D. K. D. Videnskab. Selskabs mathem. -naturvidensk. Skrifter, 0te Række,

VII Bind. Afhandlingens udforlige Titel er: "Om Bygningen og Udvik-

lingen af Skjæl og Pigge hos Bruskfisk, tilligemed udførlig Be-

skrivelse af tvende herhenhørende Former, ved Adolph Hannover«.

Med 4 Kobbertavler og 3 Chemitypier. 1867. Vore gaadefulde Red-

skaber var den ene af disse to Former.

") Angaaende delte Skjæl-Skifte, som jeg allerede i en Snes Aar har frem-

hævet som Karakter mellem Bruskfisk og Benfisk (cfr. Liitken: Dyreriget,

1855, S. 249) gav jeg en kort Meddelelse i Forhandlinger ved det skan-

dinaviske Naturforskermøde i Kjøbenhavn. 1860. S. 679.

Overs, over d. K. D. VIdensk. Selsk. Forli. 1873. i
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Kristiania vare stillede lil hans Raadighed — eftersom det havde

vist sig, at den miJiroskopiske Bygning af den enkelte lange Naal

eller Børste i dem modsvarede aldeles Bygningen af Braskfiskenes,

navnlig Rokkernes, Skjæl og Pigge. Ved særdeles smukke Fi-

gurer er denne Bygning bleven oplyst paa PI. I, Fig. 4— 7 , og

dens Overensstemmelse med Rokkepiggenes tydeliggjort paa

samme Tavle. Saa enig man herefter maatte være med For-

fatteren deri, at det gaadefulde Organsystem er opbygget af

Bestanddele, der modsvarede den enkelte Pig eller Hudskjæl, eller

den hermed homologe Tand, saa megen Betænkelighed maatte

man dog have ved at opfatte dem som Udviklinger just ud-

vendig paa Dyrets Hud i Analogi nærmest med visse Rokkers

Grupper af Pigge. Som saadanne havde nemlig Professor

Hannover været mest tilboielig til at ville ansee dem, idet

han mente , at de kunde have tilhørt en eller anden ukjendt,

maaskee endog allerede udryddet Rokkeform (1. c. S. 8). Om

deres indre Bygning end var aldeles forskjellig fra Hvalbar-

dernes, syntes mig det hele System dog i det Ydre at have

saa megen Tilnærmelse lil disse, at man maalte finde den

ForestilUng naturligere, at det snarest kunde have fungeret som

et Sæt af Barder, og, naar Talen var om Fiskeklassen, altsaa

nærmest som et Slags Gjællegitter, nemlig som et eller

andet af de forskjelligdannede Mødegiltere, der hos Fiskene

mere eller mindre afspærre Veiene fra Mundhulen til Gjælle-

hulen og Gjællekamrene, og holde Fødemidlet og andre mindre

Gjenstande tilbage i Mundhulen, medens de ligefuldt lade Vandet

have den frieste Adgang til Gjællerne. Idetmindste vilde jeg

snarest hylde denne Opfattelse, om jeg end ikke kjendte

nogetsomhelst Gitter, hvis enkelte Stave, saaledes som det her

vilde blive Tilfældet, dannedes af en eneste, meget lang og

derhos noget bøielig Tand, medens man ofte nok finder

Gitterstave, hvis Overflade ere beklædte med Tænder eller

bære enkelte saadanne. Ved Professor Hannovers Figurer

blev, som jeg ovenfor yttrede, Opmærksomheden almindeligere
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henledt paa disse mærkværdige Dannelser, uden at der dog

hidtil er kommen nogen Forstaaelse af dem, og heller ikke er

der, saavidt jeg veed, i disse 5— 6 Aar kommen nye Oplys-

ninger til. Saamegel mindre var der Grund til at tabe dem af

Syne, og Udfritningerne om dem bleve derfor fortsatte. Da i

Aarel 1871 l)r. Liitken deltog i det britiske Naturforskermøde

i Edinburgh, bad jeg ham saaledes tage et Stykke af Ap-

paratet med, for at prøve sin Lykke med at faae lidt Lys i

Sagen, men han var da ikke heldigere end jeg tidligere. Ved

at forevise det for den som Ichthyolog bekjendte Dr. Giiuther

ved Britlish Museum i London, der maa betragtes som den Mand,

der for Øieblikket i Europa har det mest udstrakte Bekjendtskab

til Fiskene og disses Litteratur, hørte han dog det for mig noget

oplivende Ord, at det vel snarest maatte være «Gill-Rakers'»,

det vil sige: Stave if et eller andet Gjællegitter; men fra hvilket

Dyr de kunde hidrøre, havde han ikke den ringeste Anelse om.

Vanskelighederne, som denne Sags Oplysning syntes at

ville byde, maatte naturligvis snarere forøge end formindske

Interessen for Apparatet; men denne forstørredes dog yderligere

derved, at der i de tertiære Lag ved Antwerpen i Belgien, som

frembyde de talrige Levninger af forsvundne Hvaldyr, ogsaa var

fundet Dannelser, der havde en umiskjendelig Lighed med de

enkelte Børster eller Naale i vore Præparater og nødvendigvis

maa have tilhørt et Dyr af samme Slægt. Prof. Dr. P.-J.-

Van Beneden har iforfjor beskrevet og aftegnet en saadan Stav

og til Erindring om vor CoUegas Bestræbelser for at kaste Lys

paa den levende Form kaldt Dyret, hvortil den har hørt, Han-

novera, Arten: H. aurata.*)

1 Anledning af de Ordningsarbeider, som min CoUega og

Medarbeider, Dr. Liitken, i denne Vinter har foretaget i Mu-

') Bulletin de l'Académie Royale de Belgique. 2'n« serie. Tome XXXI.

1871. Nr. 6, p. 504; pi. II, f. 16.

4*
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seet indenfor Haiernes og Rokkernes Orden, ere mine Tanker

flere Gange blevne ledte hen paa det ofte omtalte bardelig-

nende Redskabs mulige Forhold til visse af disse Bruskfisk, og

efter det Overblik over llaiformerne og disses Naturhistorie,

som Dr. Liitken i indeværende Foraar har givet i fire Fore-

drag, holdte i den Naturhistoriske Forenings Søndagsmøder,

blev en ældre Mistanke imod en bestemt Gruppe af Haler vakt

paany. Jeg foresatte mig derfor at ville forfra gjennemgaae

den hele Litteratur, der angik disse enkelte Former, for, om

muligt, enten at træffe en bestemt Antydning til saadanne

Redskabers Tilstedeværelse hos dem, eller at faae en nogen-

lunde tilfredsstillende Sandsynlighed for, at min Mistanke var

ugrundet og at disse bardelignende Organer ikke vilde være at

finde hos denne Gruppe af Fisk.

Aldeles uventet bragte mine allerførste Bestræbelser i denne

Retning mig ikke alene paa et sikkert Spor, men til min ikke

ringe Overraskelse førte de mig endog til en saa erkjendelig

Beskrivelse af et eget Apparat hos disse Haler, at der hos mig

DU ikke længere kunde være nogen Tvivl om, at hvad der her

var opbevaret i Museet kun var en liden Del af et meget stort

og væsentligt Udstyr hos Brugden (Selachus maximus «?«»».)).

Ved dette bliver denne Hai, der er bekjendt baade ved sin

kolossale Størrelse og ved sine uhyre store Gjællespalter, som

synes næsten at gjennemskjære Halsen og have givet den hos

de franske Forfattere det almindehge Tilnavn af «Pélerin», sat

fuldstændig istand til at føre en for en Ilaifisk meget usæd-

vanlig Levevis og at samle sin Føde paa samme Maade som

Grønlandshvalen og dennes nærmeste Slægtninge.

Det skal derfor nu være min Bestræbelse paa de efterføl-

gende Blade at bringe denne Erkjendelse til at staae lige saa

sikker for Andre, som den staaer for mig, haabende at der

ikke skal ligge noget slet Forvarsel deri, at jeg selv har været

saa mange Aar om at faae Øie og Tanke rigtig aabnede for
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Noget, som i Grunden stod temmelig utildækket anført i en

ældgammel, af mig som af mange Andre nu og da benyttet Be-

skrivelse af H ru g den.

Den Beskrivelse, jeg sigter til, er den, som vor bekjendte

gamle Naturforsker, den Trondhjemske Biskop J. E. Gunnerus,

har givet os af Brugden i det Trondhjemske Videnskabernes

Selskabs Skrifter, IH og IV Del. Til Forstaaelse af disse to

Bidrag til denne Fisks Naturhistorie — hvoraf del sidste ikke

blot forøger del tidligere, men ogsaa i mange Punkter berigtiger

dette — maa i al Korthed erindres følgende. Brugden, der

er Atlanterhavets største Haifisk og i Størrelse maaler sig med

mange af Bardehvalerne (idet den naaer en Længde af 30—45

Fod eller derover), holder sig ligesom disse Hvaler mere ude

paa [lavet, i al Fald mere fjernet fra Kysterne. Den har en

baade meget stor og olierig Lever, og til Individer af den før

nævnte Størrelse hører en Lover, som fylder 6— 10 Tønder og

giver halvt saameget Tran. Da denne Olie derhos er meget god,

er det en Selvfølge, at del kan blive meget indbringende at fange

og dræbe disse Dyr. Dette sidste er imidlertid forbundet med

sine store Vanskeligheder, og det fordrer en ganske betydelig

Øvelse, da Brugden ikke, som de øvrige Haier, vil bide paa

Krogen, men maa harpuneres ligesom Elvalerne. Medens den

harpunerede Hval dog let overvindes ved Udmattelse, da den

med korte Mellemrum maa op til Havets Overflade for at aande

og ikke dertil forundes den fornødne Ro af Forfølgerne, som

ovenikjøbet benytte Øieblikket til at bibringe den flere Harpuner,

søger den harpunerede Brugde ikke alene øieblikkellg ned i

Dybet, men forbliver dernede, da den der kan have sit fulde

Aandedræt og altsaa ogsaa i lang Tid vedligeholde sin fulde

Kraft. Den kan derfor vedblive i et til to Døgn at trække

baade Harpunlinernes store Bøier (i Reglen tomme Tønder) og

selve Fiske-Fartøiel omkring med sig. Man vil let skjønne, at

Fangsten maa være meget lønnende for at overvinde saa store

Møisommeligheder, men ogsaa let indsee, at naar Leveren enten
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alene eller dog fortrinsvis skal betale Fangsten, er der ikke

just nogen særlig Opfordring til at føre andet med sig hjem

end denne eller dens Produkt, Olien. Det er] derfor næsten

Skik overalt, hvor dette Fiskeri drives, alene at udskjære Le-

veren af dette kolossale Dyr og at lade den øvrige Krop, som

ubrugelig, forblive paa Havet, hvor den strax synker tilbunds.

Ved Kysterne vil man altsaa kun undtagelsesvis faae Leilighed

til at stifte Bekjendtskab med Dyret. Hvor langt tilbage i

Tiden man i det Hele har drevet Brugd e fiskeriet ved Norges

Kyster, kjender jeg ikke, men efter Midten af forrige Aarhun-

drede begyndte denne Fangst at udbrede sig fra Nordlandene,

hvor den allerede længe syntes at have været i Brug, ned til

Nummedaleri, Bitteren og Smølen paa Nordmør i Trond-

hjems Stift. Dette blev just Anledning til, at den berømte

Naturkyndige, Biskop J. E. Gunnerus i Trondhjem kunde

sætte sig den Opgave at tilveiebringe Oplysninger om et Sø-

dyr, hvis egentlige Natur var hidtil saa lidet bekjendt, at man

ikke ret vidste, om det var en Hvalfisk eller en Haifisk. Paa en

Henreise til Nordlandene i Vaaren 1762 befandt Bispen sig nemlig

i Fjeld-Vigen hos enHr. Wulf, der agtede denne Sommer, som

sædvanlig, at udsende et Fartøi paa Brugdefangst, og strax greb han

Leiligheden til at give »Formanden for den tilstundende Fangst

en Optegneiset) paa alle de Ting, han burde lægge Agt paa,

naar han kom i Besiddelse af en Brugde. Allerede samme

Efteraar fik Bispen ved sin Tilbagekomst fra Nordlandene, for-

uden adskillige mundtlige Efterretninger om Brugden, «en Teg-

ning af den, som Formanden, en Bondekarl, havde selv gjort

og det temmeligen vel«, endvidere en Model i Træ, skaaret af

samme Formand, en Alen lang, og et Kvarteer tyk, og et Stykke

Skind. Men langt væsentligere Materiale til Kundskab om

Brugden fik Biskoppen dog Aaret efter, 1763, da han ved Bi-

stand af Pastor Aarøe til Æd øen og Smølen »var saa lyk-

kelig at bekomme] fra Smølen et vel udstoppet Brugde-Skind

tilligemed nogle af Gellerne «. Disse forskjellige Materialier
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lagde nu IJispen til Gruiul l'or sil første Didrag, offenliggjort i

det trcdie Bind al" det Trondhjemske Vidensiobers Selskabs

Skrifter i I7()5, og for de Figurer, der ledsagede samme*). Idel

Selskabet lod dette Hind udgaae, opfordrede det i Fortalen He-

folkningen til efter bedste Evne at fylde Hullerne i de i Bindet

givne naturhistoriske Beskrivelser og navnlig Brugdens, og der

gjøres særlig opmærksom paa flere tvivlsomme Punkter, som

denne første Afhandling frembød. Virkningen heraf udeblev

ikke, og allerede Aaret efter fik Bispen ved samme Pastor

Aarøes Tjenstvillighed "Brugdens hele IJoved med vedhængende

Hals, Geller, Bryst-Finder m. v.w, og i Forening med nye mundt-

lige og skriftlige Meddelelser blev dette den væsenlige" Kilde til

de mange Berigtigelser, som i 1868 det nye Bidrag i det fjerde

Bind af de nævnte Skrifter kom til at indeholde**).

Det er nu i disse Biskop Ounneri tvende Bidrag til

Brugdens Beskrivelse, at jeg mener at have fundet den Oplys-

ning om vort bardelignende Apparat, som man saa længe har

savnet. 1 del første af disse, ved hvilket han søgte, som han

senere selv siger IV. S. 15, «idetmindste al uddrage Brugden af

det Mørke, hvori den tilforn har ligget begravet«, kommer der

nemlig tilforladelig Efterretning om hvad der udgjør denne kolos-

sale Fisks Fødemiddel, og fra alle Sider (III, S. 43 og S. 47) er

man enig om, at dette kun bestaaer af Smaadyr, nemlig

det saakaldte «Aat (insecta, e. gr. oniscos; vermiculos)« og

Gunnerus tilføier endog: »ligesom man for vist beretter den ..

.

om Nord hvalen (Balæna mysticeto Linn.)n. Dernæst faaer man,

om end igjennem de meget dunkle og i Begyndelsen kun ufor-

staaelige mundtlige Angivelser fra Brugdefangerne, en Forestil-

ling om, at der er noget usædvanligt og gaadefuldt i Mundens

') Brugden [Sqvalus maximus) beskreven ved J. E. Gunnerus 1. c,

S. 33—49, Tab. II.

") J. E. Gunnerus: »Videre Oplysning om Brugden {Sqvalo viaximo),

samt Beviis, at denne, efter al Formodning, har været den Fisk, som

opslugede Propheten Jonas.« S. 14—37.
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Bygning og Udstyr hos denne Haifisk. Om Svælgels og Tæn-

dernes Størrelse havde Bispen af flere Grunde paalagt dem at

skaffe sig særlig Oplysning, men deres Beretninger lyde meget

forvirrende; de mente saaledes, at den slet ingen Tænder havde

(hvad dog i det senere Bidrag bringes i Rigtighed; de ere sær-

deles smaa, og aftegnede PI. IV, Fig. I); den egenlige Svælg-

aabning havde de heller ikke kunnet flnde ved at undersøge

den store Mundhule med en Stage, »uagtet de mange Gange

havde gjentaget Forsøget, den ene efter den anden«. Een paa-

stod, at han tydelig havde mærket, <'at Gellerne vare i Veien«;

Andre, og iblandt dem Barpunereren, «at der var paa samme

Sted flere Huller og lignede, han derfor Svælget med et

Dørslag") (111, S. 42). Gunnerus drager af alt dette den Slutning,

at Brugden, der syntes ham «at kunne undvære Tænder, hge-

saavel som Nordhvalen, da dens Føde er som dennes, nemlig

intet andet end Aat» , formodentlig ogsaa «ligesom Nordhvalen

haver en trang Strube», og det bliver ham høist troligt, «at

Gellerne eller Tuktene foraarsagede Strubens Tranghed i Brug-

den, ligesom man veed, at Barderne ere en Hovedaarsag til den

meget trange Strube Nordhvalen har» (S. 44). Skjøndl han heri

ikke saa aldeles riglig har truffet Grunden til Svælgets Tranghed

hos Grønlandshvalen , bringes han dog derved heldigvis til at

anstille en nærmere Sammenligning mellem Hvalbarderne eller

Hvalluktene paa den ene Side og hvad han kalder Brugdens

Tuktene eller Gjæller paa den anden Side. Efter at have i

Korthed forudskikket meget rigtige Bemærkninger om Hvalbar-

dernes Natur og Bygning og sluttet med den vigtige Tilføielse:

«at de blot i uegentlig Forstand hos os (S. 45) kaldes Tuktene

o.s. v.» yttrer han sig om Brugdens saaledes: «Hvad derimod

Brugdens Tuktene angaaer, saa ere disse, saasom egenlhge

Geller, af en ganske anden Beskaffenhed, men dog derhos

meget mærkrærdige. De, som jeg besidder, og som have siddet

i den Smølens Brugde, jeg har udstoppet, ere en Favn lange

og derover, men kun eet Qvarteer brede, og endda noget sma-
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lere henimod begge Enderne, og bestaae af fine, stive, glind-

sende sorte børstagtige eller lleslehaar-lige Strenger, hvilke

alle med den ene Ende ere fæstede til, og hænge udover, den

ene Side af en rnnd bruskagtig, og omtrent en Tommelfinger

tyk lUie, ligesom de og alle nalurligviis hænge sammen ved

Siderne, fast ligesom Fjær paa en Pen, dog noget løsere; thi

naar de blive tørre, skilles de lettelig fra hinanden, endog

undertiden af sig selv, og naar man siden rører noget haardt

ved dem, give flere tilhobe en sagte klingende Lyd fra sig.

Jeg har vel ingen vis og tilforladelig Efterretning om disse

Gcllers Antal i Brugden, men jeg formoder dog, at det har

sig her saasom hos andre Haaer.«

I denne Beskrivelse af hvad Gunnerus urigtig ansaae for

at være Haifiskens Gjæller, d. v. s. dens egentlige Aandedræts-

redskab, gjenfinder jeg en umiskjendelig Skildring af vort barde-

lignende Apparat, hvis stive, fiskebensagtige Børster ere stillede

ligesom Straalerne i en Tøjers Fane, men kun løse og ikke

heftede sammen som Fjerstraalerne efter deres Længde, alle

disse Børster derhos forenede nedad og hængende ud fra deres

halvmaanedannede Roddele, der tilsammen danne en tommetyk

Bue. I sit sidste Bidrag er Gunnerus kommen et Skridt videre,

nemlig til den Erkjendelse, at disse Brugdens «Gjælleri) staae i

Sammenhæng med dens Fødemiddel, «thi disse sidst meldte ere

just skikkede til at sile Vandet fra deslige smaa Dyr, paa det

at samme Vand kan føres ud igjennem Gelle-Hullene, uden at

Dyrene følge med» (S. 17) — en Anvendelse, som svarer aldeles

til deres Bygning og ikke mindre til Harpunererens Betegnelse:

«et Dørslag".

Efter at jeg engang havde seet med de rette Øine paa den

ovennævnte Skildring af det, som Gunnerus kaldte »Gjæller«

eller (iTuktene», har jeg ikke kunnet tvivle et eneste Øieblik om,

at denne Beskrivelse virkelig gjaldt de Organer, jeg havde for

mig, men jeg var et Øieblik uvis om de med samme Sikkerhed

kunde tillægges « Brugden«. De, som Gunnerus havde be-
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skrevet, var jo løse Gjæller, som Brugdefangerne havde bragt

med, og det var jo kun paa deres Angivelse, at Gunnerus

havde tillagt Brugden dem. Naar du hensees til de meget usam-

menhængende Beretninger, han første Gang fik fra dem, og

de Misforstaaelser disse fremkaldte netop angaaende Mund-

hulens Forhold, laae den Fryj^t ikke fjern, at endnu en yder-

ligere Misforstaaelse havde kunnet indsnige sig og at det bragte

bardelignende Apparat var kommen fra et andet Dyr. INlen ved

at sammenholde nøie Udtrykkene paa alle Steder, blev jeg dog

snart overbevist om det Uberettigede i en saadan Tvivl, og at

Brugden, der til sin Levevis netop maa have Sieapparater, ogsaa

er den rette Besidder af de beskrevne Barder eller Tuktene. Havde

en ufrivillig Forvexling fundet Sted ved den første Sending,

maatte denne under alle Omstændigheder strax være bleven

rettet, da Biskop Gunnerus ved den anden Sending kom i

Besiddelse af det hele Hoved med Hals og oGjællerne« ; men

derefter er det jo netop, at den store Sikkerhed i den hele

Opfattelse af Brugdens Levevis gaaer op for ham og disse

eiendommelige Tuktene kan man ligesom skimte igjennem Frem-

stillingen paa flere Steder. Om det saa end er i det sidste

Kapitel, hvori Gunnerus søger at vise, at Brugden maa

være den Fisk, som slugte Prophelen Jonas og i hvilken denne

levede tre Dage, finder man jo, at Forfatteren har just i dette

eiendommelige Udstyr seet et Hjælpemiddel for Manden til at

holde sig fast i den rummelige Mundhule uden at skylle ud

gjennem Gjællespalterne, ligesom deres Tilstedeværelse og

Svælgets Sneverhed maatte hindre ham i at nedglide i Fiskens

Fordøielsesredskaber.

Naar det altsaa nu staaer fast, at Brugden har et saa eien-

dommeligt og et saa storartet, langs hver Gjællespalte 4—6 Fod

langt Gjæliegitter, saa bliver det let forklarligt, at det just var

de nordiske Museer, der besad disse Apparater, og at navnlig

Trondhjem-Museet havde det største Materiale deraf, thi i dette

Museum ere jo de Gunneriske Samlinger blevne indlemmede;
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men saa vil det unægtelig ogsaa paa den anden Side være høist

besynderligt, om ikke et sligt Bardesyslem skulde findes omtalt

af andre Forfattere. Oet maa jo nemlig erindres, at der fra

flere Steder af Europas Kyster, ligesom fra Nordlandene, drives

en aarlig Fangst af denne Fisk , og at der desuden ogsaa til-

fældigvis efter de store Storme, især Efteraarsstormene, komme

Individer af Brugden ind paa de norske, engelske, ja under-

tiden selv paa sydligere Kyster, f. Ex. de franske. Fisken findes

selvfølgelig ret jevnlig omtalt i dette Aarhundredes ichlhyologiske

og faunisliske Værker, og i dette Tidsrum har den idetmindste

to Gange været underkastet en nøiere anatomisk Undersøgelse.

Alligevel synes del dog at være Tilfældet, at der hersker en

saagodtsom fuldstændig Taushed om dette væsentlige Forhold

i alle de Efterretninger om Fisken, der i delte Aarhundrede ere

komne til os fra de forskjellige europæiske Kysler. Jeg skal

senere antyde, hvori denne Besynderlighed sandsynligvis maa

have sin Grund , thi her maa jeg først anføre — hvad der er

os uligere vigtigere end delte — al der heldigvis findes Kilder,

som dels ligge nær ved vort Aarhundredes Begyndelse, dels

ere fra foregaaende Seculum , i hvilke Organet i alle Fald be-

røres. Om end dette kun skeer med meget faa Ord, og om end

Organet ikke deri ligefrem beskrives men kun løselig betegnes,

bekræfte dog de faa Udtryk baade dels Tilstedeværelse og Biskop

Gunneri Angivelser om det paa en aldeles utvetydig Maade,

saaledes som Enhver nu strax vil kunne see det. —
Saadanne korte, men paalidelige Bevissteder mener jeg

f. Ex. at finde hos Low i hans «Fauna Orcadensis«, der rigtig-

nok ikke blev trykt før 1813 i Edinburgh, men synes skreven

mellem Aarene 1770—80. Forfatteren, der døde 1795, tillægger

udtrykkelig et ved Slrømnæs paa Ørkenøerne fanget Individ, der

var 23 Fod langt, en Fryndse omkring Gjællespalterne be-

staaende afkorte, stive Børster, der nærmede sig til

Fiskebensnaturen. I Sammenhæng gjengiver jeg her For-

fatterens egne Ord, men udhæver de enkelte Udtryk, som have
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en særlig Betydning for vort Spørgsmaal: «Tiie teeth small, in

five or six rows, were all so loose, thai they migbt be moved

"with a finger; there were five large openings, reaching from

the neck to the throat, ansvering to the gills of other fishes;

within the mouth migbt be seen the gills, fringed with

a sort of small bristles approaching the nature of

wbalebone'), p. 173. «The stomdcli was full of a red stuff,

like bruishedcrabs or the roe of the Sea-Urchin, but no

fragments of fish could I find in it; and, indeed, both its ap-

pearence, manners and veapons, do not indlcale it to be a ra-

venous fish«, p. 173.

Dernæst have vi et saadant Sted hos Pennant, der i sin

British Zoology III siger, at der hos Brugden »the basking

sharki)*) er i Munden, henimod Svælget, en Slags meget korte

Hvalbarder eller Fiskeben. « Within' the mouth, towards the

throat is a very short sort of whalebone«
,

p. 137 (baade

i Ed. prim. fra 1776 og i E. secunda fra 1812). —
Med Hensyn til den Taushed, der forøvrigt hersker i vor

ichthyologiske Litteratur om dette Punkt, skal jeg nu bemærke

Følgende. Fangsten af Brugden foregaaer sædvanlig, som det

før yttredes, i større Afstand fra Kysten, og man nøies i Reglen

med at udskjære Leveren, hvorimod de øvrige Dele af dette

kolossale Dyr ikke føres hjem, men overlades til Bølgerne.

Kun efter særlig Opfordring ville andre Partier bringes til Landet,

og det var jo heller ikke uden paa særlige og gjentagne Op-

fordringer, at i forrige Aarhundrede de Materialer bleve bragte

til Gunnerus, hvorfra vi erholdt de værdifulde Oplysninger,

der nu endelig efter fulde hundrede Aars Forløb have bragt os

paa Veien til den rette Opfattelse af Mundhulens Bygning. Men

dette er maaskee ogsaa den eneste Gang — jeg veed idetmindste

*) Pennant, der maaskee har sin Kundskab fra Lows Fisk, liar her

første Gang tillagt Brugden det engelske Navn: »basking shark», paa

Grund af den Stilling, hvori den saa ofte findes, som om den rolig

solede sig paa Havets Overflade.
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ikke, al den ichlhyoiogiske Litteratur ellers omtaler sligt — at

der er skeel en saadan direkte Henvendelse eller Opraab til Brugde-

fangerne. Al disse af sig selv have bragt slige Partier hjem

til Kysten til Naturkyndige eller Yndere af Naturhistorien, finder

jeg ingensteds omtalt. Hvad de tilfældig til Kysterne komne

Dyr angaaer, da er det ganske vist, at flere af dem vare i en

overmaade god Tilstand, saa at de to af dem, hvis indre Bygning

blev nærmere undersøgt, have netop givet os de bedste Teg-

ninger, som vi have, af Brugde-Haien. Men med disse Indi-

vider er det iøvrigt gaaet os ligesom med Hvalerne. Deres

kolossale Størrelse har været en væsenlig Hindring for en

gjennemgaaende eller fuldstændig Beskrivelse af dem. Det

ældste af disse to Individer, det af Sir Ever. Home i Philoso-

phical Transactions 1809 beskrevne og med Figurer oplyste In-

divid, havde i November 1808 indviklet sig i et Sildenet omtrent

midt ude i Kanalen og blev med dette slæbt ind til Hastings.

Her ankom vel Konservatoren fra det Hunterske Museum, Mr.

C lift, tegnede Fisken og undersøgte dens indre Bygning, men

til London bragtes kun saadanne Parlier, som han mente for-

tjente en særlig Opmærksomhed. Naar i Home s Anatomi Gjælle-

gitterel ikke særlig berøres med et Ord, maa det vist antages, at

Mundhulens Partier ikke have hørt til de didsendte Dele, og at

de enkelte Data, der findes om dem, have været nedskrevne paa

Stedet. Noget lignende kan vist ogsaa have været 'iilfældet

med det Individ, Blainville har anatomisk undersøgt og i

1811 beskrevet i Annales du Museum, T. XVIII, p. 88— 135,

pl. 6, uagtet det i heel Tilstand fra Dieppe, hvor det v^r

bleven indviklet i Sildegarn, blev ført tilvogns til Paris, om ikke

ind i Paris*).

I denne Hais Størrelse og de ydre Omstændigheder ved

') Vroiiks »Ontled- en nntuurkundige Anteekningen over den Haai«

(i Bijdragen tot de natuurkiindige Wetenschappen , verzameld door Van

Hall, \V. Vrolik en G. J. M u I der. I. I Stk. 1826) menes ve! at angaae

for en Del 'Squalus maximus', nien Foif. har havt en Lavina for sig.
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dens Forekomst og Fangst kunne vi altsaa nok tildels finde

Sandsynlighedsgrunde for den Taushed om Gjællebarderne, der

i Begyndelsen var saa gaadefuld, men ingen fuldstændig For-

staaelse af den. Den bliver os først ret klar, naar vi tillige

vedkjende os, at vi i en meget mærkelig Grad have havt Øinene

lukkede for det, der middelbart var bleven os givet ved andre

velbekjendte Forhold. Vi maa nemlig erindre, at ifølge de

nævnte Anatomier røbede Brugdens indre Bygning, at Fisken

ikke kunde være noget stærkt Rovdyr, men maalte være henvist

til Føde af Smaadyr; fremdeles var denne Føde efter selve

Brugdeharpunerernes Angivelse netop "Aat>> o: Smaakrebs og lig-

nende Smaavæsener, og Lows Beretning om Mave-Indholdet af

Individet fra Strømnæs (S. 60) bekræfter jo dette fuldstændigen.

Dernæst maa vi mindes de uhyre Gjællespaller, der her langt

overgaae de andre Haiers og vildo umuliggjøre Indsamlingen af

et saadant Fødemiddel, naar der ikke fandtes slore Spærrings-

midler, som. let lod Vandet gaae igjennem og siede Føden fra.

Denne Kombination af Fødemidlet med de uhyre Gjællespaller

maatte saa bydende paapege Gjællegittere af en eller anden Slags,

at naar man ret overtænkte Forholdet, maatte saadanne antages

at være tilstede, selv om de ikke allerede, hvad vi nu vide,

havde været gjentagne Gange løselig paaviste hos enkelte af

de Brugder, der vare fangede i de europæiske Have.

De ovenstaaende faa europæiske Data seer jeg mig heldigvis

istand til at forøge ved lignende, givne af Brugder fra den

amerikanske Side af Atlanterhavet og hidrørende fra en noget

yngre Tid. Saaledes har Mitchell, i sit Skrift «The fishes

of New York') vel kun omtalt Fisken med syv Linier, men iblandt

disse ere følgende tre: <iHe is remarkable for having some-

Ihing within his mouth resembling the horny substance, cailed

whale-bone, which has led some persons to call him the

bone- s hark«*). Det er saa meget mærkeligere Udtryk, som

') Memoirs of the Academy of New York, 1SI2, p. 486.
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det sidste Ord niaa lade formode, al det var Gjælle-Udstyret

der havde givet Fisken delte Navn, hvilket allsaa udlagdes:

• Barde hai»*). Fyrretyve Aar senere, 1852, har ogsaa en

anden Amerikaner, R. Foulis, der af en i Fundybiigten ved

Ny-Fouudland langen Brugde havde erhvervet sig nogle «Tro-

phæer«, som vi med ham nu have al Grund til at kalde dem,

Hovedet og Ualefinnen, givet følgende Skildring af Gjælle-Appa-

ralel: «Each gill-opening is provided wilh a cullender**) or

comb-like apparatus, apparently for retaining or prevenling

Ihe smaller portions of food from passing through the gill-

openings with the water, received by the moulh»***). 1 denne

seneste Angivelse gjenfmde vi netop det Udtryk, hvormed vi

begyndte hos Gunnerus, nemlig oDørslaget« (cullender)^

der spærrer for Gjællespalterne, og hele Indretningen af Dør-

slaget gjenkjende vi ganske lydelig ved et eneste Ord, da

den betegnes at være som en Kam, Hcomblike« apparatus.

Men staaer det altsaa ganske fast, at de hidtil gaadefulde

Apparater ere Bru^^dens Gjællegittere, saa maa vi dog til

Slutning fremhæve den store Særegenhed ved delte Gjællegilter

fremfor andre Fiskes, at dets enkelte Elementer ere, som jeg

ovenfor ytlrede, dannede som enkelte Tænder. Hver Stav

er selv en eneste 5"— 6" lang Dentine-Tand, medens hos

de øvrige Fisk, hvis Gittre jeg kjender, Gitterstaven kun bærer

Tænder paa Randene eller i Spidsen; og i alle Fald kunde af

de bekjendte Slægter vistnok kun een Slægt til formodes at be-

sidde noget lignende, nemlig Rhinodon Andr. smuu. Smiths Be-

skrivelse antyder dog saadanne Forskjelligheder, at det ikke synes

*) Af Islænderne har Brugden faaet et lignende Navn, nemlig Beinhdkall,

Beenhavkal, men her opfattes dog Navnet nu som hidrørende fra dens

mere benede Rygrad, medens den almindelige Havkai [Scymnus glacialis)

har en aldeles brusket Rygrad.

") Ordet er ogsaa fremhævet i Originalen.

•") Proceedings of the Boston Society of Natural History, 1851— 1854, vol. IV,

pag. 203; cfr. pag. 204.
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mig muligt at antage Ensartethed*). Bhinodon hører ikke til

samme snævre Gruppe af Haifisk som Selachus, hvad de sædvan-

lige Karakterer, tagne af Ryg- og Gadborfmnernes Stilling, angaaer;

men den slaaer Selachus nær, har ogsaa yderst smaa Tænder og

store Gjællespalter, og lever som denne af mindre Dyr; det

viser sig ogsaa, at Slægtens Opstiller har hos det eneste In-

divid, man hidtil kjendte deraf, tydelig beskrevet et stærkt ud-

viklet Gjællegitter, der som en Sie holdt Føden tilbage i Mund-

hulen. Dette Sieapparat skildres vel som bestaaende af læn-

gere Stave, men disse skulle være bruskede og hule (tubes);

de skulle dernæst paa deres indre (hvilken?) Ende bære en fin

Fryndse, der væsenlig skulde hjælpe til Fødens Afsiening, og

Fryndsen selv sammenlignes i denne Kenseende med den flos-

sede Indrerand af den enkelte Bardeplade hos Hvalerne. Lige-

overfor denne mindre tydelige Beskrivelse kan jeg ikke ret vel

opfatte dette Gitter i dets Dannelse som fuldt homologt med

Brugdens. Stavene synes mig herefter at maatte snarest an-

lages at være Bruskfiskenes sædvanlige Bruskstave, Fryndsen sna-

rest Randtænderne paa disse. Men denne Usikkerhed vil for-

Andrew Smith M. D. Illustrations of tlie Zoology of South Africa.

Pisces. London, 1849. 4to. Bhinodon typicus. PI 26: »Pharynx very

large, aml the inner extremity of each branchial canal obstructed by a

sieve-like apparatus, consisting of a conjeries of cartilaginous tubes

closely set together , directed lateraly, and the inner extremity of each

fringed with a delicate membrane offering an obstruction to the passage

of anything but fluid« — fremdeles senere: «The stomach was empty,

and hence the precise food of the fish could not be ascertained. That

a portion of it, at least, is derived from the moUusca etc, which are

taken into the mouth and pharynx with the sea water is to be

inferred from the branchial openings being so guarded. That the fringe

at the inner extremity of the tubes, which exist in the branchial canals,

are for the purpose of intercepting such small animals as may be con-

tained in the water, I infer from knowing that the whale (Balæna),

which feeds on small mollusca, etc, has the inner edge of each layer

of whalebone converted into a fine floatii»g fringe, which permlts the

water taken into its huge mouth to escape, but intercepts all objects

adapted for its food.«
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modenlig inden kort Tid kunne hæves, og Gitterets CeskafTenhed

tilfredsstillende oplyses; thi Prof. Dr. Edw. Perceval Whright

i Dublin har været heldig nok til under et sexmaanedlig Besøg

paa Seychellesøerne at kunne undersøge tvende Individer <iof

this remarkable shark, and to preserve all the more important

portions of each for more carefull examination in Dublin«, og

det er at haabe, at et Parti af det mærkværdige Gjællegilter

maa være iblandt disse opbevarede Dele*). Ligesaa har man al

Grund til at vente, at det nu, efterat det er afgjort, hvor vore

bardelignende Gjællegittere ere at finde, kun vil vare en kort

Stund, inden disse i alle deres Enkeltheder ville blive fuldstæn-

digen undersøgte enten ved norske eller engelske Naturforskeres

Bestræbelser. Afventende slige Oplysninger og indstændigen

anbefalende baade delte Punkt og alt, hvad Brugdens Natur-

historie angaaer, til disse mine heldigere stillede Colleger, skal

jeg nu tilsidst kortelig opsummere de Forhold, hvori en større

Klarhed er vunden.

Af det, jeg ovenfor har fremstillet fra forskjellige Sider,

fornemlig byggende paa Gunner u s, men understøttet tillige

ved de korte dermed overensstemmende Antydninger hos Andre

f. Ex. Low, Pennant, Mitchell og R. Foulis, kan der

efter min Mening udledes følgende sikkre Resultater:

1. Brugden (Selachus maximus (Gunner.)) ^ Englændernes the

basking shark og Franskmændenes le Pélerin, har

sin Mundhule udstyret med et eiendommeligt Gjællegitter,

der i det Hele har Udseende af korte Hvalbarder,

idet de 5—6 Tommer lange Stave, der sammensætte Git-

teret, ligne korte, stive Fiskebensbørster. Gitteret, der

sidder langs med (enhver af) Dyrets ualmindelig store

Gjællespalter, virker som en Si eller et «Dørslag», til at

afsie Fødemidlet.

•) 'Six months at the Seychellesi, a Letter to Dr. Hart i Dr. E. Per-

cival Wtirights: Spicilegia Biologica. Part I. Dublin 1870.

Overs. «vcr d. K. D. Vidanik. Selsk. Forh. 1873. 5
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2. Fra dette Gjællegitter eller disse Gjællebarder hidrøre

(hvad vi fornemlig ved Hjælp af Gunneri Beskrivelse

kunne erkjende) de fra gammel Tid i Universitetsmuseerne

her, i Kiel og i Kristiania, samt i Museet i Trondhjem,

opbevarede og af Professor Hannover i Selskabets Skrifter

specielt beskrevne og omhyggelig undersøgte bardelignende

Apparater.

3. Tilstedeværelsen af et saadant Gitter sætter det udenfor

al Tvivl, at Brugdens Levevis slutter sig til Barde-

hvalernes, saa at denne kolossale Haifisk kun lever af

mindre Dyr eller rentud af Smaadyr, som den massevis

indsluger og ved Gitterets Hjælp afsier fra Vandet*).

4. Gjællegitterets Stave eller Gjællebardernes enkelte

Elementer blive — hvad Professor Hannovers mikro-

skopiske Undersøgelse godtgjør — at betragte som enkelte

meget forlængede og tynde Tænder, en Indretning

af Gjællegitteret, der vil give Slægten Selachus en hidtil

enestaaende og udmærket Slægtskarakter.

5. Slægtsformen Selachus optraadte i Europas Have, ifølge

disse Gjællebarders Form og Natur, allerede i den tertiære

Tid, saaledes som Professor P-J-Van Benedens Han-

novera aurata fra den belgiske Crag ved Antwerpen nok-

som bevidner.

Det er selvfølgelig en Feiltagelse eller en Misforstaaelse, naar man en-

kelte Gange har villet gjøre den til et stærkt Rovdyr. Man eftersee f. Ex.

O. Fabricius , Faun. grønland., p. 130, og Fr. Faber, Naturgeschichte

der Fische Islands. 4to. 1829. S. 22. [»Ich mochte lieber mit Fabri-

cius annehmen, dass er verschiedene kleine Wallflsche und Delphine

verfolge«]; snilgn. S. 23 [»Er schadet durch die Verfolgungen der Wall-

flsche«].

Til den modsatte Yderlighed er Perceval Whright gaaet i sine

Yttringer om Brugdens nærmeste Frænde i det Indiske Hav, den oven-

nævnte Bhinodon typicus: «This shark , which is — the north whale

excepted — the largest of living animals, — — — contrary to the ge-

neral habits of the true sharks is not a carnivorous but a herbivorous

flsh.« 1. c. S. 65.



Kl). Vid Solsk. Overs 1873. Nr I. PI. II.

Naturlig Slorrelse.

Et lille Parti af Gjællcgitteret eller Gjællebarderne hos Brugden, Englændernes:

The basking shark. Franskmændenes: LeP6\er\n,(Selac7iusmaximusGunn.).

[Optrvkt efter Prof. Dr. .\. Ilin n o vers Fijur i K. I). Vid Sclsk. Skr. 1867. 5 11. VII B. S. 8.]
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Kviksølvets elektriske Ledningsmodstand i absolut Maal.

Af

L. LoreDZ.

JJe Bestemmelser af Kviksølvets elektriske specifike Lednings-

modstand i absolut iMaal, som have været udførte af Weber*),

af den af British Association-) nedsatte Komité og sidst af

Kohlrausch^j, have trods den store Omhyggelighed, hvormed

alle disse Maalinger have været udførte, kun ført til temmelig

uoverensstemmende Resultater. Man har ved disse IMaalinger

bragt forskjellige af Weber angivne Methoder i Anvendelse,

men disse Methoder stemme dog alle overens i det Punkt, at

de gaae ud paa Anvendelsen af inducerede Strømme med

foranderlig Strømstyrke. Da jeg havde en Formodning om,

at Grunden til de omtalle temmelig gaadefulde Afvigelser netop

laa i denne Omstændighed, og da tilmed Udførelsen af nøjagtige

MaaUnger efter disse Methoder er forbunden med meget be-

tydelige Vanskeligheder, saa har jeg søgt at udfinde en anden

Methode, hvorved alene en konstant elektromotorisk Kraft

uden Strøm skulde komme til Anvendelse, og hvorved tillige

Bestemmelsen af en Ledningsmodstand, som i absolut elektro-

magnetisk Maal er en Hastighed (^f^^), ved den praktiske

Udførelse af Forsøget ogsaa skulde henføres alene til Maalingen

af en Hastighed.

•1 Abh. der K. Ges. d. Wiss. zu Gottingen, 1862.

*) Rep. of the Brit. Ass. 1863, 1864.

') Nachr. von d. K. Ges. d.- Wiss. zu Gottingen, 1870.
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Det af mig til disse JVlaalinger konstruerede Apparat er

udført i Prof. J lin ger s mekaniske Værksted og er fremstillet

i nedenstaaende Figur. En Messingskive A, 200 Millimeter i

Diameter, er befæstet paa den ene Ende af en meget let be-

vægelig Axe J5, som ved Tandhjul og Drev er forbunden med

en anden, med Haandtag forsynet Axe. Paa enhver af disse

Axer er anbragt en tyk Messingskive, der tjener som Svinghjul.

Skiven A bevæger sig indenfor en Ring af Mahognitræ, hvis

indre Diameter ikke er større, end at Skiven netop frit kan

rotere inden i den. Ringen, der er befæstet paa et bevægeligt

Fodstykke D, hvorved den kan forskydes i Axens Retning, er

omviklet i meget regelmæssige Lag med en 1°"° tyk, med Silke

dobbelt overspunden Kobbertraad. Fodstykket D bærer tillige

en Opstander med en tynd Messingstang, som kan forskydes

og med sin tilspidsede amalgamerede Ende trykkes ind imod

den roterende Skives Centrum, hvorved man tilvejebringer en

ledende Forbindelse imellem Skiven og Klemmeskruen g. Eo

anden tæt ved denne staaende Klemmeskrue er ved en Traad i

ledende Forbindelse med en tynd Messingfjeder /, som gaaer

tværs over Ringens inderste Flade og trykker let ned imod den

roterende Skives Omkreds. To andre Klemmeskruer h ere for-

bundne med de lo Ender af den paa Rullen viklede Traad.
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Leder man en elektrisk Strøm gjennem Traadrullen og

sælles Skiven i Omdrejning, saa fremkommer der ved Induktion

en elektrisk Spændingsforskjel imellem den roterende Skives

Centrum og Periferi, og sælles disse ved Klemmeskruerne g i

Forbindelse med en Multiplikator, vil der her vise sig et Udslag.

Man leder nu Hovedstrømmen igjennem den Ledning, hvis

Modstand skal bestemmes, for Exempel en i et cylindrisk Glas-

rør indeslultel Fiviksølvsøjle, som paa to Punkter er afledet ved

lo tynde i Glasrørets Sider indsmellede Piatintraade. Disse lo

Traade forbindes med den til Multiplikatoren og den roterende

Skive førende Ledning, saaledes at altsaa baade den fra Hoved-

strømmen afledede og den ved Skivens Rotation inducerede

Slrøm gjennem den samme Ledning føres til Multiplikatoren.

Man lader nu Skiven rotere i en saadan Retning, at disse

tvende Strømme blive hinanden modsatte, og ved en bestemt

Omdrejningshaslighed ville de kunne bringes til netop at

ophæve hinanden, saaledes at Multiplikatorens Naal gaaer

tilbage til Nulpunktet. Den saaledes fundne Omdrejnings-

hastighed vil da, multipliceret med et for Apparatet beregnet

konstant Tal, give Modstanden i absolut Maal af den imellem

de to Piatintraade i Glasrøret indesluttede Kviksølvsøjle. Er

nemlig denne Modstand t^ og er 5 Hovedstrømmens Strøm-

styrke, saa vil i det nævnte Forsøg den elektriske Spændings-

forskjel i de to afledende Piatintraade være lig sw. Er end-

videre P Apparatets Konstant, det vil sige den elektriske Spæn-

dingsforskjel imellem Skivens Genirum og Periferi, naar Hoved-

strømmens Strømstyrke er lig 1 og Skiven omdrejes med jevn

Hastighed 1 Gang i 1 Sekund, saa vil Psn være den i For-

søget inducerede Spændingsforskjel ved n Omdrejninger i Se-

kundet. Altsaa vil man, naar MultipHkatoren intet Udslag giver,

have sw = Psn^ hvoraf w = Pn. Den søgte Modstand er

saaledes uafhængig af Hovedstrømmens Strømstyrke, og Maa-

lingerne ere altsaa indskrænkede til en Bestemmelse en Gang

for alle af Apparatets Konstant P og en Bestemmelse af Om-
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drejningernes Antal n i Sekundet for hver Modstand, man vil

maale.

Jeg havde oprindelig havt til Hensigt at maale Skivens Om-

drejningshastighed ved et særskilt elektrisk Apparat, men det

viste sig strax ved de foreløbige Forsøg, at jeg kunde opnaae

en uventet stor Nøjagtighed alene ved Omdrejning med Haanden

og Tælling af Haandtagets Omdrejninger, medens Tiden angaves

ved Minutslagene af et Penduluhr. Ved lidt Øvelse bragte jeg

det hurtig dertil, at de tilfældige Fejl ved denne Bestemmelse

af Omdrejningshasligheden ikke overstege 0,2 Procent, en Nøj-

agtighed, som forekom mig at være tilstrækkelig.

Den roterende Skive var i de Forsøg, jeg skal meddele, altid

stillet i Traadrullens Midte. Som Strømgiver benyttedes sædvanlig

4 Bunsen's Elementer, dog var allerede Strømmen fra et enkelt

tvekromsurt Kali-Element tilstrækkelig. Der viste sig ingen For-

skjel i Resultaterne ved Anvendelsen af Strømme med forskjellig

Styrke, og Nøjagtigheden var næsten ligesaa stor ved Forsøgene

med de svagere Strømme. Multiplikatoren havde faa Vindinger og

en Dobbeltnaal, hvis Følsomhed var forøget ved Anbringelsen af

en Magnet i nogen Afstand fra Multiplikatoren. Naalens Stilling

iagttoges gjennem et over den anbragt fast Spejl ved Kikkert

fra det Sted, hvor Omdrejningsapparatet var opstillet. Dette

var 3 til 4 Meter fjernet fra Multiplikatoren og var tillige stillet

saaledes, at en igjennem Traadrullen ledet stærk Strøm ikke

viste nogen kjendelig Virkning paa Multiplikatorens Naal.

Ved de Forsøg, jeg anstillede, frembragte den fra Hoved-

strømmen afledede Strøm et Udslag af Multiplikatorens Naal

paa 40 til 60 Grader. Apparatet sattes i Omdrejning med den

ene Haand, medens jeg gjennem Kikkerten iagttog Mulliplikator-

naalens Bevægelse, og det gjaldt da om at passe Omdrejnings-

hastigheden saaledes, at Naalen blev holdt fast ved Nulpunktet.

Ved den mindste Forandring af Omdrejningshastigheden gik

Naalen til den ene eller den anden Side af Nulpunktet, men

det var ved lidt Øvelse let at opnaae en saadan Regelmæssighed
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ved Omdrejningen, at Naalen under hele Forsøget næsten holdt

sig ubevægehg.

Ved Skivens Omdrejning fremkom der en thermoelektrisk

Strøm, som let kunde iagttages ved Afbrydelse af Hovedstrømmen,

og som frembragte et Udslag af MultipUkatorens Naal paa om-

trent en Grad. MultipUkatorens Nulpunkt blev derfor forskudt,

lige saa meget, saaledes at dens Naal under ethvert Forsøg

viste paa Nulpunktet, naar Hovedstrømmen var afbrudt, medens

Skivens Omdrejning fortsattes uforandret. Derimod var den

inducerende Virkning af Jordmagnetismen paa den roterende

Skive saa svag, at den ikke kunde iagttages paa Multiplikatoren.

For i ethvert Tilfælde ved selve Forsøgene at kunne hæve

Indflydelsen paa del endelige Resultat af de forskjellige Fejl-

kilder, nemlig af Traadrullens umiddelbare Virkning paa Multi-

plikatornaalen , de thermoelektriske Strømmes og Jordmagnetis-

mens inducerende Virkninger, bleve alle Forsøgene anstillede

paa følgende Maade. Efterat Skiven var sat i Rotation og havde

opnaaet den bestemte Hastighed, hvorved Multiplikatorens Naal

holdt sig paa Nulpunktet, begyndte med Minulslaget fra Pendul-

uhret Tællingen af Haandtagets Omdrejninger; ved hvert føl-

gende Minulslag mærkedes det hele Tal, som nærmest svarede

til Antallet af Omdrejninger, medens Tællingen fortsaltes fra O,

hvorpaa Hovedstrømmen efter 2 eller 3 Minuters Forløb blev

vendt om ved Hjælp af en Strømvender, medens Rotationen og

Tællingen fortsatles uforandret i 2 eller 3 Minuter. Ved det

sidste Minutslag noteredes da tillige den ved et Skøn bestemte

Brøkdel af en hel Omdrejning. Derpaa var Rotationen afbrudt

et Øjeblik, Ledningen til Multiplikatoren byttedes om, saaledes

at Naalens Udslag nu gik til den modsatte Side, Multiplikatoren

indstilledes paany under Skivens Omdrejning, medens Hoved-

strømmen var afbrudt, og Forsøget gjentoges da paa samme

Maade som før.

Alle Længdeudmaalinger udførtes med et Kalhetomeler,

hvis Kikkert jeg havde forsynet med to akromatiske Objektiver
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for at kunne bringe den Gjenstand, som skulde maales, til-

strækkelig nær (150 til 200"™) til Kikkerten. Jeg opnaaede

herved en større Nøjagtighed end den, man ellers naaer ved

de sædvanlige Kathetometermaalinger paa større Afstande, og

jeg kunde med fuldkommen Sikkerhed maale selv større Længder

med en Nøjagtighed af Vioo°"°.

Skivens og Ringens Dimensioner bleve først udmaalte, der-

næst omvikledes Ringen paa Drejerbænken med Kobbertraaden

i 484 Vindinger (16 Lag), og udenpaa denne <*indre» TraadruUe

vikledes, efter at dens Diameter var maalt, paa samme Maade

410 Vindinger i 14 Lag. Maalingerne gave følgende Resultater:

mm
Skivens Tykkelse 3,40

Skivens Diameter 200,00

Traadvindingernes indre Diameter . 205,78

Den indre Rulles Diameter .... 237,6

Hele Rullens Diameter 266,0

Vindingernes Rrede 36,5

Heraf findes ved en Beregning, hvis Enkeltheder jeg nær-

mere skal angive ved Slutningen af denne Afhandling, Apparatets

Konstant, som for den indre Rulle bliver lig

1,3433. 10%

og for hele Rullen

2,2115.106. .

De Maalinger, jeg har udført med dette Apparat, ere for-

nemmelig gaaede ud paa Bestemmelsen af Kviksølvets Lednings-

modstand. Som Beholdere for Kviksølvet benyttedes lige, cylin-

driske, i den ene Ende tilsmellede Glasrør. Tre Platintraade

vare indsmeltede i Rørenes Sider, den ene nær ved den lukkede

Ende og de to andre, hvis Tykkelse kun var 0°"°,20, i en Af-

stand fra Bunden af omtrent ^ og | af Rørets Længde. Disse

naaede kun lige indenfor Glasrørets indre Væg. Kviksølvet

var renset ved længere Tids Henstand med fortyndet Salpeter-

syre, og jeg fandt dets Vægtfylde ved 5°,3C. lig 13,586, hvilket
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svarer til 13,598 ved 0° C, altsaa saa godt som nøjagtig det

RegDaultske Tal.

Kalibreringen af Rørene udførtes paa følgende Maade.

Efteral Røret var fyldt med Kviksølv indtil den øverste Platin-

traad, og alle Luftblærer vare bortskaffede ved Rystning, medens

Luften blev udpompet med en Kviksølvluftpompe, blev Røret

stillet vertikalt paa et fast Underlag og Kviksølvets Høide

maall med Kalhetometret. Dernæst borttoges en lille Del af

Kviksølvet ved Hjælp af et lige Glasrør, der tjente som Stik-

hævert, og førtes i et Glas til Vægtskaalen, Kviksølvsøjlens

Højde maaltes, en ny Portion Kviksølv blev borttagen og vejedes

sammen med den foregaaende, og saaledes videre, indtil Kvik-

sølvets Overflade havde naaet den anden Platintraad. For Rør

Nr. 1 fandtes saaledes

h

mm
152,91
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træde ind i Røret, var ved ISl'^^jls og 49™°'j02, Afstanden

imellem dem var altsaa 102"^,16. Kviksølvets Temperatur var

8°,80 C. Af disse Maalinger findes Modstanden af den imellem

de to Plalintraade indesluttede Kviksølvsøjle ved 0° C. lig

0,0018587 Q .E.
j

idet Q.E. betegner den af Siemens indførte Kviksølvenhed,

nemlig Modstanden af en 1™ lang Kviksølvsøjle med 1 Kvadrat-

millimeters Gjennemsnit ved 0° C.

Paa samme Maade fandtes for Rør Nr. 2 Afstanden imellem

de to Platintraade lig 102"^,54 og Modstanden

0,0005826 Q.E.,

og for Rør Nr. 3 Afstanden 156""^,06 og Modstanden

0,00079067 Q :E. .

Rør Nr. 1 fyldtes nu fuldstændig med Kviksølv, og Luft-

blærene bortskaffedes paa den ovenfor omtalte Maade. Det

blev dernæst ved den i Bunden indsmeltede Platintraad og en

anden, som var anbragt ved Rørets aabne Ende, indskudt i en

af 4 Bunsens Elementer, en Strømvender og Apparatets hele

Traadrulle dannet Strømkreds. Rørets to Afledningstraade

forbandtes med Apparatets Skive og Multiplikatoren, hvorved

dennes Naal viste et Udslag af 57^°, forinden Skiven sattes i

Omdrejning. Resultatet af det paa den ovenfor beskrevne

Maade anstillede Forsøg var ved en i 4 Minuter fortsat Om-

drejning nøjagtig 117 Omdrejninger af Haandtaget i Minuten,

og efter Ombytning af Ledningstraadene til Multiplikatoren

fandtes atter det samme Tal. Kviksølvets Temperatur var

6°,84 C. Ved et andet Forsøg, som gav nøjagtig samme Re-

sultat, var Kviksølvets Temperatur 6'',40C.; Middeltallet af disse

to Temperaturer er 6°,62 C.

Til enhver Omdrejning af Haandtaget svarede 4 Omdrej-

ninger af Skiven. Uhret angav ikke nøjagtig Middeltiden, idet

der imellem hvert Minutslag forløb 59,185 Sekunder. Antallet
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af Skivens Omdrejninger i Sekundet var altsaa i det omtalte

Forsøg
4.117 = 7,9074,
59,185

hvilket Tal multipliceretJmed den for hele Rullen ovenfor an-

givne Konstant (2,2115.10^) giver

17,487. 106

som Kviksølvsøjlens Modstand i absolute Enheder ved 6°,62 C.

Denne Modstand reduceres til 0° ved Multiplikation med

1 — 0,00075 <, hvor « = 6,62. Betegnes endvidere 10^"^ absolute

Modstandsenheder ("f^^^f) ved 0,E. (en Ohms Enhed), saa

erholdes

0,0018587 Q.^. = 0,0017400 O . Æ;
,

hvoraf følger

\Q.E. = 0,93620.^.

For Rør Nr. 2 fandtes, naar alene den indre Traadrulle var

indskudt i Hovedstrømmen,

60, 60, 61
I

60, 60, 61

Omdrejninger af Haandtaget ved en i 6 Minuter fortsat Tæl-

ling, hvorved Hovedstrømmen efter de 3 Minuters Forløb blev

vendt om, og dernæst efter Ombytning af Ledningerne til Multi-

pUkatoren,

60, 61, 60
I

60, 61, 60.

Kviksølvets Temperatur var 9°,l C. Heraf findes, idet den

indre Rulles Konstant er 1,3433.10^, ved en Hgnende Bereg-

ning som ovenfor

IQ.E:^ 0,93380. E.

For det samme Rør forbundet med hele TraadruUen var Om-

drejningernes Antal

36, 37, 36
I

37, 37, 36

36, 36, 37 1 37, 37, 36|

ved 6'',60 C, hvoraf man finder

IQ.E. = 0,9339 O. js;.
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Forsøgene med Rør ]\r. 3 og den indre Traadrulle alene

gave

81, 81, 82 1 81, 82, 82

81, 82, 81
I

81, 82, 82i

Omdrejninger ved o°,22 C, og for det samme Rør med hele

Traadrullen fandtes

49, 50, 50 ! 49, 49, 50

49, 50, 50
I

49, 49, 50

Omdrejninger ved den samme Temperatur. De heraf beregnede

Resultater ere henholdsvis

\Q.E. = 0,93-240.^.

\Q.E. = 0,9320 O.E.

Middeltallet af alle 5 Iagttagelser er

\Q.E. = 0,9337 O.E,

eller Kviksølvenheden er lig 0,9337.10^'' absolute

Enheder.

Jeg har tillige søgt at bestemme iModstanden af en af

Siemens Modstandsetaloner, som repræsenterede en Kviksølv-

enhed. Nogen stor Nøjagtighed kunde jeg imidlertid ikke op-

naae ved denne Bestemmelse, da Modstanden var meget for

stor til at kunne maales umiddelbar med mit Apparat, og jeg

skal derfor ikke opholde mig ved Enkelthederne af disse Maa-

linger, som desuden her kun have en underordnet Betydning.

Til Sammenhgningen benyttedes en 66 Meter lang, 1°™,79 tyk

Kobbertraad, hvis specifike Ledningsmodstand jeg ved Maalinger

med mit Apparat paa forskjellige Steder af Traaden fandt lig

193500 ved 9°,2 C. eUer 48,25 Gange 'mindre end Kviksølvets

ved 0°. Denne Traad blev nu efter Wheatstones Methode

sammenlignet med Etaionen, hvorved dennes Modstand fandtes

lig 0,943 0. i;.

Det ovenfor angivne Resultat af mine umiddelbare Bestem-

melser af Kviksølvenhedens absolute Modstand, hvor Fejlen paa
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den endelige Middelværdi neppe vil kunne overskride 0,2 Procent,

er omtrent 2 Procent lavere end den af den britiske Komité

fundne Værdi (0,9629 og 0,9564 O. -E), der atter er lavere end

de Værdier, som andre Iagttagere (maaske med Undtagelse af

Kirchhoff')) have fundet, idet Weber og sidst Kohlrausch

have fundet Værdierne 1,0257 og 0,9705 O. jE. Jeg har saa-

ledes ved mine Maalinger erholdt en Stadfæstelse af den i Be-

gyndelsen af denne Afhandling udtalte Formodning, at Uover-

ensstemmelserne i de hidtil fundne Resultater hidrøre fra den

Omstændighed, al Forsøgene have været udførte med Induktions-

strømme af foranderlig Intensitet. For en Del stadfæstes denne

Antagelse allerede ved den af den britiske Komité offentliggjorte

lagttagelsesrække-), idet her de med de større Omdrejnings-

hastigheder anstillede Forsøg give et lidt for højt og de

andre et lidt for lavt Resultat i Forhold til Middelværdien.

I en tidligere Afhandling »Bestemmelse af Varmegrader i absolut

Maal»^) havde jeg allerede ytret en Tvivl om Rigligheden af de

med foranderlige Induktionsstrømme foretagne Modstandsmaa-

linger, men det viser sig nu, at Afvigelserne gaae i en modsat

Retning af, hvad jeg dengang formodede. Paa hvilken Maade

det nu forholder sig med Varmeudviklingen af en elektrisk

Strøm i en Ledning, hvis Modstand er bestemt i absolute En-

heder, derpaa kunne kun fremtidige Forsøg give det afgjørende

Svar. Efter de Forsøg, vi have derover, nemlig af v. Qvintus

Icilius'*) og H. Weber^), synes det, som om den iagttagne

Varmeudvikling er større end den, Theorien giver.

Endnu skal jeg kun kortelig omtale nogle andre Forsøg,

jeg har anstillet med mit Apparat. Naar Hovedstrømmen af-

brydes, medens Skiven er i Rotation og Multiplikatorens Naal

') Pogg. Ann. Bd. 76; jfr. Berliner Berichte 1851, S. 781.

') Rep. of the Brit. Ass. 1864 og Pogg. Ann. Bd. 126.

=•) Overs. o. d. K. D. Vid. Selsk. Forh. 1872.

*) Pogg. Ann. Bd. 101.

*) InauguraldissertatioD, Leipzig 1863.
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staaer paa Nulpunktet, saa modtager denne Naal et Stød, som

bevirker et Udslag af flere Grader, og Stødets Retning er en

saadan, at den afledede Strøm i Afbrydelsens Øjeblik faaer

Overvægten over den i den roterende Skive inducerede Strøm.

Omvendt forholder det sig, naar Hovedstrømmen atter sluttes.

Disse ejendommelige momentane Strømme lade sig neppe for-

klare af en fra den pludselige Forandring af Hovedstrømmen

hidrørende Induktion, og de synes snarere at maatte tilskrives en

ved den pludselige Strømforandring fremkommen Modifikation i

Loven for Strømdelingen i den forgrenede Del af Ledningen.

En intermitterende Hovedstrøm, som frembragtes ved en i

Hovedledningen indskudt Selvafbryder, syntes at give de samme

Resultater som en konstant Strøm. For ved Forsøg herover at

erholde en rolig Stand af Multiplikatornaalen er det af Vigtighed

at sørge for, at der er en god Kontakt imellem Skiven og den

Fjeder, som berører Skivens Omkreds, hvilket man let kan

overbevise sig om ved at omdreje Skiven ved konstant Hoved-

strøm i en saadan Retning, at den inducerede og den afledede

Strøm forstærke hinanden. Hvis man da erholder et større og

tillige et fast Udslag af Multiplikatornaalen , kan man ansee

Kontakten for god, da Naalen i modsat Tilfælde vilde vise sig

meget urolig. Mine Forsøg med intermitterende Hovedstrømme

gave vel et 1 Procent højere Resultat end de med konstant

Strøm anstillede Maahnger, men jeg tilskriver denne Afvigelse

alene lagltagelsesfejlene, idet det ved disse Forsøg var vanske-

ligere at holde Naalen i fuldkommen Ro, og Erfaringen viste

mig, at jeg ved en urolig Stand af Naalen var tilbøjelig til at

give Skiven en for hurtig Omdrejning.

Da Anvendelsen af de temmelig (7— 14™™) tykke Kviksølv-

søjler maaske kunde vække Betænkeligheder, anstillede jeg

nogle Forsøg for at undersøge, om Kviksølvets Højde over den

øverste afledende Platintraad kunde have nogen Indflydelse paa

Resultatet. Denne Højde var i de ovenfor beskrevne Forsøg

omtrent lige saa stor som Afstanden imellem de to afledende
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riatintraade. Jeg gjentog nu Forsøgene med Rør Nr. 3 med

mindre Højder af Kviksølvet, men der viste sig ikke nogen For-

skjel i Resultaterne, forend der var laget saa meget af Kvik-

sølvet bort, at det lige kun dækkede den øverste Platintraad og

stod med Kuppelen omtrent en Millimeter over den. I delte

Tilfælde var den fundne Modstand 1 Procent mindre end før,

det vil sige, den afledede Strøms elektromotoriske Kraft var nu

formindsket med 1 Procent. Senere har jeg fundet dette Re-

sultat stadfæstet ved Beregning, idet jeg har bestemt en kon-

stant elektrisk Strøms Bevægelse i en ret cirkulær Cylinder, til

hvis Endeflader Strømmen til- og afledes ved en Traadledning.

Da imidlertid denne Beregning her ikke kan have synderlig

Interesse, skal jeg indskrænke mig til den Bemærkning, at den

nævnte mathematiske Opgave lader sig løse i fuld Almindelighed

ved Hjælp af den Bessel'ske Funktion.

Beregning af Apparatets Konstanter. Man tænke

sig en elektrisk Strøm med Enhed af Strømstyrke ledet gjennem

en cirkulær Leder, og koncentrisk og parallelt med denne en

uendelig tynd cirkulær Skive omdrejet med jevn Hastighed en

Gang rundt i hvert Sekund. Der vil da i denne Skive frem-

komme ved Induktion en elektrisk Spændingsforskjel (p) imellem

Skivens Centrum og dens Periferi. For at beregne denne Stør-

relse p kan man da tænke sig, at der i hvert Sekund ledes

Enhed af Elektricitetsmængde fra Skivens Centrum til dens

Periferi, medens Skiven bevæger sig den samme Vej rundt som

den elektriske Strøm i den faste cirkulære Leder. Det Arbejde,

som nu udkræves for hver Omdrejning af Skiven til Overvin-

delse af den elektrodynamiske Modstand, vil da være lig den

søgte Spændingsforskjel p. Da hele den fra Skivens Centrum

til dens Periferi ledede Elektricitetsmængde gaaer igjennem

enhver med Periferien koncentrisk Kreds i Skiven, og da Virk-

ningen af den faste Strømleder er den samme i ethvert Punkt
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af en saadan Kreds, saa kan man ogsaa tænke sig Elektrici-

teten alene ledet igjennem en lineær Leder fra Skivens Centrum

til dens Periferi, og p vil da være lig det Arbeide, som ud-

kræves til at udføre en Omdrejning med denne af Strømstyrke-

enheden gjennemstrømmede radiale Leder.

Skivens Radius være r, den cirkulære Leders Radius i?,

Afstanden imellem Skivens og Lederens Planer a. Det søgte

Arbejde og altsaa ogsaa p vil man da ved at gaae ud fra de

bekjendte elektrodynamiske Love finde udtrykt ved

p = 2n\dd
rR cos 6

VR- + r'^-{-a^—tRr coS 6

Heri sættes

c = c' = 1 — c = \R:

li?+ r)2 4-a-'

hvorved Udtrykket faaer Formen

(/?+ /-)2 + a2
'

6 = 71—
'2(f

2

S
2 sin- (f

— 1

p = inVrRc

Indføres her de fra de elliptiske Funktioners Theori bekjendte

Betegnelser:

n n Ji

y/\ — csin^y
K'

d(f<

'O

erholdes

y\ — c'sin^ (f \
, E' =\d(f\'\ — c' &m^q),

'o

p = AnVrRc'

Nu er som bekjendt

9 c'
'>

z "Lk' -—E'
c' c'

altsaa bliver

E' = c^' — 2cc'

p = AtiVtRc'Ik' + 4

dK'
de '

dK'
de
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Idet vi nu betragte c som en temmelig lille Størrelse, \ilje vi

have at udvikle K' i en Række efter sligende Polenser af

c^ I— c'. Hertil kan benyttes den fra de elliptiske Funk-

tioners Tlicori bekjendte I^igning

c c' I K dK r.dK'

hvoraf

de

K' = K dei ae

I delle ubestemte Integral er Konstanten bestemt ved Grændse-

værdien K' =• —I— for en uendelig lille Værdi af c. Man

udvikle nu K i Række efter stigende Potenser af c, nemlig

^ = f
og man vil da erholde

1

-^^ 1 .32

22.4'
c^-f

21

2 c V 4 64 / 4 128

som indsat ovenfor i Cdtrykket for p giver

= n]/rR
,16/. 3 33 .^— 1 +-7-C -h — c^

c V 4 b'i
+ 81

,,

c — — c^ —
t)i

Istedenfor den lineære cirkulære Ledning ville vi dernæst

antage en dermed koncentrisk Ring med rektangulært Gjennem-

snit og gjennerastrømmet af en m Gange større Elektricilels-

raængde. Radierne af denne Rings indre og ydre cylindriske

Flader være ^1 og B., , og Afstandene af Ringens to plane

Begrændsningsflader fra den roterende Skives Plan være a^ og

Oj . Betegnes nu den elektriske Spændingsforskjel imellem

Skivens Centrum og Periferi ved P, saa vil denne være be-

stemt ved

F = dR
III' \-^

R^ — R
i?. «

Overs, over d k. D \idensk. Selsk. Forb. 1873

Y
da
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Heri sæltes

og altsaa

B = r(l -^^1
y

a = ra

4(1+/?) 16

Vi have da først at bestemme Funktionerne A{a, ^), B(ay ^),

C{a, /S) i det dobbelte ubestemte Integral

64
\da \d^p = 2nr A{a,,S)l

«' + /S
2+^(«.i5) a.c(tg = -^) + C(a, §)

Man vil finde

A{a,§)^a^ + \aP + j^«' + ~a^^ + -^a^^ _ _I_ «(„2+ ^2)2 ^

^(a, I?)
= «2 - /S^ - y /S« + j^

«'* - . . .

0(a,
I?)

=-- - ai5 + :j^«/S^ + ^«/S=^ + ^«^i?- ^«/J^ -f j|g«^/J^ - .

Heraf beregnes da det bestemte Integral P. Sæltes nemlig

i?i == ^(l+/?i), 1^2 = r{\-j-^^}, «! = r«i, ^2 =^ ^«2 5

samt betegnes Integralet \da\d§p ved F{a,^), vil P være

udtrykt ved

P= ?n

/« ^ u
—[^f«2,/?.^-^(«i,/?2)-^(«2,/?i)+i^(«n/?i)]-

Der er her forudsat, at Skiven er uendelig tynd. Tænke vi os

den forskudt et Stykke x i Axens Uelniug, saa forandres a^ lil

«! — X og 052 til a., — X og del første Udtryk for P til

.B.,

dR da
P

11*2 — "!

a, — X

\R^ — El

B,

Har altsaa Skiven Tykkelsen '2 g, saa vil man istedenfor P faae

Værdien

yrfoj y c^i? y da
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idet X tillff^'ges alle Værdier fra —s til -j-«, oj,' Afstatideue

o.^ og Ol ere regnede fra det Plan, som svarer til x = Q.

Naar nu s er en lille Størrelse, saa vil det sidste Udtryk

tilnærmelsesvis være lig

c 2 rit \

P+
D

•1 ja2— «i

s^wii dR y c?a c?2^

6 li^g — -^1 '^9 — ^1 ^f*^
'

og man vil altsaa til det ovenfor fundne Udtryk for P(«, /S)

have at tilføje Korrektionen

_é^ d'- Pia, 13)

&r^ da^

Endelig ha\e vi i Apparatet en Traadrulle istedenfor den

her i Regningen antagne ledende Ring. Er Antallet af Traad-

rullens Vindinger lig m, og gaaer der Enhed af Elektricitets-

mængde i hvert Sekund igjennem enhver uf Vindingerne, saa

vil der gjennem Rullens Gjennemsnit gaae m Elektricitetsenheder

i Sekundet, allsaa den samme Elektricitetsmængde, som vi an-

toge passerede Ringens Gjennemsnit. Forskjellen imellem

Ringen og Traadrullen er da alene den, at der i den sidste

findes ikke ledende Mellemrum imellem Vindingerne. Den heraf

følgende Korrektion fur P(«,/S) bliver imidlertid i det forelig-

gende Tilfælde uden Betydning, hvorfor jeg skal indskrænke

mig til blot at angive Resultatet af Beregningen, som er, at

Korrektionen, der skulde adderes til P(a, /9), vilde være

T}' / d-'F{a, d) ,
dP(a, d)fj-' i d-'F[a, d) dF(a, d] \

hvis Traaden i Rullen var lineær, og naar rj er Afstanden

imellem to tilgrændsende Vindinger. Denne Korrektion beløber

sig imidlertid ikke til 0,01 Procent, og da Traaden har en

endelig Tykkelse, er den virkelige Korrektion endnu mindre.
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I nærværende Apparat er for hele Rullen

m = 894, »2 = — «i = 0,1825, /^a = 0,330, /Jj = 0,0289,

£ = 0,017, tj == 0,0118,

Og for den indre Rulle

w = 484, /Sg = 0)188,

medens de andre Størrelser blive de samme.

Man finder for det første Tilfælde

P = 2,2124. 10«,

og Korrektionen for Skivens Tykkelse — 0,04 Procent.

For den indre Rulle findes

F = 1,3440. 10«, Korrektionen — 0,05 Procent.



Bidrag til Synonymiken for nogle kritiske Arter fra Danmarks

og iNabolandenes Floraer.

Af

Job. Lanse.

I.

Bemærkiiiiiser om Brotnns asper Murr. og dens Forhold til

B. serotinus Benek.

Jl'rierat Hr. Beneken (Bot. Zeit. 1845, p. 24) havde paavist,

at der under Navnet Bromus asper skjulte sig tvende Arter og

godtgjort denne Paastand ved en omtiyggelig Beskrivelse af den

som ny Art udskilte B. serotinus Benek., gjorde Hr. Seminarie-

lærer Rostrup førstil opmærksom paa den sidstnævnte Arts

Forekomst i vor Flora, idet han angav den (under Navn af

(Schedonorus serotinus) at være funden flere Steder paa Lol-

land; efter de af Hr. R. meddelte Oplysninger og Exemplarer

optog jeg den i tredie Udgave af min «Haandb. i den danske

Flora« , hvor der er meddelt en kort Beskrivelse af Arten til

Adskillelse fra B. asper (Benek.). Den er siden den Tid fundet

paa mange Steder her i Landet, ofle endog i Mængde, den

synes efter de nu foreliggende Iagttagelser at være udbredt over

hele det danske Floragebet og i de fleste Egne endog hyppigere

end den saakaldle B. asper, voxende snart i Selskab med denne,

•) Vidensk. Medd. fra nalurhist. Foren. 1864, p. 71.

Overi. ovc-r d. K. D. Vidensk. Si-lsk Forh. 1B73.
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snart alene. I det øvrige Skandinavien synes den at være

sjeldnere, men er dog allerede funden paa ikke faa Steder i

Sverige, og afd. Mag, A. Falck har efter Exemplarer, samlede

paa Øland, meddelt en Beskrivelse af den (Bot. not. 1866, p. 48);

ogsaa i Norge er den funden af afdøde Prof. iVl.N. Blytt (efter

Meddelelse af Exemplarer ved Conservator A. Blytt).

Uagtet der er forløben en Tid af 28 Aar siden Beneken

først henledede Opmærksomheden paa tvende hidtil overseete,

ved Habitus, Blomstringstid og flere Karakterer forskjellige Arter

og gav en god Beskrivelse af disse, synes de hidtil kun i meget

ringe Grad at have vundet Anerkjendelse. Paa de ovenfor

nævnte Undtagelser nær have nemlig kun meget faa floristiske

Forfattere fra Perioden efter 1845 nævnt og beskrevet de 2

Arter, og da kun som Former af én Art (f. Ex. Garcke*),

Ascherson^), Kornicke'). Derimod søger man i de øvrige

Floraer for Nord- og Mellemeuropa, som ere udkomne i de

sidste Aartier (f. Ex. hos Grenier et Godron'*), DoelP),

Willkomm^), Blytt^), Hartman«), Crépin'*), Babington*«}

o. fl.) forgjæves Spor til en Adskillelse mellem disse Arter;

enkelte Forfattere have endog bestemt udtalt sig imod Sondringen,

•) Flora V. Nord- u. Mitteldeutschland, 6 AuQ. 1863.

") Flora der Prov. Brandenburg p. 859 (1864). Dr. Ascherson, som har

omhyggeligt studeret disse Arter, og hvem jeg skylder særlig Tak for ea

Mængde velvilligt tilsendte Oplysninger om samme, navnlig med Hensyn

til deres geogr. Udbredelse, har meddelt mig (sml. Bot. Zeit. 1870, p. 694),

at hans tidligere Tvivl om Karakterernes Bestandighed hidrørte fra iagt-

tagne Overgangsformer, som han dog senere har overbevist sig om at

være sjeldne, og at han nu er tilbøjelig til at anerkjende Adskillelsen

(om end foreløbig kun som to Variationsformer).

') Schriften der kon. phys.-oec. Gesellseh. z. Kouigsberg 1867, p. 9.

*} Flore de France III, 1855.

5) Flora V. Baden, vol. I (1857).

«) Fiihrer etc. (1863).

') Norges Flora (1861).

«) Handbok i Skand. Flora, ed. 9 (1864).

9) Manuel de la flore de Belg., ed. 2 (1866).

»°) Manual of Brit. botany, 6 ed. (1867).
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f. Ex. Marsson'), Neilreich^), Celakovsky •''), li. Kr-

furlh^).

I den nyeste Tid ere værdifulde Bidrag til disse Arters Hi-

storie meddelte af Mr. II. Trime n^), som synes tilbøjelig til at

anerkjende deres Berettigelse til at adskilles som selvstændige

Arter. Maa det nu end indrømmes, at det endnu turde være

for tidligt at fælde en aldeles afgjørende Dom om disse

Ariers Eloldbarhed, forinden fleraarige Iagttagelser paa for-

skjellige Voxesteder og Dyrkningsforsøg have godtgjort Karak-

terernes slørre eller mindre Grad af Bestandighed, er jeg dog

for mit Vedkommende — efter de Iagttagelser, jeg har havt

Lejlighed til at gjøre i en længere Aarrække paa talrige Exem-

plarer fra forskjellige Egne — tilbøjelig til al anerkjende dem

for fuldt berettigede lil at adskilles som gode og vel begrænd-

sede Arter. Jeg har vel, skjøndt sjeldent, fundet enkelte Exera-

plarer, hvor en eller anden Karakter var mindre tydeligt frem-

trædende, men jeg mindes ikke nogensinde at have seet Former,

der stode saaledes midt imellem begge, at de ikke bestemt

kunde henføres til den ene eller anden af disse og som Følge

heraf maatte erklæres for virkelige Mellemformer "). Jeg har

derfor ikke taget i Betænkning, her at give den i en tidligere

') Flora von Neu-Vorpommern (J869).

*) Aufziihlung der in Ungarn und Slavonien bisher beobachteten Gefåss-

pflanzen (Wien 1870; anm. af Dr. P. Ascherson, Bot. Zeit. 1870, p. 694) :

Forf. anser B. serotinus for ikke engang en Varietet, men en efter vil-

kaarligt valgte Karakterer kunstig construeret Art.

') Bot. Zeit. 1871, p. 45. Forf. bemærker, at ban i sin Prodr. ikke har

optaget B. serotinus, skjønt den forekommer i Bøhmen, fordi den hører

til den Slags Arter, »som Opiz fabrikerede i Dusinvis«.

*) Zeitschr. fur ges. Naturwiss. f. Sachsen u. Thuring. 1867, 2, p. 359).

') .lourn. of botany vol. 8, p. 376—79 og vol. 9, p. 270 (Særtryk af disse

Afhandlinger ere mig velvilligt meddelte af Forf. efter at disse Bemærk-

ninger i det væsenlige vare nedskrevne).

*) I den ovenfor citerede Afhandling af Hr. B. Erfurth opregnes forskjel-

lige Mellemformer mellem B. asper og serotinus, Forf. paastaar endog at

have fundet ikke alene begge Arter blomstrende samtidigt mellem hin-

anden , men ogsaa fra en og samme Rod nogle Straa, som maatte hen-

6*
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kort Afhandling') bebudede udførligere Redegjørelse for mine

Iagttagelser om disse Arters Blistorie samt en Undersøgelse

af hvad der for eller imod deres Adskillelse kan udledes saa

V el af deres geografiske Fordeling som af det i den tidligere

botaniske Literatur indeholdte Materiale til deres Historie og

Nomenclatiir.

Skjønt de Karakterer, hvorpaa Adskillelsen mellem de 2

Arter er begrundet, tør antages at være de fleste af Læserne

bekjendte eller i hvert Fald med Lethed at kunne opsøges i

den alt tilstedeværende Literatur, maa jeg dog ansee det for

hensigtsmæssigt, at forudskikke en Oversigt over de vigtigste

Skjelnemærker.

1. Schedonorus serotinus Eostr.-) (Bromus serotinus Benek.J

Vaginæ omnes longe denseque slrigoso-hispidæ; pauicula

valde nutans, ramis inferioribus longis, divaricatis, geminis (sa^jpe

1, raro 3), basi squamå carlilagineå semilunari, longe cilialå,

utrinque longe decurrente fultis-''); spiculæ nilidæ, violaceo-tinctæ,

5—9-floræ
;
gluma superior glabra, palea inferiør basin versus ad

nervos pilosa, apicem versus glabra; antheræ violaceæ. — Floret

regnes til den ene, andre til den anden Art. Denne sidste Iagttagelses

Nojaglighcd turde trænge til nojere at constateies. Her i Landet mindes

jeg ikke at have iagttaget samtidig Blomstring af begge Arter, hvor disse

voxede under aldeles lige Betingelser, tvertimod har jeg i Regelen

allerede ved flygtig Betragtning kunnet adskille Arterne ved deres for-

skjellige Udviklingsgrad, hvor de, som ofte er Tilfældet, voxede blandede.

At undtagelsesvis enkelte sent udviklede Straa af den tidligt blomstrende

Art kunne blomstre samtidig-t med de feist udviklede af S. serotinus,

tør jeg ikke benægte Muligheden af, og at Mellemformer kunne findes,

er bekræftet af Dr. Asclierson (s. ov.) som dog tilfnjer, at de ere meget

sjeldne, hvilket jeg, efter Iagttagelse af mange Hundreder af Exemplarer,

aldeles kan underskrive, og dette modbeviser heller ikke to forovrigt vel

adskilte Arters Berettigelse.

') Bemærkninger ved dtt 4Sde Hæfte af Flora danlca (Vid. Selsk. Overs.

1871 p. 40).

") Slægtsnavnet Schedonorus foretrækker jeg med Fries o. fl. at anvende paa

denne fra Bromus L. nu almindeligt som egen Slægt adskilte Afdeling,

saaledes at Navnet Bromus i indskrænket Betydning forbeholdes B. seca-

linus og de med den beslægtede Arter (i Stedet for det lidet heldige

Navn Serrafalcus).

') S. Bemærkn. ved 4Sde Hæfte af Flora danira S. 12 lig. b.
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iilt. Julio, Iructiis Seplembri præcipiie maturescunt. Diu viget

el serius quam seqiiens marcescit.

2. 5. Deneleni Lge. (Bromus aspcr Benek.).

Vaginæ siiperiores glabræ v. breviler parceqiie pubescenles,

infcriores hispidæ; panicula leviler niilans (in speciminibus ma-

cris crectiiisoiila), rarnis brevioribiis magisque eroctis, 3— 6 (raro 2)

in soiniverticillis iiiferioribus; sqiiama semilmiaris cartilaginea mar-

gine glabra, obtusissima, utrinque leviler decnrrens'); spiculæ

minores quam in præced., cano-virentes (rarius coloralæ), opacæ;

gluma superior ad apicem usque ciliata; palea inCerior a basi

ad apicem pilosa; aiilberæ auranliacæ. 14— 20 diebus quam

prior præcocior (fruclus ult. Aug. sæpius maturescunt). Cito

marcescens.

Enkelte af de lier angivne Kjendetegn , f. Ex, Smaaaxeoes

og Støvknappernes Farve, Inderavnens Behaaring, kan jeg fore-

løbig kun lillægge en underordnet Betydning, idet jeg har fundet

dem at variere noget hos forskjeilige Individer, og muligvis ere

de tildels afhængige af Voxestedet. De øvrige Karakterer ere

derimod forekomne mig at være saa constante og tydeligt ud-

prægede som det kan forlanges til Begrundelse af selvstændige

Arter. Maa det altsaa end forbeholdes Fremtiden at fælde den

endelige Dom om den større eller mindre Betydning, der kan

lillægges de fundne Karakterer, og som Følge heraf indtil videre

henstilles til hver enkelt Botanikers Skjøn, hvor vidt der skal

tillægges disse Planter Bang som Arter eller som Afarter, er

er der dog lige fuldt en Trang tilstede til at udrede deres Sy-

nonymik og paa Basis af de herved vundne Resultater at til-

lægge hver især el bestemt Navn , for saa vidt man ikke fore-

trækker at slaa sig til Ro ved uden Sondring af de tvende Typer

at forene disse under det traditionelle Navn B. asper.

Men Spørgsmaalel om den foreløbig sandsynligste Nomea-

clatur for disse to Typers Vedkommende kræver først en

Undersøgelse af, hvilken af disse der efter de til Raadighed

staaende Kilder maa ansees for mest berettiget til at bære Navnet

'j Se Bemærkn. ved 48de Hæfte af Flora danica S. 11 fig. a.
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«asper» og navnlig om Beneken har havl tilstrækkelig Hjemmel

for at anvende dette Navn fortrinsvis paa den ene af Arterne.

Ved at gjennemgaa de mig tilgængelige Afbildninger af

Bromus asper har det været mig paafaldende, at disse næsten alle

slemme bedre overens med B. serotinus Benek. end med den

af ham som B. asper særligt betegnede Art. Saaledes maa f. Ex.

Figurerne i Engl. bol. tab. 1172, Host Gramineæ tab. 7 og Flora

danica tab. 1382*) paa Grund af de stærkt haarede Skeder og

parvise Topgrene øjensynligt henføres til B. serotinus, det samme

gjælder om Fig. i Johnson et Sowerby, Ihe grasses ofGreat

Britain, og den eneste mig bekjendle Figur under Navn af B.

asper, som (skjønt den ikke er udstyret med Analyser) utvivl-

somt maa være legnet efter Exemplarer af B. asper Benek., er

Reichenbachs Ic. fl. germ. I, tab. 76.

Ligesom det overvejende Flertal af Afbildninger, saaledes

henhøre ogsaa de alleflesle Herbarie-Exemplarer, jeg har

havt til Undersøgelse fra Lande udenfor Danmark, og navnlig

alle de mig bekjendle Exemplarer fra det vestlige og sydvestlige

Europa, til B. serotinus. Det vil af nedenstaaende Fortegnelse

over de for hver af Arierne bekjendle Voxesteder sees, at B.

asper Benek. vel er funden paa adskillige sydeuropæiske Voxe-

steder, men kun i et i Forhold til den anden Art aldeles for-

svindende Anlal.

Hvad Beskrivelserne af B. asper angaar, da ere disse

hos flere Forfallere uheldigvis affattede saaledes, at del ikke

lydeligt kan skjønnes, hvilken Art den vedkommende Forfatter

har havt for Øje, fordi der ikke har været taget Hensyn til

Arternes Sondring, og de Karakterer, hvorpaa denne grunder

sig, ere som P'ølge heraf ikke tilstrækkeligt fremhævede. Men

ved Siden af de Beskrivelser, som passe lige godt paa begge

Arter, ere flere, især fra sydeuropæiske Florister hidrørende,

') Jeg har derfor ladet en Tegning af B. asper Benek. (Schedonorus Benekeni

nih.) udføre for Flora danica (tab. 2826).
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øjensynligt affallede efter Exemplarer af D. serotinus, og det er

yderst sjeldenl at finde Beskrivelser, der udelukkende eller endog

fortrinsvis tyde hen paa B. asper Benek.

Af disse Grunde og tillige fordi Artsnavnet «asper» i højere

Grad er betegnende for B. serotinus Benek., synes meget at tale

imod den exclusive Brug, som den sidstnævnte Forf. har gjort

af Navnet ved særligt at overføre det paa den anden Art. Min

Formodning om, at dette Navn, hvis det ikke oprindelig er

colleclivt, med større Ret maatte overføres paa B. serotinus,

kan jeg uheldigvis ikke støtte paa authentiske Herbarie-Exem-

plarer, hidrørende fra de ældre Forfattere, som have omhandlet

B. asper, navnh'g har jeg ikke hidtil kunnet erfare noget om

de Murray'ske Exemplarer *). Man er altsaa fornemiig henvist

til at raadspørge de Forfatteres Beskrivelser og Citater, der

enten som Kilde til Artsnavnet B. asper have størst Vægt eller

som Samtidige kunne antages — dels ved Autopsi, dels ved

mundlig eller skriftlig Overlevering — at have erhvervet sig

en Kundskab om denne Art, der kan være vejledende ved Af-

gjørelsen af det Spørgsmaal , om disse 2 Arter tidligere have

været iagttagne og adskilte og i saa Fald hvilken der bør bære

det oprindelig givne Navn B. asper, eller om dette fra først af

har været et collectivt Navn.

Flere Forfattere citere som Autor til Navnet B. asper Linné

den Yngre, men da det Værk, hvori den af ham er beskreven

(Suppl. Syst. veg. ed. 13, Gen. ed. 6, Sp. pi. ed. 2) er ud-

kommet i 1781, hvorimod Murray's Prodr. fl. Gotting, hvor Navnet

allerede findes, udkom 1770, bør Murray nævnes som Autor

til dette. Stedet hos Murray (1. c. p. 42) lyder saaledes:

'j Efter Dr. Aschersons Meddelelse findes i Berliner Museet Exemplarer,

opbevarede under Navn af B. asper, samlede af Link i Omegnen af

Gottingen, hvor han opholdt sig som Student og som Murrays Tilhorer,

men disse ere ikke afgjerende for dette Spørgsmaal, da de indeholde

begge Former, dog fortrinsvis B. asper Benek., og der kan altsaa heraf

ikke med Sikkerhed drages anden Slutning end den, at begge Arter voxe

omkring Gottingen.
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« Bromus asper mihi. Ila voco Bromum foliis hirsutis, per

oras asperrimiSj locustis glabris, teretibus, 9-floris. Hall. hist.

helvet. No. 1503...

Murray har altsaa ikke ydet andet Bidrag til denne Arts

rette Forstaaelse end det af ham givne Artsnavn og en Tilføjelse

af Voxesteder fra Goltingens Omegn. Derimod har Haller,

hvis Frase IVIurray indskrænker sig til at gjengive, og som altsaa

maa erkjendes for første Kilde til Arten (men ikke til Navnet),

tilføjet en temmelig udførlig Beskrivelse, som dog er holdt i

saa almindelige Udtryk, at den, skjønt tydelig nok betegnende

en Art af Gruppen Asper, passer nogenlunde vel paa begge

Former. Den siges at voxe i Schweitz og ved Gotlingen.

Men Haller har, foruden denne, nævnt og beskrevet en

anden Art, nemlig «B. glaber panicula nutante locustis 4-floris,

glumis subhirsutis") 1. c. No. 1306, som her maa omtales, fordi

den, skjønt sikkert med Urette, af senere Forfattere er draget

med ind i Kredsen af Synonymerne for B. asper. Det fore-

kommer mig nemlig utvivlsomt, al Haller ved sin B. No. 1506

ikke har tænkt paa nogen af de 2 oflnævnle Arter, men snarerfr

paa en Form af B. giganteus. Saavel Beskrivelsen (locustis 4-

floris, arista gracili, alba, semiunciali), som Citatet af Scheuchzer

(Agrost. p. 263, t. 5, f. 16) tyde langt mere hen paa B. gigan-

teus end paa B. asper, og naar der tilføjes ofrequens in Hel-

vetiæ silvis et aquosis>', synes denne Angivelse af Voxestedet

nok saa godt at passe paa B. giganteus som paa B. asper

Benek.

Forfølge vi dette Spor videre, finde vi hos en med Murray

omtrent samtidig Forfatter, Pollich (historia plantarum in

Palat. elect. sponte nascentium, 1776) de Hallerske Fraser an-

vendte paa 2 forskjellige Arter, men med Tilføjelse af 2 nye

Artsnavne. Den første af disse, B. versicolor PoU. (I. c. p. 109),

hvortil Hallers No. 1603 (B. fol. hirsutis etc), men derimod ikke

B. asper Murr. , citeres, have flere Forfattere, vildledede af det

formentlig urigtigt anvendte Hallerske Citat, henført til B. asper,
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til Trods for at hverken Beskrivelsen (»Similis B. secalino
;
pani-

cula magis qiiam in lioc erigilnr, rami O—7 e scapo egredi-

unlur, spiciilæ glabræ, vaginæ molles » etc.) eller Voxestedet (in

dumetis, agris et versuris), lade sig anvende paa denne, men

snarere sigte til en Art af Gruppen Serrafalcus, sandsynligst til

en stor Form af W. arvensis ').

Den anden Pollichske Art, B. montanus Poll. (I. c. p. 116)^),

hvortil citeres Hallers No. 150(5 (B. glaber etc.) synes efter den

tilfojede Beskrivelse («folia utrinque molliter villosa, deorsum

scabriuscula; vaginæ, præprimis inferiores, villosæ ae scabræ

;

panicula antrorsum nutaiis, rami 2— 4 e scapo egrediuntur, spi-

cuiæ 6— 7 floræ, villosæ ae scabræ«) at stemme vel overens

med B. asper (Hall., Murr.) og fortrinsvis med den Form af

samme, som vi ere vante til med Beneken at kalde B. asper

(Sched. Benekeni mli.). Pollich har saaledes formentlig anbragt

begge de Hallerske Citater paa urette Sted, idet han nemlig

har anvendt No. 1503 (B. asper) paa B. arvensis L. (v. sp. aff.)

og No. 1506 (B. gigantens) paa B. asper, og derved bidraget

ikke lidet til at forvikle disse Arters Synonymik og lede senere

Fortolkere paa Vildspor.

Men denne Pollichske Sondring mellem to Arter, skjønt

ukritisk og væsenlig vildledende, faar en indirecte Betydning for

vort Sporgsmaal derved, at en senere Forfatter af Floraen for

et nærliggende Omraade, nemlig G mel in (Flora Badensis I,

p. 242 (1805) bona fide citerer Pollichs tvende Navne som Sy-

nonymer for 2 Arter, der, (bortset fra, at for den enes Ved-

kommende Pollichs Navn og Voxested, for den anden Art Hallers

Citat er uberettiget) ere saa tydeligt beskrevne, at de med den

størst mulige Sandsynlighed kunne henføres til de 2 senere af

Beneken adskilte Arter. B. versicolor Poll. er nemlig af Gmelin

') Koch (Syn. p. 947) citerer ogsaa B. versicolor Poll. som Synonym til

Bromus arvensis L.

*) Navnet B. montanus findes allerede hos Scopoli (fl. Carn. ed. 2, 1772).
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tilbageført til B. asper Miirr., og han giver en udførlig og tydelig

Beskrivelse af denne, som paa det nøjeste slemmer med B. se-

rotinus Benek. — Af Gmelins Beskrivelse af B. asper Murr.

maa særlig fremhæves følgende: ... « facile dignoscitiir vaginis

foliorum pilts longis copiosis deorsum versts hirsutis, jjedunculis

paniculæ nutantis pedalts 2—3 (quandoque 4) longis nutantibus,

spiculis compresso-tereliusculis, 12— 14'" longis, 7— 11-floris,

valvulis calycinis Inæqualibus, exteriore minore, lineari, acumi-

nala, 2'" longa apice bifida mucronata, corollæ valvulis majori-

bus, exteriore lanceolata utrinque attenuata, margine membranacea

albida purpureo-mixta, mox infra apicem biQdam aristå tenui

reclå 3'" longå prædita.«

Den anden af Gmel. anførte Art er B. montanus Poli., som

her nøjere beskrives, og til hvilken der, ifølge Pollichs (urigtige)

Anvisning, citeres Haller No. 1506 og Scheuchz. tab. 5 fig. 16.

Gmelins Beskrivelse af denne Art er mere kortfattet og maa

suppleres af Pollichs; begge i Forening minde om B. asper

Benek., ikke om B. serotinus. Af Gmelins Bemærkninger maa

især fremhæves «di£fert a B. giganteo radice O, culmo scabrius-

culo, foliis angustioribus (4— 6'" latis), brevioribus, ligula brevi

alba, vaginis inferiorihus scahriusculis , villosis^ spiculis 4—å-

sæpe 6— 7-jioris^ scabriusculis ^ subvillosis, viridibus^ quandoque

rubellis^ aristis minus flexuosis, 4— 5'" longis. Panicula et spi-

culæ quoad formam et magnitudinem B. giganteo simillima.

Minime confundenda cum B. aspero.n

At G. kalder B. montanus enaarig, skjønt B. asper af de

fleste andre Forfattere angives at være perennerende, kan ikke

være nogen væsenlig Indvending mod at henføre den til B.

asper Benek., naar det erindres, om hvor mange Arters Varig-

hed der er Meningsforskjel ^). Men af den ovenfor citerede Be-

skrivelse fremgaar det for øvrigt, at G. har havt for Øje en

•) Babington angiver f. Ex. B. asper (o: serotinus Benek.) kun med Tvivl

som perennerende, Bertoloni endog som en- eller toaarig.
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nærmest sammenligner den, og B. asper iMurr., fra hvilken han

bestemt adskiller den. Men Lighedspunkterne med Fesluca gi-

gantea ere i Virkeligheden mere iojnefaldende hos B. asper

Benek. end hos B. serotinus.

Ogsaa Wibel (fl. Werthem. p. 108, 1790) nævner og be-

skriver B. monlanus Poll., men B. asper nævnes ikke, hvorfor

Modsætningen mellem 2 Arter ikke er tydelig udtalt. Ketzius

(Obs. bol. 2, p. 7 (1781) og Prodr. fl. Scand.) anvender ligeledes

Navnet B. montanus som det principale, men da han som Sy-

nonym hertil eilerer B. asper Murr. og B. nemoralis Huds., maa

det antages enten at omfatte begge Arterne eller at sigte til

B. serotinus (i en Nole tilføjer Retz., at han fra England har

modlaget Expl. af B. montanus, meddelte af Dryander under

Navn af B. serotinus). Men Navnet B. montanus, som af de

Fleste tillægges Pollich, skyldes oprindelig S c op ol i (fl. carn.

ed. 2, 1772), der saa vel af Poll. som af Retz. citeres som

Autor til dette Navn ; hvor vidt imidlertid B. montanus Scop. har

Hensyn til en enkelt af Arterne, og i saa Fald hvilken, eller til

begge, har jeg ikke været istand til at udfinde.

Medens allsaa de fleste ældre Forfattere have anvendt Navnene

B. asper og B. montanus paa en Maade, der ikke tillader at

overføre noget af disse Navne paa en bestemt Art, idet de enten

maa antages at have været brugt colleclivt, eller, forsaavidt en

enkelt af Arterne har liggel til Grund for vedkommende For-

fallers Opfallelse, denne nu vanskeligt kan paavises, saa stiller

Forholdet sig anderledes for Gmelins Vedkommende. Denne

Forfaller har nemlig tydelig adskilt to Arter, beskrevne saa-

ledes, at de svare til de senere af Beneken opstillede B. asper

og serotinus, idet den sidstnævnte er Gmelins B. asper, hvor-

imod den første snarere maa søges i Gmelins B. monlanus *).

Men den hos Gmelin fremtrædende Sondring i 2 Arter blev

') Desværre ere de Bidrag, man kunde vente at finde i Gmelins Herbarium

til Bekræftelse paa hans Opfattelse af disse 2 Arter, ingenlunde oplysende.
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i det derpaa følgende Tidsrum tabt af Syne, indlil Heneken,

som det synes uden at have kjendt den af Gmelin tidligere

fremsatte Anskuelse, atter adskilte nelop de samme Arter, kun

under andre Navne.

Naar man nu ved Hjælp af de Materialier, der foreligge,

vil søge at komme til et Resultat med Hensyn til det Navn,

der med størst Ret tilkommer enhver især af disse Arier, da er

dette Spørgsmaal paa Grund af den indviklede Synonymik og de

tildels vage Beskrivelser ingenlunde let at besvare med nogenlunde

Sikkerhed. For dem, der opfatte Arten collectivt, og i det Højeste

ville anerkjende tvende Form er (eller Varieteler) af én Art, er Sagen

dog mere simpel og det gjælder her kun at anvende de almin-

delige Regler for Navngivning, medens det er af underordnet

Betydning at undersøge, om ældre eller nyere Forfattere have

skjelnet mellem to Arter. Spørgsmaalet drejer sig da om at

udfinde, om Bromus asper er det ældste Navn for den coUec-

tive Art eller om noget andet Navn ifølge Prioritetsprincipet bør

foretrækkes; under det Fællesnavn for Arten, som maatte vise

sig mest berettiget, ville da de 2 Former blive at indordne, og

det vil bero paa den forskjellige Grad af Betydning, man til-

lægger disse Former, om de fortjene at betegnes med særlige

Navne eller ikke.

Dr. Ascherson meddeler mig nemlig, at han fra Ejeren af det Gme-
iinske Herbarium, Geh. Hofraad D6I1, har havt de paagjældende Arter

til Gjennemsyn, men at der blandt disse ikke fandtes noget Exemplar

betegnet som B. montanus , og under Navn af B. asper dels Have-

Exemplarer af Schedonorus erectus, dels Brudstykker af (ligeledes dyr-

kede) Sched. Benekeni. Det er et Exempel paa en ikke sjelden Kjends-

gjerning, at mange Botanikere fra en tidligere Tid ikke have sørget

for i deres Herbarier at efterlade typiske Exemplarer af Arter, som de

enten selv have beskrevet eller til hvis Erkjendelse de have ydet Bidrag,

ligesom at man kun sjeldent finder Yoxestederne nøjagtigt angivne,

stundom endog dyrkede Expl. istedetfor viidvoxende. Det Bidrag til disse

Arters Historie, der skulde fremgaa som Tidbytte af Herbarie-Exempiarers

Undersøgelse, kan efter dette og flere Exempler, som ere komne til min
Kundskab, navnlig ved Dr. Aschersons Medvirkning, ikke ventes at ville

blive betydeligt eller afgjorende.
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aarig Hævd faslslaaede Navn B. asper er nylig fremkommen en

Indsigelse, idet Mr. Trimen') foreslaar delle ombyltet med

Navnet B. ramosus Huds. (fl. Angl. ed. I, 1762) som ældre

ifølge Prioritetsretlens Slrænghed. iMen selv om det kan an-

tages for godtgjort, al Hudson virkelig har givet dette Navn

som Artsnavn i linnéisk Betydning-), saa synes forskjel-

lige Grunde at tale imod at anvende del strænge Prioritets-

princip i delle Tilfælde. Dels har nemlig Hudson selv (i 2den

Ldg. af Fl. angl.) forandret hint Navn til B. nemoralis, og Ret

til at forelage slige Ændringer synes med Billighed al maalle

indrømmes Navnels Ophavsmand, idetmindsle naar, som her er

Tilfældet, det første Navn baade er ulieidii-'t og tildelt en anden

Art. Men at Navnet « ramosus » langt fra at være betegnende

for denne Arl, snarere er vildledende, og vistnok det mindst

heldige af de talrige Navne, hvormed Arten har været forsynet,

er iojnefaldende. Ordet kan nemlig ikke være brugt i den for

Græsurterne sædvanlige Betydning (om Arter med grenede Straa,

som f. Ex. Melica ramosa Mil., Paspalum ramosissiraum Humb.,

efter som Slraaeue hos denne Art ere aldeles ugrenede), men

maa antages at sigte til Toppens Forgrening. Saaledes opfattet,

kunde Navnet, anvendt i en Slægt, hvis Arter samtligs have

>) Journ. of Bot. 1870, p. 376.

*) Da første UdeaTe af Huds. fl. Angl. ikke flndes her i Staden og jeg ogsaa

har søgt den forgjæves paa flere udenlandske Bibliolheker, har det ikke

været mig muligt at overbevise mig personlig, om delte forholder sig

saaledes som Mr. Ti imens Artikel synes at forudsætte; en mig ve!\illig

meddelt Afskrift af Stedet hos Huds. tyder snarere paa det modsatte, idet

der intet saadaut • nomen triviale. fi;ides tilføjet, ogsaa synes Tilstede-

værelsen af et saadant lidet sandsynlig naar det erindres, at Huds. i

anden Udgave (1778) som Synon. for B. nemoralis kun citerer Frasen
fra den ældre Udgaxe af 1762, men intet Artsnavn, og at i Linn.

Syst. xeg. XVII (1774) Navnet namosus' tillægges Linné og ikke Hudson.

Men har Linné og ikke Hudson givet detle Navn som nomen triviale,

da er det yngre (1774) end B. asper (1770) og Prioritetsretten falder

da liort.
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Top med Grene af yderst forskjellig Antal og Længde, kun forsvares

dersom denne Art havde et kjendeligt større Antal Grene

end de beslægtede Arter, men det modsatte er snarere Til-

fældet (B. secalinus, arvensis, inermis, sterllis have f. Ex. alle flere

Grene i Halvkrandsene end B. asper), og vel ere Grenene hos denne

Art længere end hos Flertallet af andre Arter i samme Slægt,

men at anvende Navnet særlig til Betegnelse heraf turde neppe

være berettiget, i hvert Fald ikke heldigt. Derimod er Navnet

B. ramosus L. Mant. 1 (1767) tillagt en Art, hvis grenede Straa

give den en langt naturligere Adkomst til dette Navn. Del laa

nu nær at søge den dobbelte Ulæmpe af et lidet betegnende og

et paa en anden Art anvendt Navn hævet, og at Hudson har

gjort dette ved at substituere Navnet B. nemoralis for det tid-

ligere B. ramosus, kan vistnok fuldstændigt billiges. Vil man

indvende, at efter at B. ramosus L. Mant. I var indlemmet i

Slægten Brachypodium , var Artsnavnet ramosus atter bleven

ledigt for Bromus-Slægtens Vedkommende, kan der vistnok med

Føje hertil svares, ikke alene at det forlængst givne og heldigere

valgte Navn for samme Art, B. asper, i Mellemtiden var blevet

almindelig bekjendt og antaget, men ogsaa at det overhovedet

ikke er ønskeligt at holde en beskyttende Haand over Homo-

nymer, saa meget mere som en Gjenforening af to saa nær-

staaende Slægter ikke er aldeles usandsynlig, i hvilket Tilfælde

Navnet »ramosus« dog nødvendig maatte bortfalde for en af

Arterne. Dersom man altsaa , som jeg tror, er fuldt berettiget

til at forkaste Forslaget om at gjenoptage det henlagte Navn

Bromus ramosus (Huds.) L. Syst. veg., kan der neppe være

Tvivl om, at som Navn for Fællesarten bør B. asper have

Fortrinet, som ældre end de øvrige Synonymer for denne Art.

Hvad enten man nu kun vil anerkjende 2 constaute Varie-

teter af en Fællesarl eller man, efter den Opfattelse, hvortil

jeg slutter mig, antager tvende vel adskilte Arter, vil der lige

fuldt blive Trang til to forskjellige (Varietets- eller Arts-) Navne.

Men ved Undersøgelsen af, hvilket Navn der for hver især af
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disse er det mest berettigede, træde da de ovenfor omhandlede

Sporgsmaal frem i Forgrunden , om der hos ældre Botanikere

findes Spor til en Adskillelse af 2 Arter, om Navnet B. asper

fortrinsvis tilkommer nogen af disse Arter eller om del ikke er

saa tvivlsomt, at det helst bør opgives som udelukkende Be-

tegnelse for en enkelt af Arterne.

At den Art, som Beneken har betegnet med Navnet B.

asper, i hvert Fald og af flere Grunde ikke kan være berettiget

til dette Navn, har jeg ovenfor paavist. Det er vel øjensynligt,

at den hos flere Forfattere er medindbefallet under Fællesartens

Beskrivelse, det er fremdeles, da begge Arter findes i Goltingens

Flora, sandsynligt at IVlurray har opfattet Navnet B. asper col-

lectivt og ikke havt nogen af Arterne særlig for Øje, men, som

ovenfor bemærket, vil man ved at gjennemgaa og sammenligne

samtlige saavel ældre som nyere Forfatteres Beskrivelser af den

coUective B. asper hos langt flere finde Træk, der minde om

B. serotinus end om denne, og navnUg bør det fremhæves, at

Gmelin, den første der med nogenlunde Sikkerhed kan sees

at have skjelnet mellem 2 Arter, netop anvender Navnet asper

paa B. serotinus Benek. Der kunde derfor neppe være noget

væsenligt at indvende mod at betegne den her omhandlede Art

som B. montanus Gmel.^)^ men da ogsaa dette Navn af flere

Forfattere, som ovenfor paavist, er opfattet collectivt, og da det

navnlig er tvivlsomt, om Scopoli og Pollich, fra hvem Gmelin

har hentet Navnet B. montanus, netop have tænkt paa denne,

turde det foreløbig være forsigtigst at lægge begge de ældre,

dels tvivlsomme, dels aabenbart coUective Navne til Side. Men

da der foruden disse Navne ikke er mig noget bekjendt, som

ubetinget kunde antages at knytte sig til denne Art, har jeg

indtil videre benævnt den Schedonorus Benekem^), for at

*) I Overensstemmelse hermed maatte man da give B. serotinus Navn af

B. asper Gmel.

») Fl. dan. fase. 48, tab. 2826. Skulde det ved yderligere Undersøgelser

godtgjøres, at Scop. og Poll. ved B. montanus have tænkt særlig paa

denne Art, vilde dette Navn selvfølgelig have Prioritetsret.
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mindes Benekens Fortjenester af disse Ariers Belysning i den

nyere Tid.

For den anden Arts Vedkommende er der derimod, selv

om man ikke drister sig til, paa Gmelins Autoritet at tillægge

denne særlig Navnet B. asper, en hél Række Synonymer at

vælge imellem. Vi møde nemlig først Navnene B.hirsutus Curt.*)

(1777) og B. nemoralin Huds. (»778)^); at begge disse næsten

samtidigt givne Navne særligt belegne denne Art, synes utvivl-

somt, da den saa vidt bekjendt er den eneste af Arterne, der

er funden vildvoxende i England. Jeg er imidlertid tilbøjelig

til at forelrække Navnet B. serotinus , dels fordi det er saa be-

tegnende for en af Ariens vigtigste Ejendommeligheder, dels

fordi det siden Benekens Afhandling er det almindeligst bekjendte

og antagne Navn, og endelig fordi det endog har en Slags

Prioritet fremfor hine ovenfor nævnte Navne. Det er nemlig,

efter hvad Trimen (anf, St.) oplyser, allerede givet 1773 af

So lander (mscr. i Banks's Herb.) netop til den samme Art,

for hvilken Beneken langt senere, sandsynligvis uden at kjende

Solanders ikke publicerede Navn^), bragte det i Forslag. —
Navnene B. nemoralis Vill. og B. dumetorum Lam. kunne der-

imod, som yngre, ikke komme i Betragtning.

Der slaar endnu tilbage her al meddele en Oversigt over

de vigtigste Synonymer for disse 2 Arter og over deres geo-

grafiske Udbredelse, for saa vidt den er disse Liniers Forfatter

bekjendt:

1. Schedonorus »erotinus Rostr. in Lge, D. Fl. ed.

3, p. 103; Nalurb. Foren. vid. Medd. 1864, p. 481; A. Falck

in Bol. not. 1866, p. 48!

Bromus serotinus Soland. sched. mscr. in herb. Banks

(1773), Dryander in herb. Re tz. (teste Relz. Obs. 11); Beneken

») Fl. Lond. II, p. 8.

») Fl. Angl. ed. II, p. 51.

') Navnet B. serotinus findes dog publiceret af Retz (Prodr. H, 1781) efter

Mscr. af Dryander, som Synonym til B. montanus (asper).
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Bot. Zeit. 1845, p. 724, Garcke Fl. v. N. u. Milt. Deutschl.

ed. 6, p. 459 (I8G3); v. Uechtritz sched. in herb. meo!

Festuca graminea nemoralis latifolia mollis C. Bauli. Pin.

9, 144 (ex cit. apiid Haj. el Huds.).

Granien avenaceum dumetorum juba longiore, spica divisa

Moris. Oxon. v. III, p. 213, tab. 7, fig. 27!

Gramen avenaceum dumetorum panicula sparsa Raj. Syn.

11, 415.

Bromus foliis hirsutis per oras aperrimis, locustis glabris

teretibus 9-floris Hall. hist. II, p. 236 (n. 1503).

Bromus panicula ramosa nutante scabra, spiculis linearibus

10- floris aristå longioribus, fol. scabris Huds. Angl. ed. I,

p. 40 (1762).

Bromus asper Murr. Prodr. fl. Gotting. p. 42 (1770) ex

parte saltem! L. fil. Suppl. p. Ul (1781); Gmel. Bad. I,

p. 232 (1805) (excl. syn. B. versicolor Poll.)! Host. Gram.

Austr. tab. 7! Engl. Bot. XVII, tab. 1172! Fl. dan. tab. 1382!

Sm. fl. Britt. I, p. 133! Gaud. Helvet. I, p. 511! Gren. et

Godr. fl. Fr. III, p. 586 (ex descr.)! Bertol. fl. Ital. I, p. 669

et pi. ault. (saltem ex parte).

Bromus ramosus (Huds. Angl. ed.
I, p. 40(1762) ex Trimen)i.

Syst. veg. ed. 13 (cur. Murr.) p. 102 (1774) (nec L. Maut. I, p. 34).

Bromus Mrsutus Curt. fl. Lond. fase. II, p. 8 (1777).

Bromus nemoralis Huds. fl. Angl. ed. 2, p. 51 (1778)!

Brornus dumetorum Lam. Encycl. I, p. 487 (1783) teste

Gmel.

Bromus nemorosus Vill. Delph. H, p. 177 (1787) teste Gmel.

B. asper b. serotinus Aschers. Fl. Prov. Brand. p. 860 (1864)!

In silvis sæpius humidis, solo humoso-argillaceo. In Europa

centrali passim, in occidentali et meridionali sequenti magis fre-

quens, orientem versus rarescens.

I. Norge :

i det vestligste : Findø pr. Stavanger ved Gaarden Landa

(M. N. Blytt).

Ovc-rs. over d. K. D. Vidensk. Selsk. Forh. 1873. 7
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II. Sverige:

Gottland v. Klinta 22 Jul. c. fl. (J. F. Wide gren)! Oland

(Ahlquist i herb. univ. Lund)! Borgholm (Holmstrom

& Lyttkens)! O. G. Omberg (herb. J. Agardh)! Skåne:

Wallabåcken, Stenbyhallar (Lilja), på norra sluttningerna af

Ronneå mell. Stockemollen och Bogerups Stockar, Sept. c. fr.

(A. Falck, B.F. Coster)! Alnarp 15 Jul. c. fl. (A. Tullberg)!

III. Daumark:

a) Sjælland: Lunden ved Farumgaard, Jonstrup Vang, Sønder-

søens Nordbred, lille Hareskov (Mortensen)! Charlottenlund,

Kongekilden i Ordrups Mose (Lge)! Ermelund (Liebm.)l

Bernstorf (Rostrup), Boserup mod S. og 0. (hyppigere end

S. Benekeni og i Midten af Skoven alene : Thomsen)! Borre-

vejle, Lindholm Skov (i den sydlige Del), Slorup (kun et

enkelt Sted), Ledreborg (ikke sjelden, især paa fugtig Grund),

Herthadalen, Oren (Thoms.)! Kongens Møller (Liebm.)!

Gyrstinge Skov (J. Vahl)! Sorø Sønderskov (Lge)! Basnæs

Skov, Stigsnæs (P. Nielsen)!

b) Bornholm: Askebæk i Ruthsker Sogn, Skovgaard i Knudsker

Sogn (Bergstedt) !

c) Møen: Maglevandsfaldeti i Mængde jpaa fugtig Grund, meget

store Expl. (Lge, Rostr.)!

d) Falster: Nebølle Skov (Koch), Egeskoven, Nørre-Sundby

Skov og Dronninghaven ved Vennerslund (Thoms.)! Gaa-

bense (Lge)!

e) Lolland: næsten i alle Skove (Rostr.).

f) Langeland: Tranekjær (Rostr.).

g) Fy en: Chrislianslund ved Nyborg, paa fugtig Grund (Lge)!

Vejstrup Aaskov, Bjørnemose, i den lavere Del af Skoven

(Rostr,)! Gestehaven v. Svendborg, Hvidkilde, paa fugtig

Jord (Lge)! o. fl. St. i det sydlige F. (Rostr.), Næsbyhoveds

Skov ved Odense (paa fugtige Steder), Hindsgavl Skov (Lge)!

h) Jylland: Vivebrogaards Skov ved Hobro (J. Mørch), Ris

Skov ved Aarhus (Lge), Vosnæs Pynt, Segalt Skov, Rosen-
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holm Hestehave (paa fugtig Grund), Stier Skov paa en fugtig

Skrænt mod en Eng med flængedynd (Zahrtmann), Merring-

gaard, Horsens (P. Niels.), Grejsdalen paa fugtig Grund

alm. (Lge), Treide Skov (M. T. Lange).

i) Samsø: Parislund (Thoms.)!

IV. Siesrig:

Graasten i Sundeved (Borst)! KobbermøUeskoven ved Flens-

borg (Lge)!

V. Tyskland:

a) Pommern: Inlo pr. Stettin (Seehaus).

b) Brandenburg: Liberose (v. Uechtritz)! Hakel, Egelsche

Forst, Uahnberge, Gånsefurter Busch, Bredower Forst, Lind-

holz, alle Schloss im Stockshof, Brunnen, alter Wasserfall,

Fliess vor Spechlhausen, Schwarzendorfer Forst (Aschs. fl.

prov. Brand.).

c) S ch le sien: Frauenberg bei Siebeneichen pr. Lowenberg

(D re si er), zw. Silberberg u. Neudorff (Gke).

d) Konigr. Sachsen: Langhennersdorf u. Neuendorf pr.

Pirna (Aschs.),

e) Prov. Sachsen: Pudegrin, Bodendorf, Walbeck pr. Neu

Haldensleben (Aschs.), Himmelpforte u. iMiihlenthal bei

Wernigerode (F. Hartmann), alte Stollberg bei Nordhausen

(Aschs.), Sperlingsholz pr. Naumburg, Zeitz, Bibra, All-

stadt, Sondershausen (Gke), Naumburg (Beneken), Weimar

ff. (B. Erfurth).

f) Thiiringen: Wolmlne bei Jena (Aschs.).

g) Hanover: Gottingen (Link), Harz (Liebmann)!

h) Westphalen: Lippstadt pr. Binbeck (F. Muller), Neuen-

berge bei Munster (Wilms), Ziegenberg bei Hoxter (Beck-

haus).

i) Hessen-Nassau: Dillenburg (Rudio, Meinhard).

k) Franken: Werlheim (Viertin).

1) Baden: Carlsruhe (A. Braun, Doell), Freiburg in Breisgau

(Magnus, Spenner fl. Tubing. (Festuca aspera), Gondels-

7*
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heim (Lang), Weinheim, Bergslrasse (Doell), Heidelberg

(Kamp hø ven er)!

m) Elsass: Burweiler (Buchioger).

YI. Belgien:

Le Marteau i Luxembourg (Thi el en s)! Lauerbacher Holz

pr. Ganshorn i Brabant, Virlen (Bommer).

VIL Frankrig:

Meurthe: Nancy (Godr.).

Ain: Nantua (Martet).

ise re: Grande Chartreuse (Mas s ae).

Rhone: Lyon (Jordan)!

Lozére: Mende (Pr ost.)

Auvergne (Bastard).

Deux Sévres: Bois de la Tranche pr. Niort (Guillon).

Loire in fer.: Vallée de Uavre pr. Gap Choux (Bureau).

Vienne: (Delastre).

Seine: Bois de Meudon (C o s s.).

VIII. Spanien:

Gallec: S. Pedro de los montes (Arno), PSogales (Lge)!

Astur: Cangas de Tineo (D. R.)

Cantabr.: Bilbao (Lge)!

Castell. : La Granja (Amo).

C at al.: Barcelona, Ripoll (Amo).

IX. Italien:

Toscana: (Pariatore), Milano (Bals.-Criv., de Not.),

Turin (Bal bi s), Castiglione di Pepoli pr. Bologna

(Bertol.).

Sardinien: Kastanieskove ved Arizzo (Aschs.).

Sicilien: Palermo, Ficuzza, Castellobuono, Polizzi, Boschi

di Valdemone (Gu s s., hue verosim. ref.).

X. Schweitz :

Vaud: Aubonne (Vetter)! Lausanne (Leresche)! Vauva-

belin pr. Lausanne, Jul. c. fl. (herb. Leresche)! Rolle

(Rapin)!
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XI. Bosnien:

Serajevo pr. Millendorf. (panicula haud typica ex Aschs.).

XII. Englund:

Caml)ridge (Babington), Ilillingdon (Trimen), Thames-

Dilton (Surrey) (Aschs.. duce Watson) et alibi «.in silvis

et sepibus frequens« (Huds.).

Formæ intermediæ (teste cl. Ase her son).

a) YagiD<e superiores sirigosæ, panicala ut in S. Beiiekeoi.

1. Slesvig: Haderslev (Prahl).

2. Tyskland: Dobberan in Mecklenburg (Hempel), Hube bei

Allstedt in Thiiringen (Gke), Weimar (Erfurlh), Neuen-

berge bei Miinster in Westphalen (Wilms).

3. Belgien: Verviers (Lejeune).

b) vaginæ sup. haud sliigos.T, panicula nt in S. serolino.

1. Tyskland: Freiburg in Breisgau (Alagnus, inter S, serot.

typicum mixta), Weimar (Erfurth).

2. Frankrig: Bas Rhin (Buchinger), Montmorency pr. Paris

(Coss.).

3. Schweitz: Saléve pr. Geneve (Rapin)!

2. Schedonorus BeneFieni Lge in Fl. dan. lab. 2826.

Vid. Selsk. Oversigt. 1871 p. 40!

Bromus asper Beneh. I. c, Garcke 1. c. , Rchb. ic. fl.

gerra. I, tab. 76! Murr. ex parle forsan, quoad loc. Gotting.

(et pi. autt. ex parte).

Bromus asper a, Aschers. Fl. Prov. Brand. 1. c, Kor-

nicke I. c.

Schedonorus asper Rostr. 1. c, Lge Haandb. ed. 3, p. 103!

A. Falck 1. c.

Bromus montanus (Scop. fl. cam. ed. 2 (1772)? Poll. Palal.

p.ll6?) Gmel. Fl. Bad. I, p.242(1805)! Wib. fl. Werthem. p. 108

(1790), Retz. Obs. bot. II, p. 7 (1781) (excl. syn. Raj. et Huds.)!

In silvis solo magis sicco, sæpe cum præced. mixlim cre-

scens. Ex Europa centrali, ubi æque frequens ae ille, occi-

denlem versus rarescens, orientem versus magis frequens.
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I. Norge

:

mod 0.: Langesund paa Klipperne v. Bavet (M. N. Blytt),

Rium i Hvidesø (Telemarken) (Printz), ved Gaarden Bakke i

Asker pr. Christiania (paa tørre, solaabne Bakker), Bergs-

Ijeld (stor Form i beskyggede Stenfurer), Lier ved Sydenden

af Tyrifjorden (A. Blylt).

IL Sverige

:

Oland (Fries!) V. Golhl: Kinnekulle (-^'e 55 spec. juv.,

(O. Nordsledt)! Billingen v. Skofde (Blomberg)! Skåne:

Kullaberg, Alnarp, Bogerups ålier, Trolleholm ved Walla-

båcken, Esperod, Roddinge, Stenbyhaller (Lilja), Gya-

berg ved Stehag (B. F. C os ler in herb. J. Ag.)! Billinge

^/7 67 c. n. (Melander).

IIL Danmark

:

a) Sjælland: Egebæks Vang (Grønlund), Vedbæk (Lge)!

Jonstrup Vang (Piper), lille Hareskov, Dronninggaard (Mort.),

Frederikslund ved Furesøen (Lge)! Bernstorf (Rostr.), Krat

ved Ordrups Mose (Horn.), Borrevejle, Lindholm (i den sydl.

Del af Skoven), Ledreborg (hyppig). Herthadalen (alm., ogsaa

paa fugtig Jord), Slorup (ikke hyppig og kun mod 0.),

Røgerup , Indelukket (paa tør og fugtig Grund), Bognæs

Vesterskov (paa en enkelt Plet mod N. O.), Boserup! mod

N. alene, mod 0. og S. sammen med foreg. (Thomsen)!

Herlufsholm, Stigsnæs, Basnæs (P. Nielsen)!

b) Bornholm: Dynddalen i Rø Sogn (Schiøtz)!

c) Møen: Møens Klinteskov ''/t 60 c. fl. (C. F, Ekman)!

d) Falst. : iNørre Sundby Skov ved Vennerslund (Thoms.).

e) Lolland: Lgleholt, Stenskoven, Søllested Skov, Knuthen-

borg, Benedictes Lund ved Vesterborg Sø (Rostr.)!

f) Fy en: Christianslund og Teglværksskoven ved Nyborg (paa

tør Grund) (Lge)! Bjørnemose (i den højere Del af Skoven

(Rostr.)! Næsbyhoved Skov ved Odense (paa tør Grund)!

Kongebroen ved Middelfart (Lge)!

g) Jylland: Skove S. for Mariager Fjord (Rostr.) I Horsens
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(P. Nielsen), Grejsdalen (sjeldnere og paa mere tør Grund

end S. serolinus) (Lge)!

IV, SlesTig:

Uaderslev (Prahl).

V. Tyskland

:

a) Pommern: Stubnitz paa Rugen (Baenilz).

b) Prov. Preussen: Frischingforst pr. Weblau (Kor n.), Reh-

hofer Forst pr. Stuben (v. Kling graf).

c) Østpreussen: Kopyker Wald pr. Lyck (San i o).

d) Brandenburg: Oranienbaum, Sanssouci, Bredower Forst,

Zolzen ,
Wagenitzer Park, Strausberg, Blumenthal, Naum-

burg, Sorauer Wald, Weinberg, Brunnen, Stolpe, INlonplaisir,

Boilzenburg, Arendsee, Lychener Winkel (Aschs.), Mels-

so\ver Wald (Fick), Berlinchen (Warnstorf).

e) Schlesien: Tribacher Buchwald (v. Uechtritz), Fiirsten-

steiner Grund (Krause, Aschs.), Wilhelrashohe (v. Flotow),

Charlottenbrunn (v. C ham i ss o), Schnallenstein in Glaz

(v. Uechtritz).

f) Konigr. Sachsen: Rothstein bei Sohland pr. Lobau, Neuen-

dorf pr. Pirna (Aschs.).

g) Prov. Sachsen u. Thuringen: Forst bei Jena, Pude-

grin b. Neu Haldensleben, Brunnenthal b. Helmstadt (Aschs.),

Stoben b. Helmstadt (Bolle), Himmelpforte u. Haarburg b.

Wernigerode (F. Hartmann), Alte Stollberg b. Nordhausen

(Aschs.), Heftoer Holz b. Eisleben, Hagen b. AUstadt,

Muhlholz b. Freiburg, Wolmine b. Jena (Gke), Willerode

Forst b. Erfurt, Schleusinger Nenndorf (Ilse), Weimar

(Erfurth).

h) Hanover: Gottingen (Link), Wald beiThale imHarz (Poske).

i) Westphalen: Lippstadt(H. Muller), Ziegenberg b.Hoxter(?)

(1 Expl.) (Beckhaus).

k) Hessen: Giessen (Weis), Nauheim im Wetterau (Oertel,

Aschs.).

1) Frank en: Wurzburg (Kautz).
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m) Baden: Oaarlass bei Heidelberg (A. Braun), Leimen pr.

Heidelberg (Doell), Wertheim (B. montanus Wib.) (Mertin),

Berghausen iDoell).

VI. Frankrig :

Lozére: Mende (Prost).

Haut-Rhin: Bois de Fourches pr. Belfort iParisol (^t51

fruclif.) in Billot ifl. gall. et gerra. exs. 889).

VII. Schweitz:

Cant. Schafhausen: Schleilheim (Vetler)!

— Freiburg: Midde "le c. ti. (C ha vin)!

— Vaud: S'« Croix 3000' alt. (Centurier)! A.ubonne

(Vetteri!

— Geneve: Saléve pr. Geneve (formå intermedia rarais

binatiSj gluma glabra, paleis superne glabris, vaginis

super, breviter puberulis, squama cartilag. glabra)

(Bapin)!

VHI. Italien:

Sardinien: Kastanieskove ved Arizzo (Aschs.).

IX. B5bmen:

Teplilz (M. Win kl er), Prag, Kuchelbad (Aschs.).

X. Ingarn

:

Némes-Podhragy (corait. Trencin) (Holuby!)

XI. Bosnien:

Igman pr. Serajevo (Bl au).

XII. Rusland:

[ (Mus. Petropol. ex Trim en).
Krim J

Podolien: Uman (leg. Holz) teste Aschs.

XIII. England:

Kensinglon Gardens (Warren), verosimiliter introducta, teste

T rim en.
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II.

Ononis repens Linn.

Til de meget omtvistede og forsI<jelligt lydede Arter i vor

Flora hører Ononis spinosa L. og de til samme Gruppe af

Slægten Ononis hørende Arter.

I Virkeligheden er det dog ikke vanskeligt at fastholde de

forskjellige Arters Begrænsning, og, i det mindste efter levende

Exemplarer, at bestemme de fleste af de hos os forekommende

Former samt henføre disse til deres Plads indenfor en, bestemt

Art. Naar man nemlig undtager O. procurrens Wallr. , som

ganske vist indbefatter flere, fra hinanden indbyrdes ikke lidet

afvigende Former, ere de øvrige Arter af denne Gruppe temmelig

constante og vel adskilte saavel indbyrdes som fra den først-

nævnte Arts forskjellige Former. Dennes tornløse Form (var.

mitis) minder f. Ex. noget om O. hircina Jacq., den stærkt tornede

Form (var. sjnnosissima) om O. campestris Koch & Z. , men en

Forvexling kan dog vanskelig finde Sted naar man har faaet Øje

for deres Ejendommeligheder.

Men ere end Arierne fuldt saa vel begrændsede i denne

som i mange andre Grupper af samme Slægt, er derimod Syno-

nymiken bleven indviklet, fornemlig paa Grund af at Linné i

sine forskjellige Skrifter har begrænset Arterne i denne Gruppe

paa forskjellig Maade (i Lighed med hvad der ogsaa har været

Tilfældet medTrifoIium procumbens og fiiiforme o.fl.), saa at, for

saa vidt Linné har kjendt de samme Arter som vi, hvorom der

ikke synes at være Grund til Tvivl, har han imod Sædvane ikke

skarpt fastholdt deres Ejendommeligheder eller til forskjellig Tid

været enig med sig selv om deres Begrænsning. Vi finde

derfor i Linnéiske Skrifter fra forskjellige Tidsrum Former af

O. procurrens snart sammenblandede med O. hircina, snart med

O. campestris, hvilket atter har været Aarsag til de senere For-



110

falleres vaklende Nomenclalur for disse Arters Vedkommende.

Naar vi, for al nævne el Exempel, Onde i en eller anden Flora

angivel O. arvensis , maa vi førsl ved Beskrivelsen eller andre

Data søge al udfinde, havd der er menl med delte Navn, idet

Fries's, Hartmans og Babingtons O. arvensis er aldeles forskjellig

fra Retzii, Hornemanns o. fl. Forfatteres Plante af samme Navn.

Ligeledes forholder det sig med O. spinosa, hvilkel Navn af

nogle Forfattere tillægges en, af Andre en anden Art.

Jeg skal her ikke indlade mig paa det vidtløftige og van-

skelige eller vel rettere umulige Arbejde, ved al gjennemgaa

hvert enkelt af Linnés systematiske Skrifter al forsøge paa al

udfinde, hvilkel Omfang han i ethvert især af disse har tillagt

de her omhandlede Artsnavne. Da delle ikke hører nødvendigt

med til den Opgave, jeg ved disse Bemærkninger har stillet

mig, kan jeg her nøjes med at henvise lil de Antydninger, som

af forskjellige Forfallere ere givne til delte Spørgsmaals Be-

svarelse (især behandlet omhyggeligt og udførligt af E. Fries),

og skal altsaa kun kortelig minde om , al O. hircina Jacq. (O.

arvensis Retz.), som er den fra de øvrige af samme Gruppe

tydeligst adskilte Art og som upaatvivlelig ikke har været ukjendt

af Linné, dog ikke har slaaet klar for ham, idet han har for-

enet den med den tornløse Form af O. procurrens {var. miti's).

Denne sidste, som vistnok er den typiske O. arvensis i de

sidste Udgaver af Linnés Systema naluræ, er derimod, efter Be-

skrivelsen at dømme, i Linnés tidligere Skrifter indbefattet under

O. spinosa (i Isle Udgave af Sp. pi. som var. /9, i 2den Udg.

som var. a, floribus subsessilibus solilariis lateralibus, ramis

inermibus). Den anden Form af O. procurrens {var. spinosa),

som ved talrige Overgange er nøje forbunden med Formen

milis, har Linné derimod i flere af sine Værker forenet

med vor O. campcstris (O. spinosa L. ex parte). Tornenes

Mangel eller Tilstedeværelse, et Kjendelegn som hos O. pro-

currens er yderst foranderligt, syaes al have bragt Linné paa

Vildspor og at have foranlediget Sammenblandingen dels med
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o. campeslris, dels med O. hircina. Disse fuldstændigt adskille

Arter bør derfor ikke betegnes med de linnéiske Navne, som

baade ere collective og kunne give Anledning til Forvexling.

Den nærmeste llensigl med disse Bemærkninger er derimod

at bidrage til Belysning af O. repens L. Jeg har allerede ved

en tidligere Lejlighed (Pugill. pi. hisp, IV, p. 352) foreløbig gjort

opmærksom paa, at Linné, saa vidt jeg kan skjønne, med dette

Navn har betegnet en karakteristisk og fra de ovenfor nævnte

vel adskilt Art, men som i den nyere Tid ikke har været til-

strækkelig paaagtet, af de fleste Forfattere endog misforstaaet,

idet den i Almindelighed betragtes enten som en Form af eller

endog som et simpelt Synonym til O. procuy-rens.

Grunden til denne Uklarhed i Opfattelsen af den linnéiske

O. repens ligger vel dels i den meget korte og lidet karakteri-

stiske Beskrivelse, som findes hos Linné af en Plante, der

maaske tilmed kun har været ham bekjendt af tørrede og ufuld-

stændige Exemplarer, men dels ogsaa i den ovenfor omtalte

Sammenblanding af de øvrige Arter. iMedens flere af de ældre

Forfattere (før Linné) have tydeligt opfattet denne Arts Ejen-

dommeligheder, have derimod de fleste nyere Forfattere, selv

de, som have været fuldstændig paa det Rene med Hensyn til

den linnéiske Forvexling af de øvrige Arter, overset eller mis-

tydet den, idet de have stræbt at indordne de 3 hos os al-

mindelige Arter under de linnéiske Navne: O. arvensis, O.

repens og O. spinosa. Da man nu ved det første Navn nærmest

har tænkt paa O. hircina, ved det sidste nærmest paa O. cam-

peslris, har man enten uden videre overført Navnet O. repens

paa den tredie Art (O. procurrens) eller i det Højeste antaget

det for at betegne en Form af denne.

Det mangler imidlertid ikke paa Antydninger, dels af at Linné

virkelig har havt en fjerde Art for Øje ved sin O. repens, dels

af at flere Forfattere have iagttaget denne og lagt Mærke til

dens Forskjelllighed fra de øvrige Arter, men uden at anvise

den sin rette Plads.
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Den første Omstæudighed, som maa vække Betænkelighed

ved at antage O. repens for identisk med O. procurrens, er

Linnés Angivelse af Voxestedet: «in Angliæ liltoribus mariS'),

hvortil han i 2den Udgave af Sp. pi. har tilføjet: «et in Oriente« *).

Det er nemlig aldeles utroligt, at Linné skulde have anvist en

Art, som er almindelig udbredt over hele Europa, hans eget

Fædreland, Sverige, derunder indbefattet, en saa indskrænket

Voxekreds og vi kunne derfor ikke antage den fra Englands

Strandbredder beskrevne Art for et simpelt Synonym lil O. pro-

currens, men Tanken ledes derimod hen paa en vesteuropæisk

Plante, som ikke har været Linné bekjendt fra Sverige^) eller

det øvrige Europa.

De andre Holdepunkter, vi have til Afgjørelse af Spørgs-

maalet om den rette Anvendelse af Navnet O. repens L. ere

dels Linnés Beskrivelse, dels de af ham anførte Citater af ældre

Forfattere, og det er derfor nødvendigt at tage disse Momenter

nøjere i Betragtning.

Paa min Rejse i Sydeuropa samlede jeg i Mængde paa

sandige Strandbredder og i Klitter langs det biscayiske Dav saa-

vel i Veslfrankrig (Biarritz) som i Nordspanien (S. Sebastian og

Santander) en Ononis af denne Gruppe, som i Habitus og Karak-

terer forekom mig saa forskjellig fra alle de mig bekjendte

Former af O. procurrens, at jeg ikke tog i Betænkning at anse

den for en derfra adskilt selvstændig Art. Da jeg imidlertid

') Om Linné ved det tilføjede Voxested "in Orienle« har havt den samme

Art for Øje eller mulig en anden dermed beslægtet, derom tør jeg ikke

ytre mere end at det ikke er mig bekjendt, at den Art, jeg anser for

Linnés O. repens, er funden i Orienten, lige saa lidet som jeg antager

det for sandsynligt, at den skulde findes der. Muligvis kunde en Form

af O. serrata Forsk. , der har en vis habitue! Lighed med den vesteuro-

pæiske O. repens, eller en anden af de talrige Ononis-Arter fra Middel-

havets Kyster have givet Anledning til denne Tilføjelse.

^) At Navnet O. repens ikke findes i Linnés Flora Suecica, uagtet der 1 Sve-

rige forekomme forskjellige, deriblandt ogsaa stærkt nedliggendc. Former

af O. procurrens, turde ogsaa være værdt at lægge Mærke Ul.
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var vant til at betragte Navnet O. repens som et simpelt Sy-

nonym til O. procurrens, faldt det mig ikke dengang ind at

søge den her, men, overbevist om dens Berettigelse til el eget

Artsnavn, betegnede jeg den i mit Manuskript som O. occiden-

talis, og under dette foreløbige Navn har jeg uddelt den til for-

skjellige Correspondenter. Ved Bearbeidelsen af Leguminosæ

for min »Pugillus" kom jeg atter tilbaae til denne Plante; yg
fandt da, at den i enhver Henseende stemmede overens med

den i Grenier og Godrons Flore de France I, p. 375 be-

skrevne O. procurrens var. maritima^), hvortil O. repens L.

er anført som Synonym med Henvisning til det linnéiske Citat

af Dillenii hort. EUh. 29, t. 25, fig. 28. Ved at forfølge dette

Spor og navnlig ved en omhyggelig Jævnførelse af Stedet hos

Dillen, er jeg bleven mere og mere overbevist om, al den af

mig fundne Plante maa henføres lil Linnés O. repens, og at

Gren. & Godr. altsaa have været paa den relle Vei, men medens

disse Forfattere kun anse den for en Varietet af O. procurrens,

er jeg tilbøjelig til al gaa el Skridt videre og at hævde den

Plads som en selvstændig Art, for hvilken da det linnéiske

Navn utvivlsomt bør beholdes. Til Begrundelse af denne Mening

turde del være nødvendigt al give en Beskrivelse af dens vig-

tigste Kjendelegn, saa meget mere som, med Undtagelse af

Dillenii udførlige Beskrivelse, hvormed dog kun Faa have Lejlig-

hed til at gjøre sig bekjendt, de øvrige Forfallere, der have be-

skjæftiget sig med denne Plante, kun levere larvelige Bidrag til

at lære den at kjende.

Dens aldeles udstrakte eller nedliggende , forholdsvis tynde

og meget skjøre Slængler udgaa fra en kraftig Rodstok, der

udsender Udløbere, men ere forøvrigt neppe, eller kun und-

tagelsesvis, rodslaaende , hvilkel man efter Navnet skulde for-

>) Allerede DC. [¥\. fr. IV, p. 609 og Prodr. II, p. 163), synes, efter Be-

skrivelse og Voxested at domme, at have havt denne Art for for Øje, paa

det første Sted som O. arvensis ^, repens, paa det andet Sted under

Navn af O. procurrens /S, repens.
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mode. Hele Planten er tæthaaret og klæbrig, paa alle de af

mig fundne Exemplarer uden Spor til Torne. Bladene ere, lige-

som hos de nærstaaende Arter, snart trekoblede, snart enkelte,

men Smaabladene ere meget mindre end sædvanligt hos O. pro-

currens, tykke og kjødfulde, næsten kredsrunde (med Tilnærmelse

enten til den omvendt-ægformede eller ovale Form), i Spidsen

indtrykte (retusa) med 4— 6 paa hver Side af Midtnerven stærkt

fremtrædende Sideaarer, som hen imod Randen alm. ere gaffel-

delle og ende sig i tydeligere og skarpere Takker end hos de

beslægtede Arter; hver anden af Takkerne er længere og svarer

til Sideaarerne, hver anden kortere og svarende til disses For-

greninger, saa at der i det Hele er 8— 12 Takker paa hver af

Bladets Sider. Blomsterne ere mindre end hos O. procurrens,

kortstilkede, enlige i Bladhjørnerne, men ofte saa tætsiddende,

især foroven, at de danne en axformet Klase; Bægerfligene ere

bredere og kortere end hos O, procurrens, omtrent af Længde

med den lille, rundagtige Bælle, Kronerne smukt rosenrøde,

Frøene nyreformede, brune, tæt og grovt kornet-punklerede.

Den her givne Beskrivelse stemmer næsten aldeles nøjagtigt

med den fuldstændige og meget udførlige Dillen'ske Skildring

af Planten, og jeg skal af denne meddele følgende korte Udtog,

hvori Dill. sammenfatter dens vigtigste Kjendemærker: «Nova

hæc et ab aliis Anonidis speciebus distincta species ad A. vul-

garem non spinosam ^) proxime accedit, sed planta est humilior,

humifusa, foliis rotundioribus et crassioribus minusque graveo-

lentibus, minus venosis et obtusius quam illius crenatis prædila.

Quibus notis adde loci diversitatem.«

Det eneste Punkt, hvori en Afvigelse finder Sted mellem

Dillen's Beskrivelse og de af mig samlede Exemplarer, er Blad-

enes Aarer. D. bemærker nemlig om disse: «folia ramulorum

vix venosa, ramorum decumbentium venis aliquot prædita«. Jeg

har tvært imod fundet Aarerne, saavel paa Hovedgrenenes som

Formodenlig O. procurrens var. initis.
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Sidegrenenes Blade meget stærkt fremtrædende og anser endog

delte som et Kjendetegn, der bør lægges Vægt paa. Dernæst

angiver Dill. at Planten er mindre stinkende end O. procurrens,

hvilket jeg ikke ser mig i Stand lil at bekræfte, da jeg ikke

har optegnet noget derom i Plantens levende Tilstand. Et

Kjendetegn, som jeg fremdeles anser for vigtigt, nemlig de

skjøre Stængler, hvorved den i høj Grad synes at adskille sig

fra O. procurrens , hvis Stængler netop ere meget seige,

Onder jeg ikke omtalt hverken af Dill. eller nogen anden For-

fatter. Linnés Beskrivelse af Planten er saa kortfattet, at den

ikke yder noget væsenligt Bidrag til Kundskab om den ud over

hvad der er givet hos Dillen. Den lyder saaledes: «0. stipulis

ovatis, caulibus diffusis, ramis erectis, foliis caulinis ternatis,

superioribus solitariis. — Affinis admodum præcedenti (o: O.

spinosa), differt caulibus profcumbenlibus, undique dififusis et quod

minor». Den senere tilføjede Bemærkning «flores ex alis soli-

tarii, quorum non memini, speciem determinabunt» , synes at

antyde, at Linné ikke var aldeles enig med sig selv om han

skulde anse den for en selvstændig Art eller kun for en ejen-

dommelig Form af den nær beslægtede O. spinosa (procurrens).

De tilføjede Citater af Pluk. og Dill. samt Voxestedet ere imid-

lertid tilstrækkelige lil at bevidne, at Linné har havt den her om-

handlede Plante for Øje, og vi kunne allsaa holde os til det af

ham givne Artsnavn, men det vilde unægtelig været ønskeligt,

om han istedetfor dette havde valgt et af de fra Plukenet og

efter ham fra Dillen overleverede Navne «maritima» eller wpro-

cumbensx. Stængelen er nemlig aldeles ikke eller kun ganske

undtagelsesvis «repens» i den linnéiske Betydning af dette Ord*),

i hvert Fald ikke mere rodslaaende end det tilfældigvis kan være

Tilfældet med Former af O. procurrens, men hvad der fortrins-

vis udmærker Slænglerne er, foruden den omtalte Skjørhed,

tillige deres Svaghed, hvorved de blive aldeles nedliggende og

udstrakte over Sandfladen.

') "Caulis radiculas hine inde exserens procumbendo«, Linn. Phil. bot.
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Naar vi altsaa gaa ud fra den foreløbige Antagelse, at flere

af de ældre Forfattere før Linné have kjendt og beskrevet, og

Linné selv med Navnet O. repens betegnet en fra O. prociir-

rens ikke lidet forskjellig Art fra det vestlige Europas Slrand-

egne, ligger det nær at undersøge, om der hos andre Forfattere

findes Spor til Bekjendtskab med denne Plante, og disse Spor

maa vi da fortrinsvis søge hos de Forfattere, der have be-

handlet Englands, Vestfrankrigs og de nærmest tilgrændsende

Landes Florer.

Da det første Bekjendtskab med Planten skriver sig fra

England, er det af særlig Vigtighed at forfølge dens Historie i

de engelske Botanikeres Skrifter.

Den ældste Kilde til Arten synes at være Plukenet, fra

hvem den af Dillen adopterede Phrase hidrører, og som angiver

at den voxer «ad maritimas arenosas Cornubiæ oras, unde ad

nos delata est». Han har forøvrigt ikke givet nogen yderligere

Beskrivelse eller Afbildning af Planten, og det er, som ovenfor

anført, Dillen, hvem den fuldstændigste Beskrivelse og en al-

deles tilfredsstillende Afbildning skyldes. Om dens Forekomst

tilføjer D. : din arenosis maritimis prope Noviburgum in Mona

insula, ubi copiose crescentem observavi et unde semina in

hortum fJlthamensem detuli, in quo Junio mense floruit.«

Ogsaa Rajus har tydelig nok erkjendt denne Plante, som

findes nævnt i alle 3 Udgaver af hans «Synopsis»; i tredie Udg.

anføres følgende Voxesteder for den: «in a field by Charlton

church betwixt the gravel pits and Woolwich, Gravesend, Sand-

downs by Deal, Yarmouth«. (Om det førstnævnte af disse Voxe-

steder ytres dog Tvivl fordi det ikke stemmer med Plantens

ellers udelukkende Forekomst i Strandsandet).

Medens altsaa de ældste engelske Botanikere bestemt have

sondret 2 Arter, finde vi hos de Forfattere, der 1 den senere Tid

have behandlet Storbrittaniens Flora, faa eller ingen Spor til en Ad-

skillelse mellem O. repens L. og O. procurrensW^allr., i det mindste

ikke til en Anerkjendelse af deres Berettigelse som adskilte Arter.
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Dog synes endnu II ud son (fl. Angl. ed. I, I, p. 312) at have

havt sin Opmærksomhed henvendt paa denne Adskillelse, men han

har under sin O. inermis*), som det synes, forenet O. repens

og O. procurrens /?, mitis, den sidste som var. «, den første

som jS, og han bemærker, at 4 Aars Dyrkning i Haven har

godtgjort, at der ingen Artsforskjel er imellem dem,

Smith (fl. Britt. II, p. 758) har under Navn af O. arvensis

forenet 3 Former, af hvilke « (O. inermis « Huds.) vistnok er

O. procurrens var. mitis, ^ (O. spinosa Huds.j formodenlig O.

campestris Koch og y (O. inermis /S, Huds.) sandsynligvis O.

repens L. paa Grund af Citaterne, llii dens Beskrivelse er kun

lidet betegnende.

Bentham (i Engl. Bot. Suppl. tab. 2650) har end ikke

draget en bestemt Grænse mellem de enkelte Former, men

sammenfattet (under Navn af O. arvensis) alle de i England

forekommende Ononis-Arter af denne Gruppe (ene med Und-

tagelse af O. campestris, som han henfører til O. antiquorum),

og han citerer for denne collective Art de linnéiske Navne O.

repens, O. arvensis og O. spinosa, Smiths O. arvensis « og ;'

samt Wallroths O. procurrens. Den tilføjede Beskrivelse er saa-

ledes affattet, at den snart passer paa O. repens, snart paa O.

procurrens, og Arten siges at voxe, i det mindste i det sydlige

England, «not unfrequently on grassy banks in a chalky soil and

in loose sand on the sea-shore in various piaces«.

Babington (man. of Brit. bot.) yder heller ikke noget Bi-

drag til dette Spørgsmaals Besvarelse, idet han ligesom Bentham

(og med Anførelse af ovenstaaende Sted i Engl. Bot.) angiver

O. arvensis (O. repens Koch) og uden Betegnelse af nogen-

somhelst Varietet, at voxe «in barren sandy piaces ».

Uheldigvis fremgaar det ikke af de citerede Steder hos

disse sidstnævnte engelske Botanikere (med Undtagelse af de af

») 1 Modsætning til O. spinosa, under hvilken Art Huds. synes at sammen-

fatte O. campestris Koch og O. procurrens var. spinosa.

0ver3. over d. K. D. VIdensk. Selsk. Forh. 1873. 8



118

Hudson nævnte Dyrkningsforsøg), om de paa Grund af anstillede

nøiagtige Undersøgelser have fundet sig foranledigede til at forene

O. repens og procurrens og derved ere berettigede til at for-

kaste de ældre Forfatteres Paastand om 2 Arter, eller om de,

ligesom de fleste andre ForfT. i nyere Tid, uden videre have

fortolket den linnéiske O. repens som synonym med O. pro-

currens. I sidste Tilfælde turde der nemlig være god Grund til

at opfordre Englands Botanikere til at tage dette Spørgsmaal

for paany og navnlig lil at anstille en nøjagtig Sammenligning

mellem de ved Englands sydvestlige Havbredder og særlig paa

de af Rajus og Dillen nævnte Voxesteder forekommende Fgrraer

og den i det Indre af Landet almindelige Form.

I Frankrig er den her som O. repens L. tydede Art

sandsynligvis udbredt langs Atlanterhavets sydlige Kyster, og

jeg skal anføre de Grunde, hvorpaa jeg støtter denne For-

modning, idet jeg dog skal tilføje, at paa Grund af de fleste

Angivelsers Usikkerhed og Mangel af specielle Voxesteder vil

ogsaa en nøjere Eftersøgning langs Vest-Frankrigs Kyster være

nødvendig for at opnaa Vished herom.

Fra Tiden før Linné kan jeg ikke finde Spor lil at Planten

har været kjeudt eller omtalt af franske Forfattere, ligesom Linné

heller ikke angiver den fra Frankrig. Af de øvrige Angivelser

fra Frankrigs Flora turde følgende være de vigtigste:

Loiseleur Deslongchamps (fl. Gall. p. 447, 1807) ad-

skiller 4 Ononis- Arter af denne Gruppe, nemlig 1, O. anti-

quorum^ som ifølge de anførte Voxesteder (Paris, Lothringen,

Auvergne) maa henføres til vor O. campestris '); 2, O. spinosa,

1) Flere af de ældre Forff. have anvendt Navnet O. antiquorum L. paa O.

campestris Koch & Ziz, og blandt de nyere har ogsaa Bentham i

Texten til Engl. Bot. Tab. 2569 ganske afgjort udtalt den Mening, at

O. arvensis jS, spinosa Engl. Bot. tab. 682, som upaatvivlelig svarer til

O. campestris, skulde være den linnéiske O. antiquorum. Det maa vel

indrømmes, at Linnés Udsagn om den sidstnævnte Art »hab. in Europa

australi" saavelsom den tilføjede Beskrivelse er ubestemt og nogenlunde

vel kunde passe til O. campestris, men den Art, der almindelig tydes
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som ulvivlsoml er O. prociirrens formå' spinosa; 3, O. hircina

Jacq., som, da denne Art ikke findes i Frankrig, maa formodes

at være O. procurrens f. mitis; og 4, O. repens L. (med Cit.

af Dillen). Denne sidste angives at voxe «in littoribus arenosis

utriusque maris» , men Beskrivelsen er for lidet betegnende til

at det kan afgjøres, om denne er, hvad jeg anser for sand-

synligt, den ægte linnéiske O. repens.

At De Candolle (Prodr. II, p. 163, 1825) ved sin O. pro-

currens /S, repens sandsynligvis ogsaa sigter til den sidstnævnte

Art, fremgaar mere af Citaterne fra Dill. og Linn. og af det an-

givne Voxested «in arenosis« end af den korte Beskrivelse

(ramis foliisque hirsutioribus, foliolis obtusioribus). Den samme

Plante er det øjensynligt, som i D C. Fl. Franc. IV, p. 509 (1805)

under Navn af O. arvensis |S, repens (L.) skildres som mere

haaret, mindre tornet og med mere afrundede Smaablade end

Hovedarten (o: O. procurrens Wallr.) og om hvilken der tilføjes

(.elle croit dans les lieux sablonneux, aux bords de la mer et

le long des torrens ».

Jeg har ovenl'or anført, at Grenier et Godron (fl. Fr. I,

p. 375, 1848) ved deres O. 'procurrens ^ maritima g-AUslie sikkert

have havt den ægte linnéiske O. repens for Øje; herom vidne

nemlig ikke alene Citaterne af Linn. og Dillen, men ogsaa Voxe-

stedet og den, skjønt kortfattede, dog aldeles betegnende Be-

skrivelse, som fremhæver Plantens laveVæxt*), de tynde Stængler,

de forholdsvis smaa Blade og Blomster (Alt i Overensstemmelse

med Dillenius), og dertil føjes fremdeles, at Blomsterne ere

samlede i korte tætte Ax, med Bladene ved Blomsterne kortere

end Bægeret.

som Anonis legitima antiquorum Tournef. (et ogsaa af Linné anført

Citat) og som tilhorer Middelhavslandene, er himmelvidt forskjellig fra

O. campestris.

') Naar Gren. et Godr. betegne den her omhandlede Art som -plante de

1—2 decimetres (i Modsætning til den almindelige O. procurrens, som

tildeles en Længde af 5—8 Decimetr.) , da er dette dog sikkert for lavt

angivet. De nedliggende Hovedgrene af O. repens naa.ofte en meget

større Længde. Dillen angiver Grenenes Længde til 1—2 Fod.

8*
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De Brébisson (fl. Normand., ed. 3, p. 74) angiver en

O. repens var. prostrata^ som sandsynligvis hører herhid , men

da jeg ikke har havt authentiske Exemplarer ved Haanden lil

Jævnførelse, kan jeg kun ifølge Voxestedet og Beskrivelsen an-

tage, at delte Navn bør optages blandt Synonymerne.

Lloyd, flore d'Ouest (ed. I, p. 108; ed. 2, p. 125) angiver

for det vestlige Frankrig 3 Former af O. repens L. (Arten tagel

i samme Omfang som O. procurrens hos Gren. et Godr.), nemlig

tt, arvensis Sm. , som efter Beskrivelsen synes at være den ly-

piske O. procurrens; ^, repens L. (tres épineux, couché, folioles

plus pelites, obovés-elliptiques, — commun dans les sables mari-

times) og / (tiges allongées, ord. couchées, peu ou point épi-

neuses, — commun dans les calcaires, ga et la dans le region

marilime). Den Uvished, hvori jeg befandt mig i Henseende til

Fortolkningen af de Lloydske Former /? og y, har jeg været saa

heldig at faa hævet ved authentiske Exemplarer, meddelte af

min Ven Mr. T. Letourneux i Fonlenay. Af disse fremgaar

det, at Formen y aldeles stemmer overens med vor O. pro-

currens var. mitis, /S, derimod hører ganske utvivlsomt til den

ægte O. repens, men det er en Form med talrige og temmelig

stærke, vandret udspilede Torne, der ofte, foruden Blade, bære

1 å 2 Blomster. Herved afviger denne Form (Expl. samlede i

Sables d'Olonne, Vendée) altsaa fra alle de andre Former, jeg

har sét af denne Art, som ere aldeles tornløse, hvorimod de

øvrige Karakterer stemme nøje overens, og der bliver allsaa

ogsaa for denne Arts Vedkommende en tornløs og en tornet

Form, som, for at undgaa de for O. procurrens anvendte Varie-

tetsnavne mitis og spinosa, kunde betegnes som «, inermis og

|S, horrida.

Til Rækken af Citater for Frankrigs Vedkommende kan endnu

føjes en haandskreven Etikette af vor Landsmand Schumacher, i

hvis Herbarium et Exemplar af O. repens L. findes, samlet af M.V a h 1 *)

*) I Vahls Herbarium findes den samme Plante med Paategning »legi in

arenosis .marit. Bayonæ«, meu uden Artsnavn.



121

ved Bayonne og betegnet med Navnet O. retusa Sclium. En

Beskrivelse af Planten under dette Navn findes, saa vidt mig

bekjendt, intetsteds ofTenliggjort, men det sees, at Planten ogsaa

har været ham tilstrækkelig paafaldende til at betegnes med et

eget Artsnavn.

De øvrige Lande, hvorfra denne Art kunde ventes at være

omtalt, ere det nordlige Spanien, Belgien, Holland og Hanover.

I Spanien har jeg samlet den i Strandsandet ved S. Se-

bastian og Santander, men finder den ikke omtalt i nogen spansk

Flora, saa at ingen Synonymer for dette Lands Vedkommende

synes at være tilstede. I Belgien er dens Forekomst tydeligt

nok constateret af Crépin, som efter at have beskrevet O.

repens L. (hvilken ogsaa af ham forudsættes at være ensbetydende

med O. procurrens Wallr.l tilføjer: «0n trouve dans les sables

des dunes une varieté remarquable (var. prostrata de Bréb. , O.

maritima Dmrt.) å tige et rameaux entiérement couchés , non

épineuxo. Det .citerede .savn af Du Morlier findes i BuU.

soc. bot. Belg. I, p. 113, hvor der i en Beretning om det bo-

taniske Selskabs Excursion i Klitterne ved Ostende, meddelt af

Mr. L. Piré, er nævnt «un Ononis voisin de procurrens Wallr.,

qui etend au loin sur la sable ses longs rameaux charges de

jolies fleurs roses« og i en Xote er derpaa tilføjet: »Mr. Du

Mortier considére celle plante comme une espéce inédile, qu'il

nomme O. maritima^ et a laquelle il donne les caracléres sui-

vants: racine longuement rampante, tige non radicante a la base,

rameaux entiérement couchés sur le sol, non ascendants, mu-

tiquesB. Skjønt jeg ikke har sét Exemplarer af den belgiske

O. maritima, kan jeg efter den her citerede korte Beskrivelse

ikke være i Tvivl om, at den i Belgiens Klitter fundne Plante

er O. repens a, inermt's og at dens Berettigelse som selvstændig

Art har været anerkjendt af de belgiske Botanikere, men al

disse, lige som de fleste andre, ikke have bemærket dens Iden-

titet med den linnéiske O. repens og derfor tillagt den et nyt

Navn.
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Fra Holland savner jeg sikre Angivelser om denne Art,

men der er al Grund til at antage, at den ogsaa forekommer i

de derværende Klitter, da den er funden paa den ene Side i

Belgien, paa den anden Side paa Øerne V. for Han over, det

nordligste hidtil bekjendte Voxested. G. F. W. Meyer (Chlor.

Hanov. p. 170) nævner nemlig en O. arvensis var. repens^ som

adskilles fra Hovedarten ved følgende Beskrivelse: «sie ist vollig

niedergeslreckt, hat weiswollige Stengel u. fast runde Blålter«.

Den angives at voxe «im heissen Sande der Kiisten u. Inseln

(auf Borkum und Norderney)«. Saa vel Beskrivelsen som det til-

føjede Citat af Dill. pege hen paa O. repens L., og Exemplarer

fra Norderney, samlede af Muller og opbevarede i J. Vahls

Herbarium under Navn af O. hircina, stemme ret vel overens

med de Exemplarer af den tornløse Form, som ere mig be-

kjendte fra de øvrige Voxesteder.

En Faktor af særlig Vigtighed ved Spørgsmaalet om, hvad

der skal forstaaes ved O. repens L., er dernæst den Plante,

som under det nævnte Navn findes opbevaret i Lin-

nés Herbarium. Uheldigvis er jeg ikke i Stand til, ved Autopsi

at kunne ytre en selvstændig Mening herom, og jeg maa derfor

henholde mig til den af C, Hart man meddelte Revision af det

Linnéiske Herbariums skandinaviske Arter (Kgl. Vet. Akad. Handl.

1851). Den i Linnés Herb. under Navn af O. repens opbevarede

Plante er af J. E. Smith forsynet med den Paategning «non

O. repens anglica, forte sp. nov.n og Hartm. tilføjer, at den er

forskjellig fra O. procurrens Wallr. , sandsynligvis en fremmed

Form, som, løseligt betragtet af Linné, er henlagt paa dette

Sted, hvor den ikke hører hjemme. Den siges at afvige fra

O. repens*) (o: procurrens) «foliolis minimis, obovatis v. rotun-

') Det maa erindres, at saa vel Smith som Hartman udgaa fra den forud-

fattede Mening, at O. repens L. er identisk med O. procurrens Wallr.

Skulde det nu vise sig, at den i Herbariet opbevarede Plante stemmer

overens med den Dillenske, vilde deres Indsigelse, skjont berettiget

under den antagne Forudsætning« tabe sin Ret overfor den ægte O. repens

L. og netop vidne til Gunst for dennes Adskillelse fra O. procurrens.
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dalis , apice reliisis». Men da deuiie Beskrivelse af Bladene

netop passer særdeles godt med Bladenes Karakler lios den

Plante, jeg anser for O. repens L. , turde der vel være Grund

til at onskc en fornyet Undersogelse af dette Exemplar, sammen-

lignet med de vestfranske Expl. af O. repens og Fig. hos Dill.,

og en slig Undersøgelse maa særlig anbefales de engelske Bo-

tanikere.

Det bør her endnu særligt fremhæves, at "Wallroth, som

er den, der har givet de værdifuldeste Bidrag til Forstaaelsen

af de øvrige Arter i denne Gruppe (Sched. crit. p. 379 elc.)

ytrer begrundet Tvivl om , hvor vidt de nyere Forfattere med

Bette have forenet Linnés og Dillenii O. repens med O. spinosa

(procurrens Wallr.) og han opfordrer ligeledes engelske Bota-

nikere til paa ny at undersøge, om den paa de britiske Kyster

forekommende Plante bør forenes med O. procurrens eller ad-

skilles som egen Art (anf. St. S. 383), en Opfordring, som

hidtil ikke synes at have været taget til Følge.

Jeg skal nu til Slutning tilføje en Oversigt over de vigtigste

Synonymer for den formodede O. repens L,, ledsaget af en kort

Angivelse af de vigtigste Kjendetegn, som adskille den fra den

nærstaaende O, procurrens, og af en Oversigt over dens geo-

graDske Udbredelse, for saa vidt denne hidtil er bekjendt.

Ononis repens Linn. Sp. pi. ed. I etc. (ex loco nat.,

descr. et synou.) non uutt. pi. — Lois. fl. Gall. p. 447 (1807)?

Lge. Pugill. pi. hisp. IV, p. 352 (1865).

Longe denseque viscoso-villosa; caulibus omnino prostratis

(vix radicantibus), graciliLus, inermibus v. rarius spinosis, fra-

gilibus; foliolis obovato-rotundatis v. suborbicularibus, retusis,

argute profundeque serrato-dentatis , nervis lateralibus utrinque

4—6 valde prominulis; floribus miuoribus quam in sequ., in

axillis solitariis v. sæpius racemoso-congestis; sepalis latioribus

et brevioribus quam in sequ., legumini subrotundo subæqui-

longis; seminibus reniformibus, grosse granulato-punctatis.

Anom's maritima procumhens, foliis hirsutis pubescentibus.
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Pluken. Almag. p. 33. — Dillen hort. Ellh. 29, t. 25 f. 28!

Raj. Syn. ed. 1, app. p. 240, ed. 2, p. 169, ed. 3, p. 382!

O. inermis /?, Huds. fl. Angl. ed. 2, I, p. 312.

O. arvensis /?, repens, DC. Fl. fr. IV, p. 509 (1805), Mey.

Chior. Hanov. p. 170 (1836).

O. procurrens /?, reisens DC. Prodr. II, p. 163 (1825).

O. retusa Schiim. Sched. mscr. in herb, horl. haun.!

O. procurrens §, maritima Gren. etGodr. Fl. Fr. I, p. 375

(1848)1

O. repens var. prostrata de B reb. fl. Norm. ed. 1, p. 108

(1854) teste C répin.

O. occidentalis Lge. Sched. pi. exsicc. Europ. austr. (1867)!

O. maritima Du Mort. BuU. soc. bot. Belg. I, p. 113 (1862).

O. arvensis Bab. man. ed. 6, p. 81 (ex parte) (1867).

a) inermis nob., spinis omnino carens.

/S) horrida noh., spinis sat crebris ^/a— 1 pollicaribus, hori-

zontaliter divergenlibus armata. (O. repens var. ^,

Lloyd, fl. d'Ouest ed. 2, p. 125 (1868).

Hab. a, ad littora Oceani arenosa, ex Hispania boreali inde

ad Frisiæ orientalis insulas hucusque cognita: Bisp. Santander,

S. Sebastian (Lge)!, Gall. BiarritzetBayonne (M.Vahl, Lge)etalibi

ad littora Gall. o c c i d. (L o i s., DC, Gren. et G o d r., loc. special.

baud indicalis); Belg. Ostende (Dmrt., Piré, Crépin), ins. Fris.

Borkum etNorderney (G. F. W. Mey., Muller in berb. J. Vahl)!

Angl. pr. Noviburgum in Mona insula (Di II.), ad Cornubiæ oras

(Pluken., loco spec. non indicato), Woohvich, Gravesend, Deal,

Yarmouth (Raj.). (In dunis peninsulæ Jyllandicæ inquirenda).

/S, ad littora arenosa Gall. occid. hine inde (Lloyd) v. c.

Sables d'Olonne (Vendée, T. Letourneux)!

Ononis procurrens Wallr. Sched. cril. p. 381 (1822)!

DC. Prodr. II, p. 162 (excl. var. /S)! Gren. et Godr. 1. c.

p. 374 (excl. var. ^]\ Doell. fl. Bad. 3, p. 1129; Lge. Pug. IV,

p, 352; Cutand. fl. Matrit. p. 246 (1861)1
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Miniip dense minusque longe viscoso-villosa, caulibus ad-

scendentibus v. crecliusciilis, rarius dilTiisis, robustioribus, lena-

cissimis, spinoso-ramosis v. rarius inermibus; foliolis ovalil)iis

V. obovalis, oblusis, nervis pariim prominulis; Horibus majoribiis;

sepalis linearibus, legumine longioribus,

O. spinosaL. fl. Siicc, Wablenb. fl. Suec. p. 467 (1833),

Hornem. oec. Pi. 3 Udg. p. 757 (excl. var. 1) (1821),

Fl. dan. tab. 783 (18 ), Lois. fl. (iall. p. 447 (1806).

O. arvensis L. Sysl. nat. ed. 12—13 (ex. part.), Smit li

Britt. II, p. 768! Sv. Bot. tab. 243! Hartm. Skaad.

Fl. ed. 5, p. 178, ed. 9 p. 155! Fries Summ. Veg.

Scand. p. 162! Bab. man. ed. 3, p. 70, ed. 6, p. 81;

Aresch. Skånes Flora. p. 122!

O. repens Sturm, Oeutschl. Fl. 1,72 tab. 13 (1838)! Koch

Syn. ed. 2, p. 173! (1843); Sond. fl. flamb. p. 392;

Lge. Haandb. ed. I, p. 409, ed. 3, p. 520! Coss. Atl.

tab. 11, fig. A!, F. Schultz, Phytost. der l'falz.

p. 29 (1803)! Rchb. ic. fl. germ. vol. 22, tab. 2097, f. 4!

Garcke, Fl. Nord- u. Mitt. Deutschl. ed. 6, p. 93 (18G3);

Crépin, Man.Belg. p.67! (1866), Ascherson Fl. Brand.

p. 137;MarssonFl.Vorpomm. p. 109(1869) etc. (nonL.!)

O. miniana Plane 11.-G ir. fl. fanerog. Galleg. p. 166 (1852).

a, vulgari's, magis minusve spinosa (O. spinosa « L.

Sp. pi. ed. 1 , var. /S in reliquis script. Linn.) O. spi-

nosa Huds. Angl. (ex. p.).

/S, mitis, ramis inermibus (O. milis G mel. fi. Bad. 2,

p. 162), O. inermis «, Huds. Angl., O. arvensis L.

Syst. nat. (ex. p.), O. arvensis «, Smith Britt.; O.

hircinaLois. (non Jacq.), O. repens ;', Lloyd 1. c. etc.

y, alpina Gren. et Godr. 1. c. (O. caduca Vill. Dauph.

III p. 428) foliis floribusque minutis , foliis floralibus

calyce brevioribus, floribus sæpe ad 3 in apice ra-

morum congestis.
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d, spinosissima Lge. Uaandb. ed. 1, p. 410 (O, repens y,

spioosissima) (1851) spinis validis, sæpe ramosis,

foliis minulis, rotundato-obovatis. (Forraa ad O. rep.

b. horridam accedens).

In campis, collibus, ad vias etc. totius Earopæ a Suecia

et Norvegia media ad Hispaniam usque passim. /S, ciim formå

typica hine inde; ;', in alpibus Delphinatus; d, pluribus locis

præcipue arenosis Daniæ interioris observata.

in.

Asfragalus hypogloftis L.

Flere, navnlig engelske Forfattere, endog fra den nærmeste

Tid efter Linné, f. Ex. Aiton (hort. Kew. 1789), Sibthorp (fl.

Oxon. 1794); Withering (Arr. of Brit. pi., 3 ed. 1796) og

J, E. Smith (fl. Brit. vol. 2) have anvendt det linnéiske Navn

Astragalus hypoglottis paa den i England, Skandinavien og Øst-

Europa forekommende, af Andre, f. Ex. Fl. dan. tab. 614 (1775),

(Lightfoot (Q. Scot. 1777), Budson (fl. Angl. ed. 2, 1778)

o. Fl. for Astragalus arenarius L. antagne, af Retzius (Obs.

bot. II, 1781) som A. danicus beskrevne Art. Men især siden

den Tid, da A. P. de Candolle i sin Astragalogia (1802) be-

skrev og afbildede denne Art, ligeledes under Navn af A. hypo-

glottis L., er del af næsten samtlige senere Botanikere bleven

antaget for en Troessætning, at denne Tydning af det linnéiske

Navn maatte være det rette.

Jeg har allerede tidligere (Haandb. i D. Fl. ed. 2, p. 470

(1856), Pugill. pi. Hisp. IV, p. 373) lejlighedsvis gjort Indsigelse
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imod fremdeles at faslholde en Anvendelse af dol linnéiskc

Navn, som saa vidt jeg kan skjønne, ikke kan forliges med don

til Navnet knyttede Beskrivelse, lige saa lidt som med den

linnéiske Synonymik eller med det angivne Voxested. Der

er imidlertid i den allerseneste Tid fremkommen et Par nye

Indlæg i denne Sag, der med Rette maa lillægges særlig Vægt,

fordi de hidrøre fra anerkjendte Autoriteter 1 Spørgsmaal ved-

kommende Astragaliis-Slægten , og indeholdes i Værker, der i

Fremtiden ville blive fortrinsvis raadspurgte ved Aslragaliis-

Arternes Bestemmelse, nemlig Bunge, Generis Astragali species

geronlogeæ (1869) og Boissier, flora orientalis vol. 2 (1872).

Da disse tvende Forfattere enten ikke have kjendt eller ikke

imødegaaet mine Indvendinger, har jeg følt mig opfordret til al

bringe dette Spørgsmaal frem til fornyet Drøftelse og noget

udførligere at begrunde min allerede for omtr. 15 Aar siden ud-

lalle Formodning om, al De CandoUes Fortolkning af A. hypo-

glollis maa forkastes som uberettiget. Det er ikke uden Be-

tænkelighed, at jeg lige over for saa mange og vægtige Autori-

teter har fremdraget dette Exenipel paa iMistydning af et linnéisk

Navn, som Kritikeu har ladet henslaa uanfægtet i henved el

Aarhundrede , men som det lige fuldt er i den historiske Sand-

heds Interesse at underkaste en nøjere Undersøgelse.

Da De Candolles Astragalogia, som et monograGsk Værk, i

hvilket den paagjældende Plante udførlig er beskrevet og af-

bildet, maa ansees for Hovedkilden til den senere almindelige

Opfattelse, vil det være rigtigst at benytte dette Værk som Ud-

gangspunkt.

Hvad der for det Første maa forekomme paafaldende, er

den Omstændighed, at DC. aldeles ikke angiver Grunde for den

af ham anbefalede Fortolkning af Linnés A. hypoglotlis. Den

Art, som han tildeler dette Navn, var dengang ingenlunde ube-

nævnt: allerede i 1781, altsaa 21 Aar tidligere, havde Iletzius

tillagt den Navnet A. danicus, idet han havde erkjendl at

den ikke kunde forenes med A. arenarius L., under hvilket Navn
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dea f. Ex. fandtes afbildet i Flora danica. For at motivere en

Forkastelse af Retzii Navn turde man altsaa have ventet, at der

i et monografisk Værk over Slægten var bleven fremdraget væg-

tige Grunde, støttede paa alle de Oplysninger om A. hypoglottis,

som kunde uddrages af Linnés Skrifter og Herbarium til For-

svar for den foreslaaede Anvendelse af Navnet. Delte er imid-

lertid saa langt fra at være sket, at DC. kun uden videre citerer

Linnés Frase for A. hypoglottis uden at tilføje nogen Com-

menlar, der kunde godtgjøre, at denne Frase eller de øvrige

til det linnéiske Navn knyttede Oplysninger passe til den her

omhandlede Plante.

Dernæst fortjener det at fremhæves, at medens Afbildningen

og de anførte Citater (af Retz., Fl. dan. og Pailas) ikke lade

Tvivl om, at DC. ved sin A. hypoglottis sigter til A. danicus

Retz., passer den givne Reskrivelse ingenlunde nøjagtigt til

denne. Karaktererne . . . «legumina compressa . . . acumine

reflexo . . . semina in quovis loculamento solitaria« svare f. Ex.

ikke til hvad der er ejendommeligt for vor Plante, hvilket neden-

for nærmere vil blive udviklet. En slig Uoverensstemmelse kan

vanskeligt forklares uden ved Hjætp af den Formodning, at Forf.

dels i sin Beskrivelse har indblandet Karakterer, henlede fra

Linnés Beskrivelse af A. hypoglottis, uden al forvisse sig om,

at disse nøjagtigt stemmede overens med den Plante, han selv

havde for Øje, dels har benyttet flere Exemplarer, tilhørende

forskjellige Arter, ved Affattelsen af sin Beskrivelse. Denne

sidste Formodning vinder i Sandsynlighed ved den af Bunge

(anf. St. p. 85) meddelte Oplysning, at der i De CandoUes Her-

barium, under Navn af A. hypoglottis, findes opbevaret 4 for-

skjellige Arter, nemlig A. danicus, A. viciæfolius, A. pentaglottis

og A. Glaux. Af disse har den sistnævnte enfrøede, A. danicus

derimod i Regelen 3—4-frøede Rum i Bællen*), og det er derfor

') Retzius angiver i sin Beslirivelse af A. danicus Bællens Rum som 1— 3-frøede,

jeg har stadigt funden mindst 3 Frø i de af mig undersøgte Bæliers Rum.
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tænkeligt, at Fejllageleen i dette Punkt kan liidrøre fra, at Frug-

terne al' de i Herbariet liggende Exemplarer af A. Glaux have

tjent som Grundlag for Beskrivelsen af Frøenes Antal hos De

Candolles A. hypogloltis.

I den af DC. angivne Voxekreds for A. hypoglottis nævnes

mærkeligt nok, ikke Spanien, som er det eneste Land, hvor-

fra Linné kjender sin Art af dette Navn, derimod angives den

at voxe "in Barbaria«. Da det ikke er rimeligt, at den ægle A.

danicus fiudes i Nordafrika eller overhovedet i iMiddelhavsfloraen,

og da Linné heller ikke angiver sin A. hypoglottis fra Barbariet,

er del sandsynligt, at der ved Angivelsen fra Nordafrika sigtes til

den af Desfontaines (fl. Atl.) angivne Plante af samme Navn;

denne, som nærmest er sammenlignet med A. pentaglotlis, kan

vanskeligt bestemmes, men er sikkert en fra A. "hypoglottis DC.

forskjellig Art.

Støttet paa De Candolles vægtige Autoritet, er den af ham

foreslaaede Fortolkning af Navnet A. hypoglottis gaaet over til

alle Forfallere, der senere have omhandlet den paagjældende Art,

og der findes kun faa Spor til at Nogen har fundet Anledning

til at betvivle denne Anskuelses Rigtighed '); selv E. Fries, som

M Det fortjener dog her at bemærkes, at allerede R. Brown i en hidtil ulrylit

Afhandling (hisloire holanique du comté d'Augus, 1792j, som er meddelt

i Oversættelse i Buil. soc. bot. Fr. 1872, p. 214, og som forst er bleven

mig bekjendt efter at disse Bemærkninger vare nedskrevne ti! Trjkken,

har j'tret Tvivl om Rigtigheden af at henføre A. danicus Retz. til A. hy-

poglotUs L. Et Uddrag af hans Bemærkninger om denne Arts Synonymik

turde her være paa sin Plads og meddeles derfor efter den franske Over-

sættelse: »Une espéce d'Astragalus, que Hudson et aprés lui Lightfoot

ont prise pour 1'^. arenarius L. , croit abondamment tout le long de la

cote. On sait raaintenant, que elle est tres dilférente de cette plante,

måls il est difficlle de dire quel est le nom qui lui convient en réahté.

Retzlus fait remarquer, qu'elle est tres voisine de l'A. danicus, niais

qu'elle en parait néanmoins distincte« . . . «Dans le hortus Kewensis

elle a été appellée A. hypoglottis, mais elle ne se rapporte guére å la

diagnose, que Linné a donné de cette espéce. Par suite done de ces

dlvergences d'opinion, je serais tenté de croire que la plante en question

n'a pas encore été decrite ou que, si elle l'a été, elle a été mal carac-
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har givet saa maogea skarpsindig og heldig Tydning af linnéiske

Navne, synes ikke at have havt nogen Betænkelighed ved at give

Navnet A. hypoglotlis Prioritetsret fremfor A. danicus og derved

at anerkjende dets Ret til at anvendes paa denne Art.

Naar jeg ovenfor særlig har nævnt Boissier blandt de

Forfattere, der have fulgt den almindelige Opfattelse, da er dette

navnlig af Hensyn til, at hans Flora orientalis II, i hvilket Værk

Astragalus-Slægten indtager en fremragende Plads, er udkommen

længe efter at min Tvivl om Rigtigheden af den tidligere fulgte

Fortolkning af A. hypoglottis vare fremsatte i et Arbejde, som

jeg maa antage at være den berømte Forf. bekjendl, og al jeg

derfor maalte have ventet at finde mine Bemærkninger enten

modbeviste eller tagne til Følge, tian Indlader sig imidlertid

aldeles ikke paa nogen Undersøgelse af Navnets Berettigelse,

men opfatter Navnet, som det af Beskrivelsen og Citater ses,

ganske i samme Betydning som DC. o. Fl. Anderledes for-

holder det sig derimod med Bunge, som ligeledes (anf. St.

pag. 84) opretholder den traditionelle Nomenclalur; han søger

nemlig at støtte denne ved en Bevisførelse, men som rigtignok,

lige over for Vidnesbyrd i modsat Retning, hentede fra Linnés

Skrifter, forekommer mig at have saare liden Beviskraft, og som

derfor trænger lil nærmere Belysning.

Det eneste Bevis, som af Bunge anføres til Gunst for den

Opfattelse, han vil hævde som den rette, er nemlig den Om-

stændighed, at A. danicus findes i det Clifforlske Her-

barium under Navn af A. hypoglottis^ betegnet saa-

ledes med Linnés egen Uaandskrift. Tilstedeværelsen af

en Etikette, skreven af en Forfatter til Bestemmelse af en af

denne selv benævnt Art hører ganske vist med blandt de vig-

tigere Kriterier for Bedømmelsen af Spørgsmaalet om et Navns

rette Anvendelse. Men for at et sligt Moment ved Nomen-

terisée ou mal distinguée de celles , dont elle se rapproche le plus. Il

est, en effet, positif qu'ellc se rapporte également bien aux diagnoses de

plusleurs espéces d'Astragalus.«
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clatiirens Faslsicttelse ikke skal overvurderes, er det nødvendigt

dels at være paa det Rene med, al ikke Fejltagelser (f. Ex. Om-

bytning af Elikelter, flere Arters Tilstedeværelse under én fælles

Etikette o. desl.) kan have fundet Sted, dels — og saa meget

mere som det i slige Spørgsmaal ofte erumuli{.'t at tilvejebringe

fuldstændigt Hevis for eller imod — først at tage alle øvrige

Hjælpemidler til Artens rette Forstaaelse (f. Ex. IJeskrivelsen, det

angivne Voxested, Synonymer fra ældre Forfattere, Afbildninger

m. m.) under Overvejelse. Et Exemplar, forsynet med Navn af

Artens Forfatter, kan altsaa være af Viglighed i Forening med

samtlige andre Dokumenter som et yderligere Vidnesbyrd om

Artens relte Opfattelse, men det er neppe berettiget, alene

fra et enkelt Herbarie-Exemplars Tilstedeværelse under et vist

givet Navn at drage Slutning om dette Navns Anvendelse naar

alle andre Vidnesbyrd pege i modsat Retning. Bunge har selv

i sin Note til A. hypoglottis givet Exempler paa, hvor varsomt

man bor gaa til Værks ved Benyttelsen af de i selv de be-

rømteste Forfatteres Herbarier forefundne Exemplarer, idet han

anfører, at der i Linnés eget Herbarium findes under Navn af

A. hypoglottis en fremmed, fra denne forskjellig Art^), i De

Candolles Herbarium endog A forskjellige Arter! Men disse

Exempler paa Herbarie-Exemplarers Utilstrækkelighed til at gjælde

som eneste eller hovedsageligt Bevis for et Artsnavns rette An-

vendelse (og mange flere lignende vilde let kunne anføres) turde

være tilstrækkelige lil at godtgjøre, at der ikke ubetinget kan

') Det oplyses ikke, hvilken Art det er, som under hint Navn findes i Linn.

Herb. , hvilket Spørgsmaal det øjensynligt er af Interesse at faa oplyst.

C. Hartnians Anmærkninger til Linnés Herb. (Vet. Akad. handl. 1S51)

indeholde ingen Oplysning herom, og Mr. Trim en, som ifølge min

Anmodning har gjennemgaaet Astragalus-Slægten i Linn. Herb., med-

deler, at han ikke har kunnet finde noget Exemplar, betegnet med Linnés

Haandskrift som A. hypoglottis, men derimod et Exemplar af A. purpu-

reus Lam., etiketleret »A. (18) eplglottis« med Linnés Haandskrift og med

følgende Tilføjelse af Smith »hypoglottis, vide descr. opt. in L. Mant. 274

•

(L E. S.).
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hævdes det i herb. Cliffort. opbevarede Exemplar Ret til at

gjælde for et authentisk Specimen af A. hypoglottis *). Derimod

har Biinge lige saa lidt som i sin Tid De Candolle indladt sig

paa en Undersøgelse af det ulige vigtigere Spørgsmaal, om de

fra Linnés Skrifter hentede Oplysninger tale for den

Anskuelse, at A. danicus Retz. er den ægte A. hypo-

glottis L. Da ingen Anden, saa vidt vides, nøjere har under-

søgt denne Side af Sagen, hvorpaa det dog først og fornemlig

kommer an, skal jeg her noget udførligere begrunde den af

mig tidligere foreløbig og kortelig udtalte Mening, at den hidtil

antagne Anvendelse af Navnet A. hypoglottis L. bør forkastes-).

Undersøge vi da først LinnésBeskrivelse af den oftnævnte

Art, møde vi først Betegnelsen "caulescens«, hvilket Udtryk her

synes at være taget i en nogen anden Betydning end i Philos.

botan., hvor det bruges som Modsætning til «acauns». Vi finde

Mr. Trimen bemærker i sit Brev herom folgende: "It must be remem-

bered, that the Cliffortian herbarium ^vas founded by Linnæus before he

had introduced the binominal systeme of nomenciature. The specimens

were all tlcketed by Linn. with the phrases of the older botanists, and

it "was not till some times afterwards, that having introduced specific

names, he seems to have returned to the herb. Cliff, and added to the

tickets the speciQc appellation; this he has often done carelessly and

there are many Ciises of undoubted misnomers. I do not say that there

is in the case before us, but it is well to remember that the bort. Cliff,

is not an absoluteiy safe guide in the determination of Linnean species.«

Den oprindelige Betegnelse af det omhandlede Exemplar i herb. Cliff,

(med Linnés egen Haand) er forovrigt ifoige Mr. Trimen "Astragalus

repens minor, flore coeruleo siliqua epiglottidi simili /S». — Først senere

har han tilføjet "hypoglottis ».

Dr. P. Ascherson, en af de faa Forff. , som have sluttet sig til den af

mig fremsatte Mening, har (Verhandl. der Brandenb. Vereins 1866,' p. 117

not.) ligeledes gjort Indsigelse imod at tillægge et Herbarie- Exemplar

større Vægt ved et Navns Fastsættelse end den til Navnet knyttede tyde-

lige Beskrivelse. (Naar Dr. A. for ovrigt i den citerede Note nævner mig

som Hjemmelsmand for at A. danicus findes i Linnés Herbarium under

Navn af A. hypoglottis, da beror dette sandsynligvis paa Forvexling med

en ham fra anden Side meddelt Underretning om Exemplaret i herb. Cliff.,

idetmindste mindes jeg ikke nogensinde at have omtalt Linnés Her-

barium i denne Sammenhæng).
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nemlig som Modsætning lierlil A. arenarius betegnet som «fculj-

caulescens«, og da der desuden til yderligere Oplysning om

Slængelens Længde hos A. liypoglotlis tilt'njes: uma^^is caule-

scens quam A. pentagloltis«, ere vi ved Ujælp af denne Sammen-

ligning med 2 langstænglede Arter i Sland til al slulle, al der

maa være Tale om en Art med Slængler af ret anselig Længde.

IVlen A. danicus hører netop til de mere lavslænglede Arter af

denne Slægt, den har i hvert Fald meget kortere Slængler end

baade A. arenarius og A. pentagloltis L.; selv om man allsaa

ikke lægger megen Vægt paa denne Del af Beskrivelsen, synes

det dog paafaldende, al en Art, hvis Stængler have forholdsvis

ringe Længde, skulde være tydelig nok udpeget som lang-

stænglet.

Blomsternes Beskrivelse hos Linné er kun lidet oplysende.

Del hedder herom kun »flores 8 v. 10 in capitulo rolundalo

more Trifolii, coerulei v. purpurascentes«. Denne korte An-

givelse passer paa mange forskjeUige Astragalus-Arter, navnlig

ogsaa, for Farvens Vedkommende, ret vel paa A. danicus, men

Blomslerhovedels Form er hos denne Art under Blomstringen

langagtig, del er snarere aflang-ovall end rundagligt og inde-

holder i Begelen et slørre Antal Blomster end her er angivet,

thi om end magre Exemplarer kunne have 8— 10 blomstrede

Hoveder, er Begelen dog 10—12 eller flere (Betz. angiver 7—12,

Gren. et Godr. 12—20) Blomster i Hovedet.

Af slørre Vigtighed er dog Linnés Beskrivelse af Bæl-

ler ne hos A. hypoglollis. Det hedder herom: «leguminibus

capitatis, ovatis, replicatis, compressis, acumine rejlexon, hvortil

der føjes (i !Manl. li) ulegumioa ovala (non subulala), acumine

duplici (in maturis), subulato, recurvo ^ tecla piUs (non squamis

fur • "iceis), longis, albis, moliibus, minime aulem in orbem ex-

pansa ut ii' A. Stella, nec subulala ut in A. sesameo«. Den

1" rni af Uælie, "om her lydeligt nok er betegnet, er øjen-

synligi nest i.p- liallen hos A. pentagloltis, sesameus og

Stella, hvilke* Linné ogsaa sviics al have antydet ved udtrykkelig

Overs, over d. K, D. VIdeuik. 8eUk. F«rb. 9



134

at angive de Kjendetegn, hvorved den afviger fra hver især af

disse ^). Derimod er den temmelig udførlige Beskrivelse af Bællen

og særlig de her udhævede Kjendetegn tilstrækkelige til at vise hen

paa en fra Bællen hos A. danicus himmelvidt forskjellig Form.

Denne sidste har nemlig ikke en sammentrykt, men trind eller

hvælvet, næsten opblæst Bælle (TBb. III, b. c), den er i Spidsen

aldeles ret, ikke hagekrummet, som hos de ovenfor nævnte

Arter, hvorfor Betegnelsen «acumine reflexo (recurvo)') for dennes

Vedkommende vilde være aldeles upassende, og endehg kan den

i Beskrivelsen omtalte « dobbelte Spids« ikke finde Anvendelse

paa denne Art,

A. hypoglottis betegnes dernæst af Linné som en enaarig

Plante, men Enhver, som har iagttaget A. danicus, vil ved

første Øjekast erkjende denne for at være vedvarende -). Dersom

Linné altsaa havde havt A. danicus for Øje, vilde det være

ubilligt at tiltro ham el sligt Fejlsyn paa dens Varighed, med

mindre man vil ty til den Forudsætning, at han ved Beskrivelsen

kun har havt et Brudstykke af Planten for sig.

Hvad dernæst Synonymiken angaar, da har Linné for

sin A. hypoglottis kun anført følgende Synonymer: 1) A. epi-

glottis L. Syst. nat. ed. XII og 2) A. villosus procumbens flori-

bus pallide purpureis Raj. Append. 454. Men i den citerede

Udgave af L. Syst. nat. er Beskrivelsen af A. epiglottis affattet

saaledes, at intet tyder hen paa en Forskjel fra den Art, vi nu

betegne med dette Navn , og da der tilmed udtrykkelig er til-

føjet «excl. synon.», er det altsaa ikke let at forslaa denne Hen-

visning eller at drage Nytte af den ved Fortolkningen af A.hypo-

Bemæikningen om Bællens Beklædning (med Haar, ikke med Skjæl) er

aabenbart fremhævet som Modsætning til A. pentaglottis.

Mærkeligt nok angiver Retzius (og efter ham R. Brown anf. St.) A.

danicus som enaarig, og formoder, væsenhgt af denne Grund, at den

engelske og skandinaviske Plante tilhore forskjellige Arter. Ved om-

hyggelig Sammenligning har jeg dog overbevist mig om, at vor Plante

end ikke som Varietet kan adskilles fra den i Storbriltanien forekommende,

og begge ere aldeles utvivlsomt perennerende.



135

glotiis. Kun synes den Formodning at ligge nær, at Linné til

en Tid maa have forenet eller forvexlet den med A. epiglotlis.

At han dog i hvert Fald paa den Tid, da han opstillede A. liy-

poglotlis, var sig denne Adskillelse fuldt bevidst^), fremgaar

tydeligt nok bl. a. af Beskrivelsen, idet han angiver for hin

«legum. sessilibus, cordalis, cernuis» etc, for denne «capitula

pedunculata, pedunculo similiter elongato, legum. ovatis« etc.

Men dersom det forholder sig rigtigt, at A. hypoglottis en

Tidlang af Linné har været medindbefattet under A. epigloltis.

synes der at være Grund til at formode, at disse Arter maa

være indbyrdes nær beslægtede. Her ledes da Tanken nærmest

hen paa en Art, som fremfor nogen anden staar A. epiglottis nær,

nemlig A. asjjerulus L. Duf. (A. epiglottoides Willk.)^), idet denne

(Tab. IV, 1) i flere Henseender opfylder de Fordringer, der maa

stilles til den Art, der skal anerkjendes for Linnés hypoglottis:

den er nemlig en enaarig Art fra Spanien med langstrakte, ned-

liggende Stængler, haarede Blade, lange Blomsterstilke og rund-

agtige Hoveder (omtrent som Kløver) med 8— 10 Blomster i

hvert, sammentrykte, ægformede •'^)
, ikke syldannede, men i en

Spids udløbende og med en kort vedblivende, hagekrummet

Griffel endende Bæller, som ere beklædte med hvide Haar, og den

har desuden et Kjendetegn, som ikke findes hos A. danicus og

') At L. ogsaa fra forst af (Sp. pi. ed. 1) har opfattet A. epiglottis ganske

paa samme Maade som Nutidens Botanikere, er indlysende dels af Be-

skrivelsen, dels af det tilføjede Citat (Barr. ic. 537, 1).

^) Bunge (anf. St.) angiver Navnet A. asperulus som det principale (efter

Sleud. Nomencl.); det er mig ubekjendt, om dette Navn nogensinde har

været publiceret ledsaget af en Beskrivelse (i Dufours diagnoses et

observ. critiques sur quelques pi. d'Espagne, Bull. soc. bot. Fr. 1860,

nævnes Arten ikke), i modsat Fald maatte Willkomms Navn have Forret.

For øvrigt er jeg tilbojelig til at fastholde den af mig tidligere (Pug. pi.

hisp. IV, p. 374) hævdede Mening, at denne Plante snarere er en Form

af A. epiglottis end en selvstændig Art. Blomsterstilkenes Længde er et

foranderligt Kjendetegn hos A. epiglottis og de øvrige Karakterer ere neppe

tilstrækkelige til at begrunde dens Adskillelse.

') Bællerne hos A. asperulus ere dog ikke nøjagtig «ovata», men snarere ovato-

cordata eller triangulari-ovata, omtrent som hos A. epiglottis (Tal>. IV, 2).

9*
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flere andre Arter, om hvilke der her kunde være Tale *), nemlig

den af Linné udtrykkeligl omtalte dobbelte Spids (acumen

duplex) af Bælien, en Karakler, paa hvilken Forlolkerne af Linnés

A. hypoglottis ikke synes at have lagt tilslrækkelig Vægt. Bælleo

af A. asperulus deler sig nemlig ved Modenheden i Retning af den

iudbøjede Hygsøm i to Dele fra oven til omtrenl Bællens Midte (Tab.

IV, fig. c. d.) saaledes at de tvende derved frigjorte Rum af Bælien

staa frit ud fra hinanden og fremstille en dobbelt Spids, og der

kan neppe være Tvivl om at det er dette Forhold, hvortil Linné

har sigtet ved hint Udiryk. idel jeg henstiller til nærmere

Overvejelse en Fortolkning, som synes at have en Del for sig,

skal jeg ikke undlade al tilføje, at enkelte Karakterer hos denne

Plante ikke stemme nøje overens med Beskrivelsen af A. hypo-

glottis, f. Ex. Kronernes bleg-lila eller næsten hvide (ikke blaa

eller rødlige) Farve, Bællens Form (s. ovenfor S. 153 Anm. 3), samt

at denne Art for øvrigt hører til de sjeldnere og endnu lidet kjendte

Arter af Slægten, og det Materiale, jeg for dens Vedkommende

har til Raadighed, er for ufuldstændigt til at jeg derpaa tør

bygge en aldeles afgjort Mening om dens Berettigelse til at

indtage den Plads, som jeg ved en foreløbig Betragtning har

foreslaaet at anvise den.

Angaaende Citatet af Raj. App. er jeg ikke istand til at

ytre nogen Formodning, da jeg ikke har kunnet finde den ci-

terede Frase i noget af de Skrifter af Ray, som jeg har havt

Lejlighed til at efterse. Muligvis findes den i Raji Calalog. pi.

circa Cantabrig. nasc. appendix (1663), som jeg ikke har havt

til Sammenligning, dog synes dette ikke rimeligt, da her handles

om en spansk Plante.

Af større Vigtighed ere derimod de for A. arenarius an-

givne Synonymer. Her træffe vi nemlig, ved Siden af Citater

fra Linnés egne Skrifter, som tilligemed Beskrivelsen af den

skaanske Plante (fra Vidskofle) sigte til den ægte A. arenarius i

') Den dobbelte Spids findes dog ogsaa hos A. sesameus.
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den |{i'l)(liiiiii,' , hvori ilclle Niivn mi aiiv(;ndcs, lilliyc ('.ilator

fra engelske Foriatlere, der aldeles utvivlsomt henvise til A. da-

niciis Hetz, nemlig A. inraniis parvns nostras Pluk. Almag. 59,

og (llaux exigua montana purpurea nostras Haj. fl. Angl. p. 32G,

lab. XII, 3. Denne sidstnævnte Figur hos Rajus, der af IJnn.

cr citeret for arenarius, men rigtignok faar Vedtegning wmala«, i

Forbindelse med den Omstændighed, at den ægte A. arena-

rius ikke findes i England, lade ingen Tvivl tilbage om, at

Linné under sin A. arenarius har indbefattet tvende Arter,

nemlig den ægte A. aren. fra Skaane og A. danicus fra Eng-

land, og naar han i en Note tilføjer «quomodo hic ex Angiia

hue venerit ad Hvitskofle, id difficile exlricatu fueril«, da kunde

der snarere være Anledning til at ytre Forundring over, at

Linné under ét og samme Navn har forenet to saa højst for-

skjellige Planter. En slig Forening af Arter, hvis fuldkomne

Berettigelse til at adskilles er godtgjort ved den senere Tids

Undersøgelser, er dog ingenhinde ganske sjelden hos Linné, og

det kan neppe betvivles, at han vilde have forandret sin Mening

herom, hvis han havde kjendt og havt til Undersøgelse A. dani-

cus fra dens (dengang ubekjendte) Voxesteder i Sverige og Dan-

mark og ikke udelukkende holdt sig til den engelske Plante,

som tilmed muligvis kun har været ham bekjendt paa anden

Haand og ikke ved Autopsi af den levende Plante. Denne

Sammenblanding af to indbyrdes meget afvigende Arter synes

ogsaa at have efterladt sig Spor i Linnés Beskrivelse af A. are-

narius: de fleste Kjendetegn, som han angiver for denne,

svare vistnok bedst til den ham vel bekjendle skaanske Plante,

men Betegnelsen «subcaulescens» synes snarere at være hentet

fra A. danicus, for hvilken den passer langt bedre end for den

langstænglede A. arenarius fra Skaanes Sandmarker. Maaske

finder det ogsaa heri sin Forklaring, at Linné har givet Figuren

hos Ray Karakteren «slet», thi denne Figur er ganske vist ikke

heldig, men den er dog fuldkommen tilstrækkelig til at udelukke

Tvivl om at den skal fremstille A. danicus, men betragtet som
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Fremstilling al A. arcnariiis L. fl. Siiec. vilde den riglignok

være fuldkommen ubrugbar. Under alle Omstændigheder tror

jeg at det er utvivlsomt, at de eneste Spor, vi hos Linné flnde

til at han har kjendt A. danicus, maa vi søge, ikke i hans A.

hypoglottis, men i A. arenarius. Under dette sidste Navn var

den ogsaa bekjendt for Linnés nærmeste Efterfølgere, f. Ex.

O. F. Muller (i Flora danica), Hudson (Fl. Angl.), Relhan

(n. Cantabrig.), Lightfoot (fl. Scot.), Withering (Arr. of brit.

pi. ed. 2), Pallas (Asiragal.), indtil Retzius gjorde opmærksom

paa Sammenblandingen og gav en udførlig og tydelig Beskrivelse

af A. danicus tilligemed en Afbildning af den ægte A. are-

narius.

Som et vigligt Bidrag til Belysning af Spørgsmaalet maa

fremdeles nævnes den Omstændighed, at Linné kun angiver

A. hypoglott. fra Spanien. De Forfattere, som forsvare dette

Navns Anvendelse paa A. danicus, maatte altsaa bevise, at denne

sidste virkelig findes vildvoxende i Spanien, men ligesom jeg

efter denne Arts øvrige geografiske Udbredelse antager dette

for usandsynligt, saaledes synes det heller ikke at fremgaa af

de Vidnesbyrd, der foreligge i Værker over Spaniens Flora. A.

danicus er en nord- og øst-europæisk Plante , den forekommer

i Smaaland, Skaane, Danmark, Nord- og Mellemtyskland, Bøh-

men, Måhren, Ungarn, Tyrol, de sydfranske og norditalienske

Alper og er derfra mod 0. udbredt i det mellemste Rusland

og Sibirien indtil det russiske Lappland *) og Soongariet samt

Kaukasus. Dens Vestgrænse falder i England, hvor den efter

Bab. er sjelden, mest udbredt i Yorkshire) samt Rhinegnene

ved Strasbourg, Mainz og Mannheim, derimod synes den aldeles

at mangle i Nederlandene, Belgien, det nordlige, vestlige og

centrale Frankrig, Pyrenæerne og Middelhavsfloraen (thi DC.

s

Angivelse, at den skulde findes i Barbariet, beror, som ovenfor

vist, formodenlig paa en Fejltagelse).

Angivet af Bunge. I det svenske Lappland synes den derimod at mangle,

den omtales idetmindste hverken af Wahlenberg, Sommerfelt eller Hartman.
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Al ileniic Oversigt over dens L'(lbre(Jniny;skreds vil del jci

skjønnes , at der kun er ringe Sandsynlighed for at den skulde

lindes i Spanien, og naar desuagtet IJoiss. (anf. St.) angiver

den derfra, hidrører delle formentlig fra, at han enten ligefrem

har taget LInnés Ujemsteds-Angivelse for A. hypoglotlis til Ind-

tægt for den Art, paa hvilken han anvender Navnet, eller at han

har støltet sig til nogle spanske Forfatteres Autoritet, som have

angivet en Art, under Navn af A. hypoglotlis, at voxe i Madrids

Omegn, nemlig Cutanda y Arno, i hvis Værk »Manual de

botanica descripliva« A. hypoglotlis er anført som voxende paa

Cerro negro ved Madrid (en Angivelse , der senere er gaaet

over i Colmeiro's flora de las 2 Castillas og i Amo's me-

moria p. 80), og hertil har Cutanda (Flora de prov. de Madrid

pag. 2i0) føjet nogle flere Voxesteder fra det samme Distrikt.

Et saa langt Spring i Voxekredsen som fra England eller Al-

perne ved Gap til Casliliens Højsletter vilde nu ikke i og for

sig frembyde tilstrækkelig Grund til at drage Angivelsens lliglig-

hed i Tvivl , da der foreligger flere Exempler paa endnu større

Afstande mellem en Plantearts Voxesteder. men af forskjellige

Grunde maa jeg dog indtil videre anse det for usandsynligt, at

Voxestederne fra Madrids Omegn tilhøre A. danicus. Jeg har

nemlig intet Exemplar fra den opgivne LocaUtet fundet i Her-

barierne i Madrid'), men el Exemplar, som afd. Prof. Cutanda

har meddelt mig fra et af de af ham tilføjede Voxesteder,

Bazlan, tilhører A. Glaux^). Men i de øvrige Værker over Spa-

') 1 mine Optegnelser fra Universitets-Herbariet i Madrid har jeg noteiet

følgende Astragalus -Arter som samlede paa Cerro negro: A. Stella,

sesameus, Glaux , scorpioides, macrorrhizus , narbonensis, — men der-

imod ikke A. danicus.

*) At flere spanske Botanikere have været tilbøjelige Hl at anvende iNavnet

A. hypoglotlis paa A. Glaux, synes ogsaa at fremgaa af den Meddelelse,

som gives af Bunge (anf. St
)

, at det er denne sidste Art, som under

Navn af A. hypoglotlis findes i De Candolles Herbarium fra Spanien,

meddelt af La Gasca. Hermed stemmer da ogsaa vel overens, at Cutanda

(ligesom DC ) angiver Bællcns Rum som enfrøede hos A. hypogiollis

is. ovenf.).
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nirns Flora (inder jeg intet Spor til A. daniciis (f. Kx. Boissiers

voyage, de forslijeliige floristiske Arbejder af W il 1 ko mm , Pla-

nellas, Texidor o. Fl.) , den nævnes ikke for Spaniens Ved-

kommende i Nyman's Sylloge, ja selv fra Catalonien, hvor den

dog snarest kunde ventes fremfor nogen anden Provins af

Spanien, anføres den ikke hverken af C olme i ro eller Costa.

Indtil denne Art altsaa bevisligt er funden i Spanien, er det

heller ikke af denne Grund tilstedeligt at overføre paa den et

Navn, der er givet til en kun fra Spanien angivet Art.

Naar vi altsaa ere henviste til at søge Linnés A. hypo-

glottis i en enaarig Art fra Spanien, beskreven med tilstrækkelig

Udførhghcd til at vise, at Størstedelen af dens Kjendetegn

aldeles ikke passe paa den Art, for hvilken Navnet hidtil har

været anvendt, og naar denne sidste derimod ifølge Linnés Sy-

nonymer og Angivelse af Fædreland øjensynlig er indbefattet

under en anden Art (A. arenarius L.), fra hvilken den dog ifølge

Nutidens Artsbegrændsning er vel adskilt, da maa vi være fuldt

berettigede til 1) at forkaste Aitons, Sibthorps, Smiths,

DC. o. fl. Anvendelse af Navnet A. hijpoglottis som

uberettiget'); 2) at udsondre fra Linnés A. arenarius

de engelske Synonymer og Voxesteder og anvende paa

disse det af Retzius først foreslaaede og af en tydelig Beskrivelse

ledsagede Navn A, danicus (A. hypoglottis DC, non L.), hvor-

imod Navnet A, arenarius L. beholdes for den fra Vidskofle i

Skaane beskrevne Art som fortrinsvis stemmende med Linnés

Beskrivelse; og 3) at søge en Art fraSpanien, paa hvilken

de ovenfor angivne Kjendetegn for A. hypoglottis L.

passe og som L. maa formodes at have sigtet til med delte

Navn.

Til denne sidste Opgaves Løsning har jeg ovenfor søgt at

yde et Bidrag ved at henlede Opmærksomheden paa A. asperulus

') Som Folge heraf bor formentlig ogsaa Navnet HypogloUideæ for den

Grnppe af Astragalus-SIægten, hvortil A. danicus horer, forandres.
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Diil'. Mon da denne Formodning indtil videre kun kan ^.j^irc

Fordring paa at lages under Overvejelse ved Siden af andre

Arter, om hvilke der kunde være Tale, maa det højlig anbefales

de spanske Botanikere at have Opmærksomheden henvendt paa

at undersøge særligt i denne Retning de i Spanien forekommende

Astragalus-Arter. Med flere spanske Botanikere at søge A. hy-

poglottis i Former af A. Glaux L. er neppe tilraadeligt paa

Grund af Linnés tydelige Betegnelse af denne Art, med hvis

Karakterer Beskrivelsen af hypoglottis desuden ikke ret vel passer.

Heller ikke kan den søges i Former af A. pentaglottis , med

hvilken (.inn. nærmest sammenligner den, da der i Bekrivelsen

udtrykkelig siges, at Bællen hos hin ikke, som hos denne, er

skjældækt. —
Brotero (phytogr. Lusit. p. 145, tab. 60) har beskrevet og

afbildet en Art under Navn af A. hypoglottis, som han antager

for en enaarig sydeuropæisk Afart af den nordeuropæiske A.

hypoglottis (A. danicus Retz.), men fra denne er den himmel-

vidt forskjellig, hvilket Forf. selv har erkjendt ved at tilføje

• A. hypoglottis DC. Astragal. tab. 14 cum nostro vix nisi varie-

talis nomine convenit». Efter Afbildningen al dømme er den i

Habitus meget hg A. pentaglottis, men staar i Karakterer nær-

mere ved A. Glaux, og er muligvis en selvstændig Art, som paa

Grund af de under Blomstringen fladtrykte Floveder med 30— 40

Blomster i hvert Fald neppe vil kunne repræsentere den lin-

néiske hypoglottis. Til Broteros Art har jeg tidhgere troet al burde

henføre en Art fra Bjergene omkring Granada, A. granatensis

Lge. (Pug. pi. bisp. IV, p. 372); ved nærmere Eftersyn er jeg

dog nu tilbøjelig til at antage denne for adskilt fra Broleros

A. hypoglottis, men i hvert Fald turde det bero paa et ufuldstændigt

Kjendskab til denne karakteristiske Art, naar Bge (anf. St.) opfører

min A. granatensis som simpelt Synonym til A. Glaux '), fra hvilken

Bunge synes iiike at have kjcndt min Beskrivelse af A. cranatensis, som

ikke tilsteder nogen Sammenblanding med A. Glaux; han angiver at have

sét Exemplarer af min Art (fra S. de Alfacar), men muiigen have disse
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den er lydelig nok adskilt — den slaar oinlrenl lige saa nær ved

A. purpureus. — Imod at antage A. granatensis for den linnéiskc

hypogloltis kan gjøres den Indvending, at den er vedvarende og

at dens flade, mangeblomstrede Hoveder ikke stemme med

Beskrivelsen; det samme gjælder tildels om en anden Art fra

Sydspanien, A. Bourgæanus Coss. , hvis Bæller forøvrigt efter

Beskrivelsen *) ret vel kunde forenes med Linnés Ytringer om
Bællen hos hypogloltis.

I Rækken af de Arter, om hvilke der nærmest kan være

Tale ved et Forsøg paa en Fortolkning af A. hypogloltis L., maa

endnu nævnes A. purpureus Lam. Naar det erindres, at Linné

til en Tid, efter hvad de af ham selv for A. hypogloltis anførte

Synonymer bevidne, maa have forbyltet Navnene hypogloltis og

epiglottis, var det ikke usandsynligt at en lignende Navnebytning

kunde have fundet Sted i hans Herbarium, og Smiths Tilføjelse

ved den i herb. Linn. som epigloltis betegnede A. purpureus,

ifølge hvilken denne skulde være den ægte hypogloltis (s. ovf.)

kunde derfor synes at have nogen Rimelighed for sig. A. pur-

pureus er desuden funden i Spanien-), saa at der fra denne

Side intet kunde indvendes imod en slig Formodning, især hvis

det kunde forudsættes, hvad der uheldigvis vel neppe kan til-

vejebringes Oplysning om, at netop det paagjældende Exemplar

stammede fra Spanien. Men da de for hypogloltis angivne Ka-

rakterer (den enaarige Rod, de langstrakte Stængler, 8—10-

blomstrede Hoveder, den i Spidsen hagekrummede og tokløvede

ikke været ret typisk udviklede. En fornyet l'ndersegelse af mit Mate-

riale har yderligere bestyrket mig i min tidligere Opfattelse af denne

Arts Berettigelse, og jeg har, for at sætte Andre i Stand til at fælde

en Dora herom, her tilføjet en Figur af A. granatensis (Tab. III, 4) og

til Sammenligning en Fig. af A. Glaux (Tab. III, 3) samt analytiske Fi-

gurer af disse og de øvrige her nærmest omhandlede Arter.

') Jeg har ikke sét Expl. af A. Bourgæanus, der beskrives som nærmest

beslægtet med A. purpureus, men Bællens Form synes nærmest at svare

til den hos A. Stella (cylindraceo-trigonum, 10— IS"*'" long., 2""' lat.).

*] Ved Bojar o. fl. St. i Aragonien (Loscos i W'illk. Ser. inconf. Arag.).
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IJælle) ikke passe meget bedre paa A. purpureus (sml. Tab. III, 2)

end paa A. daniciis, tor man vistnok ikke paa Grundlag af saa bøjst

usikre Data opstille en ny Fortolkning af bint omtvistede Navn, og

dets rette Anvendelse maa det derfor fremdeles være en Op-

gave at søge oplyst. Men for at der skal kunne ventes et mere

positivt Resultat af fremtidige Undersøgelser er det først og

fremmest nødvendigt at forlade den hidtil fulgte Vej og at for-

kaste den ukritiske og i høj Grad usandsynlige Fortolkning af

et linnéisk Navn, ved hvilken man alt for længe har slaaet sig

til Ro og derved fjernet sig fra det rette Spor til dette Navns

sande Forstaaelse.

Ifølge ovenstaaende Bemærkninger, ved hvilke jeg har søgt

at yde et Bidrag til Belysning af det Spørgsmaal, hvad der skal

forstaaes ved A. hypoglottis L., og hvad der er denne Art uved-

kommende, maa til den sidstnævnte Kategori henregnes A. da-

mens Retz. , hvilket Navn formentlig bør beholdes som det

ældste for A. hypoglottis DC, efter at Artens Adskillelse saavel

fra A. hypoglottis L. som fra A. arenarius L. var erkjendt, og

Synonymiken for denne Art bliver da følgende:

Asfragalus danicus Retz. Obs. II, p. 41 (1781)!

Schum. Enum. I, p. 213 (1801)! Lge. Haandb. i D. Fl. ed. 2,

p. 469 (1856)! ed. 3, p. 522! (cf. Pugill. pi. hisp. IV, p. 373),

Aschs. in Verh. des Brandenb. Ver. 1866, p. 117! Lilja, Sk.

n. p. 538 (1870)!

Glaux exigua montana purpurea nostras Raj. Syn. ed. 3,

p. 326, t. 12, Og. 3! (1724).

Astragalus incanus parvus purpureus nostras. Pluk. Almag.

p. 59.

Astragalus repens minor flore coeruleo, siliqua epiglottidi

simili /?. Linn. mscr. in herb. Cliff.

Astragalus arenarius L. ex part. (quoad pi. anglicam el

syn. Raj., excl. descr. ad pi. Scanensem)! O. F. Miill.

in Fl. dan. tab. 614 (1775), R el han, fl. Cantabrig.

(1786), Lightf. fl. Scot. (1777), Wither. bot. arr.
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ed. 2. (1787), Huds. fl. Angl. ed. 2 (1778), Pall. Aslrag.

[). 43 t. 34 (1800).

Astragalus epiglottis Dicks. hort. sicc. (1790) (testeTrimen).

Astragalus hypoglottis (L. sched. suppl. in herb. ClifF., non

Mant. 2) Ait. hort. Kew. ed. 2 (1789) p. 76, Siblh. H.

Oxon. p. 227 (1791), Wither. hot. arr. ed. 3 (1796),

Sm. Brilt. Fl. v. 2; DC. Astrag. p. 118, tab. 14 (1802)!

fl. Fr. IV, p. 670 (1805), Prodr. II, p. 281 (1825)!

Hornem. oec. PI. p. 777 (1821)1 Drej. fl. exe. haun.

p. 242 (1838)1 Fries S. Veg. Scand. I, p. 47 et Herb.

norm. XI, 49! Wimm. fl. Schles. p. 158 (1844)1 Bab.

man. ed. 3, p. 78 (1851)1 Gke. Fl. v. N, u. M. D.

6 Aufl., p. 103 (1863)1 Hartm. Skand. Fl. ed. 9, p. 149

(1864)1 Aresch. Skån. Fl. p. 117 (1866)1 Aschs. Fl.

Brandenb. p. 154 (1864)1 Bge. Astrag. geronlog. p. 83

(1869)1 Boiss. fl. Orient. II, p. 252 (1872)1 (non L., nec

Desf. , nec Brot.).

Astragalus Onobrychis PoU. palat. (non L.).
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Forklariug nf Tjivlerue:

Tab. 111.

1. Astrayalus danicris Retz

a. Blomst med Støtteblad , forstwrret.

b. Bælle. .

c. Tværsnit af samme.

d. Bælleii , aabiiet paa langs.

e. f. Frø i naturlig Størrelse og forslerret.

2. A. purpureus Lam.

g. Blomst med Stølteblad.

h. Bælle.

i. Samme, aabnet paa langs.

k. Tværsnit af Bællen.

1. m. Fro i naturlig Størrelse og forstørret.

3. A Glaux L.

n. Spidsen af en Blomstergren.

o. Blomst med Stetteblad.

p. Bælle.

q. Samme, aabnet paa langs.

r. Tværsnit af Bællen.

s. t. Fro i naturlig Størrelse og forstørret.

4. A. granatensis Lge.

u. Blomslergren.

V. Blomst med Stetteblad.

\. Bæger.
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y. Bælle.

i. Tværsnit af samme.

æ. Bællen, aabnet paa langs.

0. Fro i naturlig Størrelse og forstørret.

Tab. IV.

1. Astragalus aspendus Duf. (A. eplglotloides Willk.

a. Blomst med Stotteblad.

b. Øvre Del af Blomsterstilken med Frugtaxet.

c. Bælle.

d. Samme, aabnet paa langs.

e. Tværsnit af samme.

f. g. Fro i naturlig Størrelse og forstørret.

2. A. epiglottis L.

h. Smaablad.

i. Blomst med Stotteblad.

k. Frugtax (næsten siddende i Bladhjornet).

1. Bælle.

m. Tværsnit af samme.

n. Bællen, aabnet paa langs.

o. p. Fro i naturlig Størrelse og forstørret.
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Om

Kullngcne paa Færoerne samt Analyser af de i Danmark

og ile nordiske Bilande forekommende Kul.

Af

V. Joliiislnip.

(Hertil Tavle V.)

Å.f de i Grenland, paa Island og Færoerne forekommende Kul have

navnlig de grønlandske og færoiske en betydelig Udstrækning, hvorfor

de gjcnlagne Gange have været underkastede en noierc Undersøgelse

baade med videnskabelige og praktiske Formaal for Øie , tildels efter

Regjeringens Foranstaltning. Hvad nu særligt de færøiske Kul angaaer,

da ere de blevne undersøgte af Henchel i 1777—79, af Forch-

hammer*) i 1821 og af Steensirup i 1844, og da i den seneste

Tid Interessen for dem paa ny er bleven vakt, vil det ncppe være

overflødigt at forudskikke en Oversigt over den færoiske Kulbrydnings

Historie som Indledning til en geognoslisk Fremstilling af den der-

værende Kuldannelse.

Naar Landt anfører, al del sandsynligvis først var i Begyndelsen

af det 18de Aarhundrede, «at man har bemærket, at der findes Kul

') Forchhammers "Færøernes geognosllske Beskaffenhed« (Vldensk. Selsk.

naturv. og math. Afh. IV Række II Bd. S. 159), er den eneste fuld-

stændigere Fremstilling, der haves af disse Øers geognostiske Bygning,

og hvori ogsaa omtales i et særegent Afsnit de der forekommende

Kul. Henchels og Steen strups i sin Tid indgivne Indberetninger

om de af dem foretagne Undersøgelser ere ikke senere offentliggjorte,

men af den Førstes er meddelt et Udtog i Landt, u Beskrivelse over

Færoerne« 1800 (S. 92—105), og paa det Kongelige Bibliothek haves en

Afskrift af hans anden Indberetning (Manuskript No. 1286), dog uden

at Forfatterens Navn er anført derpaa. Vargas-Bedemar bereistc

Øerne i 1819, men Formaalet for hans Reise var især en Indsamling af

Mineraller, og han har kun leveret nogle korte Notitser, fortrinsvis af

mineralogisk Indhold i Leonhards 'Mineralogisches Taschenbucii- (1820.

S. 601, 1822. S. 11 og 1825 S. 158).
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paa Fafroerno), da maa han have overset, at Dcbes allerede i 1673

udlrykkelig har omlall deni^), men man synes rigtignok ikke al have

ændsel dem videre, eftersom man forst langt senere begyndte al be-

nytte dem til Brændsel, maaske først ved Slutningen af forrige Aar-

hundrede, og der var heller ikke dertil nogen særlig Opfordring for

Færingerne, saalænge de allevegne ha>de nok af de lettere lilgjænge-

lige Tørv.

1723 skele det forsle Forslag til en Benyttelse af Kullagene paa

Syderø af Admiral Råben, Sliflsbefalingsmand over Island og Fær-

øerne, og der forskreves tvende Slenkulsarbeidere fra Liillich, der

dog, efler i Aarel 1725 al være ankomne til Kjobenhavn, vægrede sig

ved al gaa til Færøerne, saa al der denne Gang intet blev af

Forsøget.

1733 forenede et Interessentskab sig om at forelage Kulbrydning

paa Syderø , og der sendtes en Englænder derop , som anlagde en

Sehaehl-) paa Plateauet ved Foden af Drnefjeld ved Ørdevig, men

man opgav Forsøget allerede del følgende Aar.

1756 blev der givet Befaling til Landfogden om at indberette,

hvorledes Kullene vare beskafne, og om de ei kunde nedsendes med

de kongelige Skibe som Baglast. Dog delte forte heller ikke til noget

Resultat, da han erklærede, at han ikke saae sig island til al be-

dømme Kullenes Beskaffenhed; der fandtes desuden ingen, der forslod

") Lucas Debes, "Færoareserratao, hvor det S. 92 hedder: «Sleenkul findis

her intet uden paa en Slæd udi Suderøe, til hvilken mand dog besvær-

Ugen kand ankomme". Landt har sandsynligvis støttet sig til en Be-

mærkning hos Svabo i hans "Indberetninger, indhentede paa en Heise i

Færøe i Aarene 1781 og 17S2» (Manuskript i det Kongelige Bibliolhek),

hvor der^anfores, "at paa CommanJeur Juels Kort, der reiste 1709 i

i Færøe, findes Stenkul antegnet, og efter Stedet paa Kortet skulde det

vel være omtrent ved Uur eller noget længere syd paa Strandkanten ved

Qvalbø» (IV Hefte S. 858).

^) Denne sees endnu (1872), men er tildels sammenstyrtet, medens Svabo,

der bereiste Øerne i 1781 og 1782 yttrer derom, at den da var "et Hul

omtrent 1 Favn i Firkant og af 3 Favnes Dybde. Det staaer nu fuldt

af Vand og tæt ved Bunden sees Aabningen eller Indfaringen i den øst-

lige Side« (Anf. St. S. 859).
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al bryde dem, og del vilde eflor lians Mening opliolde Skibene for

megel al lægge Yeien om ad Sjdero, for der al indlage Kul.

1760—1770. Svabo anforcr S. 859, «al i Aarel 176.. have

Proberer >>'olner og Scliaclilsligcr Torger s en, der reislc i Færo

for al undersøge Eriser, gravel Slenkul under Præslefjeld i Qvalbøe,

bvoraf de medbragte nogle Tønder til Kjobcnhavn«.

1777 bestemte Bjergværksdirekloratet sig lil at forelage omfallcndc

Undersøgelser og overdrog delte Hverv lil Bjergværksassessor FI ene hel,

der efter den af ham i dette Aar foretagne Reisc indbercUede, al der

fandtes Kul paa flere af Øerne, nemlig paa Myggenæs, paa Gaas-

holmen (imellem Myggenæs og Vaagø), paa Vaagø*) iraellem Gaasedal

og Bø, saml paa flere Steder paa Syderø, navnlig i Grimsfjeldet, i

Dalen Syd for Kvalbø, i Kvauhauge, ved Frodebø, Ørdevig, paa Bagle-

holmen og ved Trælur (?), ^h Mil fra Sumbø. I Forening med Schachl-

sliger K usier undersøgte han Kullene paa disse Steder, men fandt, at

kun Kullene i Orncfjeldet egnede sig lil Brydning. Prøver nedsendles

lil Kjøbenhavn, og bleve der erklærede for al være meget brugbare

og svovlfrie.

1778—79, I Aarel 1778 sendtes Henchel atter op til Færoerne

med tvende Arbeidere fra Kongsberg, forblev der Vinteren over, og

fortsatte i 1779 sine Forsøg paa al finde Kullag, der egnede sig lil

en regelmæssig Grubedrift. Han bearbeidede ved Hjælp af de med-

bragte lo Bjergmænd og nogle Færinger, der voldte ham meget Bryderi

ved deres Ustadighed og Ulyst lil al forrette regelret Arbeide, især

') Hverken Gaasholmen eller det nævnte Sted paa Vaago findes anforte hos

Forchha m mer og heller ikke i den senere af Henchel skrevne Ind-

beretning om hans Undersøgelser i 1778—1779, hvori han derimod ud-

tiykkelig siger, at han forgjæves har søgt efter Kul paa Vaago.

Man har et godt Exempel paa, hvor varsom man maa være med at fæste

Lid til Angivelser, der rimeligvis ere nedskrevne efter mundtlige Beret-

ninger, uden at stolle sig til direkte Iagttagelser; thi naar det hos

Svabo hedder S. 867: -Ligeledes fortaalte en sanddrue Bonde i Sorvaag

mig , at han for mange Aar siden skulde have seet paa Gaasholmen en

udstaaende Knort, som han troede vist at være Stenkul, og ved

en stærk Brænding at være bortskyllet; men inden for var den bare Steen«,

synes man deri at kunne skimle Kilden til ovennævnte Sledangivelse.

Overs, over d. K. D. Viden^k. Selsk. Forh. 4873. 10
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Kullaget ved Olafs Ende , Nord for Famien , hvor der eflerhaanden

anlagdes 8 «Drlfter»'*), 6—9 Fod vide, og efter Omstændighederne

6—8 Fod hoie. Ogsaa paa Nordvestsiden af Ørnefjeldet paabegyndtes

en Drift saavelsom nogle Forsøgsarbeidcr ved en Elv paa Nordsiden

af Trangisvaag-Dalen. Hans Bestræbelser for at finde Kul paa flere

andre Steder paa Syderø, saavelsom paa Vaagø og Øslerø , førte der-

imod ikke til noget heldigt Resultal.

1780—1797. rienchel efterlod ved Bortreisen i Slutningen af

1779 do to kongsbergske Arbeidere, der i det følgende Aar fortsatte

Brydningen ved Ørnefjeld og anlagde en Drift paa et Kullag mellem Ørde-

vig og Hove i Kulhoien. Efter deres Mening vare Kullagene i hele

Partiet baade paa Nord- og Sydsiden af Trangisvaag-Dalen « meget

uordentlige samt vanskelige at komme lil», hvorfor de aldeles forlode

delte Parti og begyndte en Kulbrydning i Præslefjeldet i Kvalbø-Dalen.

H ene hel var ikke tilbøielig til at støtte den af de lo Bjergmænd

efter hans Bortreise foretagne Forandring i den tidligere udkastede

Driftsplan, og uagtet de ved Drifterne i Partiet Syd for Trangisvaag-

Dalen indtraadle Vanskeligheder, lilraadede han dog, al man burde

gjenoptage Forsøgene i Ørnefjeldel paa Grund af, al man langt lettere

kunde udskibe Kullene i den sikkre Havn i Trangisvaag-Fjord fremfor

i den aabne Kvalbo-Fjord. Bjcrgværksdirektoren besluttede alligevel,

al man skulde fortsætte Forsøget i Præstefjeldet, der lovede el langt

rigere Udbytte, og i Aaret 1783") havde man der anlagt 12 Drifter

') Saaledes kaldes paa Færoerne de vandrette Gange (Stoller), der anlægges

fra Djergets Yderside, for at kunne forfDige Kullaget Ind 1 Fjeldet.

^) Hos Svabo (Anf. St. S. 860) findes nogle Optegnelser, der deis be-

kræfte, dels fuldstændiggjore, hvad der er kjendl fra Henchels Indberet-

ninger, idet han nemlig angiver, hvilke Brud han saae paa sin Heise i

1781 og 1782. Det hedder nemlig deri,

«at de Steder, hvor man havde gravet Kul ere:

a) Kulhøien mellem Hove og Øravig, hvor Kullaget er tyndt. Her

ere to Indfaringer. — Denne Høis Navn giver Anledning til at for-

mode, at Kundskaben om Steenkul i Færøe er ældre, end de an-

førte Data;

b) Under Ørncfjeld saae jeg, foruden ommeldte, (her sigtes lil den

tidligere nævnte, i 1733 anlagte Scharht), 8 Kul-Huller;



151

paa den østlige Side af delle Fjeld, hvoraf Iloveddriflen havde en

Dybde af 252 Fod. Kullene vare gode og fandlcs i niegel regel-

mæssige Lag, men Arbeidel foreloges noget planløst i flere Henseender.

Saaledes bleve Drifterne anlagte- i den indre Del af Fjeldet med for

stor Vidde, saa al de der vare 10—14 Fod brede uden Forlotnring,

hvoraf fulgte, al del paa mange Steder usammenhængende Dække

over Kullene ofte styrtede ned og forulempede i hoi Grad Brydningen.

Desuden foretoges Kullenes Transport saavelsom Udskibningen paa en

yderst ufuldkommen Maadc, nemlig i Sække, der ved Hjælp af Heste

transporteredes ned ad ubanede Veie til den aabne Strand, paa hvilken

Kullene undertiden borlsky Iledes ved Hoi vande. 1789 sendtes vel en

Bjergkandidal ved Navn Kruse derop, for at gjore Forslag til en

mere rationel Driftsmaade, end den hidtil anvendte, der kun havde

forvoldt Statskassen ikke ubetydelige Tab^); men paa enkelte For-

andringer nær, navnlig F'orbedringen af Veien fra Gruberne ned til

Stranden, for at kunne forelage Kullransporten ved Hjelp af Vogne

isledelfor paa Hesteryg, forblev dog ellers AU i Hovedsagen ved del

Gamle. Man tænkte hverken paa al drive Kulbrydningen efter en

slorre Maalestok end hidtil, eller paa at forbedre de i hoi Grad

mangelfulde Ldskibningsforhold og tilveiebringe en regelmæssig For-

sendelse af Kullene fra Sydero til Salgsstederne. De sidsle Mangler

havde da ogsaa til Folgc, at flere tusinde Tonder Kul forbleve liggende

paa Oplagspladsen ved Stranden i Kvalbo uden al blive afhenlede, og

hvad Havel ikke opslugte, hensmuldrede eflerliaanden ved al være

udsal for del derværende kolde og faglige Klimas Omskiftelser^).

c) ved Méut, et Fjeld ved Trongjisvaa, sees 2 og nordeufor Tron-

gjisvaa 1 Skjerp (o: Forsøgsdrift);

d) under Fjeldet Skrium, der ligger tet vestenfor Ørnefjeld er eii

stor Aabning med mange Indfaringer, som dog paa to nær vare

tilfaldne, ligesaavel som nogle af dem under Ornefjeld;

e) men det fornemste Sted er Præste- Fjeldet ved Qvalboe, hvor

man i de sidste Aar alene har arbejdet-

') Udgifterne ved Kulbrjdningen bavde i de forlobne Aar udgjort 8G72 Rbd.,

medens Indtægten af solgte Kul kun beløb sig til 2660 Rbd., uden at der dog

i denne Periode var anvendt noget paa større Grube- eller Veianlæg.

') Efter Laudt var nu Drifternes Antal 15, og der findes hos ham tillige

en Angivelse af Dybden for hver enkelt (anf. St. S. 9G).

10*
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1798 overdroges Kulbrydningen til Velfærdsselskabel
, der

lieller iklie forslod at gribe Sagen an paa relte Maade, saa al del

Hele opgaves fra Statens Side i Aaret 1804.

1804— 1827. I denne Periode brødes der kun Kul for privat

Regning til Hjemmebrug i Kvalbø Sogn.

1827— 1839 gjorde man atter for Statens Regning Forsog paa at

drage nogen Fordel af Kulgruberne i Træslefjeldet ; men med samme

uheldige Resultat som tidligere. Der solgtes i disse Aar i Kjøbenhavn

ved offentlig Auktion 2206 Td. , hvorfor der rigtignok i 1829 ud-

bragtes over 14 % pr. Td. ; men da man senere saae sig nødt til

endog at sælge dem til 4 ^, efterlodes der atter c. 8000 Td. Kul paa

Syderø, der opgaves som værdiløse, eftersom man med saa lave

Priser ikke engang kunde faae Transportomkostningerne dækkede.

1840—1872. I Aaret 1840 søgte the Peninsular Steam-navigation

Company at erholde Ret til Kulbrydning paa Færoerne , men Betingel-

serne, der lilbødes, vare kun til Gunst for Selskabet, og det Ansøgte

blev derfor ikke bevilget. Kulgruberne i Præstefjeldet, der tilhøre

Staten og ere de eneste, der siden 1780 ere blevne bearbeidede,

have i hele denne Periode været bortforpagtede for en aarlig Afgift af

kun 25 Rd. til Beboerne i Kvalbø, der ene ere henviste til delle

Brændmaleriale, eftersom der ikke findes Tørv i delle Sogn.

1872 blev Opmærksomheden paa ny henledet paa de færøiske

Kullag paa Grund af de stedse stigende Kulpriser, og da der indkom

Andragender til Regjeringen om Concession til Kulbrydning, dels i

Præstefjeldel , dels paa den øvrige Del af Syderø, ønskede Ministeriet

at erholde nye Oplysninger om de derværende Kullags Mæglighed,

Udstrækning og Leiringsforhold, førend der loges nogen endelig Be-

stemmelse. Det er Resultaterne af de af mig i denne Anledning fore-

tagne Undersøgelser paa alle vigtigere Punkter, hvor Kullagene ere

kjendle paa Syderø, som jeg i del Efterfølgende skal give en Frem-

stilling af. En væsentlig Hjelp ved dette Arbeide havde jeg i Forch-

hammers foran nævnte, vel noget korlfaltede, men baade klare

og korrekte Fremstilling af Kuldannelsen paa Færøerne. Der var

hverken Tid eller Anledning til at inddrage i Undersøgelsen de hos
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Fo rcliliaiiiiiic r oiiilallc Kiillay paa Mygyciiajs og Tindliolmeii, li\uiaf

del forslc er saagodlsom iililgjængcligl , det sidslc , som del synes,

aldeles værdiløst *).

Af den i del Forcgaacnde givne korle Skildring' af Kulbrydningens

Historie paa Sjdero vil del nu sees, al del fra del OlTcnlliges Side

ikke har manglcl paa god Villie til al gjore de der i rigelig Mængde

forekommende Kul frugtbringende, men al Staten i delle Tilfælde,

ligesom ved saa mange andre industrielle Foretagender, kun har

havt Tab derved, og store Parlier af Kullagene i Præstcfjeldet cre

blevne ødelagte til saagodlsom ingen Njlle. Man maa haabe, al do

nye Forsøg, der nu paalænkes iværksatte, maa blive ledede efl«r en

mere vel overvciel Plan; thi ellers maatle disse Kullag langt hellere

forblive liggende urorie til Beboernes fremtidige Brug, eller indtil

Prisforholdene i England varigt have forandret sig saa meget, al en

større Grubcdrifl kan blive lønnende trods den lange Transport til

Danmark eller andetsteds hen. En nødvendig Betingelse for el heldigt

Udfald er, al man grundigt sætler sig ind i denne Kulformalions

Eiendommeligheder og Dannelsesmaade, og ikke uden videre overforer

paa denne de Resultater, man har indvundet ved andre Kuldannelser.

Vel er den ikke noget for sig encstaacnde ; thi baade paa Island og

i Grønland haves Analogier dertil , men de kunne hverken hentes fra

England, Sverig eller Tydskland, hvor baade Kullenes Beskaffenhed,

de dem omgivende Bjergarter og Leiringsforholdene ere af en ganske

anden Beskaffenhed.

Bjergarierne paa Syderø ere i det Væsentlige ikke tbr-

skjellige fra dem, der findes paa de andre Øer, nemlig dels

tætte, ofte søileformigt udviklede Basalter, dels porøse, graa-

sorte eller brunlige Doleritniandelsten e, i hvis Uullieder

der findes nogle Zeolitharter, især mindre Krystaller af Chabasit

og Skolezit; men Zeolitherne spille ikke saa stor en Rolle paa

') Forchhammer, anf. St. S. 188—190.
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Sydero, som paa flere af de andre Øer, hvilket hidrører fra, at

Stenarterne her i det Hele taget have en noget tættere Be-

skafienhed. Forchhammer har paavisl, al de dyhere Partier

af Trapdannelsen paa Syderø er uden »glasagtig Feldspath» (La-

brador), hvormed der menes, at den er mindre porphyritisk end

i de øverst liggende og yngre Partier, eller er med andre Ord

en mere ægte Basaltdannelse. Den optræder saaledes f. Ex. ved

Frodebønypen i el stort Parli med overordentlig smukke Prismer,

der dels ere stillede lodret, dels vandret, dels vifteformigt grup-

perede, alt efter Afkjølingsforholdet i de forskjellige Partier*).

Denne Bjergart optræder vel ogsaa paa de andre Øer, men er

der inere tilbagetrængt for en porphyritisk Varietet af Dolerit.

Fjeldene, der gjennemsnitUg hæve sig til en Høide af 1000—^

1500 Fod over Havet, have i det Hele taget et mere plateau-

for mig I Udseende paa Syderø end paa de andre Øer, skjøndt

der ogsaa findes enkelte, hvor denne Form er mindre frem-

trædende, og hvis øvre Partier ende i Tinder og skarpt op-

skydende Rygge. Hvad der især er eiendommeligt for denne

0, er de talrige og dybe Indsnit, der skjære sig ind i Øen

fra den østlige Side i Form af Fjorde eller Bugter, og som

derfra umiddelbart fortsættes i en mod Vest skraal opadgaaende

Dal, der paa flere Steder naaer helt ud til Vestsiden, og hvor-

ved Øen afdeles i en Række temmeligt isolerede Afsnit. De

mest fremtrædende ere Kvalvig, Kvalbø fjord, T ran gis -

vaag fjord med Ørdevig, Hovebugten og Vaag fjorden,

hver med sit tilhørende Dalparti.

Der kan neppe være nogen Tvivl om, at alle Øerne maa

betragtes som Brudstykker af en stor, tidligere sammenhængende,

plutonisk Dannelse, og at Syderø oprindeligt har strakt sig

meget længere mod Nord eller rettere mod NNO. Baade Dal-

formen og den mod Vest bratte Afskjæring af Kullagene tyder

') Af dette Basaltparti ved Kulegiov liar Born i "Skrifter af Naturhistorie-

Selskabet« 2det Bind S. 203 givet en Beskrivelse, ledsaget af en noget

tarvelig Afbildning.
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tillige luni pua, al slore Partier af denne Øs Vestside maa være

forsvundne i en forholdsvis sen Periode , og der er ogsaa Spor

deraf tilbage i den store Mængde undersøiske Skjær, som Qndes

langs den næsten lodrette og utilgjængelige Vestkyst. Iler er

Bjergmassens Indre blottet i udmærkede Profiler, der vise tyde-

ligt, hvorledes disse Fortidens Lavamasser ere ligesom opstablede,

den ene ovenpaa den anden i 10— 100 Fod mægtige Bænke,

der kun ere adskilte ved forskjelligt farvede Lag af hærdne t Ler.

Disse baandformige Grændselinier mellem Basalt- og Dolerit-

bænkene lette higttagelsen af disses Faldretninger, da de kunne

sees selv i meget betydelige Afstande. De nævnte Lerlag have

dog sikkert en forskjellig Oprindelse, idet nogle ere mere sand-

stenlignende og maa ansees for hærdnede Tufmasser, medens

andre bestaa af hærdnet Skiferler, har tydeligere Lagdeling og

er et Decompositionsprodukl, opstaaet ved Basaltens og Dole-

ritens Hensmuldren.

Ved denne Bjergmassernes Hensmuldren (Forvittring) og

dertil knyttede Udhuling (Erosion) have de foran nævnte eien-

dommelige Dale i det mindste for en stor Del faaet deres nu-

værende Form, og i de Dalindsnit, der ere lukkede i den ene

Ende, seer man ofte, hvorledes alle Basalt- og Doleritbænkene

kunne forfølges hele Dalen rundt, saa at de oprindeligt maa

have fortsat sig tvers over Dalen, om end muligvis de forsvundne

Partier kunne have havt en løsere, og derfor mere forgjængelig

Beskaffenhed, end de tiloversblevne. Smukkest fremtræder dette

i den terrasseformige, næsten amphitheatralske Baggrund i Dalene

ved Kvalbø, Kvalvig, Ørdevig, o. fl. St. paa Syderø. Disse Af-

satser svare til de velbekjendte »Hamren, der ere saa charak-

teristiske paa de andre Øer, men sjeldnere paa Syderø. Denne

Terrassernes Continuitet baade paa samme og paa modsatte

Sider af Dalene er et vigtigt Hjelpemiddel til Orientering af,

hvor man nærmest kan vente at gjenflnde Kullagene, som

indeholde det eneste Stof af Mineralriget, der i Færøernes mæg-

tige plutoniske Bjergmasser har nogen technisk Betydning.
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Kullagene, der lililge for Geognosten frembyde nogen Af-

vexling i de derværende Fjeldmassers monotone Bygning, findes

næsten altid indleirede i 10—30 Fod mægtige Lerlag, der i

det Væsentlige ikke ere forskjellige fra de foran beskrevne, kun

er Lerets Farve under Kullagene oftest graa, og over samme

mere rødbrun. Leret, der grændser umiddelbart op til Kul-

lagene, eller er beliggende mellem disse, er ikke sjeldent sort-

farvet paa Grund af de deri indblandede Plantelevninger, og dette

sorte Ler svarer i Henseende til Dannelsesmaade og Beskaffen-

hed ganske til, hvad man i Sverig kalder Brand skifer. En

Prøve af dette Ler mellem to Kullag i Præslefjeldet indeholdt

14,9% organiske Bestanddele

74,4 - uorganiske — (Aske)

10,7 - hygroskopisk Vand.

Kullenes Beskaffenhejl. De bedste Kul, der findes paa Syderø

er el Slags Glan d skul, eller som de der kaldes »Nyrekul'),

der nærmest maa henregnes til Begkullene; de udmærke sig

ved en overordentlig stærk Glands, have et tydeligt muslet Brud,

og smitte ikke af ved Berøring. De indeholde

12. 15»).

Organislie Bestanddele 85,3 83,1

Uorganiske — (Aske) . 2,5 2,5

Hygroskopisk Vand 12,2 14,4.

Udelades det hygroskopiske Vand, bliver Mængden af brænd-

bare Sloffer c. 97%, og de ere altsaa temmelig rene Kul. De

optræde dog ikke i selvstændige, sammenhængende Lag, men

danne snarere et Slags Indlag eller nyreformige Partier i de

egentlige Kullag. Ethvert Stykke Nyrekul repræsenterer nemlig

en mer eller mindre fladtrykt Stamme, hvori man seer Aar-

ringene overordentlig lydeligt bevarede enten i Form af saa

langstrakte Ellipser, at de næsten faae Udseende af lutter paral-

') De her ved Analyserne anforle No. referere sig lil de senere i Tabellen

nævnte Prover.
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Iflc IJnior, eller de danne zikzakliynenile rigurer, livor Sidt-lryk

har forstyrret Aarringencs ellers regelmæssige Form. Disse

Linier sees mindre godt paa friske end paa ældre Brudflader,

der i selve Lagene have været udsatte for jernholdigt Vands

Indvirkning, og spille da ofle med smukke Regnbuefarver. Man

tæller over 100 Aarringe i et Tversnit paa faa Tommer, og de

sees ikke blot paa større Stykker, men ogsaa paa de mindre

fladtrykte Grene og Kviste.

Hovedmassen af Kullene optræde derimod som skifrede

Kul, der i Udseende have en ikke ringe Lighed med engelske

Stenkul. Ligesom ved disse iagttages paa Kløvningsfladerne

Parlier med fuldstændig Trækulstruktur, og smitte stærkt. De

adskille sig især fra den foregaaende Varietet derved, al Aske-

mængden er betydelig større og megel varierende, mindre der-

imod i Henseende til Mængden af hygroskopisk Vand, skjøndi

den fra visse Lokaliteter kan være ikke lidt større end ved

Glandskullene. De undersøgte Prøver, der ere udtagne paa selve

Stedet, for at de skulle kunne repræsentere de forskjellige Æn-

dringer, hvormed Kullene optræde i de mægtigere Lag, havde

følgende Sammensætning:
lode
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cre i det Mindre, hvad Glandskullene ere i det Større. I de

fleste Kullag kan man nu forfølge alle mulige Overgange fra

virkelige Kul igjennem slette Kul (Flis) til de kulholdige

Lerlag (liraadskifer), hvilket bedst sees af Askemængden, der

for disse tre Grupper kan betegnes efter de foreliggende Ana-

lyser til henholdsvis:

10%, 16—31 % og 74%.

En Elemenlæranalyse af de nævnte Prøver af luftørrede Kul

gav de Resultater, der ved Slutningen af denne Afhandling ere

meddelte i Tabel A, hvoraf man vil se, hvorledes Mængden af

Kulstof, Brint og Ilt varierer temmelig betydeligt. For bedre at

kunne anstille en Sammenligning imellem dem, skal jeg her an-

føre deres enkelte Bestanddele, efter først at have fradraget

Aske- og Vandmængderne.

Glandskul. Skifrede Kul.

IT
Kulstof 71,4

Brint 4,8

Ilt og Kvælstof . 23,8

Uagtet nu Kulstofmængden i de luftørrede Kul varierer mel-

lem 42 og 61%, seer man dog af ovenstaaende Tal, at der

egentlig ikke er nogen væsentlig Forskjel mellem de

brændbare Bestanddele i Glandskullene og de skifrede

Kul, hvilket ogsaa var at vente, da alle de stærkt glindsende

Lag i Skiferkullene ganske ligne Glandskullene, og bestaa lige-

som disse af større og mindre fladtrykte Stammer, men især af

sammenhobede og over hinanden afleirede Grene og Kviste. I

Hovedsagen maa de sidste jo oprindeligt have havt samme

Sammensætning, og senere undergaaet de samme Forandringer

som Stammerne, naar ikke de omgivende Masser have været

meget forskjellige og derved betinget en ulige Omdannelse.

Glandskullene repræsentere her det rene ved Forkullings-

processen omdannede Træstof, og indeholde Minimum af Aske,

15.
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som de færøiskc Kul overhovedet kunne indeholde, nemlig Vi-> [>. C,

men paa Grund af det mellem Lagene i de skifrede Kul ind-

blandede Ler kan Askemængden i disse Kul dog ikke godt

sætles lavere end til 10 p. C, men snarere hølere. Den store

Overensstemmelse , der efter denne Undersøgelse viser sig at

Onde Sted mellem Mængden af Kulstof, Brint og Ilt i Kullene

fra Syderø, har til Følge, at man nu ikke behøver at foretage

den omstændelige Elementær-Analyse for at bestemme de for-

skjellige Kuls varmefrembringende Kraft. Denne kan for det

brændbare Stofs Vedkommende betragtes som constant, men

bliver i de forskjellige Kulsorter afhængig af Mængden af Aske-

bestanddelene og det hygroskopiske Vand, som ulige lettere

kunne bestemmes.

Med Hensyn til Kullenes Anvendelse har det en ikke ringe

Betydning, hvorvidt de ere tilbøielige til at afgive allerede ved

Luftens almindelige Temperatur en større Del af det i Kullene

optagne hygroskopiske Vand, da dertil ogsaa knytter sig en

større eller mindre Tilbøielighed til at revne og hensmuldre.

En Række Forsøg, jeg har anstillet derover, har overbevist mig

om, at de bedre færøiske Kul afgive en paafaldende ringe Mængde

Fugtighed ved almindelig Lufttørring. Prøver umiddelbart fra

Gruberne i Præstefjeldet, og som ovenikjøbet henlaa i to Døgn

udsatte for Regn, tabte dog i Løbet af en Maaned ved at hcn-

staa i et ikke opvarmet, men nogenlunde tørt Værelse kunVap.C.

Vand, nemlig:

(13) Glandskullene . . . 0,58 p. C.

(13) Skifrede Kul. . . . 0,52 —

,

et Resultat, der maa ansees for særdeles gunstigt, naar man

sammenligner dem f. Ex. med de bornholmske Kul fra forskjel-

lige Lag i Gruberne ved Bagaa og Hasle, der ved at have været

udsatte for en lignende Lufttørring i samme Tid have tabt:

fra Skillingsrand 14,9 p. C.

Trealensrand 17,7 — } Bagaa Kul værk.

Apotht'kerrand 16,0 —
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Ira Kullorvrand 7,2 p. C.

Stenkulsrand 6,0 —
Søndre Tykkerand ... 8,8 —
Smederaad 8,2 —

Hasle Kulværk.

og disse Prøver havde dog henligget omtrent en li L)age, inden

Undersøgelsen foreloges med dem.

Kullagenes l'dbrpileise. Forchhammer har i sil foran be-

rørte Arbeide over Færøernes geognosliske BeskafTenhed efter-

vist, at Nordgrændsen for Kullenes Udbredelse paa

Syderø kan betegnes ved en Linie fra Nordpynten af Grims-

fjeldet over Kjødenæs til den sydlige Del af Frodebønypen. I

denne Linie nna Kullagene Havets Overflade, forsaavidt de ikke

ere forsvundne ved de dem omgivende Bjergmassers Jevnlægning

(Denudation). TSord for denne Linie er der ikke fundet Kul paa

Grund af, at de der i det Hele laget hnve et Fald mod IN'NO.,

saa at, hvis de fortsa.'tte sig udover denne Nordgrændse, hvad

der er høist sandsynligt, vilde man der være nødt til at søge

dem under Havels Niveau ved at gjennembryde den haarde og

seige Basalt, hvilket vilde være forbundet med overordentlig Be-

svær og ikke kunne lønne sig.

-Medens Kullagene næsten i alle Lande maa opsøges ofte

i store Dybder under Jordens Overflade, er der det Eiendomme-

lige ved de færøiske Kuls Optræden, at de findes oppe i Fjeldene,

og med Hensyn til Grubedriften altsaa under særdeles gunstige

Forhold. Man behøver ikke her kostbare lodrette Schachter,

men kan indskrænke sig til fra Fjeldets Yderside at anlægge

horizontale Gange (Stoller), eller som de paa Færøerne kaldes

"Drifter". Anlægges saadanne imod Faldets Retning, ville de

samtidigt kunne benyt es baade lil Transport af Kul og ubruge-

lige Bjergarter, og til Afledningen af det i Gruberne gjennem

de overleirede Basaltmasser nedsivende Vand.

Paa medfølgende Kort er aflagt alle de vigtigste Punkter,

hvor man hidtil har truffet Kullag, kun maa jeg herved bemærke,
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al disse Funkler ikke ere alsallc eller Opmaaliiig, men eller

Angivelse af en med alle lokale Forhold velbekjendt Mand,

nemlig Sysselmanden paa Syderø, Ur. El'fersø. Jeg kan ikke

undlade ved denne Leilighed al bringe Amtmand Finsen og

Sysselmand Effersø min Tak for den Beredvillighed, hvormed

de kom mig imøde for al fremme Undersøgelserne, hvorlil der af

flere Aarsager kun var levnel mig en forholdsvis korl Tid, og

ovenikjøbel i et yderst ugunstigt Efteraarsveir.

El af de Spørgsmaal, som del især var mig maglpaaliggende

at faae nogen Klarhed om, var, hvorvidt de Kullag, man hidlil

har fundet paa de temmelig fjernt fra hinanden liggende Punkter

af Øen, kunne antages at tilhøre et og samme Lag.

Forchhammer har antydet'), at delte er meget sandsynligt;

men da Sagen nu har faaet en ikke ringe praktisk Betydning

ved Siden af den theoretiske, søgte jeg at lilveiebringe saamange

Bidrag som muligt til Besvarelsen af dette Spørgsmaal,

I Præstefjeldet, hvor der nu i henved 100 Aar har, paa

enkelte Afbrydelser nær, været en temmelig regelmæssig Grube-

drift, ere Forholdene meget overskuelige , hvorimod det er saa-

godlsom umuligt at kunne foretage paalidelige Iagttagelser over

Fald og Strygning i alle de yderst ubetydelige Forsøgsbrud paa

de andre Punkler, hvor man som oftest kun var trængt nogle

f.ia Alen ind i selve Kullaget. Der var derfor ikke andet al

gjøre, end søge at klare Spørgsmaalet i- Almindelighed ved al

bestemme Kullagenes Beliggenhed over Havet paa hvert enkelt

Punkt, for al se, om der deraf kunde udledes en Antydning af

et nogenlunde samstemmende Fald, eller ikke. De maalle Høider^)

Anf. St. S. 184.

De ere bestemte ved Hjelp af et Aneroidbarometer, men da Maalingerne

ofte ere foretagne under temmelig vexlende Barometerstand, kunne de

Ingenlunde gjøre Fordring paa don Noiagtighed , som der kan opnaas

ved et Niveliement. Ved gjentagne Maalinger og ved Sammenligning med

de af Forchhammer i sin Tid foretagne Høidebestemmclser, har jeg

havt Leilighed til at overlyde mig om, at Afvigelserne fra det Sande

dog ikke kunne være saa store, at de komme i Detragtning med Honsyn til

del Resultat, der her skal uddrages deraf.
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ere alle afsatte paa [vortet, og naar man nu undersøger disse

Punkters Høidebeliggenhed, f. Ex. paa Nordsiden af Trangisvaag-

Dalen fra Frodebønypen til "Vester i Skaar« , efter en fra Øst

til Vest gaaende Linie paa over en Mils Udstrækning, seer man,

hvorledes Høiden er bestandig tiltagende, idet den

ved Frodebønypen er O Fod over Havet.

Styksende (2 Forsøgsbrud) 350 — —
Trangisvaag-Elven 400 — —
NV, for Trangisvaag ... 465 — —
Under Nakin 790 — —

Disse Høidebestemmelser synes i høi Grad at tale for, at alle

de her iagttagne Kullag maa tilhøre et og samme Lag; thi al

Høideforskjellen er kun ringe mellem Styksende og Trangis-

vaag-Elven, uagtet den store Afstand, maa sandsynligvis

have sin Grund deri, at Forbindelseslinien mellem disse to

Punkter gaaer fra SO. til NV., eller er næsten parallel med

Kullagets Strygningslinie ved Havfladen, medens den paa begge

Sider deraf har en Retning fra 0—V. ,
hvoraf følger, at DilTe-

rentserne paa disse Steder blive større paa Grund af Kullagets

nordostlige Fald.

Nok saa tydeligt fremtræder det dog, naar man forfølger

lagttagelsespunkternes Høide langs en Linie fra NNV. til SSO.,

fra Nordspidsen af Grimstjeld til det høiest beliggende Kulparti

i Kvannafjeld, hvor Høiderne voxe, alt eftersom Punkterne ligge

sydhgere. Hvis nu den Formodning er rigtig, at alle disse spredte

Kullag oprindeligt tilhøre et Lag med samme Fuld paa hele

Udstrækningen, saa maa der ogsaa vise sig en Overensstemmelse

mellem de ved Beregning fundne Faldvinkler, der kunne ud-

ledes af

h

hvor h er Stedets Høide over Havet, a dets Afstand i Horizontal-

planet fra Strygningslinien ved Havets Overflade og x den be-

regnede Faldvinkel.
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Vaagfjord viser bedst, hvorledes Kullagets Fladerum maa ind-

snevres, all eftersom del liar en sydligere Beliggenhed.

Kvannarjeld.

Profil fra Ejedenæs Ul Yaag.

K betegner Kullajene.

Hvad der her er fremsat, maa dog ikke opfattes, som om

Meningen var den, at alle disse til et og samme System hørende

Kullag ere afsatte i et malhemalisk Plan, hvorom jeg senere vil

faae Leilighed til at ytlre mig, eller at der ikke skulde kunne

findes Kul tilhørende andre Systemer. Der forekommer netop

et saadanl i Porkere-Dulen tæt ved Dalbofos, der med sit nord-

ostlige Fald og lave Heliggenhed (590 Fod over Havets Overflade)

aabenbarl tilhører et ældre System, end del, der findes i Toppen af

det nærliggende Kvannafjeld (1700 Fod). Det er dog ikke rimeligt,

at der skulde være mange Lag, der ere ubekjendte, dels fordi

Beboerne i den senere Tid have været meget ivrige i at søge

efter Kul, uden at de egentlig kunne siges at have fundet et eneste

nyl, brugbart Lag, der ikke var bekjendt fra tidligere Tid, dels fordi

de talrige smaa Fjeldbække, der allevegne risle ned af Bjerg-

siderne, indskjære dybe Hender gjennem de dækkende løse Jord-

lag, blotte derved Kullagene og føre Smaastykker af Lagene med

sig, hvorved Opmærksomheden allerede langt tilbage i Tiden er

bleven henledet paa deres Tilstedeværelse. Dernæst pleier Kilde-

væld at frembryde paa Overfladen af Lerlagene, hvori Kullene

forekomme, hvilket ligeledes kan benyttes som en Antydning af,

hvor man kan vente at træffe Kul; men dette er dog mindre

paalideligt, eftersom Kildernes Fremkomst egentlig kun antyder

Lerlagenes og ikke Kullenes Tilstedeværelse.



165

Kullagenes fflægtighed. For al lelle OversigleD, kan man

naturligst henføre Kullagene til 3 Partier efter deres Optræden

ved de større Fjorde og tilhøronde Dale.

a) Til Kvalbe-Partiet henregner jeg de Kullag, der forekomme

i Grimsfjeldet, Præstefjeldel med «Syd i Uauge«, og i de tre

Øst derfor beliggende Ilauger (Udmarker), nemlig Roughauge,

Ullan Knuge og llamrehauge, alt henhørende til Kvalbø-Sogn.

Af disse har Præste fjeldet mest Interesse, da man der

lige siden Aaret 1780 har havt rig Leilighed til at studere

Kullenes Optræden i de mange Gruber, man i denne Periode

har anlagt langs Fjeldets Østside. Efterhaanden som man i

Drifterne naaede en 2—300 Fod ind i Fjeldet, eller ved den

mangelfulde Driftsmaade stødte paa Vanskeligheder af forskjellig

Art, forlod man Gruberne og anlagde nye søndenfor de gamle.

Den hele Strækning, hvorpaa man saaledes i de forløbne 92 Aar

har bearbeidet Kullagene, udgjør c. 3000 Fod, og det er paa

den sydligste Halvdel deraf, at der i Aaret 1872 fandtes 9

Gruber '), som bleve drevne af Beboerne i Kvalbø, hvorimod de

ældre ere forlængst sammenstyrtede og Grubeaabningerne til-

dækkede af nedskredne Trapblokke og Jord. Under et flere

Fod mægtigt Lerlag med en Mængde Kulstriber og høiere oppe

spredte Kulnyrer træffer man i alle de ovennævnte aabne Gruber

to temmelig regelmæssige Kullag, adskilte ved et Lerlag, hvoraf

Gjennemsnitlig.^) Maxim. Minim.

det øvre Kullag («Kulbaandet») er 9 Tom. 11 Tom. 6 Tom.

kulholdigt Ler («Randen..) - 6 — 8 — 4 —
detnedre Kullag (..Kulstaben..) - 24 — 28 — 18 —

') Da man kun kjender den ældre Grubedrift af tidligere Indberetninger og

Pastor La ndt's Beskrivelse (Grubekort ere, saavidt mig bekjendt aldrig op-

tagne), og da det tillige i en senere Periode kan have Interesse at kjende

den af Færingerne hidtil brugte Fremgangsmaade, afgaves der tilligemed

min Indberetning til Ministeriet en af Cand. polyt. Geisler optagen

Grundplan over Gruberne med alle de Hoved- og Tverdrifter, der vare

tilgjængelige i Aaret 1S7 2. Deres største Dybde beløb sig til 220 Fod,

regnet fra Kullagets Begyndelse i Fjeldskraaningen.

') Middeltal af Maalinger, foretagne i alle 9 Gruber.

Overs, over d. K. D. Vidensk. Selsk. Forh. 1873. 11
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saa at begge Kullagene have tilsammen en Mægtighed af 2^/4 Fod,

og da der heri er indblandet en stor Mængde Nyrekul, maa de

henregnes til de bedste Kul, der overhovedet findes paa Syderø.

Hvad der især har stor Betydning med Hensyn til Bearbeidelsea

af disse Kullag er, at Beretningerne fra tidligere Undersøgere *)

gaa ud paa, at disse Lag ogsaa i ældre Gruber have havt

samme Mægtighed som i de nuværende, og man er altsaa be-

rettiget til at vente, at denne temmelig ensformige Mægtighed

ogsaa maa udstrække sig i det mindste til de nærmeste Partier,

For at klare dette Spørgsmaal noget, fik jeg ved velvillig Assi-

stance af Sysselmand Effersø aabnet et Forsøgsbrud paa den

modsalte Side af Kvalbødalen i Ro ug- Hauge, hvor vi i en

Høide af 490 Fod vare saa heldige efter kort Tid at trænge ind

til to Kullag, hvis Mægtighed var:

øvre KuHag... 6 Tom.

kulholdigt Ler . . 7 —
nedre Kullag. . 24 —

hvilket stemmer fuldkomment overens med Kullagenes Mægtig-

hed paa den anden Side af Dalen. Da de tillige her i enhver

Henseende have ganske samme Beskaffenhed som Kullene i

Præstefjeldet, og findes i en dertil svarende Høide med Hensyn

til Faldretningen, synes det derved godtgjort, al disse Lag

danne en umiddelbar Fortsættelse af hine.

Jeg udstrakte derpaa Undersøgelsen til et Par Punkter,

der laa noget fjernere fra Gruberne, det ene i nordvestlig, det

1) Henchel anfører i 1780, at (i de nordligste Gruber)

Kulbaandet var 8 Tom.

Randen - 6 —
Kulstaben - 20—21 —

Forchliammer angiver 1821 (anf. St. S. 182)

Kulbaandet til 10—16 Tom.

Randen - 4—10 —
Kulstaben - 12—16 —

og mener, at begge Kullagene dengang havde Ulsamnien en gjennem-

snitiig Tykkelse af 26 Tom., hvilket er lidt mindre end baade efter

Henchels og mine Maaiinger.
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andet i nordostlii: Relniny for samme. Det forslnævnte Sled

ligger paa Vestsiden af Præstefjeldet, «Syd i Hauge» (Surihea

paa Forchhammers Kort), hvor der findes to Kiillaj,', hen-

holdsvis 405 og 460 Fod over Havfladen, altsaa adskille fra

hinanden ved c. 50 Fod IJasalt og Ler. Det nedre indeholdt

temmelig løse, og med mange Gibsaarer gjennemtrængle Kul,

hvis Mægtighed ikke kunde bestemmes i den næsten lodrette

ud mod Havet vendende Klippevæg, medens det øvre Kullag

indeholdt, regnet fra oven,

9 Tommer Kul

6 — kulholdig Skifer

18 — Kul,

der altsaa tyder paa, at de sidstnævnte Lag snarest maa ansees

for at være de samme, hvori Gruberne ere anlagte paa Fjeldets

Østside.

Ved Ølvesgjov pan Sydsiden af Kvalbøfjord lod jeg end-

videre foretage et Forsøgsbrud 2 Favne ind i Fjeldet; men da

denne Dybde først naaedes efter min Afreise, undersøgte Syssel-

mand Effersø for mig Mægtigheden af det derværende Kul-

lag, og har senere underrettet mig om, at der kun var et

Lag skjøre Kul paa 7 Tommer. Paa dette noget fjernere

Sted fra Gruberne synes Kuliene altsaa ikke al optræde med

den Mægtighed som i Præslefjeldet og dettes nærmeste Om-

givelser, og samme Iagttagelse gjorde jeg ogsaa i Grims-

fjeldet, hvor Kullaget især kan forfølges i den bratte Klippe-

væg ud mod Havet. Mægligheden vexler her ikke lidt, saa at

Laget paa sine Steder indknibes betydeligt, har paa andre en

Mægtighed af henved 2 Fod, og kan atter paa andre Steder

blive endnu mægtigere; men indeholder da, forsaavidt det kunde

iagttages fra Baaden, en stor Mængde deri indblandede Lerlag.

Dette bekræftes ogsaa paa endnu fjernere Punkter. Efter en Med-

delelse fra Hr. Effersø findes der i Kvanhauge (Kvønnahea)

et Kullag paa kun 3— 4 Tommers Mægtighed, og Forchhammer
anfører (S* 183), at der sammesteds findes runde Masser Kul,

11'
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1—2 Fod i Gjennemsnit, der rimeligvis svare til, hvad der ofte

findes som isolerede Masser, indleirede i Leret over Kullagene.

Heldigvis seer man paa Færøerne slet ikke noget til de i

Kulformationerne saa vel bekjendle, og for en regelmæssig Kul-

brydning i høi Grad besværlige «Spring'> (faults) eller plud-

selige Afbrydelser i Lagene, der ere bevirkede ved Forskydninger,

saa at Fortsættelsen af et Kullag paa den anden Side af Springet,

maa søges i et høiere eller lavere Niveau. Aarsagen til at de

mangle i den færøiske Kuldannelse, er vistnok den, at selv om

de basaltiske Bjergmasser, der her erc eneraadende, have været

udsatte for Hævninger eller Sænkninger, er der dog ikke derved

i det Indre af 'disse faste Bjergarter foregaaet saa lokale For-

skydninger, som dem, vi saa ofte træffe ved Springene i de

andre Kulformationers mindre sammenhængende Sand- og Ler-

lag. Dog kunne de færøiske Kullag ikke siges at være ganske fri

for Afbrydelser, der kunne være til Hinder ved Kuldbrydningen,

men de have en anden Charakter end Springene. I Gruberne i

Præstefjeldet, hvor Kullagene ellers ere afleirede paa en saa

regelmæssig Maade, kan dog den underliggende Bjergart under-

tiden pludselig hæve sig i Veiret under en Vinkel af 20— 30°,

medens Kullagene derved blive kileformige, stige usædvanlig høit

i Gruberne og kunne smelte sammen til et Lag eller endog

næsten aldeles forsvinde. I den næstsydligste Grubes inderste

Del forekom netop en saadan Afvigelse; det overliggende Ler

steg 22° mod SV, og de underliggende Lags Mægtighed var paa

dette Sted

Kulbaandet 7 Tommer

Randen 2^2 —
Kulstaben 8 —

saa at det her var især de to nedre Lag (Ler og Kul), der bleve

tyndere. At det var noget aldeles lokalt, kunde man see deraf,

at i begge Nabogruberne, der dog vare dybere, mærkedes intet

til denne Uregelmæssighed. Paa Syderø betegnes dette Forhold

ved, at «der reiser sig en Banke»>, hvilket ikke er noget uheldigt
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Udtryk derfor, da man bande i de uldre Gruber i Præstefjeldet

og i Gruberne ved Ørnefjeldet (Syd for Trangisvaag) har gjort

den Erfaring, at de saaledes udkilede og opadgaaende Kullag

kunne bag oHankenn atter sænke sig ned til den normale

Stilling og optræde med samme Mægtighed som ellers. Denne

Afbrydelse har saaledes ikke den mindste Lighed med «Springene»

i de andre Kulformationer, og man kan her aldrig være i Tvivl

om, hvor man skal søge Fortsættelsen af Laget.

b) Trangisraag-Partiet.

Hertil henregner jeg de Kullag, der findes dels Nord, dels

Syd for den store Indskjæring, som strækker sig tvers igjennem

Syderø fra SO. til NV., og dannes af Trangisvaag-Fjord mod

Øst og den dermed forbundne Dal mod Vest, eller med andre

Ord, de Kullag, der forekomme ved Frodebø, Trangisvaag,

Ørdevig og i den nordligste Del af de til Famien hørende

Fjeldpartier. Nogen større Kulbrydning har her ikke været

drevet siden 1780, men i 1872 have Beboerne foretaget

flere mindre Udgravninger, for at finde Kullag. Disse Forsøgs-

arbeider fandtes alle paa Fjeldskraaningen langs Nordsiden af

Dalen og Fjorden ligefra Frodebønypen i Øst til »Vester iSkaar»

ud mod Havet paa Vestsiden af Øen, og ifølge de tidligere an-

førte Høidemaalinger synes de at kunne betragtes som en Fort-

sættelse af Kvalbø-Partiets Kullag.

Mægtigheden vexlede her meget, som bedst vil kunne sees

af følgende Bestemmelser, regnede fra ovenaf;

1) ved Frodebønypen:

øvre Kullag 8 Tommer ) . , j ,• ,

\ mmdre gode Kul

,

nedreKullag 12 — |

adskilte ved et kileformigt indskudt Lerlag;

2) ved Styks en de:

i det østlige Brud: i det vestlige Brud:

Kul 9 Tommer Mindre gode Kul 9 Tommer

kulholdigt Ler 9 — Ler med 1 Tom-

Kul 2 — me tykke Kullag 27 —
kulholdigtLer 18 —
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3) i Elven ved Trang is va ag:

kulholdigl Ler samt svovlkislioldige Kul under Forhold,

som ikke kunde tilstede nogen nøiaglig Bestemmelse af

Lagenes Mæglighed;

4) ved el Forsfigsarbeide noget vestligere nærved Manne-
gjov:

ringere Kul . . . 1 2 Tommer

kulblandet Ler . 24 —
5) i Mannegjov:

el Par Kullag, kun 2— 3 Tommer mægtige, derunder kul-

holdigl Ler, men i høi Grad usikkre paa Grund af Skred;

6) ved et Forsøgsarbeide Syd for Nakin:

Bedre Kul ... 9 Tommer

Ler 3 -
Lerblandede Kul 14 — *).

Hvad der saaes blottet paa hele denne Linie, der har en

Udstrækning af noget over en Mil, indskrænkede sig altsaa i Hoved-

sagen til et Kullag paa ikkun 9 Tommer, naar Frodebø undtages,

hvor Mægtigheden vel var større, men Kullene indeholde 50,8 p.C.

Aske og 8,2 p.C. hygroskopisk Vand, eller er snarest en kulblandet

Lerart. At nu de ovennævnte Kullag skulde blive mægtigere, naar

man trængte dybere ind i Fjeldet, kan man vel ikke benægte Mulig-

heden af, men der foreligger inlet, der kan begrunde Rigtig-

heden af denne Formodning, og det Modsatte kan llgesaa godt

') IHenchels Indberetning nævnes Lagenes Beskaffenlied og Mægtighed

paa et ikke nærmere betegnet Sted paa Nordsiden af Trangisvaag-Dalen,

nemlig øverst

Kulstub, Træstumper, Ler ... 12 Tommer

Sten 3—6 —
Kulstub, Træ og Ler ... . 12—20 —
Sten 6—12 —
Kulstub, Træ og Ler 27 —

i det sidste Lag mere Træ end i de andre, og en stor Del ganske for-

vandlet til \iu\. Herefter at dømme, synes det snarere at have været

kulholdige Lerlag, man har truffet paa, end egentlige Kullag, især da det

slet ikke berøres, at man har foretaget nogen Kulbrjdning her.
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være Tilfældet. Det Resultat, jeg kom til ved Torsøgsarbeidet

i den inderste Del af Kvalbødalen talte just ikke til Gunst (or

hin Anskuelse, eftersom der her slrax indenfor det løse Jord-

dække fandtes Kullag, nøiagtigt med samme Mu'glighed som i

den indre Del af Gruberne paa Dalens Vestside.

I den bratte Klippevæg ud mod Havet V. for Nakin ved

• Vester i Skaar«, i en Høide af c. 800 Fod, skal der findes

Kullag, der i Mægtighed maaske overgaa alle de hidtil paa

Syderø undersøgte. Uheldigvis er Stedet for nærværende Tid

utilgjæugeligt for andre end Færinger, der ere vante til at færdes

paa Fuglebjergenes Precipicer, hvorfor jeg muatte nøles med de

Meddelelser, som jeg fik af et Par Mænd, jeg formaaede til

at gaa derud for at opmaale Laget og medtage Prøver der-

fra. De angave, at der i rødbrunt hærdnet Ler fandtes 3 Kul-

lag med en samlet Mægtighed af 6 Fod 4 Tommer, og de

derlra medbragte Prøver godtgjorde, at der maatte findes sær-

deles gode Kul paa dette Punkt. Efter Stedets Beliggenhed

synes det utvivlsomt, at disse Kullag staa i direkte For-

bindelse med Lagene i PræsteQeldet, og at der her paa Øens

Vestside maa, som tidligere nævnt, være bortskaaret betydelige

Dele af disse 14— 1600 Fod høie Fjeldmasser ved Havets Ind-

virkning. I samme Klippevæg fandtes der noget lavere nede og

mere sydligt et andet Lag med 11 — 16 Tommer Nyrekul, der

maaske svarer til det nederste Kullag i nSyd i Hauge" i Præste-

fjeldels Vestside, og det antyder, at der muligvis i disse Fjelde

vil kunne findes et endnu ikke paaagtet Kullag foruden det, man

hidtil har bearbeidet.

Alle Kuldrifter, som man i Aarene 1778 og 1779 anlagde i

den sydlige Del af Trangisva ag -Partiet ved Olafs Ende

og N. for Ørnefjeldet ere fuldstændigt sammensiyrtede, kun i

Schachten Øst for Ørnefjeldet saavelsom i den bratte Fjeldvæg

ved Rossarauk er Kullaget blottet. Uenchel anfører ikke noget

bestemt om Mægligheden af de i dette Parti fundne Kullag,

men kun af Lerlagene. Man skal der have fundet en Del gode
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Kul, men ogsaa meget af en saa skjør og løs Beskaffenhed, at de ofte

hensmuldrede ved at udsættes for Luften eller under Transporten

til Udskibningsstedet. Der klagedes ogsaa over, at Kullagene ei

vare constante, idet de snart forenedes, uden just derfor at

blive mægtigere, end et af dem var i Forveien, snart atter

skiltes ad og opløsles i en Mængde tynde Lag. Endvidere blev

Arbeidet paa flere Steder hæmmet overordentligt ved den store

Mængde Vand, der strømmede ned i Drifterne, og ved at der

hist og her reiste sig «Banker» fra den underliggende Bjergart,

hvorved tillige Kullagenes Mægtighed altid betydeligt forringedes.

Forsaavidt jeg har havt Leilighed til at undersøge Kullene fra

Trangisvaag-Partiet, da ere Nyrekullene herfra ganske af samme

Beskaffenhed som i Kvalbø-Partiet (s. Tabellen Nr. 15— 17), og

i en Prøve af de mere skifrede Kul fra Rossarauk var der

22,2 p. C. Aske

10,6 — hygroskopisk Vand.

c) I det sydligste Parti mellem Byerne Famien^ Hore og Taag

fremtræde Kullagene ikke som et større sammenhængende Hele,

men pletvis og kun gjennemsættende de øverste Fjeldkamme og

Toppe paa Grund af den store Høide, hvortil de her naa op.

De træffes

1) i Kulhøien, Vest for Tuanahelga. Paa Vestsiden af denne

Bjergtop fandtes:

Ler 27 Tommer

Kul 2 —
kulholdigt Ler . 7 —
Kul 8 —

Paa Nordsiden var det nedre Kullag noget mægtigere, nemlig

12 Tommer, hvilket stemmer bedre med ældre Iagttagelser,

hvorefter man i en her anlagt Drift skal have fundet det nedre

Kullag 12— 16 Tommer mægtigt; men nogen stor horizontal

Udstrækning kan det ikke have paa Grund af dets Beliggenhed
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nær Fjeldets Top, hvilket ogsaa gjælder et ganske lignende

Kullag i den overste Del af

2) Kv annafjeld, hvor der i en 2 Fod dyb Udgravning

fandtes umiddelbart under et Basaltdække:

kuiblandet Ler 10 Tommer

Glandskul ... 2 —
kuiblandet Ler 12 —

3) Tætved Svinegjov paa det stelle sydlige Affald af en

Bjergkam, der gaaer fra Borgaknappen til Reiarbakki, blottedes

under Basalten:

hærdnet gult Ler 8 Tommer

kulholdigt Ler .
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Resultatet af disse Undersøgelser bliver altsaa i Korthed

følgende. Kullagene indtage paa Syderø ialt et Areal af henved

% D MiP), have paa Grund af Kullagenes Fald størst Ud-

bredelse i hele Kvalbø-Partiet og i den nordlige Del afTrangis-

vaag-Partiet, men indtage et mindre og mindre Fladerum, efter-

haanden som de optræde sydligere. Hvad Mægtigheden angaaer,

da er den størst i den vestlige Del af Kvalbø-Partiet og den

nærgrændsende Del af Trangisvaag-Partiet ud mod Havet ved

••Vester i Skaar« , ligesom ogsaa Kullene her ere bedre end i

alle de andre Dele af Øen, hvor Lagene dels ere tyndere, dels

mere lerblandede.

Hullagenes Dannelsestid. Herom er det endnu ikke lykkedes

at tilveiebringe et eneste afgjørende Moment, eftersom alle de

Plantelevninger, der hidtil ere fundne deri, indskrænke sig til

Stammer og Dele derat i selve Kullagene, samt Grene og Kviste

i de nærgrændsende Lerlag, medens man derimod hverken har

fundet Frugter eller Blade, hvorpaa en Formationsbestemmelse

saa godt som ene kan begrundes. Sammenligner man de færø-

iske Kul med dem, der forekomme paa Island, er Ligheden i

flere Henseender saa slaaende, at der §r megen Grund til at

antage dem for samtidige Dannelser. Leiringsforholdene ere

nøiagtigt de samme; thi begge Steder ere Kullene indleirede i

Ler, der optræder som underordnede Lag i de samme doleriliske

og basaltiske Dannelser. Steenstrup har paavist, at den saa-

kaldte Surturbrand paa Island bestaaer af sammenpressede Træ-

stammer, der ere omdannede til Brunkul med Bibeholdelse af

>) Naar man har anført, at Forchhammer i sit her nævnte Arheide har

sagt, at Kulformationen paa Syderø indtager 2 D Mil, da beroer det paa

en Misforstaaelse af en Yttring hos ham S. 184, hvor det hedder: »alle

disse paa en Yldstrækning af 2 D Mil forekommende Spor af

Kul«; men hvor der intet siges om, at de som et samlet Hele have

denne Udstrækning. Man indseer ogsaa let det Urimelige deri, ved

at lægge Mærke til, at hele Syderøen kun er 2^/3 D Mil, og at der ingen

Kul hidtil ere fundne hverken N. for Kvalbø-Partiet eller i de dybere

Dele af de store Dalstrøg.
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Træstrukturen, og de ;if liam der fundne Levninger af Blade og

Frugter ere senere bestemte af Ueer og henførte til den mio-

cene Formation *)• En stor Del af Kullene paa Færøerne ligne

nu den islandske Surlurbraud i den Grad, at det er umuligt ;il

adskille dem fra hinanden, medens derimod Glandskullene (Nyre-

kullene) ere ikke lidt forskjellige derfra, men disse forekomme

dog ogsaa paa Island, skjøndt i ringere Mængde. Selve Fudlene

ville saaledes aldeles ikke kunne afgive noget Holdepunkt for

en Aldersbestemmelse, hvad jeg senere vil faae Leilighed til at

komme tilbage til. Naar jeg ikke desto mindre anseer de fær-

øiske Kul for ogsaa at være miocene, kan jeg ganske vistikke

føre noget Bevis derfor, men støtter mig alene til Analogierne

i deres Optræden paa begge disse Lokaliteter.

Det store mod NO. svagt heldende Skraaplan , h\orpaa den

største Del af Kullene paa Syderø ere afleirede, kan, som foran

berørt, aldeles ikke betragtes som et mathemulisk Plan, men

har snarere en vis bølgeformig Charakter baade betragtet som

et Hele, og i de mindre Partier af samme, hvilket navnlig frem-

træder tydeligst i de opskydende Banker, der svare til større

Ujevnheder i den underliggende pluloniske Bjergart. I de der-

ved fremkomne Fordybninger er det, at løsere Tufmasser saa-

velsom det ved Bjergmassernes Hensmuldren opstaaede Ler er

afsat, og hvori den da existerende Vegetations Levninger ere

blevne nedsænkede og tildækkede. Skulde det ikke lykkes at

finde noget Spor af Bladaflryk i disse Lerlag, er der Grund til at

formode, at Stammerne muligvis ikke have voxet i den umiddel-

bare Nærhed, saaledes som paa Island og i Grønland, men hid-

førte som Drivtømmer, der da maatte have ophobet sig fortrins-

vis i det Parti, hvortil den nordlige Del af Syderø hører. I det

modsatte Tilfælde maa hele Kuldannelsen paa Færøerne nærmest

sammenlignes med en Tørvedannelse, afsat i flade og vidtstrakte

Bassiner, en Anskuelse, som Steenstrup ogsaa fremsatte i

') Flora fossilis arctica 1868. S. 29.
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sin Indberetning i Aaret 1844. Ligesom Basaltdannelsen inde-

holder tydelige Vidnesbyrd om en periodisk Afleiring, kan dermed

ogsaa godt forenes Muligheden af, at der til forskjeliige Tider

kan være afsat flere Kullag, adskilte ved mægtige Basalt- og

Tufmasser. Jeg kan ikke nægte , at jeg er mest tilbøielig til at

slutte mig til den sidste Anskuelse, nemlig at Planterne ere

voxede i Nærheden, især naar jeg seer hen til den uhyre Masse

mindre Kviste, der ere ophobede i Kul- og Lerlagene sammen

med Stammerne, og at disse sidste synes at have været be-

klædte med Bark, da de nedsænkedes i deres nuværende Leie-

sted, hvilket just ikke tyder paa, at det kan have været Driv-

tømmer.

Det Usikkre ved Aldersbestemmelsen af de færøiske Kul

paa Grund af den fuldstændige Mangel paa Forsteninger og

orienterende Leiringsforhold indeholdt en Opfordring for mig til

at undersøge, hvorvidt man ad chemisk Vei muligvis kunde

finde et brugbart Udgangspunkt ved Formationsbestemmelsen. I

det Øiemed anstillede jeg en Række Forsøg baade med de

færøiske Kul og med Kul fra Stenkul- , Jura- og Tertiær-

perioden med Hensyn til de Reaktioner, der fremkomme ved

en Behandling med concentreret Salpetersyre eller Kalilud efter

den af Frémy angivne Methode *) , men Resultaterne vare

alt andet end tilfredsstillende. Der er vel en afgjort Forskjel,

naar man sammenligner Newcastle Kul med yngre Kul i Al-

mindelighed; men der viser sig derimod saa svage Nuancer

mellem Reaktionerne ved de bornholmske Kul fra Juraperioden,

og islandske saavelsom grønlandske Kul fra den miocene Pe-

riode, saa at det ikke er muligt at bruge denne Methode til en

Aldersbestemmelse af Kul i Almindelighed eller særligt med

Hensyn til de færøiske Kul. Efter Reaktionernes Beskaffenhed

vilde de sidste ligesaa godt kunne tilhøre den ene som den

anden af disse Formationer, kun ikke Slenkulformationen. Hvad

*) Comptes rendus. Tom. LII p. 114.
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der i det forelitrgende Tilfælde gjør denne Bestemmelse endnu

mere ubrugelig er, al Nuancerne underliden ere større ved Kul,

der tilhøre samme, end ved andre, der bevislig stamme fra for-

skjellige Formationer.

Man bar ogsaa ment, al kunne slutte noget fra Destilla-

tionsproduk terne s Beskaffenhed, idel de ved Brunkullene

skulle reagere surt, ved Stenkullene alkalisk; men ved alle de her

undersøgte Kul, selv ved bornholmske Kul, der dog ikke kunne

henregnes til Brunkullene i engere Forsland, faaer man De-

stillationsprodukter med sur Reaktion, saa al heller ikke denne

Prøve kan bruges som Rettesnor ved en Aldersbestemmelse. Af

de her undersøgte Kulsorter, er del kun ved de omlalle New-

castle-Kul, at man iagttager en alkalisk Reaktion. Stregen,

saavelsom Pulveret, er ved dem alle sorlebrun , med Undtagelse

af Nr. 1, 2, 5, 6 og 18, som har en sort og Nr. 26 en lyse-

brun Streg.

Skjøndl det heller ikke var rimeligt, at E lemenlær- Ana-

lysen vilde kunne give nogen sikker Oplysning om, hvilken

Formalion de færøiske Fiul tilhøre, var der dog^ Grund til at

foretage saadanne Analyser, ikke blot af disse Kul, men af

danske Kul overhovedet, dels fordi vi savne ethvert nølere

Kjendskab til disse Kuls chemiske Bestanddele, dels for al

kunne anstille indbyrdes Sammenligninger mellem dem. Under-

søgelserne ere for største Delen forelagne i den polylechniske

Læreanstalts chemiske Laboratorium, hvis Bestyrer, Lektor,

Dr. Jørgensen jeg særligt maa lakke for den Bistand, han

har ydet mig derved.

Da Kvælstofmængden i det Hele laget er saa ubetydelig, og

slet ikke kan komme i Betragtning ved de Resultater, jeg søgle

at uddrage af Analyserne, har jeg ikke foretaget nogen særskilt

Bestemmelse deraf, ligesaalidl som af Svovlmængden, da alle

Prøver, de engelske Stenkul undtagne, syntes at være temmelig

frie for Svovlkis. For al undgaa de Feil i Analysen, som kunde

opstaa deraf, var der i den bageste Del af Forbrændingsrøret
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anbragt chrornsurt Blyilte. De anvendte Kul ere opførte i Ta-

bellen som «lufttørrede», da de alle have været udsat for Luftens

Indvirkning, inden de bleve analyserede, men da det har megen

Betydning ved deres Bedømmelse, hvorlænge de have henligget

og under hvilke Forhold de ere blevne opbevarede, er der sær-

skilt ved hver Prøve meddelt Oplysning herom. Fugtigheds-

mængden er bestemt ved at ophede de fint pulveriserede Kul

til en Temperatur af 110° C, indtil de ikke mere tabte i Vægt.

Udsættes de derefter i længere Tid for denne Temperatur, tiltage

de 1—2 p. C. i Vægt paa Grund af, at de absorbere Ilt, et For-

hold, som Richter *) har paavist finder Sted i endnu høiere

Grad, naar de ophedes til en Temperatur af 180—200°.

Bestanddelene i Kul fra Danmark og de nordlige Bilande.

Førend jeg meddeler Resultaterne af disse Undersøgelser,

skal jeg forudskikke en almindelig Charakteristik af de anvendte

Kul. Der er tillige foretaget to Analyser af Newcastle-Kul nær-

mest af den Grund, at de bleve anvendte ved et Par større For-

søg til en Sammenligning med Nyttevirkningen af færøiske Kul.

I. Newcastle-KuI, almindelige Dampskibskul, der gaa i Han-

delen under Navn af

1) Hastings Hartley og 2) Ravens worth.

II. Bornholmske Jura- (Lias-) Kul -).

Analyserne ere foretagne med Kul fra alle tre Kulværker,

hvoraf det ene, Sort hat, nu er nedlagt. Jeg har derfor maaltet

indskrænke mig til de Prøver, som Universitetets mineralogisk-

geognostiske Museum for 7 Aar siden fik tilsendt derfra ved'

Hr. Adjunkt Jespersens Godhed.

') Bulletin de la soc. chim. de Paris. 2"e Serie. Tom. XII p. 71.

^) Af Hebert er den skaanske Kulformation, der maa antages at være

samtidig med den bornholmske, betegnet som hørende til de ældste Led

af Lias (Avicula contorla-Zoneu, Rhåtisk-Formalion). BuU. de la Société

Géologique de France. 2rae Serie. Tom. XXVL p. 366.
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a) Sorthat-Systemet. Da Kullene herfra have henligget

saa lang Tid i et tørt Hum, er deres nuværende Fugtigheds-

mængde selvlolgolig betydelig mindre, end den vilde have været,

hvis de vare blevne undersoglc tidligere. Sammenligner man

de af Adjunkt Jespersen anførte Resultater med mine:

Hygroskopisk Vand

efter Jespersen.') eller Johiistrup.

3) Smed 6 rand, 24 Tom. mægtig . . 17 p. C. 15,7 p. C.

4) Parrotrand, 9V2 — — . . 24 — 13,3 —
seer man, at den første Bestemmelse af Fugtighedsmængden

nærmer sig mere til den, der her senere er anført for de andre

bornholmske Kul, som kun i kortere Tid have været udsatte for

Luftens Indvirkning.

b) Bagaa Systemet (kaldes nu Sorthat Kulværk). Nogle

af Kullagene i dette System udmærke sig ved en betydelig

Mægtighed, men Kullene ere overordentlig vandholdige maaske

paa Grund af, at Bagaa flyder tvers igjennem delte System,

og da de let afgive den største Del af det hygroskopiske Vand,

ere de meget udsatte for at revne og hensmuldre. For Tiden

bearbeides følgende Lag, hvoraf det sidstnævnte er det øverste:

Hygroskopisk Vand bortgaaet

i første Maaned. i de to følg. Maaneder.

5) Skillingsrand 14,9 p. C. 3,1 p. C.

6) Trealensrand 17,7 — 4,7 —
7) Apothekerrand 16,0 -- 3,4 —

c) Leuka Systemet (Hasle Kulværk). Ogsaa fra dette

System ere alle de Kullag blevne undersøgte, som for Tiden be-

arbeides, nemlig fra:

Hygroskopisk Vand bortgaaet

i første Maaned. i de to lølg. Maaneder.

8) Kultørverand 7,2 p. C. 4,4 p. C.

9) Stenkulsrand 6,0 — 3,4 —
10) Søndre Tykkerand ... 8,8 — 4,5 —
11) Smederand 8,2 — 4,0 —

Jespersen. En Skizze af Sorthat Kulværk paa Dornholm. Indbydelses-

skrift fra Rønne høiere Realskole 1866. S. 17.
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Prøverne fra Bagaa- og Basle Kulværker have kun henligget

en 14 Dages Tid udsal for Luftens almindelige Temperalur,

førend de bleve undersøgte, saa at de maa kunne betragtes som

normale bornholmske Kul med Oensyn til Fugtigheds-Mængden.

Kullene fra Bagaa- og Leuka-Systemet ere mig godhedsfuldt

leverede af Hr. Skolelærer Siersted i Hasle.

IH. Færøiske Kul.

Jeg har i det Foregaaende paavist, livor ringe Forskjel der

er imellem disse Kuls organiske Bestanddele, hvor meget end

Mængden af hygroskopisk Vand og Askebestaoddelene varierer.

Paa Grund heraf har jeg ikke fundet Anledning til at anstille

særskilte Analyser af Kul fra de mindre betydningsfulde Lag,

men begrændset Undersøgelsen til Kul fra de lo Findesteder,

hvor de optræde med større Mægtighed og af bedre Kvalitet,

nemlig fra

12— 14) Præstefjeldet i Kvalbø-Partiet, og

15— 17) oVester i Skaar« i Trangisvaag-Partiet.

Efter Brydningen have de henligget omtrent 1 Maaned, i

hvilken Tid de, som foran er nævnt, kun tabte omtrent Vap.C.

i Vægt. En Vægtfyldebestemmelse gav følgende Resultater:

Glandskul fra Præstefjeldet . . . 1,326 ved 12,9° C.

Skifrede Kul sammestedsfra . . 1,389 — 12,6° -

Hr. Gasværksbestyrer Howitz har underkastet de færøiske

Kul en Undersøgelse med Hensyn til deres Anvendelse som

Gaskul og tilladt mig at meddele de af ham derved erholdte

Resultater.

• 100 S færøiske Kul gav 560 engelske Cubikfod Gas, hvori

der fandtes 17 p. C. Kulsyre, og, efterat være renset derfor,

erholdtes 465 Cubikfod Gas, hvori fandtes 3,25 p. C. tunge Kul-

brinter, fortættede ved Brom.

Til Sammenligning skal anføres, at 100 E Pelawmain-Kul

gav 460 Cubikfod Gas, der ikke behovede at renses for Kul-
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syre, og som indeholdt 4,5 p. C. tunge Kulbrinter og 1,5 p. C.

Kulsyre. Lysstyrken visle sig al være følgende

:

Gasforbrug.

Pelawmain. Færøiske Kul.

1 Spermacetlys, der brændte 8*/4 Gram

Spermacet i Timen, svarer til 0,9 Cbf. 0,9 Cbf.

2 — 1,3 — 1,3 —
4 — 1,8 — 2,2 —
8 — 3,3 — 4,0 —

12 — 5,5 — .7,7 —
I heldigste Tilfælde er altsaa 1 Cbf, Gas af Pelawmain-Kul

lig 2,4 Spermacetlys og 1 Cbf. Gas af færøiske Kul lig 2 Sper-

macetlys. 100 S Pelawmain-Kul repræsentere altsaa 1104 og

100 Sb færøiske Kul 930 Spermacetlys. Pelawmain give 66 p. C.

gode Cokes, hvorimod de færøiske Kul give 60 p. C. Gokesgrus

uden Værdi.«

Delte sidste gjælder de færøiske Kul i Almindelighed, og

hidrører fra de skifrede Kul, der danne Hovedmassen, medens

der faaes gode Cokes af GlandskuUene; men deraf kan der ikke

tilveiebringes større Kvantiteter i ren Tilstand.

IV. Islandske Hul (Surturbrand).

Da de henhøre til Miocenformationen, maa de altsaa be-

tragtes som ægte Brunkul, og der er allerede anført, hvormeget

de ligne de færøiske Kul i Henseende til Indleiringen i basal-

tiske og doleritiske Bjergarter, og den vel bevarede Træstruktur,

kun have Lagene paa Island hverken den Mægtighed eller Ud-

strækning som paa Færøerne, ligesom ogsaa Mængden af Glands-

kul er ringere paa det førstnævnte Sted. En Prøve af Glands-

kul fra Vindfell ved Vopnafjord indeholdt

2,9 p. C. Aske

14,5 — hygroskopisk Vand,

Overs, over d. K. D. Vidensk. Selsk. Forh. 1873. 12



182

hvilket lyder paa et nært Slægtskab med de færøiske Glandskul.

De til Aoalyserne anvendte Kul ere

18—19) Surturbrand fra Bredavatn*) i Myra- Syssel,

ikke langt fra Borgarfjord. De have været opbevarede omtrent

1 Aar.

20) Surturbrand med jordagtigt Brud fra B riam slæk r i

Bardestrand-Syssel, hjembragt 1840 af Professor Steens trup

og har altsaa henligget over 33 Aar i Museet,

21) Surturbrand fra Vindfell ved Vopnafjord har fuld-

stændig Træstruktur, et ibenholllignende Udseende, og er ana-

lyseret umiddelbart efter, at den i Foraaret 1873 var bragt

hertil fra Island.

V. Grønlandske Kul.

De tilhøre fortrinsvis Miocenformationen og nogle af de der-

værende Kullag udmærke sig fremfor de islandske ved, at de,

have baade en betydelig Udstrækning og ikke ringe Mægtighed.

Jeg har benyttet de af Assistent Steenstrup paa hans Reiser

i Aarene 1871 og 1872 indsamlede Prøver fra

22) Skandsen paa Sydostkysten af Disco;

23) Ritenbenks Kulbrud ^) paa Disco ved Vaigat; og

1) Denne Prøve af islandske Kul leveredes mig i Foraaret 1872 af daværende

Stiftamtmand, nuværende Landshøvding Finsen i Reykiavik, og da jeg

ved Undersøgelsen deraf (Nr. 18) fik et Resultat, der afveg ikke lidet fra

alle andre Analyser af miocene Kul, frygtede jeg for, at der mulig var

begaaet en eller anden Feiltagelse fra min Side. Et Par Smaastykker,

som jeg havde tilovers, bleve da senere undersøgte (Nr. 19), og skjøndt

Kvantiteten var temmelig ringe til en Kul -Analyse, var det dog til-

strækkeligt til at bevise deres Identitet, og at der fra min Side ikke var

skeet nogen Forvexling. Senere har jeg ikke seet mig istand til at faae en

ny Prøve derfra.

*) I Flora fossilis arctica S. 5 har Heer meddelt de af Dr. Wartha fore-

tagne Analyser af grenlandske Kul, tørrede ved 100 Grader, hvorefter de

skulde indeholde:
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24) Hareø, ved Mundingen af Vaigat. De sidste ligne de

mere jordagtige Varielelor af Brunkul og cre især blevne be-

kjendle ved, at der deri findes en stor Mængde Rav, udskilt i

smaa nyreformige Partier.

Endvidere har jeg undersøgt en mig af Fir. Kolonibestyrer,

Dr. Rudolph leveret Prøve fra

25) Inneritfjorden i Uperniviks Distrikt, hvor der findes

flere Kullag.

De tre førstnævnte Kullag have en ikke ringe Betydning, da Be-

boerne ved Vaigat hente derfra en Del af det Brændsel, de bruge.

VI. Jydske Brunkul.

Som bekjendl forekommer der miocene Brunkullag i Jyl-

land; men paa nogle Steder er del Lagenes ringe Udstrækning, og

paa andre Vanskelighederne ved Brydningen i det løse Glimmer-

sand og Glimmerler, der hidtil har forhindret, at de have fundet

større Anvendelse. Den her undersøgte Prøve af

26) Brunkul fra Vesterskov ved Silkeborg hidrører fra en

større Brydning, som Fabrikant Drewsen lod foretage i Aaret

Udelades nu Vandmængden i de af mig fundne Resultater, faaes for

C. H. O. Aske.

Skandsen . . . 65,2 4,2 23,i 7,5

Ritenbenk . . 63,9 4,5 26,6 5,0

hvoraf kun Analyserne af Kullene fra Ritenbenks Kulbrud give sam-

stemmende Resultater. De af mig undersogte Kul ere udvalgte saa om-

hyggeligt som muligt, for at faae normale Kuls Sammensætning, hvilket

ogsaa giver sig tilkjende i den store Overensstemmelse imellem deres

Restanddele, medens derimod deaf Dr. Wartha undersøgte fra Skandsen

maa være tagne af meget lerblandede Kul. Analysen af dem, der ere

betegnede Diseo uden bestemt Lokalitet, seer noget mistænkelig ud paa

Grund af den overordentlig ringe Mængde Ilt og store Mængde Kulstof,

hvorfor ogsaa Heer udtrykkelig udhæver, »at de i denne Henseende for-

holde sig som ægte palæophyliske Stenkul«. Heer s Prøver ere ind-

samlede af C ol o mb, først bragte til Dublin og senere til Ziirich. Hvis

der ikke er skeet en Forbytning med virkelige Stenkul andetstedsfra,

ved at de saaledes ere gaaede igjennem flere Hænder, før de bleve under-

kastede en Analyse, maa de antages at stamme fra et ubekjendt Lag af

ældre eller ogsaa stærkt omdannede yngre Kul. De minde noget om

Hredavatn-Kul, der dog ikke naa dem i Henseende til Kulstofmængden

(84,3 p. C. i askefrie Kul).

12*
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A. Lufttørrede Kul.

jva Findested. Kulstof. Brint.
Ilt og

Kvælstof.
Aske.

a) Engelske Stenkal.

1. Haslings Hartley

2. Ravensworth

bj Bornholmske Jurakai.

3. Smederand. Sorthat . . .

4. Parrotrand

5. Skillingsrand. Bagaa . . .

6. Trealensrand

7. Apothekerrand

8. Kultoiverand. Hasle . . .

9. Stenkulsrand

10. Sondre Tykkerand

1 1. Smedeland

c) Færøiske Kul.

12. Glaudskul. Fræstefjeld . .

13. Skiferkul

14. Flis

15. Glandskul. Vester i Skaar

16. Skiferkul 1

17. Skiferkul JI

d) Islandske Brunkul.

18. Hredavatn. Borgarfjord . .

19. - — . .

20. Briåmsiækr. Bardestrand .

21. Vindfell. Vopnafjord . . .

e) Grenlandske Brunkul.

22. Skandsen. Disco

23. Ritenbenks Kulbrud ....

24. Hareø

25. Innerit. Cperniviks Distrikt

f) Jydske Brunkul,

26. Silkeborg. Vesterskov . . ,

73,8

74,7

51.9

47,7

50,3

47,2

44,5

48,9

48,0

42,6

44,6

60,9

56,7

42,6

61,0

52,8

46,6

61,8

59,5

34,2

48,0

52,5

54,4

52,7

55,8

40,9

4,1

4,2

3,5

3,4

2,8

2,7

5,t

3,3

3,1

3,0

3,5

4,1

3,9

2,6

5,9

3,5

3,2

4,8

4,6

2,6

3,3

3,4

3,8

4,2

5,7

3,0

11,2

11,1

16,8

16,4

14,9

14,2

14,6

15,4

14,1

13,1

12,9

20,3

17,4

15,4

18,2

17,1

15,2

11,7

10,9

17,7

18,4

18,6

22,6

19,2

19,3

26,5

0,8

1,3

12,1

19,2

12,8

7,6

4,4

8,1

10,2

19,8

18,5

2,5

10,7

29,3

2,5

9,2

16,2

17,3

20,8

30,0

12,4

6,0

4,3

5,7

5,7

10,0
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B. Aske- og Tand frie kul.
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1861, og hvorved der blev udvundet omtrent 1000 Tdr. af et Lag,

der havde en Mægtighed af 2 Pod 6 Tommer, og ere enten aldeles

træagtige, eller have en jordagtig Textur og brun Farve. De her

undersøgte Brunkul tilhøre den sidste Slags og ere noget svovl-

holdige, hvorfor de gjerne ere beklædte med en Mængde sraaa

Gibskrystaller. De have været opbevarede her i Museet i 5 Aar.

Sammenlignes nu de her meddelte Resultater, vil man lettest

kunne bedømme baade Forskjellighederne og Overensstemmel-

serne mellem Grupperne indbyrdes, saavelsom mellem Kul hørende

til samme Gruppe, ved at betragte Tabel B. I den sidste er

baade Aske og hygroskopisk Vand udeladt , da de virke for-

styrrende ind paa en saadan Sammenligning. Kulstofmængden
varierer i de i Tabel B meddelte Analyser mellem 83 og 58 p. C,

Iltmængden mellem 12 og 38 p. C, medens Brintmængden
kun er underkastet ringe Forandring. Newcastle-Kullene danne den

ene, de jydske Brunkul den anden Grændse, hvorimellem alle de

andre ere beliggende; men naar man undtager de islandske Kul fra

Hredavatn og fra Briåmslækr, af hvilke de første i Henseende til

den elementære Sammensætning nærme sig meget til Newcastle-

Kul, de sidste til jydske Brunkul, altsaa netop til begge Extremer,

saa er der ellers forholdsvis kun ringe Forskjel mellem dem.

Spørgsmaalet om , hvorvidt en given Slags Kul skal hen-

regnes til Stenkul eller Brunkul er naturligvis meget let at

besvare, naar man indskrænker den sidste Benævnelse til alene

at gjælde de tertiære Kul, og den første de ældre Kul, under

Forudsætning af, at man fra Leiringsforholdene eller Forsteningerne

kjender Kullagenes Stilling i den almindelige Formationsrække

;

men det er netop derom vi savne Oplysning for de færøiske Kuls

Vedkommende. Naar man uddrager Middeltallene af Bestand-

delenes Mængde i Stenkul og Brunkul af den store Mængde

Analyser, der nu foreligge*), da findes der efter Knappe) i

'j i Zincken, Die Physiographle der Braunkohle, 1867, S. 24 og i Er-

gånzungen zu d. Physiogr. d. Braunk. , 1871, S. 4 anføres ikke mindre

end 160 Analyser af Brunkul.

') Lehrbuch der chemischen Technologie. 1865. I. S. 193 og 208.
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C. H. O og N.

Stenkul . . . 84,0 6,1 10,9 efter 238 Analyser

Brunkul. . . 66,5 5,6 27,9 — 126 —
Denne meget væsentlige Forskjel mellem disse to Grupper af

Kul er begrundet i al Forkulningsprocessen, taget ganske i Al-

mindelighed, er skreden videre frem ved hine end ved disse,

den være nu fremkaldt ved en eller flere af de Aarsager, der

medvirke derved, som f. Ex. Varme, Tryk eller Indvirkning

af jernholdigt Vand. i ovenstaaende Middeltal sees nu aldeles

ikke de. talrige Overgange mellem disse to Grupper, og det er

umuligt i Virkeligheden al trække en saa skarp Grændse imellem

dem , som den Middeltallene angive. Saasnart de ældre Kul

have været udsatte for en mindre Forandring, nærme de sig

baade i Henseende til Bestanddelenes relative Mængde og Ud-

seende mere til Brunkullene; naar derimod Brunkullene (tertiære

Kul) have været stærkt paavirkede af de ovenfor nævnte Ind-

virkninger, nærme de sig mere til Stenkullene. Der kan derfor

findes brunkuUignende Kul blandt Jurakul og stenkullignende

blandt de tertiære Brunkul. Heri maa man nærmest søge

Aarsagen til, at Kul fra forskjellige Formationer dog

kunne slaa hinanden saa nær, som Tilfældet er med de

bornholmske, færøiske og grønlandske Kul, hvor Bestanddelenes

relative Mængde kun varierer forholdsvis lidet indenfor hver

Gruppe, saavelsom at der paa den anden Side kan være saa

stor en Forskjel mellem de islandske Kul indbyrdes, om hvilke

det dog maa antages for aldeles afgjort, at de tilhøre samme

Formation.

Leiringsforholdene ved de bornholmske Jura-Kul gjør det

nemlig i høi Grad sandsynligt, al de i den ringe Dybde, hvori

de hidtil ere blevne bearbeidede, ikke have været udsatte for

synderlig Paavirkning af Varme eller Tryk, medens vi derimod

ved de færøiske og grønlandske Kul, der ere dækkede af mæg-

tige Basalt- og Dolerilmasser, iagttage en ligesaa vidt frem-

skreden Forkulningsproces, som ved hine. Forskjellen er især
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jeg ikke finder omtalt, og som jeg derfor skal tillade mig at

meddele. Jeg har nemlig fundet, al Gummisyren undertiden

lider den nævnte Forandring uden Tørring, og, hvad der er

meget vigtigere , at den i Modsætning dertil under visse Om-

stændigheder kan faaes i en Tilstand , hvori den kan tørres

ved 100°, uden at gaae over til Metagummisyre.

Hvad det Første angaaer, da iagttog jeg det første Gang

ved en Gummi, der i enhver Henseende maatte ansees for eo

Vare af bedste Sort (gi. arab. elect.) og anvendtes ligefrem, som

den var indkjøbt. Den blev opløst ved almindelig Temperatur

til en Sliim af sædvanlig Styrke, og Slimen blev blandet først

med fortyndet Saltsyre, indtil den var nogenlunde stærkt suur*),

og strax derefter med tre til fire Maal Viinaand af 93 pCt.

Efter Udvaskning med Viinaand blev det endnu fugtige Bundfald

alter opløst i Vand, Opløsningen atter blandet med Saltsyre og

Viinaand, og den saaledes for anden Gang udskilte Gummisyre

skyllet med Viinaand og hensat 48 Timer i et tildækket Glas

med Viinaand af 93 pCt., inden den bragtes paa Filter, for af

udvaskes fuldstændigt. Umiddelbart efter denne Udvaskning,

altsaa uden paa nogensomhelsl Maade at have været tørret, op-

løste den sig ikke mere i Vand, men gav en tyk Gelee der-

med. — See ogsaa den til 100° opvarmede Gummi, Side 192,

foroven.

1) Jeg er baade her og senere ved Gummisyrens Fremstilling afveget fra

Neubauer deri, at jeg ilike som han har tilsat Saltsyre, indtil Blandingen

kun var svagt suur, men, for lettere at fradrage Gummisyren den Kalk

o. a. 1., hvortil den i Gummien er bunden, indtil den var nogenlunde'stærkt

suur. — Til Oplysning om den Betydning, som den gummisure Kalks

Uopløselighed i Viinaand har ved dette Arbeide, skal jeg tilføie, at en

Blanding af reen Gummisyre (en Deel af den nedenfor under d omtalte,

tolv Gange rensede) og Chlorcalcium gav med Viinaand et Bundfald, som

efter Filtration (Filtratet reagerede kjendeligt suurt, d. e. indeholdt frigjort

Saltsyre), Udvaskning med Viinaand, indtil det var chlorfrit. Tørring

o. s. V. , indeholdt 2.17 pCt. Kalk (altsaa næsten lige saa meget som na-

turlig Gummi), — og at en anden Blanding af samme Art, som var gjort

kjendelig suur med Saltsyre, paa samme Maade gav et Bundfald, som

indeholdt 0.89 pCt. Kalk.
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Man kunde formode, at Gummisyrens Forandring i delle

Tilfælde blot skyldtes dens temmelig lange Elenstand med Viin-

aauden, der ved sin Evne til at optage Vand maaskee i Længden

kunde have samme Virkning paa Bundfaldet som en Tørring.

Men en anden Gummi, der som Vare stod ved Siden af den

her anvendte og behandledes paa samme Maade, gav en Gummi-

syre, som efter ligesaa lang Henstand med Viinaand af samme

Slyrke, for en Deel endog med Viinaand af 98 pCt. , var fuld-

kommen opløselig og først tabte Opløseligheden ved at tørres

ved 100°.

Ifølge Udfaldet af disse og andre lignende Forsøg, hvor

Uopløseligheden først indtraadte ved Tørringen, og da atter i

nogle Tilfælde ved almindelig Temperatur, men i andre først

ved 100°, skjønner jeg ikke rettere end, at Neubauers ovenfor

anførte tredie Sætning maa formuleres noget anderledes, saa-

som: at Gummisyre (Arabinsyre, Arabin), som er udskilt af en

ved almindelig Temperatur (det Nærmere herom, see ndfr.)

tilberedt Gummisliim, er tilbøielig til at gaae over i en uop-

løselig Modification, men at Letheden, hvormed dette skeer, for

en væsentlig Deel beroer paa den nærmere Beskaffenhed af den

anvendte Gummi; Forandringen indtræder i nogle Tilfælde under

Udvaskningen, i andre under Tørringen ved almindelig Tempe-

ratur, atter i andre først ved 100°.

Hvad der betinger den i saadan Henseende paaviselige Forskjel

ved Gummien, som gaaer i Handelen, vil neppe være let at ud-

finde, og jeg maa lade staae hen, om den kan henføres til de

forskjellige Arter af Træet, hvoraf Gummien vindes, eller til

forskjellige Jordbunds- eller Veirligsforhold o. s. v., — men jeg

skal dog , til Oplysning om , at Varmen , som Gummien har

været udsat for, kan have Indflydelse i den nævnte Henseende,

anføre et Forsøg, ved hvilket eet og samme Slags Gummi gav

en ulige opløselig Gummisyre, eftersom den anvendtes ligefrem,

eller efter i fast Tilstand at have henstaaet et Par Timer ved

100°. I det første Tilfælde var Gummisyren nemlig baade efter
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første og anden Behandling med Saltsyre og Viinaand opløselig,

i det sidste blev den strax efter første Behandling og i blot

udvasket, ikke tørret, Tilstand geleeagtig med Vand. Men heller

ikke dette Forhold gjenflndes altid
;

jeg har truffet Gummi, som

i den Henseende ikke leed nogen kjendelig Forandring ved 100*^.

Denne iagttagelse, at Gummisyrens Tilbøielighed til at gaae

over til Metagummisyre , kunde forøges ved en forudgaaende

Opvarmning af selve Gummien, fremkaldte den Formodning hos

mig, at en længere Henstand med Vand, ved almindelig Tem-

peratur eller i Varmen, maaskee kunde have den modsatte Virk-

ning. Følgende Forsøg vise, at det virkelig forholder sig saa-

ledes. Til ethvert af dem blev Gummien først opløst ved

almindelig Temperatur til en Sliim af sædvanlig Styrke; at der

til dem alle er anvendt eet og samme Slags Gummi, er en

Selvfølge.

a) Een Deel behandledes i friskt tilberedt Tilstand

med fortyndet Saltsyre og Viinaand, og Bundfaldet udvaskedes,

indtil det var ganske frit for Chlorbrinle. Den udskilte Gummi-

syre opløste sig, ogsaa efter at være tørret ved 100*', fuld-

stændigt 1 Vand; men efter at være behandlet endnu engang paa

samme Maade*), begyndte den at vise Forandring. Den taalte

nemlig at tørres ved almindelig Temperatur, men tørret ved

100°, gav den en tyk Gelee med Vand.

b) En anden Deel hensattes i en lukket Flaske i 6 Uger

ved almindelig Temperatur og behandledes derefter paa

samme Maade som den foregaaende. Den udskilte Gummisyre

var ogsaa efter for anden Gang anvendt Saltsyre o. s. v. næsten

ganske opløselig efter Tørring ved 100°; den efterlod kun nogle

faa Fnug. Behandlet for tredie Gang paa samme Maade, blev

1) Her og andensteds i denne Meddelelse maa dette furstaaes saaledes: at

kun en Deel af det udvaskede Gumraisyrebundfald blev hensat til Tørring,

for derefter at prøves med Hensyn til Opløseligheden. Den videre Be-

handling med Saltsyre og Viinaand angaaer altsaa kun den øvrige, ikke

tørrede Deel. — Bundfaldets Tørring ved 100° er overalt udført ved

24 Timers Henstand i Dampapparatets Tørringsrum.
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den efter Tørring ved almindelig Temperatur noget geleeagtig,

og efter Tørring ved 100° meget geleeagtig ved Tilsætning af

Vand.

c) En tredie Deel hensattes i en lukket Flaske i 15 Uger

ved almindelig Temperatur og behandledes derpaa ligesom

de foregaaende. Da den hele Behandling var gjentaget syv

Gange, begyndte Gummisyren efter Tørring ved 100° at opløse

sig mindre let, men først efter den tiende Behandling blev den,

efter ligeledes at være tørret ved 100°, tyk geleeagtig med Vand.

d) En fjerde, friskt tilberedt Deel hensattes i en lukket

Flaske i 24 Timer i Dampapparatets Tørringsrum, og

den ene Halvdeel af denne Sliim behandledes derpaa ligesom

ovenfor (om den anden Halvdeel, see nedenfor). Den deraf ud-

skilte, ved 100° tørrede Gummisyre vedblev at være opløselig,

saalænge Forsøget fortsattes, d. v. s., indtil den hele Behandling

var gjentaget tolv Gange. — Efter den femte Behandling blev

den prøvet med Hensyn til ildfaste Stoffer; den gav ingen Aske

og kunde altsaa hverken dengang eller senere skylde sin Op-

løselighed lil endnu tilstedeværende Kalk o. a. 1.

Altsaa: En Opløsning af samme Slags Gummi behøvede

i de tre første Tilfælde efter sin forskjellige Alder en to, tre og

ti Gange gjentagen Behandling med Saltsyre og Viinaand, for at

den deri indeholdte Gummisyre kunde fremtræde i en uopløselig

Form, og naaede i det fjerde Tilfælde, hvor den havde været

varmet, slet ikke dertil. — Jeg skal tilføie, at en Gummi af et

andet Indkjøb, behandlet som under <?, forholdt sig ligesom den

der anvendte; den hele Behandling fortsatles 12 Gange, uden

at den ved 100° tørrede Gummisyre ophørte at være opløselig.

For ved et Forsøg i modsat Retning af d at komme til end

sikkrere Kundskab om den høiere Temperaturs Indflydelse paa

den opløste Gummi, blev den anden Halvdeel af den der til-

beredte Sliim inddampet i Vandbad til Tørhed, og den tilbage-

blevne taste Gummi hensat 24 Timer i Dampapparatets Tør-

ringsrum, dernæst opløst i koldt Vand og behandlet med Salt-
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syre og Viinaand ligesom de f'oregaaende. Efterat denne Be-

handling var gjentaget fem Gange, opløste Gummisyren sig ikke

• mere efter Tørring ved 100°, men gav en tyk Gelee med Vandet.

Altsaa: Den samme Gummi, som havde tabt Evnen til at give

uopløselig Gummisyre, havde nu for endeel gjenvunden sin op-

rindelige Beskaffenhed.

Fremstillet af i længere Tid opvarmet Gummisliim, danner

Gummisyren altsaa en mere udpræget Modsætning til Meta-

gummisyren, end Neubauers Arabinsyre. Om den forekommer

i Naturen under en saadan Form, eller om gummisuur Kalk,

saaledes som den indeholdes i den opvarmede Sliim, har sin

naturlige Repræsentant, ligesom den ved Kunst frembragte meta-

gummisure Kalk har det i Cerasinet, maa Fremtiden lære. Men

det synes mig i ethvert Tilfælde klart, at Neubauers Arabinsyre

maa siges at staae paa Overgangen imellem den af mig frem-

stillede, ogsaa i tørret Tilstand opløselige Gummisyre og den

uopløselige Metagummisyre, idet den paa den ene Side danner

det ligefrem opløseh'ge Kalksalt, hvoraf Gummi væsentligst be-

slaaer, og ligeledes kan udskilles deraf i opløselig Tilstand, hvad

der ikke er Tilfældet med Melagummisyren i dens Forbindelser, —
og paa den anden Side ret let, om end ikke altid lige let, gaaer

over til Metagummisyre, hvad der ikke er Tilfældet med den af

opvarmet Sliim udskilte Gummisyre. Fra den mere eller mindre

fremrykkede Mellemtilstand, hvori Arabinsyren indeholdes i al-

mindelig Gummi, kan den omdannes fuldstændigt i begge Ret-

ninger, til den ene Side nemlig, som Gélis har viist, ved Op-

varmning af den faste Gummi til 150°, og til den anden Side,

som jeg her har viist, ved længere Opvarmning af den opløste

Gummi.

Imidlertid er Gummisyre, som er fremstillet ad den oven-

nævnte Vei, dog ikke saa bestandig, at den ikke nok kan om-

dannes til Metagummisyre, naar den opvarmes til over 100°.

Ved 130° er Omdannelsen endog temmelig fuldstændig. Jeg

udsalte saaledes Gummisyre, som paa den anførte Maade var
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behaodlet lolv Gange med Saltsyre og Vilnaand, og som ikke

labte sin Oploselighed ved 24 Timers Henstand ved 100°, i tre

Timer for en Varme af 130° og fandt, at den derved blev saa

godt som uopløselig. Selv ved flere Dages Henstand med Vand

udbolnede den da kun til klare, geleeagtige Klumper, og, anvendt

som Pulver, gav den paa samme Maade en tyk, geleeagtig Grød,

som efter Omrystning med mere Vand og ny Uenstand dannede

en samlet Afsætning paa Karrets Bund. I den ovenstaaende

Vædske var saa godt som Intet opløst; den gav efter Afhelding

og Tilsætning af et Par Draaber Saltsyre kun et overraaade

svagt Bundfald med Viinaand og indeholdt altsaa kun en meget

ringe Mængde opløselig Gummisyre.

Ogsaa ved lang Opbevaring i fast Tilstand lider saadan

Gummisyre nogen Forandring i sin Opløselighed og nærmer sig

da atter til Neubauers Arabinsyre. Jeg tørrede Størstedelen af

den ved Forsøget d erholdte Syre ved almindelig Temperatur og

lod den derefter henstaa i et lukket Glas i 16 Maaneder. Ved

nu at prøve dens Opløselighed ligefrem, fandt jeg vel ingen

Forandring; den opløste sig godt, og dens Opløsning lod sig

filtrere paa sædvanlig Maade. Men lod jeg den først henstaa

24 Timer ved 100°, da paavirkedes den meget vanskeligere af

Vandet end tidhgere, og Opløsningen lod sig ikke ligefrem, men

kun paa et Sugeapparat, filtrere fra den efter 24 Timers Hen-

stand endnu uopløste Deel. Det Gjennemløbne gav med Viin-

aand og lidt Saltsyre et rigeligt Bundfald , der forholdt sig som

Gummisyre og navnlig opløste sig med største Lethed i Vand.

Det Foregaaende viser:

1. at den opløselige Arabinsyres Overgang til uopløselig Arabin-

syre (Metagummisyre) ikke betinges uf dens Keenhed og

Tørhedstilstand alene, men ogsaa af den Maade, hvorpaa

den anvendte Gummi har været behandlet. Den indtræder

lettere, naar Gummien i tør Tilstand har været opvarmet,

inden den opløsles for at behandles videre med Saltsyre

og Viinaand, — og vanskeligere, naar Gummien, efter at
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være opløst, har henstaaet længe eller har været opvarmet,

inden den behandledes videre, saa at

2. Gummisyre, som fremstilles af en Gummiopløsning, der har

henstaaet 24 Timer ved 100°, endog ganske mangler den

af Neubauer for Arabinsyre fremhævede Egenskab: ikke at

kunne tørres ved 100°, uden at tabe Opløseligheden. Dette

skeer først ved en høiere Varme (130°).

3. Saadan Gummisyre (2) danner altsaa en mere udpræget

Modsætning til Metagummisyren end den af sædvanlig

Gummi fremstillede Arabinsyre , som i det Hele fremtræder

som et, snart mindre, snart mere fremrykket Led imellem

hine to.
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Om Adskillelsen af lede Syrer fra almindelig Harpix.

Af

C. Barfoed.

JiLedens Adskillelsen af Harpixer fra Fedtstoffer i nogle Til-

fælde er let at udføre, selv om der forlanges en qvantitativ Be-

stemmelse, saa frembyder den i andre Tilfælde store Vanskelig-

heder, ikke blot i qvantitativ, men ogsaa i qvalitativ Henseende.

Delte Gnder navnlig Sted, naar Harpixen er opløselig i Viinaand,

Æther og Alkalier, og Fedtstoffet bestaaer af fede Syrer med

lavt Smeltepunkt, altsaa naar f. Ex. almindelig Harpix (Fyrre-

harpix, Colophon) skal skilles fra almindelige fede Syrer med

fremherskende Oliesyre. For en fuldstændig Undersøgelse af

saadanne Blandinger og, hvad der falder sammen dermed, af

blandede Harpix- og Fedtsæber af almindelig Beskaffenhed har

man hidtil savnet tilfredsstillende Methoder.

Blandt de bekjendte Fremgangsmaader for saadanne Sæbers

qvalitative Analyse er den, som skyldes Gottlieb, utvivlsomt

den bedste. Den støtter sig paa, at «harpixsuur» Magnesia er

nogenlunde opløselig i kogende Vand, medens de fede Syrers

Magnesiasalte ere uopløselige deri, og bestaaer nærmest i en Bund-

fældning af en kogheed Opløsning af Sæben med svovlsuur

Magnesia, Kogning i et Par Minuter, Filtration af den hede

Blanding og Tilsætning af svag Svovlsyre til Filtratet*). Men der

er dog den Mangel ved den, at, selv naar den givne Blanding

indeholder en ret betydelig Mængde Harpixsæbe, kan den

•) D J. Gottlieb: Polizeilich-chemische Skizzen, Leipzig 1853, S. 139.

0?ers. over d. K. D. Vidensk. Selsk Forh. 1873. 13
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endelige Reaction for Harpixen ved Syrens Tilsætning være

svag, hvilket kommer deraf, at den harpixsure Magnesia indhylles

og indklislres i de fede Syrers i Varmen bløde, seige og klæb-

rige Magnesiasalte, og unddrages derved Vandets Paavirkning.

Delte finder Sted i en desto høiere Grad, ikke blot jo mere

Fedtsæben udgjør mod Harpixsæben, men ogsaa jo mere Olie-

syren udgjør i Forhold til de faste fede Syrer, og da nu de

almindelige Sæber indeholde en betydelig Mængde Oliesyre, saa

faaer Prøven netop ved Blandinger af dem et mindre tilfreds-

stillende Udfald, end den, alt Andet lige, vilde faae der, hvor

de fede Syrer væsentligst bestode af Stearinsyre og Palmitinsyre.

Derfor indtræffer det let, at Filtratet fra den kogte Blanding

indeholder en saa ringe Mængde harpixsuur Magnesia, at det

ikke giver et tydeligt Barpixbundfald, men kun bliver hdt uklart,

ved Svovlsyrens Tilsætning. I saa Fald maa den sure Vædske,

ligeledes efter Gottliebs Anviisning, blandes med Æther, og

Ætheren atter fraskilles ved en Pipette el. 1. og afdampes, om

der maaskee paa den Maade kan faaes en tydelig Reaction. —
Hvad man altid sætter Priis paa i den qvalitative Analyse: at

faae en Reaction, hvis Styrke svarer nogenlunde til det Mængde-

forhold, hvori vedkommende Stof er tilstede, savner man alt-

saa her.

Hvad dernæst den qvantitative Analyse af saadanne Blan-

dinger angaaer, da har Sulher I and*) foreslaaet at udskille og

paa sædvanlig Maade at bestemme de fede Syrer og Harpixen

under Eet og derefter at behandle en afveiet Deel af denne

Blanding ved 100° med stærk Salpetersyre saalænge som der

udvikles Salpetersyrling i kjendelig Mængde. Derved skal nem-

lig Harpixen omdannes til Terebinsyre, som kan holdes opløst

at' Salpetersyren, medens de fede Syrer — bortseet fra, at Olie-

syren omdannes til Elaidinsyre, hvilket ingen Indflydelse har

') J. Suttierland: Process for the estimalion of resin in soaps: Chemical

News, ed. by Crookes, London, 1866, Nr. 359, pg. 185.



I9y

paa Væglen ,
— ikke skulle angribes synderligt deraf. Ved

blandingens Afkøling faaes da en størknet Fedlkage, som skal

skilles fra den sure Vædske, renses ved gjentagen Omsmeltning

først med Salpetersyre og derefter med Vand o. s. v. og veies.

Forskjellen imellem den her erholdte Vægt og Vægten af det

anvendte Stof giver Vægten af Harpixen. Men efter Udfaldet

af endeel Forsøg, som jeg har anstillet med Harpix og fede

Syrer hver for sig, omdannes hiin langtfra saa let fremfor disse,

at en qvantitativ Methode med Udsigt til et brugbart Resultat

kan støttes derpaa*).

Da Sutlierland ikke liar angivet, at Salpetersyren skal have en be-

stemt Styrke (han siger blot »strong nitric acid«), turde man vel antage,

at det ikke kom saa noie an derpaa; men da det første Forsøg, som
jeg anstillede for at prove Methodens Brugbarhed, var meget utilfreds-

stillende, og dette maaskee kunde tilskrives, at Salpetersyren ikke tiavde

havt den rette Styrke, har jeg ved endeel andre Forsøg, som jeg skul

meddele nedenfor, Skridt for Skridt formindsket Syrens Vægtfylde fra

1.50 til 1.475, 1.45, 1.40 Og 1.30. Ved alle Forsøgene var Salpetersyren

reen ; Harpixen var knuust lyst Colophon, og de fede Syrer, som vare

fremstillede af almindelig hvid Handelssæbe, besad et Smeltepunkt af 30°.

Ved Forsøgene bestemte jeg først, hvorlænge 2 Grm. Harpix maalte be-

handles med Salpetersyren, for at Opløsningen ogsaa efter Afkøling,
hvad Methoden jo kræver (see ovfr.), kunde holde sig klar, og anstillede

derefter et tilsvarende Forsøg med feed Syre og bestemte, hvormeget

Fedt der efter Udløbet af den for Harpixen fundne Tid endnu var

uopløst.

1. Forsøg med Syre af Vf. 1.50. a) 2 Grm. Harpix blev i en

lille Kolbe overgydt med 5 Cub. Cent. Syre. Der fremkom strax en over-

maade heftig Udvikling af bruunrøde Dampe, og Blandingen ophedede

sig saa stærkt, at Opvarmning udenfra var overflødig. Efter 6 Minulers

F'orlob dannede det Hele en Opløsning, som holdt sig klar efter Afkøling.

— b) 1.919 Grm. fede Syrer, overgydt med 5 Cub. Cent. Syre, frem-

bragte ligeledes en heftig Udvikling af Salpetersyrling o. 1., men da

denne snart tog noget af, og Blandingen var mindre varm end den fore-

gaaende, sattes en lille Viinaandlampe et Par Minuter under Kolben,

lifter Udløbet af de 6 Minuter afkøledes Kolben hurtigt ved Nedsænkning

i koldt Vand, og efter passende Henstand heldtes Salpetersyren fra det

størknede Fedt. Dette omsmeltedes et Par Gange med Vand , bragtes

derefter paa et tørret og veiet Filter, vaskedes her yderligere med koldt

og varmt Vand og hensaltes i et lille Bægerglas ved 100° for at veies

efter Vandets Fordampning. Det veiede 1.18 Grm.; der var altsaa opløst

13*
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Under disse Omstændigheder har jeg ved mine Arbeider

over de organiske Stoffers Analyse fundet Anledning til at gjøre

Adskillelsen af de nævnte Stoffer til Gjenstand for en Under-

søgelse, hvis Resultater jeg her skal meddele.

0.739 eller 38.5 pCt. af hvad iler var anvendt. Uen fraheldte Salpetersyre

blev meget uklar ved Fortynding med Vand.

2. ForsDg med Syre af Vf. 1.475. Da 5 Cub. Cent. Syre ikke

var tilstrækkeligt til at give en klar, tyndflydende Opløsning med 2 Grm.

Harpix (efter 15 Minuters Opvarmning var Blandingen efter Afkøling vel

nogenlunde klar, men tykflydende og seig, omtrent som Terpentin), an-

vendte jeg: a) 2 Grm. Harpix og (O Cub. Cent. Syre. Der fandt strax

en meget heftig Udvikling af Salpetersyrling o. 1. Sted , og ved derpaa

følgende Opvarmning ved en lille Viinaandlampe fik jeg efter i det Hele

5 Minuters Forløb en Opløsning, som ogsaa efter Afkøling holdt sig klar.

— b) 2.012 Grm. fede Syrer, opvarmet med 10 Cub. Cent. Syre i samme
Tid, derefter afkølet og behandlet videre paa samme Maade som under

(1), efterlod 1.077 Grm. uopløst Fedt; der var altsaa opløst 0.935 Grm.

eller 46.5 pCt. af hvad der var anvendt. Ogsaa her var der en stærk

Udvikling af Salpetersyrling. Den fraheldte Salpetersyre blev meget uklar

ved Fortynding med Vand.

3. Forsøg med Syi e af Vf. 1.45. a) 2 Grm. Harpix og 10 Cub.

Cent. Syre opvarmedes ligesom ved det foregaaende Forsøg i en lille Kolbe

til jævn Kogning. Efter 45 Minuters Forløb var Harpixen omdannet

saavidt, at Opløsningen holdt sig klar ei'ter Afkøling. — b) 2.20i Grm.

fede Syrer opvarmedes ligeledes med 10 Cub. Cent. Syre til jævn Kog-

ning i 45 Minuter. Ved Afkøling erholdtes en Fedtkage, som, skilt fra

Salpetersyren og behandlet videre paa ovennævnte Maade (1), gav 0.994

Grm. Fedt; der var altsaa opløst I.207 Grm. eller 54.8 pCt. af hvad der

var anvendt. Ved begge Forsøgene var der hele Tiden en stærk Udvik-

ling af Salpetersyrling.

4. Forsøg med Syre af Vf. I.40, a) 2 Grm. Harpix behandledes

paa forannævnte Maade med 10 Cub. Cent. Syre og gav efter henved

halvanden Times Opvarmning en Oplosning, som holdt sig klar ved

Afkøling. — b) 2.011 Grm. fede Syrer, behandlet paa samme Maade,

opløste sig i Løbet af den anførte Tid saa fuldstændigt i Syren, at der

efter Blandingens Afkøling ikke var Spor af Fedt at bemærke paa dens

Overflade; først under længere Henstand udskilte der sig nogle løse Gryn

eller Skæl, der ikke lode sig skille fra Syren ved Afhelding, men hvis

hele Mængde kunde anslaaes til et Par Centigram. Ved en Gjentagelse

af Forsøget var Resultatet det samme. Den salpetersure Opløsning ud-

skilte ved Tilsætning af Vand en rigelig Mængde af den af Laurent i

Annales de chimie et de physique, 18;]7, T. G6, pg. 158, beskrevne Syre-

blanding , og havde efter Fortyndingen en stærkt fremtrædende Lugt af

Butyrinsyre.
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Jeg skal først omtale den qvalilative og derefter don (|van-

titalive Analyse af saadanne Blandinger.

I.

Naar almindelig Harpix skal paavises ved Siden af de al-

mindelige fede Syrer, maa der tages Hensyn til, om de sidste

bestaae væsentligst af Stearinsyre og Palmitinsyre, eller af Olie-

syre. I det første Tilfælde er Undersøgelsen meget lettere end

i det sidste. Jeg skal omtale hvert Tilfælde for sig.

A. Ved Undersøgelsen af en Blanding af almindelig Harpix

og fede Syrer med overvejende Stearinsyre og Palmi-

5. Forsøg med Syre af Vr. 1.30 Da et Forsøg med 2 Grm.

Harpix og 10 Cub. Cent. Syre viste, at der iklvc lod sig udrette Noget

dermed, idet det Hele efter 1 Times Opvarmning dannede en terpentintyk,

uklar Masse, naar den afkeledes (Harpixen var altsaa endnu ikke fuld-

stændigt omdannet), og efter 10 Minuters yderligere Opvarmning blot

dannede et seigt Skum, anvendte jeg: a) 2 Grm. Harpix og 20 Cub.

Cent. Syre. Efter henved to Timers Opvarmning kunde Opktsningcn holde

sig klar ved Afkøling, b) 2.209 Grm. fede Syrer, behandlet paa samme
Maade med 20 Cub. Cent. Syre, gav 0.88 Grm. uopløst Fedt. Der var

altsaa opløst 1.329 Grm. eller 60.2 pCt. af hvad der var anvendt. Den

frahcldte Salpetersyre forholdt sig ved Fortynding ligesom ovenfor (4).

Af alle disse Forsøg fremgaaer, at, hvilken Styrke man end giver

Salpetersyren, saa vil man dog ikke kunne behandle en Blanding af

Harpix og fede Syrer paa den af S utherland foreslaaede Maade, uden

at faae en betydelig Deel af de sidste opløst samtidigt med den første,

og ligesaa, at man med Hensyn til Behandlingens Varighed ikke vil

kunne rette sig efter Salpetersyrlingudviklingen, efterdi denne i ethvert

Tilfælde er meget stærk. Afbrydes Behandlingen for tidligt, vil der

skille sig en harpixagtig Masse ud ved Blandingens Afkoling, og fort-

sættes den for længe, vil det under alle Omstændigheder store Tab,

som de fede Syrer lide, blive end større. Det sees imidlertid let, at i

det første Tilfælde, altsaa ved en for kortvarig Behandling, vil den ikke

opløste eller atter udskilte Deel af Harpixen kunne bøde mere eller

mindre paa Tabet af de fede Syrer; kun paa den Maade kan jeg forklare

mig, at Sutherland har kunnet faae tilfredsstillende Resultater (most

perfects results) ved at anvende Methoden for Sæber med kjendt Sammen-

sætning. Ved at sammenholde nogle af hans Yttringer med mine egne

Iagttagelser, maa jeg antage, at den af ham brugte Salpetersyre har havt

en Vf. af 1.45—1.475.
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tin syre, kan man anvende de nedenfor beskrevne Fremgangs-

maader ;
(jeg forbigaaer selvfølgelig baade her og senere Gott-

liebs Melhode). Den første af dem er vel ikke ny, hvad dens

Hovedtræk angaaer, men da jeg i nogle Punkter har givet den

et mere bestemt Udtryk, end den ellers fremsættes med, og

jeg senere maa henvise til den, har jeg troet, ogsaa at burde

anføre den.

1. Den givne Blanding varmes med en passende Mængde

Viinaand af 70 pCt. , indtil den er opløst, og Opløsningen

hensættes i 24 Timer ved almindelig Temperatur. De fede Syrer

afsætte sig da som et krystallinsk Bundfald, der efter Filtration

og Udvaskning med Viinaand af den nævnte Styrke kan prøves

nærmere, medens Harpixen, som ved almindelig Temperatur er

opløselig i ti Dele af saadan Viinaand, forbliver opløst og kan

laaes ved Afdampning af Filtratet eller ved Tilsætning af Vand

og et Far Draaber Saltsyre (derved udskiller og samler den sig

lettere). Omrystning, Opvarmning og Udkogning et Par Gange

med friskt Vand, hvorved den bliver fastere end den slrax er.

Aldeles ublandet faaes Harpixen vel ikke, efterdi Slearinsyre og

Palmitinsyre ikke ere ganske uopløselige i Viinaand af 70 pCt.,

men dens Paaviisning forstyrres ikke ved en saa lille Indblan-

ding af dem som her. Men derfor bør Viinaanden heller ikke

være stærkere end anført, eller tilsættes i større Mængde end

nødvendigt; i modsat Fald kunne de fede Syrer, uaar de ere

tilstede i ringe Mængde, endog forblive ganske opløste.

2. Den givne Blanding varmes med viinaandigt kul-

suurt Natron (en Blanding af 7 Maal Viinaand af 30 pCt. med

1 Maal af en Opløsning af 1 Deel krystalliseret kulsuurt Natron i

3 Dele Vand), indtil den er opløst, og den saaledes erholdte Op-

løsning afkøles under flittig Omrystning, indtil det stearinsure

og palmitinsure Natron afsætter sig som et tykt, men dog løst

Bundfald; ved Afkøling under rolig Henstand vilde de danne en

Gelee, og den følgende Filtration blive* vanskeligere. Efter 24

til 48 Timers Henstand i lukkel Glas filtreres Blandingen, bedst
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paa el Sugeapparal, og Bundfaldel udvaskes med viinaaudigt

kulsuurt Natron af den nævnte BeskatTenlied. Af Filtratet, som

iiuleliolder del nharpixsure« Natron, udskilles derpaa Ilarpixen

ved Afdampning og Tilsætning af Saltsyre o. s. v., eller ved Til-

sætning af Vand og Saltsyre o. s. v., hvorved det ogsaa kan

være hensigtsmæssigt at tilføie Æther under god Omrystning,

fraskille den ætheriske Opløsning o. s. v. Af Fedtsæben udskilles

de fede Syrer paa sædvanlig Maade.

3. Den givne Blanding opløses i Varmen i Viinaand al

80 pCt., og Opløsningen bundfældes med en viinaandig

Opløsning af Chiorcalcium (tilberedt af 1 Deel tørl Chlor-

calcium og 15 Dele Viinaand af 80 pCt.) samt saameget viin-

aandigt Ammon (vandigt Ammon, som er blandet med 5

Gange saameget Viinaand), som nødvendigt til netop at give

alkalisk Reaction. Efter fuldstændig Afkøling filtreres den.

Bundfaldet, som bestaaer af stearinsuur og palmitinsuur Kalk,

udvaskes med Viinaand af 80 pCt. og sønderdeles derefter paa

sædvanlig Maade med Saltsyre; (hvad der ikke ligefrem kan

tages af Filtret, kan opløses ved Paagydning af kogende salt-

syreholdig Viinaand). Filtratet, som indeholder den harpixsure

Kalk , afdampes for Viinaanden og syres med Saltsyre o. s. v.,

eller det blandes med Vand og Saltsyre o. s. v.

4. Den givne Blanding opløses i Varmen i fortyndet Na-

tron uden større Overskud end nødvendigt, og den frembragte

Opløsning inddampes i Vandbad til fuldkommen Tørhed. Den

tørre Rest rives fiin og behandles med en Blanding af 1 Maal

Viinaand af 98 pCt. og 5 Maal Æther, i Begyndelsen

under Opvarmning, men iøvrigt blot ved Henstand i et lukket

Glas i et Par Timer under jævnlig Omrystning. Derved op-

løses kun det harpixsure Natron. Blandingen filtreres paa el

Filter, som er vædet med samme Ælherblanding, og efter lige-

ledes at være udvasket dermed, behandles det Uopløste, som

indeholder stearinsuurt og palmitinsuurt Natron, paa sædvanlig

Maade for de fede Syrers Fremstilling. Af det ætheriske Filtrat,



204

som indeholder det harpixsure Natron, faaes Hai^ixen ved Af-

dampning, Opløsning af den tørre Rest i lidt Vand, Tilsætning

af Saltsyre, Omrystning, Opvarmning o. s. v.

løvrigt kan man, naar man kun vil paavise Harpix i en

saadan Blanding, fremstille en Deel af den paa følgende, nem-

mere Maade: Man opløser, ligesom ovenfor. Blandingen i svagt

Natron, men tilblander derefter stærkere Natron saalænge som

der kommer Bundfald. Derved udskilles al Fedtsæben og en

Deel af Harpixsæben, men en ikke ringe Deel af denne forbliver

opløst. Naar man da filtrerer og syrer Filtratet med Saltsyre,

faaer man Barpixen udskilt som et løst Bundfald, der ved Om-

rystning og Opvarmning samler sig til en i Varmen halvflydende,

efter Afkøling haard og skjør Masse. — At den blandede Sæbe,

som haves paa Filtret, kan behandles videre paa den førstnævnte

Maade, er en Selvfølge.

B. Foreligger en Blanding af almindelig Harpix, Stearin-

syre og Palmitinsyre samt en kj en delig Mængde Olie-

syre, kan Adskillelsen ikke, eller kun meget ufuldstændigt,

udføres ved den første og den anden af de ovenfor beskrevne

Methoder, efterdi Oliesyren ved dem forholder sig som Harpixen

og altsaa følger med den.

Derimod kan en saadan Blanding, naar den kun ikke inde-

holder en forholdsviis stor Mængde Oliesyre, ret godt undersøges

efter den tredie Melhode; thi, om Filtratet fra Kalkbundfaldet

end indeholder nogen oliesuur Kalk ved Siden af den harpix-

sure Kalk og følgelig ved Saltsyrens Tilsætning giver fri OHesyre

ved Siden af fri Harpix, saa forbliver dog en Deel af den sad-

ledes udskilte Oliesyre flint opstemmet i Vædsken (som derfor

faaer et melket Udseende, hvad den efter Opvarmning ellers ikke

har), medens Størstedelen af Harpixen samler sig til en, vel

blød og klæbrig, men dog tydelig harpixagtig Masse. Af den

melkede Vædske kan Oliesyren uddrages ved Hjelp af Æther,

og af Kalkbundfaldet fremstilles de fede Syrer paa sædvanlig

Maade.
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Den fuldstændigste Adskillelse af llarpixon fra de nævnte

fede Syrer opnaaes in)idlerlid ved den fjerde Tremfjangsmaade,

og saafremt Oliesyren ikke er meget fremherskende i Blandingen,

er der intet Videre at tilføje her om Arbeidets Enkeltheder; af en

Blanding med fede Syrer i el saadant indbyrdes Forhold som

f. Ex. det, hvori de forekomme i almindelige Sæber, faaes Har-

pixen paa den Maade let udskilt i haard og skj»r Tilstand, Men

er Oliesyren aldeles overvejende, maa man, for al faae

Harpixen udskilt i en saadan sprød Tilstand, iagttage, for det

Første: at den natronholdige Blanding indtørres, indtil al Fug-

tighed er fjernet, al den tørre Rest pulveriseres strax efter, at

den er taget fra Varmen, og ligeledes strax derefter behandles

med Ætherblandingen, for at den ikke skal indsuge Fugtighed

af Luften, — og for det Andet: at Ætherblandingen maa til-

beredes af vandfri Viinaand og vand- og vilnaandfri

Æther; thi selv ved ganske lidt Vand eller ved formeget Viin-

aand kan den opløse lidt oliesuurt Natron, og i saa Fald bliver

Harpixen blød eller endog klæbrig. Men iagttages det her An-

førte, faaes Harpixen haard og skjør, selv om den var blandet

med Oliesyre alene.

Den under 4, sidste Stykke, omtalte Fremgangsmaade for

Harpixens Paaviisning kan ogsaa anvendes her, saafremt Olie-

syren ikke udgjør Meget i Forhold til de andre fede Syrer i

Blandingen. I det modsatte Tilfælde er den ikke hensigtsmæssig,

fordi en kjendelig Mængde oliesuurt Natron forbliver opløst i

Natronet.

C. Den qvalitative Undersøgelse af givne Blandinger af

Harpixsæbe og Fedlsæbe kan selvfølgelig udføres i Over-

eensslemmelse med det Foregaaende, naar Sæberne først sønder-

deles med fortyndet Saltsyre o. s. v. Ogsaa er det klart, at,

dersom Sæbeblandingen alene indeholder Natron som Base, da

kan den, efter blot at være tørret, anvendes ligefrem til Metho-

den 4. Men indeholder den Kali som Base og tillige en kjen-

delig Mængde Oliesyre, maa man gaae en Omvei, efterdi olie-
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suurt Kali er temmelig opløseligt i Ætherblandingen. Man kan

da enten omdanne Kalisæben til Natronsæbe ved Opløsning i

Vand og Tilsætning af en stærk Opløsning af Chlornatrium,

hvorved en Deel af Harpixsæben imidlertid forbliver opløst, —
eller, da Omdannelsen paa denne Maade ikke er fuldstændig,

sønderdele Sæben med Saltsyre og behandle den udskilte og

tilbørligt rensede Blanding af Harpix og fede Syrer med Na-

tron o. s. v.

II.

Ligesom ved den qvalitatlve Analyse saaledes volder Olie-

syren ogsaa ved den qvantitative Analyse af de ovennævnte

Blandinger langt større Vanskelighed end Stearinsyre og Palmi-

tinsyre. Ere disse lo alene tilstede eller ledsagede af en for-

holdsviis ringe Mængde Oliesyre, kan Harpixen, om end ikke

lige nøiagtigt, bestemmes paa flere Maader (jfr. A), medens den i

det modsatte Tilfælde alene kan bestemmes efter den under A, 4

(jvfr. B) omtalte Methode, som støtter sig paa, at oharpixsuurt"

Natron er temmelig let opløsehgt i en Blanding af o Maal Æther

og 1 Maal Viinaand, medens de fede Syrers Natronsalte ere

uopløselige eller overmaade tungt opløselige deri (see ndfr.).

Jeg har ovenfor anført, at den nævnte Ætherblanding maa

tilberedes af vand- og viinaandfri Æther og vandfri Viinaand,

naar Fedtsæben alene eller fortrinsviis indeholder Oliesyre, men

til nærmere Oplysning om den Indflydelse, som saavel Reen-

heden som Blandingsforholdet af de to Vædsker har paa Arbei-

dets Udfald, skal jeg her meddele nogle Forsøg med en Blan-

ding af harpixsuurt og reent oliesuurt Natron (navnlig frit for

stearinsuurt og palmitinsuurt Natron, saa at den blandede Sæbe

netop var af den vanskeligste Art) og forskjellige Ætherblan-

dinger. Ved at behandle denne Sæbe i fuldkommen tør Til-

stand med en Blanding af vand- og viinaandfri Æther og vand-

fri Viinaand i det anførte Forhold (5 : 1), erholdt jeg ved Arbei-

dets Slutning Harpixen i ganske haard og skjør Tilstand. Var
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Ælherblandingen derimod tilberedt af Viinaand af 98 pCt., men

iøvrigt af samme Æther og i samme Forhold, blev llarpixen

lidt blød , dog ikke klæbrig. Og var den endelig tilberedt al

lige Maal vand- og viinaandfri Ælher og vandfri Viinaand, faldt

Harpixen temmelig blød og klæbrig ud og var altsaa kjendeligt

oiiesyreholdig. Det er allsaa for at være sikker paa, at Blan-

dingen ikke kommer til at indeholde mere end en Sjettedeel

Viinaand, at man bør anvende fuldkommen reen Æther til dens

Tilberedning.

Forinden jeg omtaler Fremgangsmaaden ved den qvantitative

Bestemmelse, maa jeg endvidere meddele nogle Oplysninger

om de paagjældende Saltes Opløselighed i samme Ælherblan-

ding.

Til Bestemmelse af Natron-Fedlsæbens Opløselighed har

jeg anvendt en pulveriseret hvid Handelssæbe, der var saa godt

som fri for Kali og indeholdt fede Syrer af et Smeltepunkt af

30°. Den blev først renset for Spor af frit Fedt, Glycerin o. I.

ved Henstand i flere Dage med endeel Ætherblanding af den

ovennævnte Beskaffenhed , Filtration og Udvaskning med frisk

Ætherblanding , og derefter til selve Forsøget atter hensat i en

lukket Flaske med omtrent 25 Gange saameget Ætherblanding

under jævnlig Omrystning og ved almindelig Temperatur. Efter

fem Dages Forløb afheldtes 38.5 Cub. Cent. af den dannede

Oplosning, og deraf erholdtes ved Afdampning og fuldstændig

Tørring 0.03 Grm. fast Substans, der, som man kunde vente,

væsentligst bestod af oliesuurt Natron. 10 Cub. Geni. Æther-

blanding opløse altsaa 0.0()78 Grm., eller, da 10 Cub. Cent.

Ætherblanding veie 7.292 Grm. (bestemt ved 18°), 1 Vægtdeel

Sæbe (oliesuurt Natron) behøver 935 Vægtdele Æther-

blanding til Opløsning.

Hvad dernæst Natron-Harpixsæbens Opløselighed angaaer,

da har jeg bestemt den paa samme Maade. Sæben fremstilledes

ved Opløsning af pulveriseret Colophon i svagt Natron uden

større Overskud end nødvendigt og derpaa følgende Afdampning
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i Vandbad, og inden den benyttedes, hensattes den i pulveri-

seret Tiistand i et Par Dage ved 100°. Umiddelbart derefter

blev Ætherblandingen tilsat, og det Hele hensat tre Dage ved

almindelig Temperalur under flittig Omrystning. Af den klare,

stærkt farvede Opløsning afheldtes 14 Ciib. Cent., og deraf er-

holdtes ved Afdampning til Tørhed 1.27 Grm. f'ist Substans.

10 Cub. Cent. Ætherblanding opløse altsaa 0.917 Grm., eller

1 Vægtdeel harpixsuurt Natron behøver 7.9Vægldele

Ætherblanding til Opløsning.

Natron-Harpixsæbe besidder altsaa en over 100 Gange saa

stor Opløselighed (118) i Ætherblandingen som Natron-Fedtsæbe.

Af reen, d. e. vand- og viinaandfri, Æther opløses Natron-

Harpixsæben kun overmaade lidt, naar den er fuldkommen tør.

Ved Henstand dermed i en lukket Flaske forbliver Ætheren i

et Par Dage ufarvet, og først senere hen antager den et svagt

guulagtigt Skær. 29 Cub. Cent. af den efter 24 Timers Henstand

afheldte Vædske efterlod ved Afdampning 0.023 Grm. tør Rest ; efter

8 Dages Henstand gav 19 Cub. Cent. paa samme Maade 0.041 Grm.

fast Substans. Det saaledes Opløste var tildeels uopløseligt i Vand

og bestod af fri Harpix. Jeg anfører dette for at gjøre op-

mærksom paa, deels at Æther aldeles ikke kan erstatte den

ovennævnte Blanding ved Adskillelsen af de to Slags Sæbe,

deels at, naar en given Natronsæbe skal undersøges for frit

Fedt (neutralt Fedt) ved Hjælp af Æther, da lægger^ indblandet

Harpixsæbe ingen Hindring i Veien derfor, naar man kun iagt-

tager, at Ætheren er ganske reen, og at Behandlingen dermed

ikke fortsættes længere end nødvendigt. Fra det muligt med-

lølgende Spor af Harpix vil det neutrale Fedt iøvrigt bagefter

kunne befries ved svag Viinaand.

Naar nu Harpix og fede Syrer skulle bestemmes ved Siden

af hinanden, da gaaer man, under Forudsætning af, at de fore-

ligge i fri Tilstand, frem paa følgende Maade: Man oploser en

vilkaarlig Deel af Blandingen ved 100° i svagt Natron (Natron-

lud af Vf. 1.1, fortyndet med sex Gange saameget Vand) uden
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slørre Overskud end nødvendigt, inddamper Opløsningen i Vand-

bad, river den lørre Sæbe fiin og hensætter den atter ved 100°

til fuldstændig Tørring. Paa en Deel af I'ulverel bestemmer

man nu de fede Syrer og Harpixen under Eet, og paa en anden

Deel alene Harpixen, hvorved de fede Syrer allsaa faaes ved

Subtraclion. Den første Bestemmelse udføres paa sæd-

vanlig Maade: Man opløser nemlig det afveiede Pulver i Vand

under Opvarmning, tilsætler Saltsyre, lader det Hele henstaac

24 Timer, for at del Udskilte kan samle sig, flllrerer paa vi

tørret og veiet Filter, vasker først med koldt, senere med varmt

Vand, indtil Chlorbrinten er fjernet, tørrer ved 100^ og veier.

Ved den anden Bestemmelse kommer man det afveiede

Pulver (et Par (Jram) i en Flaske med godt indsleben Prop og

tilføier o til 10 Cub. Cent. vandfri Viinaand for hvert Gram

anvendt Stof. For Sikkerheds Skyld sælter man et Mærke ved den

Høide, hvortil Viinaanden slaaer i Flasken, og hensætter nu denne

med fast tilbunden Prop et Par Timer ved en Varme af omtrent

80°, Derved opløses Harpixsæben og en Deel af Fedtsæben.

Man lader derpaa Flasken afkøles (Opløsningen bliver derved

uklar af udskilt Fedtsæbe), og efter at man har overtydet sig

om, at Viinaanden staaer ved Mærkel, eller, hvis Noget af den

er fordampel, har lilføiet hvad der mangler, tilsætter man fem

Cub. Cent. vand- og viinaandfri Æther for hver Cub. Cent.

anvendt Viinaand. Man sætter ligesom før et Mærke ved den

Høide, hvortil Vædsken staaer i Flasken. Ved Ætherens Til-

blanding opstaaer der et rigeligt, fyldigt Bandfald af Fedlsæbe,

men, naar man, efter at have omrystet Blandingen nogle Gange

i de første Par Timer, lader den henstaae roligt i 24 til 48

Timer ved almindelig Temperalur, klarer den sig godt, og man

kan da ligefrem afhelde saa Meget af Opløsningen som behøves

til Bestemmelsen. Man afhelder altsaa en Deel af Opløsningen

i et i Cub. Cent. inddeelt Glas , tømmer den om i et lille

Bægerglas, skyller Glasset efter og afdamper til Tørhed, gjen-

opløser den tørre Harpixsæbe i Vand og bundfælder Harpixen
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med svag Saltsyre. Efter 24 Timers Henstand, hvorved det

Udskilte bedre samler sig, filtrerer man paa et tørret og veiet

Filter, udvasker først med koldt, derefter med varmt Vand, indtil

Chlorbrinten er fjernet, tørrer ved 100° og veier efter fem til

sex Timers Forløb. Af den saaledes erholdte Vægt beregnes

Harpixen for det hele Antal Cub. Cent. Opløsning, o. s. v. —
Forlanges der en nærmere Undersøgelse af den uopløste Fedt-

sæbe, da bringes Flaskens øvrige Indhold over paa et Filter,

som er vædet med den nævnte Ætherblanding og anbragt i en

Tragt med Laag, og vaskes der med frisk Ætherblanding o. s. v.

Opløsningen gaaer let igjennem og vil, naar den opsamles i et

inddeelt Glas med tilbørlig Omhu mod Fordampning, i Nødsfald

kunne anvendes ligesom det ligefrem Afheldte til Bestemmelse

af Harpixen; men at der i saa Fald maa anvendes et tørt Filter,

er en Selvfølge*).

Til ovenstaaende Anviisning for Arbeidels Udførelse skal jeg endnu føie

et Par Bemærkninger:

1) Naar de fede Syrer og Harpixen, som ovenfor forudsat, foreligge

i fri Tilstand, da kunde det vel ved forste Øiekast synes overflødigt at

forelage den første af de to anførte Bestemmelser, og simplere, at af-

veie en Deel af Blandingen og bestemme Harpixen i den deraf dannede

tørre Natronsæbe. Men man støder her paa forskjellige Vanskeligheder.

Thi enten maa al den dannede Sæbe, som tilmed skal pulveriseres,

bringes over i Flasken til Behandling med Ætherblandingen, eller den

maa bringes til constant Vægt, saa at en Deel af den kan afveies til

Bestemmelsen. Paa den første Maade kan man ikke uudgaae Tab , og

paa den sidste olFrer man megen Tid, bl. a. fordi man ikke kan pulve-

i'isere den indtørrede Blanding. Man kommer derfor baade sikkrere og

hurtigere til Maalet ad den ovenfor angivne Vel.

2) At tilsætte den til Ætherblandingen hørende Viinaand og Ælher

under Eet i Stedet for paa den nævnte Maade at begynde med Viin-

aanden alene, er ikke hensigtsmæssigt; thi man kan i saa Fald ikke saa

godt anvende Varme, fordi Blandingsforholdet kan forstyrres ved en

mulig Fordampning, og den omrystede Blanding klarer sig da saa van-

skeligt, at der behoves mange Dages Henstand, inden en Deel af Opløs-

ningen kan afheldes klar fra den uoploste Fedtsæbe. At filtrere Blandingen,

hvad der paa den ovennævnte Maade, hvor der anvendes Varme, ingen

Vanskelighed frembyder, lader sig heller ikke i delte Tilfælde gjore paa

en for qvantitative Bestemmelser tilfredsstillende Maade.
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Blandt Forsøg, som jeg har anstillet lor at prøve Mctho-

dens Brugbarhed i qvantitallv Henseende, skal jeg anføre føl-

gende, hvortil jeg har anvendt en blandet Sæbe, som jeg frem-

stillede ved at opløse 5 Grm. lyst Colophon i svagt Natron uden

større Overskud end nødvendigt, derpaa tilføie G Grm. hvid

Natronsæbe og inddampe Opløsningen i Vandbad til Tørhed.

Den faste Blanding blev derpaa fiint pulveriseret og atter hen-

sat et Par Dage ved 100°. Hvad der skulde anvendes til de

enkelte Bestemmelser, blev veiet i lukket Glas strax efter Af-

kølingen.

Ifølge en særskilt Bestemmelse gav Fedtsæben ved Opløs-

ning i Vand, Tilsætning af Saltsyre o. s. v. 88.67 pCt. fede

Syrer (Hydrater) med et Smeltepunkt af 30°. Til 6 Grm. Fedt-

sæbe svarer altsaa 5.32 Grm. fede Syrer. — Til 6 Grm. Colo-

phon, betragtet som vandfri Sylvinsyre o. 1., svarer 5.15 Grm.

Sylvinsyrehydrat o. 1.

De fede Syrer og Harpixen, som kunde udskilles af den

fremstillede Sæbe, forholdt sig altsaa til hinanden som 5.32:5.16,

3) Tørringen af de udskilte fede Syrer og Harpixen bør skee ved en

Varme af henved 100°, saa at ogsaa Harpixen bliver nogenlunde flydende

og derved istand til at slippe det mekanisk indesluttede Vand, og den

bør fortsættes omtrent 6 Timer. Ved særskilte Forsøg, ved hvilke jeg

er gaaet ud fra en afveiet Mængde Colophon , som blev opløst i Natron,

atter udskilt ved Saltsyre o. s. v. , og hvor jeg Time for Time veiede det

saaledes erholdte, ved 100° hensatte »Harpixhydrat«, har jeg fundet, at

efter den anførte Tids Forløb stemmede dets Vægt med hvad Beregningen

gav (Hydratels Vandmængde = 2.98 pCt.)- At tørre til constant Vægt,

lader sig ikke gjøre, hverken ved den ublandede eller ved den med fede

Syrer blandede Harpix, deels fordi Harpixhydratet , skjøndt meget lang-

somt, kan afgive det chemisk bundne Vand og gaae over til Anhydridet,

deels fordi Oliesyren paa den ene Side lider en Htning og paa den anden

Side er noget flygtig. Disse, som jeg troer, i Analysen ikke altid til-

strækkeligt paaagtede Omstændigheder vanskeliggjøre selvfølgelig en nøi-

agtig Bestemmelse, men naar der, ogsaa hvad dette Punkt angaaer, ar-

beides paa den anførte Maade, vil der ikke desto mindre kunne faaes

meget tilfredsstillende Resultater (see videre ovenfor).
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d. e. Blandingen af dem skulde indeholde 60.81 pCt. fede Syrer

og 49.19 pCt. Harpix (som Elydrater).

Analysen af denne Sæbeblanding, udført paa foranførte

Maade, gav følgende Resultat:

a. Bestemmelse af de fede Syrer og Harpixen under Eet.

Der anvendtes 2.116 Grm. Sæbe og erholdtes deraf 1.205

Grm. fede Syrer -f- Harpix (Hydrater). 100 Vægtdele Sæbe

give allsaa 66.94 Vægtdele fede Syrer -\- Harpix.

b. Bestemmelse af Harpixen alene. Der anvendtes 3.616 Grm.

Sæbe, 20 Cub. Cent. Viinaand og 100 Cub. Cent. Æther

paa den beskrevne Maade. 47 Cub. Cent. af Opløsningen

gav 0.391 Grm. Harpix (Hydrat), hvilket for 120 Cub. Cent.

svarer til 0.9983 Grm. Harpix. 100 Vægtdele Sæbe give

allsaa 27.61 Vægtdele Harpix.

Den af 100 Vægtdele Sæbe udskilte Syreblanding indeholder

altsaa 56.94-^27.61 = 29.33 Vægtdele fede Syrer, eller:

der skulde haves: og er funden:

fede Syrer .... 60.81 61.51

Harpix 49.19 • 48.49

100.00 100.00

Forelagte Sæbeblandinger, som kun indeholde Natron som

Base, kunne, som det let sees, anvendes ligefrem, naar de

skulle undersøges paa foranførte Maade; de maae altsaa blot

tørres
,

pulveriseres o. s. v. Foreligger derimod en blandet

Kalisæbe, da maa man først paa sædvanhg Maade bestemme

dens Indhold af fede Syrer og Harpix under Eet (som Hydrater)

og derefter af en vilkaarlig Mængde af Sæben udskille saameget

af samme Syreblanding, som behøves til de to Analyser, hvor-

ved Blandingsforholdet skal bestemmes. — At man fra de

fundne Stofmængder maa fradrage Hydratvandet, naar man til

Slutning skal beregne Sæbens hidhold af feed Syre og Harpix,

behøver knap at bemærkes.
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Efterskrift. Et Par Manneder efter, al jeg havde fore-

lagt Selskabet foranstaaende Meddelelse (i dels Møde d. 13 Juni

1873), er jeg ved Dinglers polytechniske Journal (207de Bind,

1873) bleven bekjendl med et Arbeide af F. Jean over det

samme Emne, som jeg her har behandlet, og da Omstændig-

hederne endnu tillade det, skal jeg i en Erierskrift gjøre et

Par Bemærkninger derom. Hans Forslag for Undersøgelsen af

Sæbeblandinger af den ovennævnte Art bestaaer nærmest deri,

at man skal: 1) blande en Opløsning af Sæben med stærkt

Natron, filtrere og udvaske det derved dannede Bundfald, som

bestaaer af Fedtsæben og en Deel af Harpixsæben, med Na-

tron; 2) af Filtratet, som indeholder den øvrige Deel af Har-

pixen, udskille denne ved fortyndet Svovlsyre, o. s. v. ; 3) gjen-

opløse Natronbundfaldet i Vand og bundfælde Opløsningen

med Chlorbaryum, filtrere, vaske og tørre det derved erholdte

Bundfald, som bestaaer af harpixsuur Baryt og Barytsalte af

de fede Syrer; 4) behandle Barytbundfaldet med Æther, som

kun opløser den harpixsure Baryt, og afdampe den ætheriske

Opløsning til Tørhed, derpaa tilsætte Vand og Syre og saaledes

udskille Resten af Harpixen, o. s. v. — Det vil bemærkes, at

den første Deel af Fremgangsmaaden falder sammen med hvad

jeg ovenfor (Side 204) har anført: al man nemlig ved Hjelp af

Natron kan fraskille en Deel af Harpixen og derefter paavise

den, under Forudsætning af, at den ii'wne Blanding ikke inde-

holder megen Oliesyre. Men jeg har ogsaa Side 205 antydet,

at i det modsatte Tilfælde egner denne Fremgangsmaade sig

ikke engang i den qvalitative Analyse , fordi en kjendelig

Mængde oliesuurt Natron forbliver i Opløsningen ved Siden af

. det harpixsure Natron, hvoraf følger, at Filtratet fra det nævnte

Natronbundfald ikke giver ublandet Harpix ved at syres. Naar

Forfatteren dernæst anfører, al de to Barytsalte skulle skilles

ved Ælher, da maa jeg dertil bemærke, at i reen (d. e. vand-

og viinaandfri) Ælher opløser harpixsuur Baryt (fremstiilel ved
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Bimdfældning af harpixsuurt Ammon med Chiorbaryum, Ud-

vaskning og Tørring) sig kun yderst lidt og saa lidt, at dens

Adskillelse fra de fede Syrers Barytsalte ikke kan udføres

derved alene. Hvorledes den Æther, d. v. s. Ætherblanding,

som kan bruges dertil , skal være beskaffen , maa derfor

nærmere oplyses af Forfatteren.

/
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S. (61); Selskabet bevilger 5 Tavler til denne Afhandling, S. (65).

Hansen, P. C. V., Caud. mag., Betænkning afgives over hans Afhandling om
den Eulerske Faktor, S. (12)— 13); Afhandlingen optages i "Skrif-

terne«, S. (13) og (61); belønnes med Selskabets Sølvmedaille, S. (13).

/
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Sansteen, Christopher, Selskabets udenlandske Medlem, dør, S. (30).

Earpix-Fedtsæber, Meddelelse herom af Prof. Barfoed, S. (34) og S. 197—214.

ffarflsJces Livsforhold, Danske, Prisopgave herom, S. (22)— (23).

SistorisJc-filosofislce Klasse, dens betænkning æskes over Andragender om
IJnderstottelse fra Prof. Dr. Valdemar Schmidt og Bibliotheks-Assi-

stent V. Fausholl, S. (02) og (64).

Sjelmstjerne-Bosencroneske Bidrag, Understøttelse heraf til Albertani Brixi-

ensis «Liber Consolationis« etc, S. (16).

Euggins, Dr. William, fysisk Astronom I London, optages som Medlem, S. (29);

takker for Valget, S. (33).

Evallusene, Afhandling om disse af Dr. Lutken fremlægges trykt, S. (44).

Iltens Affinitet til Metalloiderne, Meddelelse af Prof. Jul. Thomsen, S. (30).

Istituto Lombardo di Scienze , iMtere ed Årti i Milano sender Bøger,

S. (GO).

Johnstrup, F., Prof., er Medlem af Komiteen ang. Kand. Petris Prisafhandling,

S. (14); ang. en Besvarelse af Prisopgaven om Olasbygget, S. (15);

eventualiter ang. Besvarelserne af Prisopgaven om Marktidslen,

S. (17); meddeler Resultatet af sine Undersøgelser om å& færøiske

Kullag, S. (17) og 147—188, Resumé p. 57—60.

Joide, Dt. James Prescott, Fysiker i Manchester, optages som Medlem, S. (29);

takker for Valget, S. (33).

Jidien, Stanislas, Selskabets udenlandske Medlem, dør, S. (25).

Kaikar, O., Seminarielærer, om dennes "Forældede danske Ord« afgives Be-

tænkning, S. (34)— (43); tilskriver Selskabet, at han har lagt Haand

paa en Omarbejdelse af dette Skrift, S. (64).

Karakteristik- Theorlen anvendt paa Bumkurver af 3dje Orden , Prisopgave

herom, S. (18)— (19).

Kaskelot , Jordfunden , Meddelelse herom af Etatsr. Prof. Dr. Steenstrup,

S. (12).

Kassekommissionen afgiver Erklæring ang. Dr. Sundbys Andragende om Sub-

skription paa Albertanos »Liber ConsolationiS' , S. (16); ang. Prof.

van Mehrens Andragende om Understøttelse til en fransk Oversæt-

telse af Diviischquis Kosmografi, (S. 16); forelægger Regnskabsover-

sigten for 1872, S. (26); Etatsr. Worsaae gjenvælges til Medlem af

samme, S. (30); forelægger Budgettet for 1874, S. (65)— (68).

Kritiske Arter af Danmarks og Nabolandenes Flora, Afhandling af Prof.

Joh. Lange, S. (30) og 85—146; Resumé, p. 31—56.

Krohn, Prof. Medailleur, afgiver en Erklæring om GuldmedalUens Prægning,

S. (17).

Krystallografisk-opiiske Undersøgelser af Topsøe og Christiansen, S. (24).

Kurver, almindelige Egenskaber ved Systemer af plane Kurver, Afhandl, af

Dr. Zeuthen, S. (14); trykkes i Skrifterne, S. (61).

Kviksølvets elektriske Ledningsmodstand i absolut Maal, Afhandling af Docent

Lorenz, S. (12) og 67—84.

Lange, Johan, Prof., er Medlem af Komiteen ang. en Besvarelse af Pris-

opgaven om Glasbygget, S. (15); af Komiteen ang. Marktidslen,

S. (17) og (47)— (60); forelægger en Meddelelse om nogle Kritiske
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Arter af Danmarks og Nabolandenes Flora, S. (30) og 85—HG,

Resumé p. 31—56; giver Overslag over Bekostningen ved Kolorering

af Tavlerne hertil, S. (33).

Lauriotishe Sølvminer, Meddelelse herom af Prof. Dr. L. Ussing, S. (44).

Legater, det CldssensJce, S. (14)-(15); S. (20)—(22); S. (24); det Thottshe,

S. (17); S. (20); S. (24); S. (47); det Schouske, S. (23); S. (44).

Leverikten, Prisopgave herom, S. (20)— (21).

Liebig, Justus von, Selskabets udenlandske Medlem, dør, S. (31).

Lorenz, L., Docent, forelægger en Meddelelse om Kviksølvets elektriske Led-

ningsmodstand i absolut Maal, S. (12) og 67—84; er Medlem af

Komiteen ang. Kand. Hansens Afhandl, om den Eulerske Faktor,

S. (12)-(13).

Lund s. Samsøe Lund.

Liitken, C. F., Dr. phil. , hans Afhandling om Evallusene fremlægges, S. (44).

Madvig, J.N., Konferentsr. Prof. Dr. , er Medlem af Komiteen ang. Sub-

skription paa Albertani Brixiensis »Liber Consolationis et Consiliin,

S. (13), (15)-(16).

Marktidslen, Prisopgave herom besvares, S. (17); Prisen tildeles Cand. phil.

Samsøe Lund og Seminarielærer E. Bostrup, S. (47).

Mathematisk-naturvidenskabelig Klasse forelægger Bedømmelser af indkomne

Besvarelser af Prisopgaver, S. (14)— (15), S, (47)—(60); anmelder og

forelægger Forslag til nye Medlemmers Optagelse, S. (28) og (29),

(63) og (64).

Medlemmers Optagelse, S. (28) & (29), (63) & (64).

Megaloplirys, Meddelelse om denne Paddeslægt af Prof. Beinhardt, S. (63).

MéJiren, A. F. van. Prof. Dr. , til hans franske Oversættelse af Dimischquis

Kosmografi bevilges en Understøttelse af 300 Rdlr., S. (16).

Meteorologisk Komité, S. (71).

Milano s. Istituto Lombardo.

Mundt, C. E., Prof. Dr., Selskabets Medlem, dør, S. (70).

Napoli s. Stazione Zoologica,

Nationalbibliotheket i Athen sender Bøger, og Selskabet beslutter at træde i

regelmæssig Skriftudvexling med samme, S. (33).

Neutrale Fidtarters rationelle Dekomposition, en Afhandling herom indsendes

af Etatsr. A. Bock til Selskabets Bedømmelse, S. (34).

Om den historiske Kritik, Afhandl, af Dr. E. Børdam fremlægges, S. (29)— (30).

Panum, P. L., Prof. Dr., er Medlem af Komiteen ang. en af Etatsr. A. Bock

indsendt Afhandling om "Neutrale Fidtarters rationelle Dekomposi-

tion«, S. (34).

Petri, TJieod., Cand. pharm , Assistent ved Landbohøjskolen, vinder Prisen

for den Classenske Opgave B for 1871, S. (14); Afhandlingen

trykkes i "Tidsskrift for Landøkonomi«, S. (30).

Prag s. Safarik & Gesellschaft b'åhmischer Chemiker.

Prisafliandlinger bedømmes, S. (14)-(15); S. (44)— (47); S. (47)— (60); belønnes,

S. (14), S. (47).

Prisopgaver udsættes, S. (18)— (23); besvares, S. (17), (23), (44)— (47), (47)—

(60), (62); Besvarelser belønnes, S. (14) & (47); Forespørgsel om
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Forlffingelsc af Frisien for Besvarelsen af den historiske Prisopgave

for 1872, S. (61).

Pythea«' Bejaer i Norden, den Schouske Prisopgave herom besvares,

S. (23). (44).

Redahoren fremlægper Skrifternes 5te Række, naturvidenskabelig og mathe-

matisk Afdeling, B. IX, Nr. 9 (Slutn.) og B. X, Nr. 2 samt O. Storms

Afhandling om Snorre Sturlason , S. (24) ; fremlægger i For-

bindelse med Sekretæren Slutningshæftet at Oversigten for 1872

(Nr. 2), S. (28); af Skrifternes 5te Rækkes histor. og fllos. Afd.,

B. IV, Nr. 9, S. (29); naturv. og mathematisk Afd., B. X, Nr. 3

og i Forbind, med Sekretæren Oversigt for 1873, Nr. 1, S. (44);

B. X, Nr. 4—6, og Oversigt Nr. 2, S. (61).

Megesta- Kommissionen, S. (71).

Eegnskabsoversigt for 1872, S. (26)— (28).

Reinhardt, J., Prof., giver en Meddelelse om Paddeslægten Megalophrys,

S. (63).

Rigsraadet fra 1536 til 1660, Prisopgave herom, S. (18)-

Rose, Gustav, Selskabets udenlandske Medlem, dør, S. (62).

Roskilde Domkirkes Beskrivelse, 4de Levering, fremlægges, S. (60).

Rostrup, E., Lærer ved Skaarup Seminarium, vinder Prisen for Opgaven om

Marktidslen, S. (47).

Rørdam, E., Pastor Dr., hans Afhandling Om den historiske Kritik fremlægges,

S. (29)— (30).

Safarik, V., Professor i Prag, sender Selskabet Bøhmisk Tidsskrift for Kemi,

og Selsk. beslutter at sende sine kemiske Afhandlinger til Oesellschaft

bohmischer Chemiker, S. (60).

Samsøe Lund, Cand. phil , vinder Prisen for Opgaven om Marktidslen,

S. (47).

Schiellerup, E.C.F.C., Professor Dr., optages som Medlem, 8.(29).

Schiem, Fr., Prof. Dr., hans Afhandling om de guldgravende Myrer, S. 1—46

og Resumé, S. 11—30; er Medlem af Komiteen ang. Besvarelsen

af Prisopgaven om Pytheas, S. (23) og (44)— (47); ang. Exam. pol.

Friis's Andragende om Udgivelse af Tyge Brahes Brevvexling,

S.(31)-(33).

Schmidt, Valdemar, Prof. Dr., andrager om Understøttelse til Fortsættelse af

hans "Assyriens og Ægyptens gamle Historie« og "Syriens Historie

i Oldtiden efter ikke-bibelske Kilder, S. (62).

Schouske Legat, Besvarelse af dets Prisopgave om Pytheas, S. (23), (44).

Sekretæren gjør en Meddelelse om Prægningen af Selskabets Guldmedaille, S. (17)

;

oplyser Grunden til, at intet Møde holdtes d. Ude Febr. , S. (17);

meddeler at der er indkommet 2 Besvarelser af den Thottshe

Prisopgave om Marktidslen, S. (17); minder om Fristen for Ind-

sendelse af Forslag ang. nye Medlemmers Optagelse, S. (24); giver

en Oversigt over de for det Classenske og det Thotiske Legat siden

1842 udsatte og udbetalte Pengepræmier, S. (24); hans Meddelelse

ang. Omdelingen af Albertanos »Liber Consoiationis«, S. (25); ang.

Modtagelse af Kvitteringer for de af Selskabet tilkjendte Medailler,
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S. (25); anmelder Indsendelsen af en Del Papirer fra afdøde 5i5Jern«

Bo, S. (25); fremlægger i Forbindelse med Redaktøren Oversigten

for 1872, Nr. 2 (Slutn.) , S. (2S); meddeler, at Kand. Petris Pris-

afhandling, "Analyser af 10 forskjellige Havresorter«, er trykt i

"Tidsskrift for Landøkonomi, S. (30); foreslaar Skriftudvexling med
forskjellige udenlandske Institutioner, S. (25), (33), (60); gjør nogle

Bemærkninger om Møderne i Maj og Juni, S. (34); fremlægger i

Forbind, med Redaktøren Oversigt for 1873, Nr. 1, S. (44); omtaler

en Sending Boger fra Institutet i Milano, S. (60); bringer en Tak

fra Stazione Zoologica i Napoli, S. (60); gjør en Bemærkning om
"Beskrivelsen af Roskilde Domkirke«, S. (60); giver en Beretning

om Tiden mellem Foraars- og Efteraarsmøderne, S. (61).

Sélachus maximus (Gunn.), Meddelelse herom af Etatsr. Vroi.Hr. J.Steejistrup,

S. (29) og 47—66, Resumé, S. 8— 10.

Sibhem, F. C, afdøde Konferentsraad, hans Bo tilstiller Sekretariatet en Del

Selskabet vedkommende Papirer, S. (25).

Snorre Sturlasons HistoriesJcrivning, Prisskrift af Kand. Gustav Storm, S. (24).

Soule University i Texas anmoder om Tilsendelse af Selskabets Skrifter,

S. (43).

Stazione Zoologica, i Napoli, anmoder om Tilsendelse af Selskabets Skrifter,

hvilket bevilges, S. (43) ; Direktør Dohrns Tak herfor, S. (60).

Steen, A., Prof. Dr. , er Medlem af Komiteen ang. Kand, Hansens Afhandling

om den Eulershe Falder, S. (12)— (131.

Steenstrup, J. , Etatsr. Prof. Dr. , meddeler Oplysninger om en jordfunden

Kaskelot, S. (12); er Medlem af Komiteen ang. Besvarelserne af

Prisspørgsmaalet om 3IarJciidslen, S. (17) og (47)— (60); er Medlem

af Komiteen ang. Besvarelsen af Prisopgaven om Pytheas, S. (23)

& (44)— (47); forelægger en Meddelelse om Brugdens GJællegitter,

S. (29) og 47—66, Resumé, S. 8—10.

Sundby, Thor, Dr. phil. , andrager om Understøttelse ved Subskription paa

hans Udgave af Albertani Brixiensis »Liber Consolationis et Con-

silii«, S. (13); Komité desang. nedsættes, S. (13), Betænkning af-

gives, S. (15); Selskabet beslutter at subskribere, S. (16); Bogens

Omdeling, S. (25).

Sædgjemme i Bonens Æggeleder, Prisopgave herom, S. (20).

Sølvmedaille, Selskabets, tilkjendes Kand. P. C. F. Hansen, S. (13); tilstilles

ham, Kand. Nathorst og Kand. P. la Cour, S. (25).

Thermokemiske Vndersogelser af Prof. Jul. Tliomsen, S. (24) og (61).

Thierry, Amédée, Selskabets udenlandske Medlem, dør, S. (29).

Thomse7i, Julius, Prof., er Medlem af Komiteen ang. Kand. Petris Prisafhand-

ling, S. (14); hans Thermokemiske Vndersogelser Nr. XI fremlægges,

S. (24); forelægger et n\t Afsnit af samme, S. (24); giver en Med-

delelse om Iltens Affinitet til Metalloiderne, S. (30); er Medlem af

Komiteen ang. Etatsr. A. Bocks Afhandling om de »Neutrale Fidt-

arters rationelle Dekomposition", S. (34); hans Thennokemiske

Undersøgelser Nr. XII fremlægges, S. (61).
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Thorsen, F. G., Piof. Universitelsbibliothekar, er Medlem af Komiteen ang.

Exam. pol. Friis's Andragende om Udgivelse af Tyge Brahes Brev-

vexling , S. (31)— (33); ang. Seminarielærer Kalkars •Forældede

danske Ord-, S. (34)-(43).

Thottake Legat, Besvarelser af dets Prisopgave for 1871 om Marktidslen,

S. (17) og (47)—(60); Prisopgave for 1873, S. (20); de for delte

Legat udsatte og udbetalte Pengepræmier, S. (24).

Tyge Brahes Brevvexling, S. (31)— (33).

Vssing, J. L., Prof. Ur., er Medlem af Komiteen ang. Subskription paa Alber-

tani Brixiensis »Liber Consolationis et Consilii«, S. (13), (15)—(16);

ang. Prisbesvarelsen om Pytheas, S. (23) og (46)—(47); forelægger

en Meddelelse om Kong Attalos' Stoa i Athen, S. (25); Selskabet

bevilger en dobbelt Tavle til denne Afhandl., S. (65); er Medlem

af Komiteen ang. Exam. pol. Friis's Andragende om Udgivelse af

Tyge Brahes Brevvexling, S. (31)— (33); giver en Meddelelse om de

lauriotishe Sølvminer, S. (44).

Varmemængde af en elektrisk Strøm, Prisopgave herom, S. (19)— (20).

Warming, E., Docent Dr. , hans Afhandl, om Forgreningsforhold hos Fanero-

gameme, fremlægges, S. (30).

Verein fiir Geschichte des Bodensees und seiner Vmgebung , i Lindau, træder

i Bytteforbindelse med Selskabet, S. (25).

Videnskabernes Selskab, dets Prisopgaver besvares, S. (17), (23), (44;— (47),

(47)-(60).

— udsætter Prisopgaver, S. (18)— (23).

— optager nye Medlemmer, S. (28), (29), (63), (64).

— dets Tab af Medlemmer.

1) indenlandske: Prof. Dr. C. E. Mundt, S. 70.

2) udenlandske: Stanislas Julien, S. (25); Amédée Thierry, S. (29);

Christopher Hansteen, S. (30); Justus v. Liebig, S. (31); Gustav Bose,

S. (62); Louis Agassiz, S. (69).

— dels historisk-fllosoQske Klasse, dennes Betænkning æskes over Andra-

gender fra Prof. Dr. Vald. Schmidt og Bibliotheksassistent F. Faus-

bøll, S. (62) og (64).

— dels mathematisk-naturvidenskabelige Klasse forelægger Bedømmelser af

indkomne Besvarelser af Prisopgaver, S. (14)—(15), S. (47)—(60);

foreslaar nye Medlemmer, S. (28i, (63) og (64).

— dets Regnskabsoversigt for 1872, S. (26)—128).

— dets Budget for 1874, S. (65)—(68).

— dets Skrifter, S. (24), (29), (44), (61).

— Oversigt over dets Forhandlinger, S. (28), (44), (61).

— dets Kassekommissioo s. Kassehommissionen.

— dets Regesta-Kommission, S. (71).

— dets Meteorologiske Komité, S. (71).

— dels Embedsmænd s. Sekretæren og Bedaktoren.

— dets Legater s. Legater.

— dets Guldmedaille, S. (17), (25).

— dets Solvmedaille, S. (13), (25).
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Videmkahemea Selskab, dets udenlandske Forbindelser, S. (25), (31), (33), (43), (60).

— de af det undersloltede Værker:

Alhertani Brixiensis, »Liber Consolationis et Consilii«, udgiven af

Dr. phil. TAor Sundby, S. (13), (15), (16), (25) ; en fransk Oversættelse

af 'Dimischquis Kosmogrqfi' ved Prof. Dr. van Mehren, S. (16);

»Roskilde Domkirkes Beskrivelse*, 4de Levering, S. (60).

— Tilbageblik paa dets Virksomhed i Aarets Løb, S. (70)— (72).

Worsaae, J. J. A., Etatsraad, gjenvæiges som Medlem af Kassekommissionen,

S. (30); meddeler Bemærkninger om nogle forhistoriske Oldsager

fra Grcekenland, S. (31).

Ymir , Bemærkninger om dette Navn meddeles af Prof. Dr. Gislason,

S. (64).

Zeuthen, H. G., Docent Dr. , forelægger en Meddelelse om de almindelige

Egenskaber ved Systemer af plane Kurver, S. (14); denne Afhandl.

udkommer i Selskabets Skrifter, S. (61).

Øjets Nethinde, Foredrag og Afhandling af Prof. Dr. Hannover, S. (61)

og (65).

/
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QuestioDS mises an concours pour Tannée 1873.

Classe (les Lettres.

Question d'Histoire.

iPrix: la MédaillL' d'or ile l'AcadéQiie.)

Ijes renseignements fournis dans ces dcrniers temps, soit par

des manuscrils, soit par divcrs écrits sur le droit public, ont

conlribué å jeler un grand jour sur !a position de la noblesse

danoise vis-å-vis du pouvoir royal aprés la Reformation. II sen

faut cepcndant quo cette importante question d'hisloire ait été

suffisammenl élucidée, et l'on pourra cerlainement encorc, surtout

en utilisant les sources manuscrites, éclaircir beaucoup de points

relalifs å l'inlluence que la situation réciproque de la noblesse et

du pouvoir royal a excrcée, tant sur li politique extérieure du

Danemark duraut la periode de 1536—1660, que sur la marchc

des événements qui ont rendu nécessairc le changement consli-

tutionnel de 1660.

L'Académie, désirant de {)rovoqucr un travail qui éclaircissc un

coté important de ces événements, mel au concours la question

suivante

:

Exposer la composition du Rigsraad danois, sa position au

point de vue du droit public et son importance politique dans la

periode de 1536—1660, en accompagnant ce travail il'une liste

aussi coraplétc que possiblc de tous les membres des Rigsrand de

cette periode.



Classe des Sciences.

Question de Mathématiques.

(Prix: la Médaillc d'or de rAcadémie.)

Si la Ihéorie dite des caractérisliques a surloul acquis de

l'imporlance dans son application aiix courbes et aux surfaces du

second ordre, c'est en grande partie parce qu'elles sont en méme

temps de la seconde classe, et parce qu'en leur appliquant le

principe de duaiité, on trouve ainsi des propriélés de ces

inémes courbes et surfaces. Or, comme la méme circonslance

se reproduit dans l'entier géomélrique (élre) qui est forme par

les points el les plans osculateurs dune courbe gauche du troi-

siéme ordre, ces plans ayant pour enveloppe une surface déve-

loppable de la troisiéme classe, il cst å supposer que la tliéorie

des caractérisliques, élendue aux formes dont il s'agit, conduira

å des resultats assez importants. Alais, en dehors de ces resul-

tats immédiats, une pareiile recherche servira encore å éclaircir

les principes qu'on doit en general suivrc, pour appliquer la théorie

des caractérisliques aux syslernes des étres géométriques formes

par les points et les plans osculateurs de courbes gauches quel-

conques. En conséquence, l'Académie met au concours la question

suivante:

Élendre la Ihéorie des caractérisliques aux syslémes des

étres géométriques qui se composent des points cl des plans

osculateurs de courbes gauches du troisiéme ordre, et determiner

les caractérisliques des syslémes qui doivent étre considérés

Gomme élémenlaires.

Question de Physique.

(Prix: la Médaille d'or de l'Académie.)

l.a théorie de la Chaleur et de l'Électricité a fait des progrés

si rapides dans les vingt derniéres années, qu'on doit souvent



regrelter le inanqiic de mesurcs cxaclcs, iiécessaires pour con-

tirmer oii niodilicr les rcsuUats do la Ihéorie. Celtc absence

d'expériences suflisammciit cxactcs se fail, par cxemplc, vivcmenl

sentir en ce qui concerne la quanlité de chaleur développéc dans

un conducleur par un coiirant électriquc, d'aulant plus quc les

mesures cxéculces jusqu'ici dilTcrent d'uiic nianiere assez notable

des resultats doniiés par la Ihéorie, sans elrc cependant assez

complétes ni assez exaclcs pour qu'on puisse decider si ces

écarts sent dus a des erreurs irobservation accidenlelles, ou s'ils

onl une causa générale.

L'Académie met en conséquence cetle question au concours,

et deniande qu'elle soit résolue par des expériences ayant pour

but de determiner la quantité de chaleur quuri courant électrique,

mesuré avec des unités absolues, développe dans un conducteur

dont la résistaiice a élé détcrminée avec les incmes mesures ab-

solues, ou avec l'unité de mercure iiitroduite par Siemens.

Piix Thott.

(200 Rixdalers
)

On demande une etude de la fécondalion de l'æut de poule,

basée sur des observations personnelles, et faite en vue i" de \érifier

l'assertion, å cc qu'il semble, bien établie, que la poule, 8— 17

jours aprés l'éloignement du coq, conlinucrait a pondre un nombre

plus ou moins grand d'æufs fécondés, et 2" de reconnaitre si, dans

l'oxiducle de la [loule, il se trouve quelque point détcrminé qui

puisse avec raison étre considéré comme un reservoir de semence

{receptaculum seminis).

Prix Classen.

(300 Kixdalers.)

Plusieurs de nos animaux domestiques, cl notarament le

mouton, sont sujets å une maladie cachectique causéc par certains



vers inteslinaux , les Douves (Disloma hepaticum el D. lanceo-

latum)^ qui se logent dans le foie. Celte maladie, qui a élé

connue et décrite tant par des auteurs anciens que modernes,

esl tres répandue; elle a exercé ses ravages dans la plupart

des pays de TEurope, et souvent réduit d'une manicre notable,

vuire méme complétement détruit des troupeaux de moutons d'une

Valeur considérable. Son histoire démonfre clairement que les

påturages bas el marccageux, lå surtout ou se trouvent des eaux

stagnarites, en favorisent beaucoup la naissance et la propagation,

et qu'elle atteint son maximum d'énergie dans les années plu-

vieuses.

Les animaux qui sont attaqués de ces vers intestinaux péris-'

sent tot ou tard lorsque les parasites sont en nombre considérable,

la science médicale n'étant en possession d'aucun reméde qui

puisse les chasser ou les détruire. On en est done essentielle-

ment réduit aux moyens préventifs, lesquels ne peuvent étre

qu'imparfaits et incertains, vu Télat incomplet de nos connaissances

en ce qui concerne le développement de ces vers intestinaux,

les habitals et les migrations de leurs larves. Les efforts

n'ont pas manqué de la part des naturalisles pour éclaircir ces

divers points; et les recberches entreprises dans ces derniers

lemps , notamment par MM. Leuckarl el W il I e m o e s- S u hm,

ont aussi fait faire un pas notable a la qucslion. Mais toutes les

phases de la vie de ces vers ne sonl pas encore connues, et celle

connaissance esl indispensable pour découvrir les vrais moyens

de prévenir la maladie. Elle aurait surtout une grande importance

relativement aux mouions, parmi lesquels raffeclion dont il s'agit

exercc souvent de grands ravages; en conséquence, l'Académie

propose un prix, qui pourra s'élever jusqu'a 300 Rixd., pour

des recherches et des expériences originales qui conlribueronl å

éclaircir la question du développement de ces Dislomes du mou-

ton et celle de leurs migrations jusqu'a leur arrivée dans le foie,

ainsi que les circonslances qui peuvent favoriser ou empécher

Tinlroduction de ce parasile dans le mouton.



Les ropoiises ;i ces qiioslions [»eiivcnl ('Ire (k-iitcs en lalin.

(Ml fr.iiirais, en niiglais, <mi allciii.iiMl , en suédois el en danois.

Les inénioirt's iie doivcnl pas porter le iiom de l'aulcur iiiais iitie

devise, el étre ac(Oiii[>agncs d'iin billet caclielé miini de la meme

devise, el rerifermanl le iinm, la profession el l'adressc de l'aii-

leur. Les memlires de rAcadémic qiii demciirenl en Danemark ne

prcruieiil point part au roncours. La récompense accordée pour

une téponse salisfaisanie a l'une des queslions proposées, lors-

qu'aucnn autre prix n'esl indiqué, csl la médaille d'or de l'Aca-

démie. d'une valeur de 50 I>iicals danois (450 Fr.).

Les mémoires doivent élre adresses, avanl la fin du mois

d'Oclohrc 1874:, au secrélaire de rAcadémie, AI. le Conseiller

J. Japelus S ni, S leen sir up, professeur a l'Universilé de

Copenliague.

(Rés. du Hull. do l'Aead. Roy. Dan. dc»"Scienc. et il. Letlr. p. 1873.)



Sur les appareils tamiseurs ou fanons branchiaux du Pélerin

{Selachus maximus Gimn.)

par

M. Japetus Sleenstrup.

(Voir p. 47— G6 et PI. II.)

Dans le mémoire qiie iious résumons ici, M. Sleenstrup donne

l'explicalion de cerlains appareils énigniatiques ayant piusieurs

pieds de longueur, et, comme le montre la figure de la planche

H, formes d'aiguilles ou de longs rayons d'apparence cornée.

Ces appareils, qui ressemblent a des fanons ou å un peigne tres

allonge, onl pendant longtemps été l'objet de ses recherches

el de celles d'aulres savants, mais sans qu'on eut réussi jusqu'ici

a en éclaircir Torigine. On ronnaissait scuicment Icur slruclure

inlérieure, M. le professeur Hannover ayanl fait voir dans son

travail sur les épines dermiques des Raies et des Squales, que

chacun de leurs rayons a la méme slruclure que ces épines,

qu'il est comme elles forme de dentine, et par suile, qu'il esl

aussi comme elles idenlique a uno vraie dent. Au lieu d'ad-

niellre avec M. Hannover que ces rayons étaieiil implantés

exlérieuremenl sur la peau comme les épinos de cerlaines Raies,

M. Sleenstrup a toujours supposé que, d'aprés leur forme

et leur disposition, ils devaient plutol remplir une fonclion ana-

logue å celle des fanons. On Irouve de teis appareils tami-

seurs, å la vérité non composes d'une serie de denls dislincles,

sur les arcs branchiaux d'un grand nombre de poissons, nolam-

ment ceux qui se nourrissenl de petits animaux. Diverses cir-

conslances ayanl fait supposer å M. Sleenstrup que l'appareil

dont il s'agit appartenail å cerlains grands Squales, il a été

assez heureux , en relisanl Tancienne littéralure, de trouver

dans un passage de Gunnerus relatif au Pélerin, et qui dale

de plus d'un siécle, une description si exacte de cel organe

qu'il ne pouvait resier de doule sur son identité. Grace a celle

découverle, il a en outre |iu conslalcr que d'aulres auteurs onl
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égaicment su qu'il exislail quelque chose de semblable chez le

Pélerin, bien que leurs indicalions soient si incomplMes que, sans

la description de Giinnerus, il eiit élé impossibic de les com-

prendre.

En s'appuyant sur celle description de Gunnerus et sur

les indicalions concordanles d'aulres auteurs, par ex. Low, Pen-

nanl, .Mitcbell et R. Foulis, AI. Steensirup est arrivé aux

resultats suivants:

1. Le Pélerin (Selarhus maximus c«««.), ou basking s bark

des Anglais, a rintérieur de In bouche garni d'une frange ou claie

branchiale d'une nature particuliére, qni présente l'apparence de

petils fanons, les rayons longs de 5 å 6 pouces qui la composent

ressemblant a des baleines. Celle claie est siluée le long des

enormes fenlcs branchiales de Tanimal, et fonctionne coname un

tamis pour tamiser sa nourriture.

2. De celle frange branchiale proviennent (ce que la descrip-

tion de Gunnerus a surlout perrais de reconnaitre) les appa-

reils, ressemblant a des fanons, qui sont conservés depuis long-

temps dans les musées de Copenhague, de Kiel, de Christiania

et de Trondhjem, et que M. le professeur Hannover a éludiés

et décrits dans les Mémoires de l'Académie (K. D. V. Selsk.

Skrifter, 5 Sér., VII Vol., 1867).

3. L'existence d'une pareille frange raet hors de doute que

la maniére de vivre du Pélerin est la raérae que celle des Cé-

tacés å fanons, de sorte que ce Squale colossal ne se nourrit

que de petits animaux qu'il engloutit par masses en rejelant l'eau

å travers la dile frange^).

») C'est done une erreur ou une méprise que d'avoir voulu eii faire un

carnassier vorace, comme on l'a fait quelquefois; voir par ex.:

O.Fabricius, Faun. grønland., p. 130; Fr.Faber, Naturgeschichte

der Fische Islands. 4to. 1829. p. 22. [.Ich mochte lieber mit Fabri-

cius annehmen, dass er verschiedene kleine WallQsche und Delphine

verfolge^]; comp. p. 23 [»Er schadet durch die Verfolgungen der Wall-

Qsche«].

Perceval Whrigt passe å l'extréme oppose lorsqu'il dit au sujet

du Rhinodon typicus , l'espéce la plus voisine du Pélerin dans la mer

des Indes: -This sharlt, which is — the north whale excepted — the

largest of living animals, contrary to the general habits of

the true sharks is not a carnivorous but a herbivorous flsh.» 1. c. p. 65.
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4. Les rayons de la frange branchiale ou les elements des

fanons branchiaux doivent — comme le prouvent les recherches

microscopiques de M. Hannover — étre considérés commo des

dents tres allongées et tres minces, composition qui donne

au genre Selachus un caractére générique unique jusqu'å present.

5. D'apres la forme et la nature do ces fanons branchiaux,

le genre Selachus existait dans les raers de l'Europe déja pendant

la periode terliairc, comme le prouve le Hannovcra aurata de M.

P.J. Beneden, trouvé dans le Crag beige pres d'Anvers.

{Rés. du Bull. de l'Acad. Roy. Dan. dea scienc. et d. Lettr. p. 1873.)
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Sur l'origine de la tradition des fourmis qui ramassent l'or

par M. Frederik Schlern.

(Voir p. 1—46 et carte 1.)

Hérodote esl Tauteur grec le plus ancien qui menlionne les

fourmis qui ramassent l'or; il rapporte a ce sujet ce qui suit:

^11 y a d'autres Indiens qui habitent au Nord et au Nord-

Ouest, dans le voisinage de la ville de Caspatyre et de la Pac-

tyice. Leurs mæurs et leurs coutumes se rapprochent beaucoup

de celles des Bactriens. Ils sont aussi les plus belliqueux de

tous les Indiens, et ce sont eux qu'on envoie chercher lor. Aux

environs de leur pays {xaxa ydg xoino) il y a en effet des de-

serts de sable, et, dans ces deserts, vivent des fourmis qui sont

plus petites qu'un chien, mais plus grandes qu'un renard. On

en garde méme a la cour de Perse quelques unes qui ont été

prises a la chasse. Ces fourmis se creusent des terriers, en re-

jetant le sable au dehors comme celles de Gréce, auxquelles elles

sont lout-a-fait serablables pour la forme. Le sable qu'elles re-

jettent ainsi est aurifére. On envoie les Indiens recueillir ce

sable dans les deserts. Ils allellent ensemble chacun trois cha-

meaux, savoir: un måle de chaque coté, qu'ils menent avec une

corde, et, entre eux, une femelle sur laquelle ils montent, en

ayant soin d'en choisir une qui vient de meltre bas; car leurs

chamelles ne sont pas moins legeres å la course que les chevaux,

et portent néanmoins de plus grands fardeaux. Une fois arrivés

sur les lieux, et aprés avoir rempli leurs sacs de sable aurifére,

les Indiens se håtent de revenir sur leurs pas; car, suivant le

rapport des Perses, des que les fourmis sentent ces Indiens,

elles les poursuivent avec une telle rapidilé que, s'ils n'ont pas

une grande avance, aucun d'eux ne peut en réchapper avec la vie

sauve ^)."

»I Herod. III, 102—105.

Overs, over d. K. D. Videosk. Selsk Forh. 1873.
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Tel est, dans ses traits essenliels, le récit qu' Hérodote, qui

était aussi venu å Suse pendant qu'il préparait son raagnifique

ouvrage, nous a laissé sur les fourmis qui ramassent Tor. Ce

récit, qu'il n'a pu controler par lui-rnéine, et pour lequel il

a du s'en rapporter au témoignage des Perses, se retrouve dans

un grand nombre d'auteurs grecs') et romains -) postérieurs.

Parmi ces auteurs, nul mieux qu'Harpokration ne montre combien

cette tradition était répandue dans l'antiquilé , lorsqu'il rappelle

les railleries des poetes comiques å propos d'une expédition in-

fructueuse des Alhéniens, que ces „descendants de Cécrops" avaient

entreprise armés de toutes pieces et avec des approvisionnements

pour trois jours: „Le bruit courut un jour parmi les Athéniens"

ainsi comraence son récit „qu'on avait vu sur le mont Hymette

un grand tas de sable aurifére, qui était garde par les belli-

queuses fourrais. Ils prirent alors les armes, et marchérent contra

elles. Mais étant revenus comme ils s'en élaient allés, aprés s'étre

donné beaucoup de mal pour rien, ils se moquaienl les uns des

autres en disant: tu croyais que tu aliais fondre de Tor." Les

écrits latins du moyen-åge-'') et les ouvrages arabes^) raention-

nent également les enormes fourmis indiennes, et la tradition

') Strab. II, 1. XV, 1. Arrian de Exped. Alexandr. V, 4. Indica. c. 5. bio

Chrysostom. Orat. XXXV. Philostrat. de Vita Apollonii Tyan. VI, 1. Clem.

Alex. Pæd. II, 12. Ælian. de N. A. XV. 14. Harpokrat. s. v. xQvaoxoily.

Themist. Orat. XXXVII. Heliodor. X, 26. Tzetz. Chil. XII, 330—340.

Pseudo-Callisth. II, 29. Schol. ad Sophocl. Antig. v. 1025.

2) Propert. Eleg. III, 13. Pomp. Mel. III, 7. Plin. H. N. XI, 36. XXXill, 21.

Solin. c. 30.

2j Aelhic. Cosmogr. IV, 105. Isidor. Hisp. Orig. XII, 3. De Monstruis et Belluis.

II, 15, dans Berger de Xivrey, Traditions Tératologiques. Paris 1836. p. 259.

Opus Alberti Magni Philosoplii de Animalibus. Mantuæ. 1479. fol. p. 299.

Extrait de l'Epistola Presbyteri Joliannis, dans les noles de l'édition de

Pomponius Mela par Tschucke (Lipsiæ. 1806.). III, 3, 245. Cet extrait

a été communiqué par Tschucke d'aprés une copie trouvée dans un

codex de Meissen, et nous le citons ici, parce que le passage relatif aux

fourmis qui ramassent l'or, manque dans le texte d'aprés lequel G. Oppcrt

a imprimé la lettre entiére du Presbyteri Johannis, Der Presbyter Johannes

iu Sage und Geschichte. Berlin. 1864. p. 108—179.

*) Fragment du Dictionnaire de géographie de Qaswinis, d'aprés Gilderaeister,

Scriptorum Arabum de rebus Indicis loci et opiiscula inedita. Boniiæ.

1838. p. 220—221. »Extrait des choses remarquablcs et des merveiiles

du Seigneur Tout-Puissant" de Baquwi, traduit par de Guignes dans
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en existait eiicore au seiziime siede cliez les Tures '). Si l'on en

excepte le crilique Slrabon
,

qui Irailait dédaigneuseraent ce rccit

de fable, cl Albcrtus Magnus, qui, en reproduisant ccttc tradition,

ajoute: „Sed hoc non satis est probalum per cxperimenlum", les

autres auteurs n'émettent aucun doule sur son autlienticilé.

On ne pcut pas dire quc cette créduiilé ait disparu tout d'un

coup apres Pavcnement de la critique. Encore a la fin du siede

dernier, iorsque Larcher publia a Paris sa traduction franraise

d'Hérodote, nous voyons ce docte académicien engager ses lec-

teurs a ne pas trailer trop iégerement le récit de l'hislorien grec,

el deux ans apres, en 17c8, le major James Kennel, toul en re-

connaissant Texagéralion de ce rccil dans son „Memoir oi a Map

of Hindoslan", nen exprime pas moins l'opinion quc ces adver-

saires si redoutables des Indiens devaient élre les Termiles ou

fourmis blanclies -).

Au dix-neuvicme siede, lorsqu'on en vint enfin a ne plus voir

des fourmis veritables dans les raraasseurs d'or qui faisaient courir

tant de pcrils a ceux qui venaient les Iroubler, on a généraleraent

émis l'opinion qu'il y avait siraplement ici une confusion de noms,

entre une t'ourmi et un animal de plus grande laille. En con-

nexilé avec cette maniére de voir, ou méme en écartant l'idée

d'une confusion de noms, on a en méme temps supposé qu'une

cerlaine ressemblance entre une fourmi et un animal plus grand,

a contribué i\ entretenir celte méprise, ou en a été l'origine. On

a nolamment voulu trouver celte prélendue ressemblance dans la

maniére dont eet animal plus grand peut s'étre creusé son terrier,

Notices et Extraits des Manuscrits de la Bibliothéque du Roi. Tom. II

(Paris. 1789.), p. 420.

M Lettre de Busbek, datée du 16 Décembre 1.562, publiée dans Gislerii Bus-

becquii Omnia quæ exstant. Lugduni Batavorum. 1633. p. 343. Aug.

Thuani Hisloriarum sui temporis Opera. Oirenbachi. 1609. fol. p. i90.

^) La plupart des lecteurs seront tentés de regarder ces fourmis comme
un animal fabuleux. M. de Thou, auteur digne de foi, raconte cepen-

dant, que Shah Thomas, Sophi de Perse, envoya å Soiiman en loo9 une

pareille fourmi. Histoire d'Hérodote, traduite du Grec, par M. Larcher.

Tome troisiéme (Paris. 1786.), p. 339. — Monslrous anis, by -vshich the

Termiles or white anis are meant. Rennel, Memolr of a Map of Hlndo-

slan or the Mosul Empire, with an Introduction illustrative of the Geo-

graphy and present Division of that Country. London. 1788. Introduc-

tion. p. XXIX.

9*
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OU avoir fouillé !a terre dans quelque aulre but. Comme ani-

maux de ce genre, divers auteurs ont mis en avanl le corsac,

rhyéne, le chacai, le hamster, le lagomys ou la marmolte, et toule

cette explication, d'aprés laquelle ce serait la terre aurifére rejetée

par ces animaux qui aurait guide les Indiens chercheurs d'or, et

donné lieu a la tradition des fourmis, se trouve appuyée par une

des observations d'Alexandre de Humboldt: ^J'ai", dit-il, „été

frappé de voir les fourmis, dans les parties basaltiques des hautes

terres du Mexique, transporter des grains brillants d'hyalithe,^ que

je pouvais recueillir sur les fourmilieres ')." Mais ce n'est pas

seulement a la maniére de creuser ou de rcjeter la terre qu'on a

liraité la prétendue ressemblance qui aurait fait prendre pour des

fourmis des animaux tout différents; on a aussi voulu l'étendre å

la forme générale du corps. Ceia résulte déjå de Tinterprétation

que Jacob Gronovius a donnée du récit des anciens, et, méme de

notre temps, Xivrey s'exprime encore plus nettement dans ce

sens^).

L'hypothesc d'aprés laquelle la tradition des fourmis qui ra-

massent l'or serait due a une confusion de noms a dii étre com-

plétement abandonnée, apres que Wilson eut fait remarquer que

l'ancienne littérature sanscrite de Tinde mentionne elle-méme ces

fourmis, qui sont déja nommées dans un passage remarquable du

grand poéme indien Mahabharata. Parmi les objets composant

le tribut que les peuples du nord envoyerent å Tun des fils de

Pandu, le roi Judliishthira, et avec lequel les porteurs attcndirent

å la porte du palais, figurent, pour un poids d'un Drona, des

morceaux de Tor du fourmis, paipilika^ ainsi nommé parce

qu'il était ramassé par les fourmis, pipilikas^). II faut aussi

concéder å la critique qu'il ne peut y avoir eu aucun molif plau-

sible de confondre des fourmis avec des renards, des hyenes ou

') A. V. Humboldt. Kosmos, Entwurf einer phjsischer Weltbeschreibung.

Stuttgart und Tubingen. 1)545—1862. II, 422.

"] i. Gronovius, dans les noles de rédilion de Pomponius Mela par Tzschuke

HI, 3, 245. Xivrey, Traditions tératologiqus p. 265.

') Wilson, Ariana antiqua, a descriptive Account of the Antiquilics and

coins of Afghanistan. London. 1841. 40. p. 135, et Notes du méme
auteur on the Sabka Parva of the Mahabharata, illustrative of some

ancient Usages and Articles of TralRc of the Hindus, dans le Journal of

the Roy. Asiat. Soc. of Greal Britain and Ireland. Vol. Vil (London. 1843.),

p. 143.
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des chacals, scuicmcnt parcc qiic ces animaux, comme tant d'autres,

ont des terriers. Oii fxiurrait plulot élablir une comparaison de

ce genre avec cerlains rongeurs comme les marmollcs, mais ceux-

la mémcs qui acceptcnt cette explicalion ne s'en dissimulent pas

les colés faibles. C'esl ainsi qu'on lil chez Lassen: „Quant a ce

qui nous est raconlé de la vélocité de leur course, de leur pour-

suile el de leiirs lerribles altaqucs conlre les clicrcheurs d"or et

les beles de somme de ces derniers, il faiil latlribuer a la fan-

laisie, comme ce sonl des animaux lenls el débonnaires" '). Peschel

dit égalemenl: »Il n'a pas encore été expliqué pourquoi on allri-

bue a ces fourmis une légérelé et une férocilé si grandes, puisque

les marmolles sont cepcndanl représenlées comme des animaux

paisibles" -). Enfin, en re qui concerne les auteurs qui onl voulu

chercher la cause de la confusion des noms dans une certaine

ressemblance exlérieure, il suffit de remarquer quils ont eux-

mémes désespéré de trouver un animal qui pul convenir a leur

explicalion. Celle impossibililé, Xivréy l'altribue naivemenl å

Cauri sacra farnes: „Que de teis animaux — dil-il — n exi-

slent plus, OU existent en assez petit nombre, et dans des lieux

assez inaccessibles, pour n'avoir pas élé revus dans les temps

modernes, cela n'est pas impossible. Les molifs qui porlcrent

l'homme, sinon å faire la guerre a ces animaux, du moins a les

Iroubler dans leurs habiludes et a les chasser de leurs relrailes,

en venant profiler de leurs indicalions pour exploiler plus en

grand les richesses du sol, ces molifs liennenl a une passion

trop forte , a des inléréts trop puissants pour n'avoir pas lå,

comme en tant d'aUtres lieux, fait disparaitre les holes primitifs

de ces deserts devant les envahissemenls de Thomrae" *').

En opposition avec lous les auteurs modernes, qui ont voulu

rctrouver les fourmis du récil des anciens dans les animaux les

plus divers, Malle-Brun écrivait déja en 1819: „Ne se pourrait-il

pas aussi qu'une Iribu indienne eut réellement porlé le nom de

fourmis?"^). C"esl en suivant la voie ainsi indiquée par nolre

M Lassen, Indische Allherthumskunde. 2'e verb. Ausg. Leipzig. 1856. L 1022.

'i Peschel , Der Ursprung und VerLreitung einiger geographischen Mylhen

im Miltelalter, dans Deutsche Vierleljahrschrift. IS'jI. II, 296.

') Xivrey. Traditions téralologiques. p. 267.

^1 Malle-Brun. Mémoire sur l'Inde septentrionale d'Hérodote et de Ctcsias,

Nouvelies Annales des Voyages, de la Géogr. et de l'HIst. publiées par

M. M. Exrles et Malle-Brun. Tom. II (Paris. 1819.), p. 382.
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compalriole, que nous essaierons de résoudre cette énigme; mais

il est d'abord nécessaire, en prenant poiir point de dcpart les

points menlionnés par Hérodote, de determiner dans quelle di-

rection on doit chercher la demeure des fourmis chercheuses

d'or. D'aprés Thislorien grec, les Indiens qui allaient å la re-

cherche de l'or élaient voisins de la ville de Caspatyre (KaGrtd-

TVQog) et de la Pactjice (/' /JaxTv'ixrj x^QV^- ^^i '^^ habitanis

de la Pactyice ne sont autre chose que les Afghans, qiii s'ap^^el-

lent eux-mémes dans l'ouest Pashtun^ et dans Test, Pakhiun,

noms identiques å celui que leur donne Hérodote. Quant å la se-

conde localilé, au lieu du nom Caspatyros qu'indiquent la plupart

des editions d'Hcrodote, le Codex Sancroftianus, ou le Codex

d'Hérodote qui a apparlenu a l'archevéque William Sancroft, et

est aujourd'hui conservé au college Emmanuel å Cambridge, donne

celui de Caspapyros (KacTTicénvQog)
,

qu'on trouve également chez

Stephanus Byzanlinus '), et qui répond évidcmment å l'ancien

nom indien du Kashmir, Kasjapa-pura^ par contraction h'asjap-

pura.

Nous sommes done en Kashmir. De nos jours, nous avons

VU nous-mémcs comment les Sikhs, les mailres actuels du Kash-

mir, se sont emparés de grandes parties du Tibet, savoir: en

1834, du Ladak ou Tibet central, et, en 1840, du Balli ou petit-

Tibet; eh bien! les anciens Subahdars, ou gouverneurs du Kashmir

sous le Grand-Mogol, et, avant eux, les rois tant mahométans que

brahmaniques du Kashmir indépendant, chcrchaient également å

étendre leurs conquétes dans la méme direction, de sorte qu'on

peut bien aussi supposer que c'est au Tibet que se rendaient les

Indiens menlionnés par Hérodote, lorsque de leur pays, le Kash-

mir, ils allaient å la recherche de l'or. Celle supposition est

confirmée par le fait que Slrabori et Pline l'Ancien mentionnent

expressément les Dardes^ peupie monlagnard dans le nord de

l'Inde, comme ceux qui dépouillaient les fourmis de leurs Irésors-).

Car les Dardes ne sont pas un peupie éleinl; d'aprés les récits

des voyageurs modernes, ils forment encore plusicurs tribus indé-

pendantes, sauvages et pillardes qui liabitent au nord-ouest du

M Htiodoti Halicarnassei Historiaium Libri !X. Editionem curavit Petrus

Wesselingius. Amstelodami. 17C3. p. 248. 300. — Steph. Byz. s. v.

KaancénvQog.

^ Sirab. XV, 1. I'lin. H. N. XI, 36.
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Kashmir, sur les bords de rindiis. Cc sont les Daradas des

livres sanscrils. Ils comprennent le Pashtu, ou la languo

des Afghans, niais Icur propre langue esl rcpendanl un idionic

sanscrit. Ils cxerccnl encore, de nos jours , leurs brigandages

dans le petit Tibet et le Tibet central, et voila surtout pourquoi

la vallée pittorcsquc de ITIusara, qui tire son nom du fleuvc Husara,

un des affluents de ITndus, et qui de tout tenips a appartenu au

petit Tibet, rcsle aujourd'hui en partie inculle malgré sa fcrtilité*).

Mir Izzet Oullah, le compagnon de voyage de Moorcroft, qui en

1812 visita le Tibet, écrit égalcraent å ce sujet dans son journal

de voyage: „Les maisons de ce pays, depuis Matayin jusqu'ici,

sont loutes délabrées el abandonnées; l'année derniére, un grand

nombre d'habitanls avaient élé enlevés par des partis de Dardes,

tribu indépendante qui vit dans les montagnes a trois ou quatre

jours de marche au nord de Diriras, et qui parle le Pashtu et

le Daradi. Ils vendenl comme esclaves les prisonniers qu'ils

font dans leurs incursions"-). Elien, qui cite le fleuve Kampy-

linus comme étant la limile du pays des fourmis"''), ne nous

fournit aucun indice relativement au Tibet, car il est impossible

de conclure de son texte si le nom de Karapylinus designe un

bras de ITndus; mais le remarquable passage du Mahabharata,

cilé plus haut, non moins que les renseignements contenus dans

Hérodole, Strabon et Pline, nous indiquent au contraire avec

assez de cerlitude qu'il s'agit bien ici du Tibet. En eflet, parrai

les peuples du Nord qui apportérent au roi Judhishthira Tor

exlrait par les fourmis, paipilika^ figurent expresséraent les

h'hapas^ et de méme qu'on les frouve souvent mentionnés dans

Tancienne chronique kashmirienne, la Raja Tarangini, qui les fait

demeurer dans le voisinage du Kashmir"*), de méme ils sont

'j Moorcroft and Trebeck, Travels in the Himalayan Provinces of Hindustan

and the Panjab, in Ladakh and Kashmir. H, 264. Vigne, Travels in

Kashmir, Ladak, Iskardo. II, 250, 297, 300, 30G.

*] Voyage dans l'Asie centrale par Mir Izzet Oullah en 1812, dans le Magasin

Asiatique de Klaproth. Paris 1820—1829. II, 3—5. — De nouveaux ren-

seignements sur les Dardes ont été publiés par M. Leltner, suivant

M. Vivien de St. Martin. L'Année géographique. 1870—71. p. 3 i.

3) Le passage en queslion (Ælian. de >'. A. III, 4.) est ainsi conrii: Oi

fjivQUTjxtg ol 'li/dtxol oi tov j(Qva6p tf vkuTiovra ovx tcy iSiék^onv tov

xukovfioov Ka/unvhvov noTctuov.

*) Les passages relatifs aux Khacas ont été recueillis dans l'édition fran-
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encore connus aujourd'hui, sous le nom deKhasiyas, comme un peuple

parlant unc des langues de l'Inde, et habilant sur la fronliére du

Tibet. De plus, en parlant du tribut apporlc au roi par les Khacas

et les autres peuples du Nord, le Mahabbarata ne mentionne pas

seulement l'or des fourmis, mais aussi „le raiel tres doux des

fleurs de VHimaval" et „de beaux kamara noirs, et d'aulres blånes

ayant Téclat de la lune". Mais Himavat n'est qu'une autre forme

du nom Himalaya, et les kamara dcsignent les chasse-mouches

que, dans l'Inde, les rois seuls ont le droit de faire porter der-

riere eux, et qui sont fabriqués avec la queue du Yak (Box grun-

nicus), OU bæuf du Tibet.

Le Tibet, et notamment le Tibet oriental ou chinois, a pendant

longtemps été une terra incognita. Les meilleurs renseigneraents

de date recente que nous possédions sur celle conlrée, sont

dus surtout aux voyages d'exploralion que le gouvernement anglais

a fait exéculer par les Pandits ou savants brahmaniques
,

qui se

firent passer dans le Tibet oriental pour des marchands Bisahiri,

c'est-a-dire du pays alpeslre de Bisahir. Dans le premier de ces

voyages, qui eut lieu en 1865—1866, l'un des Pandits arriva

jusqu'a Lhassa, capitale du Tibet oriental, el le cours du Brahma-

putra fut relevé avec soin. Le second voyage, entrepris en 1867, permit

de constater définitivement quel'IndusouSingh-gi-Chu (fleuvedulion),

comme le nomment les Tibétains, a, pres de sa source, au nord

de THiraalaya, un affluent oriental, et que eet afduent, qui par les

Tibétains est appelé Singh-gi-Chu ou Singh-gi-Khamba (gueule du

lion), est en réalité l'Indus proprement dit, tandis que l'autre

bras, qu'on avait auparavant considéré a tort comme le bras prin-

cipal, est beaucoup plus petit que le bras oriental, et porte chez

les indigénes un tout autre nom, celui de Garjung-Chu. Dans ce

méme voyage, le Pandit qui avait été a Lhassa renconlra a Thok-

Jalung^ gisement aurifére important de la province de Nari Khorsum,

un camp nombreux de mineurs Tibétains, et profita de l'occasion

pour recueillir des renseigneraents sur leur exploilation. Dans le

troisiéme voyage, en 1868, un autre Pandit poussa jusqu'a Rudok,

qu! est situé a l'extrémilé nord-ouest du Tibet chinois, sur la

frontiére du Ladak, et, a son retour de Rudok, visita les gisements

j;aise et la traduction de celte chronique: Radja Tazangini, Histoiie des

rois de Cachemne, traduite et comnientée pav A. Troyer. Paris. 18iO— 1852-

II, 321 et suiv.
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auriforcs de 77io/i-.Yiflnmo, Tkok -Sariung cl Thok-Jalung; oulre

ces gisements, uiic carte dressce par M. lo major Montgomcrie,

el qui accompagne la relalion qu'il a pul)liée des voyagcs des

Pandils, en inenlionnc d'aulrcs situés dans le voisinage, savoir

ceux de Thok-Munnak^ Thok-llagyok^ Thok-Rakung el Thok- Dalung.

D'un autre colr, nous savons par les chroniques tibctaines qne le

Sarthoi '), ou pays de l'or, avec lequel ces voyages d"exploralion

nous ont fail faire [)liis ample connaissance, élait déja connu sous

CC nom caractéristique dans le dixicme siede de nolre ere -). Et

nous cherchcrons raainlcnant a démonlrer qne si l'on remonle du

dixiome siede a 1500 ans en arriore, les mémes contrées ont vu

le méme mouveraent de mineurs libétains dont elles sont encore

lémoins de nos jours; en d'autres termes, que dans les cher-

cheurs d'or libétains que les Pandils nous ont appris a con-

nailre. nous retrouvons les fourmis cherdieuses d'or de l'anli-

quitc. »

Premiérement, en ce qui concerne les circonstances locales,

elles ne s'écartent pas des indications que nous Irouvons dans

les auteurs anciens, Hérodole placant les fourmis qui ramassent

l'or dans un désert (sgijfiirj)^ et Strabon les faisant habiter sur un

plateau de montagne {oQonsdtov)^ de 3,000 stades ou 70—80

milles géographiques de circuit. Ces indications, dans leur géné-

ralilé, conviennent assez bien au haut plateau du Tibet avec les

gisements auriféres de la province de Nari-Khorsum. Les Pan-

dils, qui visilerent le pays en 1867, trouverent que celui-ci, å

l'est de Gartok — qui est silué sur les bords du Gartung-Chu,

et dont le nom indique déjå la grande altitude "'') — élait un vaste

plateau aride et désolc^), appelé Chojothol ou plaine des antilopes,

parce qu'on y trouve une grande quanlilé de ces animaux. „II n'y

avait pas trace de sentier, on n'y voyail ni maisons, ni tenles, et

les voyageurs craignaient que l'eau ne vint å leur manquer"; „il

leur ful irapossible de découvrir de l'eau potable, jusqua ce qu'ils

') Sar est le nom tibutain de l'or.

*i Schlacinlweit-Sakijnlunski, Reisen in Indien und Hochasien, III, 48.

3] Tok oder genauer ikog heiszt »das anfansende, das oberste, das hochste«.

Schlagintweit-Sakunlunski, Reisen in Indien und Hochasien. IH, o4.

*) A vast desoiate plateau. — The desolale and arid table-Iand. Mont-

gomerie, Trans-Himalayan Explorations during 1867, dans le Journal of

the Royal Geographical Sociely. XXXIX. 1 i9, 150.
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eurent trouvé un glacier dont ils fondirent la glacc" ^). Celui

des Pandils qui, iiialgré ces difficultés, réussit a alteindre Thok-

Jalung, trouva aussi eet endroit, ainsi que le camp des mineurs,

situé „sur une vaste plaine déserte"-), et lorsqu'en retournant dans

leur pays, lui et les autres Pandits eurent, le 4 Septembre, quitté

GiachurofT, camp tibétain sur les bords de l'Indus, ils rencontre^

rent bien des nomades avec des troupeaux de raoutons et de

bæufs, mais ce fut sculement le 7 Septembre, a leur arrivée dans

un petit village, qu'ils apercurent les premieres traces de terre

cultivce"''). Relativement au voyage de Thok-Jalung au couvent de

Tadum, qui est situé sur la grande route de Lhassa, on leur ra-

conta qu'il y avait également de grandes plaines a traverser^), et

quand le Pandit qui, en 1868, atteignit Rudok, quitta ce bourg

pour se rendre a Tiiok-Jalung , il n'apercut aucune haute cinie

de raontagne au Nord et a l'Est, mais constata qu'il y avait

aussi dans cette direction une plaine tres étendue, que les Tibe-

tains appellent Chang-lang, ou „la grande plaine"^). Ce n'est

en effet qu'au nord-est du bras de Tlndus auquel les indigénes

donnent le nom de Singh-gi-Kbamba
,

que se Irouvent tous les

gites aurifores nommés plus hanl; sous ce rapport, le Singh-gi-

>) On a head no signs of a path, or of either houses or tenths, vere to

bee seen , and the party became anxious as to fresh water. — No po-

table water could be got, till they found a glacier and melted its ice.

Monlgomeiie, Trans-Himalayan Explorations during 1867, dans le Journal

of Ihe Royal Geographical Society. XXXIX. 149, 150.

'') In a large desolale plain. Monigomerie, Trans-Himalayan Explorations

during 1S67, dans le Journal of the Royal Geographical Society. XXXIX, 151.

3) Whcn the came to a small village with the first palch of cultivation,

Montgomerie, Trans-Himalayan Explorations duiing 1867, dans le Jour-

nal of the Royal Geographical Society. XXXIX, 156.

^) This route crosses sonie coniparntively low ranges, but is said generally

to run over greal plains. Montgomerie, Trans-Himalayan Explorations during

18G7, dans le Journal of the Royal Geographical Society. XXXIX, 162.

5) Which all tends to prove the existence of a large plain in that direc-

tion, the term Chang-tang meaning more over «the great plain«. Mont-

gomerie, Trans-Himalayan Explorations during 1867, dans les Proeeedings of

the Royal Geographical Society. XIX, 208—209. Le mot tibétain pré-

cité est expliqué plus en détail par Strachey (On the physical Geography

of Western Tibet, dans le Journal of the Royal Geographical Society. XXXill.

21.): 'Chang-tang literally means the North-Pla'm, but in common par-

lance an elevaied i)lain, or wide open valley, too high for any but

pastoral uses, and generally a country of such valleys«.
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Kliamba rappellc la manii-re dont le fleuve Karapylinus, dans

Pantiquité, est raenlionné cliez Elien.

Les cironslances locales cxpliquenl également pourquoi les

mincurs tibétains ont å premiere vue fait nailre l'idée qiiils élaienl

des animaux. Le nom de la chaine de IHImalaya a la méme

origlnc que ceux du Schneekoppe, du Snowdon, du Ben Nevis ou

de la Sierra-Nevada '); Dhavalagiri signifie „la montagne blanche",

de méme que Libanon ou Montblanc, et encore plus haul que

le Montblanc est le Thok-Jalung, ou le camp des mineurs, d'apres

les mesures du Pandit, est situé a une altitude de i6,330

pieds au-dessus du niveau de la mer-). Le Pandit, qui

séjourna a Thok-Jaiung depuis le 26 jusqu'au 31 Aout 1867,

dit que jamais, dans aucun de ses voyages, il n'a soufFert

d'un froid aussi piquant qu'a Thok-Jalung, et le chef de lex-

ploitalion lui raconla aussi qu'en hiver tous les minetirs sonl

vélus de fourrures, comme autrement personne ne pourrait y

vivre*''). Mais si Tornaeus a trouvé que les Lapons, revétus de

la tete aux pieds de leurs peaux de rennes, avec le visage méme

couvert, å Texception des yeux, du nez et de la bouche, avaient la

méme apparence que ces animaux^). on coraprend facilement que

la rencontre de mineurs tibétains dans leur costume d'hiver ait

évcillé la méme idée. Bien plus, les visages tibétains å eux sculs

sufGscnt pour la provoquer chez des étrangers de la race arienne;

le dos du nez est extrémement plat chez les Tibétains^), et

'i Pamii les auteurs de rantiquité qui désicnent l'Himalaya d'apres la forme

Himuval, comme Imaus, Plinc (H. N. VI, 17.) sait déjå que ce nom,

dans la lancue des indigénes, signiCe une montagne couverte de neige

(incolarum lingua nivosum significante ; on trouve ici la méme con-

naissance des localités avec laqueile Ptolémée a designe le petit-Tibet

sous le nom de Balti: na()a to 'l/uaov oQOi Bvircti.

') Montgomcrie, Trans-Himalayan Explorations during lSo7, dans le Journal

of the Royal Geographical Socicty. XXXIX, lo?.

'i He told Ihe Pundit, that he and every one else wore furs in the winter,

and that lliey could not live at that season witbout them. Montgomerie,

Trans-Himalayan Explorations during 18(37, dans le Journal of the Royal

Geographical Society, XXXIX. 132.

* Lt toto habilu videantur pilosi haud secus ae ipsæ feræ. Citation de

Jobannes Tornæus dans Joannis SchefTeri Lapponia. Argentorati. 1673.

4o. p. 208.

*, Elne Brille europåischer Art, die auf dem Nasensattel rulil, kann einem

solchen Gesichte nicht aufgesetzt verden. Schlagintweit-Sakuliinski,

Reisen in Indien und Hochasien. II, 49.
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Pallas, aprés avoir observé que, cliez les Mongols et dans la

ville de Kiachta, sur la fronliére de la Sibérie, on rencontre assez

souvent des Tibétains, ajoute qu'ils „ont lous dans leur physio-

nomie une ressemblance presque incroyablc avec des singes" *).

A cela viennent encore se joindre les singulieres coutumes des

Tibétains. Leur maniére ordinaire de saluer est celle-ci: ils

lirent la langue, grincent des dents, font un signe de la tete et

se grattent derriere Poreille-); de plus, lorsqu'ils veulent dormir,

tous les Tibétains, depuis les hautes classes jusqu'aux plus basses,

rainenent les genoux pres de la tele, et reposent sur leurs genoux

et leurs coudes. Les Tibétains qui étaient employés au Ladak

dans les operations de la triangulation anglaise étaient pourvus

de tentes, mais ils dormaient invariablement de cette maniére en

se rangeant en cercle dans la tenie "''). Qu'on se figure quelques

centaines de niineurs couverts de fourrures et dormant dans cette

ifituation!

Mais pourquoi ces horames, qui resserablent a des animaux,

sont-ils menlionnés comme des fourmis? Le Pandit auquel nous

devons nos connaissances sur Thok-Jalung , avait déja remarqué

lors de son premier voyage dans le Tibet oriental, que le vent

est partout tres violent sur les hauts plaleaux tibétains^), et, re-

') Eine fast unglaubliche Aflenahnlichkcit in ihren Gesiclitern. Pallas,

Sammlungen liistoiischer NachriclUen liber die mongolischen Voiker-

schaften. Petersbourg. 177C— 1801. II, -iOT.

^ Tiieir customary mode of saluting one another is to loll out the tongue,

grin, nod , and scratch their ear. Joseph Dalton Hooker, Himalayan

Journals. A new Edition. London 1855. I, 193. Cette description est,

dans ses Iraits essentiels, confirniée par le niissionnaire francais Hue:

• On se range dans les rues pour les laisser passer, et chacun leur tire

la langue en signe de respect. Dans le Thibet, quand on veut saluer

quelqu'un, on se découvre la tete, on tire la langue, et on se gratte

l'oreille droite; ces trois operations se font en méme temps.« — «Les

Thibétains nous liraient la langue, en se graltant Toreille. — nIl nous

tira brusquement sa langue, et s'en alla.« — "11 posa un genou en terre

devant le Grand-Chef, et lui tlra respectueusement la langue.» Hue, Sou-

venirs d'un Voyage dans la Taitarie, le Thibet et la Chine. Paris. 1850.

II, 266, 316, 105, i70.).

2) Montgomerie, Trans-Himalayan Exploralions during 1867, dans le Journal

of the Royal Geographical Society. XXXIX, p. 155.

^1 The Wind throughout Tibet is generally very strong in the table-lands.

Montgomerie, Report of a Route-Survey from Nepal to Lhasa, dans le

Journal of the Royal Geographical Society. XXXVIII, 152.
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lalivemenl au froid piquaiil qiii rognc a Thok-Jalung pcndnnl

l'élé, il fail observer qu'il provient cerlainement tnoins de l'alli-

tude du licu quo du vetil glacial qui y soufQc conslarament.

Aussi les miiieurs ne se licniicnt-ils pas seulemcnt sous terre

lorsqu'ils Iravailleiit — le Pandit, en s'approchanl de Tliok-

Jalung, cnlcndil Icurs chanls avaiit qu'il put les voir — mais

les petiles Ictites noires qui leur servent d'liabitation, el qui sont

faites dune étoffc en feutre fabriquée avec les poils du Yak,

sont disposécs dans une séric de trous oii l"on descend par

quelques marches. „Les tentes des raineurs — dit le Pandil —
sont toutcs dressées dans des trous de 7 a 8 pieds de profon-

deur, de maniere a élrc å l'abri du vent"*). Ce qu'Hérodote

avait appris sur les fourrais chercheuses d'or, que „elles se creu-

saient des demeures souterraines" -) , s'applique done au pied de

la lettre aux minours de Thok-Jalung, et cette conformité, joinle

å la grande aclivilé des mineurs, a sans doute élé la premiere

cause de l'emploi du nom des fourmis dans l'antiquité.

Que rancicnnc tradition des fourmis qui ramassent l'or sap-

pliquait originairement aux mineurs du haut plateau du Tibet, c"est

ce que semble en efTet prouver avec certitude une indication de

l'anliquilé qui hcureusement nous a été conservée, et å laquelle je

crois devoir attacher la plus grande importance. Elle est due au

Grec Mégasthcne. Le fondateur de la dynastie grecque en Syrie.

Seleucus jVikator I, Tenvoya comme ambassadeur pres du roi in-

dien Sandrakottos ou Sandrokyptos, nom dans lequel la science

moderne a depuis longtemps reconnu le roi Tschandragupta. Dans

la résidence royale indienne, que les Grecs appelaient Palibothra.

mais dont le vrai nom était PataUputra^ Mégasthene eut aussi

Toccasion de fréquenter les Brahmanes, et il rassembla a la cour

du roi les matériaux d'un ouvrage sur l'lnde, qui portait le titre

de ra Yidixa, mais qui malheureusement ne nous a été transmis

qu'en fragments par d'aulres auteurs de Tantiquilé '*'). Par lun

de ces fragments recueilli par Slrabon, qui lui-méme n'avait pas

'j The tents of Ihe diggers aie ahvays pitched in pils some 7 or S feet

below the surface of Ihe ground, so as to keep oul the wind. Monl-

gomerie, Trans-Ilimalayan Exploralions during IS67, dans le Journal ol"

Ihe Geographical Society XXXIX, 161.

*) Ovroi wv ol (ÅVQfÅnxf? nouvfÅivoi oi/.rjaiv vno yrjy. Herodot. III, 102.

3) Ils out été recuciliis par Schwanbeck: Mega*tiieiiis Indica. lionnæ. 1S46.
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grande confiance en Mégasthéne, on voil que ce dernier a rap-

porté ce qui suit des celebres fourmis indiennes: „Cest en hiver

qu'eUes fouillent la terre, qu'elles amoncellent aux enlrées des

excavations a la maniére des taupes" ^). Le ménie renseignement se

retrouve dans Pline, qui s'exprime ainsi au sujet des fourmis:

„Elles ramassent for pendant Cfiiver, et les Indiens s'en emparent

pendant rélé"-). Mais , chose tres remarquable, le Pandit indien

nous raconte aujourd'hui des mineurs de Thok-Jalung: „Malgré

le froid , les mineurs préférent cependant de travailler pendant Chiver,

et le nombre de leurs tentes, qui, en été, est de 300, s^éléve en

hiver jusqu'å pres de 600. Ils préférent Vhiver^ parce que la terre

gelée reste alors en place et ne trouble pas leurs travaux en tom-

bant dans les tranchées" ^).

Quoique les mineurs tibétains ne soient pas sans armes —
car, de méme que Mégasthéne nous apprend des fourmis in-

diennes que „elles vivaient de la chasse"''), de méme nous

savons des mineurs qu'iis se procurent leur nourriture en chassant

le Yak et d'autres bctes sauvagcs ^) — ils ne sont cependant pas

å l'abri des attaques de brigands sur leur plateau désert. Le

troisiéme Pandit qui visita en 1868 le Tibet orienlal, fut lui-

ménie témoin d'une pareille altaque lorsqu'en revenant de Rudok,

ii arriva dans un camp tibétain situé dans le voisinage du gise-

raent aurifére de Thok-Nianmo, oii se tenait alors une foire an-

nuelle, et oii le Sarpon, ou inspecteur en chef du district aurifére,

se trouvait précisément aussi. Les agresseurs, une troupe de

bandits å cheval venus, disait-on, du grand Tengri-nor, ou lac

de Nam-tso-Chimbo, consentirent dans cette circonstance å se

') Oqvuovoi (fi /étjucSyi' Tr}V yrjv; acjQSvovai is ngos lols crofxioii,

y.aliunsf} ot ctGffdkay.ig. Mégasthéne, dans Strabon. XV, 1.

-) Erutuvi hoc ab iis tetii'pore hlberno , Indi furautur æstivo tempore. Plin.

H. N. XI, 36.

') Spile of the cold, the dlggers prefer ivorking in the winter; and the

nuniber of their tents, which in summes amounts to 300, rises to nearly

600 in winter. They prefer the winter, as the fiozen soil then stands

well and is not likely to trouble them much by falling in. Montgomerie,

Trans-Himalayan Exploralions during 1867, dans le Journal of the Royal

Geographical Society. XXXIX, 154.

^) Ziijyrt? ctno &7]Qag. Mégasthéne, dans Strabon. XV, I.

^) Montgomerie, Trans-Himalayan Exploralions during 1867, dans le Journal

of the Royal Geographical Society. XXXIX, 155.
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retirer moyennant uiie somme d'argcnlM; mais oii voit par la (|uc

le n'est pas une précaulion inulile de la part des mincurs Tibé-

lains d'avoir avec eux des chiens, animaux que Vegetius, dans

son ouvragc sur l'art mililaire cbez les Romains, rccommandait

déja comme une bonne défense contre des surprises-), et qui ont

élé cmplojés par tant de peuples de Tanliquité comme d'excellents

comballanls. Au Ireizicme siede, Marco Polo vanle les chiens

des Tibétains, qu'il dit élre „grans comme asnes", pour leur ha-

bilelé a chasser les beles sauvages •'')
, el, dans notre siécle, Mir

Izzel Oullah, dont nous avons plus haut menlionné le voyage, re-

marque ce qui suit: „Les chiens du Tibet sont deux fois plus

grands que ceux de THindoslan; ils ont une grosse léte, de longs

poils, une force redoulable et beaucoup de courage; on dit qu'ils

peuvent résisler a un lion" ^). Le Pandit auquel nous devons

nos meilleurs renseigncments sur le Tibet oriental, et qui, avant

d'arriver a Thok-Jalung, avait déja eu Toccasion de voir ces chiens

a Lhassa, raconle que les Tibétains les appelicnt „Gyaki ou les

chiens rff^aux" ^). On peut done facilement s'imaginer que ces

féroces chiens géants du Tibet ont souvent élé confondus avec

leiirs mailres eux-mémes. C'est peut-élre a ces chiens, et non

å Icurs maitres, que s'appliquent les récits que nous a transmis

Hérodote touchanl la rapidité extraordinaire avec laquelle les four-

mis chercheuses d'or poursuivaient les Indiens, el l'exislence de

quelqucs uns de ces animaux a la cour du roi de Perse. En

menlionnant une relation daprés laquelle des meutes de chiens

tures auraient pris part dans la guerre contre les Russes pendant

les années 1769— 1774, M. de la Barre Duparcq a cru devoir l'inler-

préter comme si c'étaient les Segbandi^ ou gardiens des chiens

'j Montgomerie, Tians-Himalayan Explorations during 18GS, dans les Procee-

dings of Ihe Royal Geographical Society. XIV, 209. Le lac des steppes

Tengri-Nor (c-a-d. lac du ciel), å neiif journées au nord de Lhassa, est

menlionné avec plus de détail chez Riller, Erdkunde. IV, 22S.

- Vegetius. IV, 26.

^) 11 ont chiens mastins grans comme asnes, qui sont moult bons ii pren-

dre hestes sauvages. Le Livre de Marco Polo, publié par M. G. Pauthier.

Paris. ISGi. II, 380.

' Voyage dans I'Asie cenlrule par Mir Izzet Oullah, en 1812, dans le .Ma-

gasin Asiatique de Klaprolh. II, 1(5.

*) The Lhassa people call them Gyaki or royal dogs. Montgomerie, Trans-

Himaiayan Explorations during 1867, dans le Journal of the Royal Geo-

graphical Society. XXXIX, 1.32.
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dans le serail de Constantinople, qui , å cette occasion, avaienl

été envoyés en grand nombre pour renforcer Tarmée *); or, si au

dix-huitiéme siécle, on a, par une fausse interpretation, appliqué

aux chiens tures ce qui se rapportait å leurs gardiens, on s'ex-

plique facilement qu'une confusion semblable ou inverse ait pu

avoir lieu å une époque beaucoup plus reculée.

Par contre, sans qu'on ait besoin de penser aux chiens géants

du Tibet, il suffit de se rappeler ce que nous'avons dit des four-

rures dont les mineurs tibétains s'enveloppent pendant Ihiver,

pour trouver rexplication la plus naturelle d'une relation qui nous

a été transmise par Néarque, l'ami de jeunesse d'Alexandre le

Grand. Lorsquo ce prince quitta Tinde, il fut, comme on sait,

chargé de la mission de descendre l'Indus, et de se rendre par

mer de l'embouchure de ce fleuve å celle de l'Euphrate. Néarque

avait écrit une description de son voyage, a ce qu'il semble, sous

le titre de jiaQanXovg^ et, d'apres ce que rapportent Strabon et

Arrian, il avait raconlé que, bien qu'il n'eiit pas réussi a voir

dans rinde un exemplaire vivant des fourmis qui ramassent Tor,

il pouvait cependant affirmer qu'il en avait vu la peau, qui res-

•) De la Barre Duparcq, Les Chiens de guerre. Etude historique, Paris

1869, p. 140. Jc ne suis cependant pas sur que M. de la Barre Duparcq

ait compiétement raison. Premiérement, ce ne sont peut-étve pas, comme
il pense, les veritables gardiens des chiens du serail qui furent alors

envoyés comme renforts å l'armée, car, depuis que Muhamed II, aprés la

réduction de sa vénerie , avait incorporé six mille gardiens de chiens

dans le corps des Janissaires, il existait parmi ces derniers des regi-

ments particuliers, qui portaient le nom de Seghan ou gardiens de chiens,

et étaient commandés par un chef spécial, Segbanbaschi (i. v. Hammer,

Geschichte des Osmannischen Reiches. Pest. 1827— 1835. I, 244, 505,

611. II, 428, 429). Ensuite, dans un écrit que de la Barre Duparcq n'a

pas connu, et qui est du å la plume du celebre Feldmarschall Moltke, å

savoir une relation historique de la guerre turco-russe en Europe dans

les années 1828— 1829, que M. de Moltke publia sans nom d'autenr å

son jetour d'un séjour de plusieurs années en Turquie, ou, sur l'invi-

tation du sultan Mahmud 11, il avait, avec plusieurs officiers prussiens,

présidé å la reforme de l'armée turque, il est encore fait mention de

chiens comme ayant pris part å la guerre dont il s'agit: Der russisch-

tiirkische Feldzug in der europiiischen Turkei 1S2S und 1829. Berlin.

1845. p. 26, 328.
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sembiait u celle d'une panthérc^), plusieurs de ces peaux ayaiil

élé apporlées au camp macédonien ^).

La descriplion des fouriuis qui ramasscnt l'or renferme encore

une aulre parlicularilé, que rious a Iransmise ranliquilé, etdoril l'inter-

prétalion a causé jusqu'ici beaucoup d^embarras. II s'agil d'une

assertion de Pline TAncien, qui, dans son histoire naturelle, dit

au sujet du temple d'flercule a Erythrée, une des douze villes

ioniennes de TAsie-Mineurc: „A Erythrée, dans le temple d'Her-

cule, était conservée une merveille: une paire de cornes d'une

fourmi indienne" '"'). Un des anciens commentateurs auxquels il

n'était pas venu a l'esprit de voir des bommes dans les fourmis

qui ramassent l'or, a savoir Samuel Wahl, qui pensait que la de-

scription de ces fourmis se rapportait å l'hyéne, ne trduve, en

présence de ce passage de Pline, d'autre moyen de défendre son

interpretation que d'écrire ce qui suit: „Les cornes que mentionne

Pline chez un animal qui, d'aprés la description des anciens,

n'était pas cornu, pourraient provenir d'une varieté rare ou d'un

monstre, comme on en trouve des exemples chez d'autres animaux

sans cornes; raais je suppose plutot que la lecture de ce passage

de Pline est fautive, et qu'au lieu de cornua, il faut lire coria,

peaux préparées, ou que cornua doit étre pris dans le sens de

dents, comme chez les éléphants ^)."

L'inlerprétation toute différente que je vais donner de ce pas-

sage de Pline, et qu'on trouvera, j'espére, plus naturelle, repose

sur une conjecture que j'avais déja formée depuis longtemps rela-

tivement au costurae des mineurs tibétains, mais qui est devenue

une certitude gråce au témoignage d'un témoin oculaire. C'est

assurément une chose rare que de pouvoir, å Copenhague, étre

renseigné sur les Tibétains par quelqu'un qui les a lui-méme vus

de pres, mais cette bonne fortune m'a heureusement été réservée

pendant mes recherches sur la tradition des fourmis qui ramassent Tor.

M Twy di /uvQjutjxojy jwv XQvaoyQvxotyt' dågfiara idély 'frjoiv ovroi nagdcc-

Xéats o/uoia. Slrab. XV, 1.

*) 'Emi xal vni{j rvjy f^vgutjxioy kéyei' Néag^oi /uvQ/jrjXtt /Afv airot ovx

Miéiy , onolov dtj itvu /uftf^éTfQot diéygnipav yivtG^ca iu rrj 'lydijjy

yj, doQctg dt xal jovjiay Idtly nokku? is to CTQcerontdoy xarnxofxt-

adéians ro Mnxfdovtxoy. Arrian. Indica. c. 15.

') Indicæ formicæ cornuu Erythris in æde Herculis fixa miraculo fuere. Plin.

H. N. XI, 36.

*) Wahl, Erdbeschreibung von Ostindien. II, 484—485.

Overs, over d. K. D. Vidensk. Selsk. Ferh. 1873. 3
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J'ai å en remercier Madame Frederik Severin, dont le raari, iin de

nos compatnotes, a, depuis Tintroduction de la culture du thé

dans rinde, été pendant longues années propriétaire d'une plan-

tation située dans la province d'Assam, au pied de l'Himalaya, et

portant le nom danois de "Gronlund"; elle est elle-méme une

fille de M. William Robinson, ancien „Inspector of Governement

Schools" dans l'Assam, et c'est pendant un séjour recent qu'elle a

fait en Danemark, qu'elle a pu me fournir l'éclaircissement que je

désirais.

Comme on sait,-^la province d'Assam, å l'extrémité nord-est

de rinde, n'est, sous le rapport ethnographique, pas moins re-

marquable que le Caucase comme lieu de rendez-vous de races

différentes ; des points les plus éloignés viennent y afQuer les

peuples les plus divers: de TOuest, les Indiens ariens; du Sud,

les Indiens transgangétiques ; de l'Est, les Chinois, et du Nord,

les Tibétains. Tandis que la créte la plus élevée de IHima-

laya jusqu'au fleuve Kali forme la limite entre les Indiens et les

Tibétains, on trouve des Tibétains ou des Bod-pa, comme ils se

nomment eux-mémes, également sur le versant sud de l'Himalaya;

c'est ainsi qu'ils habitent, au nord de l'Assam, le Bhotan, ou,

comme ils l'appellent, le Lhopato. Lorsque M. William Robinson,

qui a laissé un nom dans la littérature par un ouvrage sur l'Assam

et des raémoires sur les peuplades tibétaines voisines de cette

province *), fit dans le temps une tournée dans l'Assam supérieur,

il emmena avec lui dans l'Himalaya sa fille, alors loute jeune en-

core, et visita avec elle un ami de la famille, le colonel Hoiroyd,

un des fonctionnaires charges de l'adrainistration de ces contrées.

Le colonel Hoiroyd saisit une occasion qui s'offrit å lui, de montrer

å ses hotes de la vallée d'Assam un spectacle tout nouveau pour

1) Son ouvrage sur TAssam est intitulé: A descriptive Account of Asam,

•With a Sketch of the local Geography, and a concise History of the Tea

plant of Asam, to Avhich is added a short Account of the neigbouring

Trihes, exhibiting their History, Manners and Customs. Calcutta. 1S41.

Ses "Notes on the Languages spoken by the various Tribes Inhabiting

the Valley of Asam and its mountain confines» ont été publiées dans le

Journal of the Asiatic Society of Bengal. Vol. XVIII, (Calcotta. 1849.),

Part. I, p. 183—237, 310—349. On trouve également dans le méme
journal ses »Notes on the Dophlas and the peculiarities of their Lan-

guage«, Vol. XX, (Calcutta. 1852.), p. 126—137, et ses »Notes on the

Languages spoken by the Mi-Shmis», Vol. XXIV, (Calcutta. 1856.),

p. 307—324.
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eux , en leur présentant quclques Tibélains qui vc'naienl précisé-

menl de francliir l'llimalaya , revélus de leur siiigulior coslume,

et la jeuiic Ellen Robinson, alors ågéc de qualorze ans, put

s'assurer de ses propres yeux qu'il y a des Tibélains qui n'en-

levent pas les corncs de la peau de Yak dont ils s'enveloppenl,

mais les portent égalemtnt sur la tele'). On pcul bien admeltre

que c'est a ce coslume des Tibélains, avec lequel ils se montrérent

å celle occasion dans l'Assam — ou, comme les Tibélains fapel-

lent. l'Asbong — qu'il esl fait allusion dans le passage cité plus

haul du poéme indien ÅJahabharata; car, å coté des peuplades

qui apporlérenl en tribut au roi Judhishlhita de Tor des fourmis

(paipilika), du miel de THimalaya et des queues de Yak, le passage

en question raentionne encore d'autres tribus raontagnardes por-

leurs d'autres presents, entre autres les Kankas, que nous con-

naissons posilivement comme des habilanis du Tibet oriental -),

comme „les Kankas poilus el cornus""'). De méme , on peut

certainement aussi admeltre que c'est celle coifFure caractéristique

portée par les Tibélains sur leurs plaleaux glacés, quavail origi-

nairement en vue le récit fait aux visiteurs du temple d'Erythrée,

récit qui avait' å un si haul degré le cachel du merveiileux, et

') Pour me donner une idée de la maniére dont les Tibélains portent les

cornes du Yak, Madame Severin a cru pouvoir m'indiquer un des des-

sins de l'ouvrage de M. Wood: Natural History of Man, an Account of

the Manners and Customs of the uncivilized Races ofMen (London. 1870.

p. 645), dessin qui représenle un Indien de i'Amérique du Nord, un
chef des Mandanes du Missouri, qui porte sur la tete des cornes de

blSOQ.

-) Ils sent souvent mentionnés dans l'histoire ancienne de la Chine sous

le nom de Kiang. Abel Remusat, Remarques sur I'extension de l'em-

pire Chinois du coté de loccident, Mémoires de rinstitut Royal de

France, Académie des Inscriptions et belles Lettres.' Tome VIII. Paris.

1827. p. 111, 113, 126.

') Dans la traduction de cej passage du Mahabharata par Lassen, les Kankas

sont aussi designes comme »die haarreichen und gehdrnten'-, mais,

a piopos de celle derniére qualification, Lassen ajoute entre pareothéses

• spitzkopfigen? cringin bedeutet auch gipfelig», et il suppose alors que

"der letzte Beiname bezeichnet sie als stammverwaudte der Volker des

sudostlichen Asien. (Indisehe Alterthumskunde. 1, 374, 1023). D'aprés

ce qui a été exposé plus haut, celle description ne peut plus offrir de

difficulté. La relation concernant ces Kankas cornus n'est du reste pas

tout-å-fait isolée. La méme tradition revient ainsi dans lEpistola Pres-

byteri Johannis (Oppert p.{169), ou sont encore mentionnés les •homines

cornuti«.

3*
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suivant lequel les deux cornes que le temple conservait comme ^

son grand trésor, avaient une fois appartenu å une des fourmis

qui ramassent Tor.

Pour nous, ce récit n'a plus rien de merveilleux. „Les

fourmis qui ramassent l'or" n'ont pas å Torigine designe des

animaux, ni de vraies fourmis — comme le supposait la naive

antiquité — ni d'autres animaux plus grands avec lesquels on

les aurail confondues å cause de leurs habitations souterraines

OU de leur exlérieur — comme tant de savants distingués l'ont

supposé jusqu'å nos jours — mais des hommes de chair et d'os,

des mineurs tibétains dont la maniére de vivre et le costume

étaient dans Tantiquité la plus reculée ce qu'ils sont encore

aujourd'hui.

<Rés. du Bol], de l'Acad. Roy. Daa. des sciero. et d. Lettr. p. 1873.)
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Sur la synonymie de quelques espéces des flores du Danemark
et des pays voisins

par M. Joh. Lauge.

I.

Bromus asper Murr. et ses rapports avec le B. serotinus Benék.

JM. Beneken a, comme on sait, fait observer (Bot. Zeit.

18-15 p. 724) qu'il se cachait deux especes sous le nom de Bro-

mus aspevj et, h l'appui de son assertion, il en a donné une de-

scription, en conservant å l'une d'elles le nom de B. asper^ mais

en présontant l'autre comme une espéce nouvelle sous le nom de

B. serotinus. En ce qui concerne la flore danoise, M. Rostrup

a le premier appelé l'attention sur I'exislence de celte derniére

espéce, qu'il avait trouvée en plusieurs points de l'ile de Lol-

land *). Plus tard, elle a été observée dans beaucoup d'aulres locali-

tés du Danemark, tantot seule, tantot en compagnie du B. asper^ et,

å ce qu'il semble, ordinairement en plus grande abondance que

celui-ci. Elle a aussi été trouvée dans plusieurs endroits en

Suéde, Oli M. Falck-) l'a observée le premier, et M. le pro-

fesseur M. N. Bly tf'') en a égaleraent constaté la présence dans

une localité de la Norvége orientale.

Bien qu'il se soit écoulé 28 ans depuis que M. Beneken a

appelé l'attention sur ces 2 espéces, et en a donné une bonne

description, leur separation, qui semble étre bien justifiéc par

Thabitus, l'époque de la floraison et d'autres caractéres, n'a ce-

pendant pas été généralement admise jusqu'ici; car, oulre les

botanistes susnomraés, il n'y en a que quelques uns, par exemple

M.M. Garcke^), Ascherson^), Kornicke*^), Trimen''), qui Jes

aient mentionnées et décrites, et encore les ont-ils présentées le

•) Vidensk. Meddelelser fra naturhist. Forening. 1864. p. 78.

*) Bot. Notiser, 1S6G, p. 48.

') D'aprés des exemplaires communiqués par M. A. Blytt.

*) Flora von Nord- u. Mitleldeutschland. 6 Ausg. 1863.

') Flora der Prov. Brandenburg. 1864. p. 9.

') Schr. der K. phys. Gesellsch. z. Konigsberg. 1867. p. 9.

') Journal of bolany. Vol. 8, p. 376 et Vol. 9, p. 270.
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plus souvent comme des formes d'une seule espéce, tandis que

la plupart des autres botanistes de cette periode les passent sous

siience, ou se prononcent méme contre la separation, comme

M.M. Marsson'), B.Erfurth-), Neilreich^), Celakovsky ••).

J'ai déjå ^) , dans une communication antérieure (å l'occasion

de la représentation d'une de ces espéces dans la Flora Danica),

appelé l'attention de TAcadémie sur ces deux espéces, suivant

moi parfaitement distinctes, et annonce une recherche plus appro-

fondie de leur nomenclalure et de leur distribution géographique.

Tout en reconnaissant qu'il est encore trop tot pour decider si

elles doivent étre considérées comme de vråles especes, ou seule-

ment comme des varietés constantes, et sans oublier que leur

synonymie présente encore beaucoup de points obscurs, et qu'il

reste assez å faire avant que leur distribution géographique soit par-

faitement connue, j'ai cependant pensé qu'il ne serait pas superflu

d'exposer les resultats auxquels m'ont conduit mes recherches et

les renseignements qu'on a bien voulu me communiquer ''). Ils

contribueront, je Tespére, a maintenir cette question a fordre du

jour, et engageront peut-élre quelques botanistes å diriger leurs

recherches de ce coté, et å noter avec soin la présence de ces

deux espéces dans les différentes flores de l'Europe.

Les principaux caractéres qui différencient ces deux espéces

sont les suivants:

1. Schedonorus scrotinus Rostr. {Dromus serot. Benek.).

Vaginæ omnes longe denseque strigoso-hispidæ
;
panicula valde

nutans, ramis inferioribus longis, divaricalis, geminis (sæpe 1,

raro 3), basi squamå cartilagineå semilunari, longe ciliata, utrinque

longe decurrente fultis; spiculæ nilidæ, violaceo-tinctæ, o— 9-

floræ; gluma superior glabra, palea infeiior basin versus ad nervos

') Fi. V. Neil Voipommern. 1869.

=*) Zeitschr. fiir die ges. Nalurwiss. 1867. 2. p. 369.

') Aufziililuug der in Ungarn u. Siavonien beob. Gew. 1870.

*) Bot. Zeitung. 1871. p. 45.

5) Vidensk. Seisk. Overs. 1S71. p. 40.

«) J'ai å remercier plusieurs botanistes danois el étrangers des remarqnes

qu'ils ont bien voulu me communiquer sur les espéces dont il s'agit, et

suis particuliérement reconnaissant å M. P. As cherson, de Berlin, de son

obligeance å me fournir un grand nonibre de précieux renseignements

sur leur synonymie, ainsi qu'une liste des localités de chacune d'elles,

principalement en Allemagne.
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pilosa, apicem versus giabra; anlheræ violaceæ. — Floret ull. Julio,

fructus Seplomhri præcipue malurescunt. Diu viget et scrius quam

scquens marccscit.

2. S. Benekeni Lge. {Bromus asper Benek.).

Vaginæ supcriorcs glabræ v. breviter parcequc pubescenles,

inferiores hispidæ; panicula leviler nutans (in speciminibus macris

ercctiuscula), rarais brevioribus magisque ereclis, 3— 6 (raro 2)

in seraiverticillis inferioribus ; squama scmilunaris cartilaginea mar-

gine giabra, oblusissima, utrinque leviter decurrens; spiculæ mi-

neres quam in præced,, cano-virentes (rarius coloratæ), opacæ;

gluma superior ad apicem usque ciliata; palea inferior a basi ad

apicem pilosa; antheræ aurantiacæ. 14—20 diebus quam prior

præcocior (fructus ult. Aug. sæpius maturescunt). Cito marcescens.

En ce qui concerne certains de ces caractéres, p. ex. la cou-

leur des antheres et des épillets, la villosité des glumelles, je ne

puis, pour le moment, leur attribuer qu'une importance secondaire,

comme ils varient chez les différents individus, el dependent peut-

étre en partie de la station. Quant aux autres, ils sont aussi

constanls et aussi marqués qu'on peut le désirer pour la se-

paration d'especes distincles, et je ne me rappelle pas avoir

rencontré de forme interraédiaire qui ne pAt avec certilude étre

rapportée å Tune ou å Tautre de ces deux espéces ').

La question de savoir quel nom il faut donner a chacune

de ces especes, dépend en partie de la valeur spécifique qu'on

veut leur attribuer. Ceux qui les considérent seuiement comme

deux formes d'une méme espece, pourront se contenter de de-

signer celte espece par le nom connu et caractéristique de

B. asper ^), en réservanl le nom de serotinus (comme nom de

' M. Ascherson a indiqué queiques unes de ces formes intermédiaires, mais

en ayant soin de remarquer qu'elles se montrent rarement. Les obser-

vations communiquées par M. Erfurth, relativement å ia floraison simul-

tanée des deux espéces en un seul et méme lieu, et k la fréquence de

formes intermédiaires (il assure méme d'avoirtrouvé deux poussesprovenant

de la méme racine, dont l'une se serait développée en S. serotinus, et

l'autre, en S. Benekeni) ont done besoin de confirmation ultérieure.

-' Mr. Trimen (Journ. of bot. 1870. p. 76) propose de reprendrc le nom de

B. ramosus Huds. fl. Angl. Ed. 1., comme étant plus ancien que celui

de B. asper. Je crois qu'il y a tout lieu de prote.ster centre celle pro-

position. En effet, Hud son lui-méme, dans la 2« Ed. de 1778, a rem-
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varieté) a la forme å floraison tardive. Veut-on au contraire en

faire deux espéces bien distinctes, il deviendra nécessaire d'exa-

miner quelle est celle qui, d'aprés les documents dont on dispose,

mérite le raieux de porter le nom d'asper, et si M. Beneken a

donné å juste titre ce nom å l'une des espéces plutot qu'å l'autre.

En parcourant les descriptions que différents auteurs ont

données du Bromus asper (l'espéce collective), on trouve qu'elles se

rapportent de préférence au B. serotinus Benek. , et tres rarement

au B. asper Benek. Cela devient encore plus frappant lorsqu'on

compare les dessins qui portent le nom de Bromus asper, car ils

représentent presque tous le B. serotinus *). Enfin, parmi les exem-

plaires que j'ai eu Toccasion d'exarainer dans des herbiers, la majeure

partie, notarament ceux qui proviennent de i'Europe raéridionale

et occidentale, appartiennent au B. serotinus. Si Ton ajoute å

cela que le nom ^^asper^^ convient beaucoup mieux å cette derniére

espece qu'å celle å laquelle M. Beneken l'a attribué, il semble

bien qu'il y a lieu de douter que cel auteur en ait fait une juste

application.

placé ce nom par celui de JS. nemoralis , changement qu'on ne peut

assurément qu'approuver, comme le nom de ramosus non seulement était

mal choisi et pouvait méme induire en erreur, mais aussi appartenait

déjå å une autre espece, å laquelle il convenait beaucoup mieux. Cette

espéce, il est vrai, a été rapportée plus tard å un autre genre (Brachypodium),

et le nom de Bromus ramosvLS est par suite devenu provisoirement dispo-

nible; mais il y a toujours inconvénient å faire usage d'homonymes, surtout

dans des genres qui sont tellement voisins qu'on peut tres bien admettre

l'éventualité de leur reunion, auquel cas on aurait encore affaire å deux

espéces portant le méme nom. En tout cas, le B. ramosus (Brachy-

podium) est, comme nom linnéen, plus ancien (Mant. 1. 1767) que le

B. ramosus {asper), qui est seulement mentionné dans les écrits de Linné

en 1774 (Syst. Ed. 13). Je crois done qu'il n'y aurait aucun avantage

pour la science å reprendre un homonyme mal choisi, rejeté par l'auteur

lui-méme, et depuis longtemps oublié, seulement pour satisfaire auxpréten-

dues exigences du droit de priorité. D'ailleurs, il est singulier que le nom
de B. ramosus ne soit pas mentionné comme synonyme plus ancien de

B. nemoralis dans la 2° edition de la Fl. angl. de Hudson , et que ce

nom, dans les écrits de Linné, ne soit pas attribué å Hudson, mais au

L. Syst. Ed. 13.

Par ex.: Host, Gramineæ PI. 7; Engl. Bot. Pl. 1172; Flora danica

Pl. 1382; Johnson & Sowerby, the grasses of great Britain etc. La seule

iigure qui, bien que dépourvue d'analyses, semble rappeler le £. asper Ben.,

est celle de Reichenbach dans ic. Fl. Germ. 1, PI. 76.
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Quanl h savoir qucl est l'autcur originairc du nom, et si les

auteurs conlemporains, comme ceux qui les ont suivis, l'ont

pris dans un scns colleclif. ou s'ils ont connu et distingué 2

espéces, et, dans ce cas, å laquelle a primilivement élé allribué

le nom de li. asper^ ce sont \k des queslions qui ne peuvent étre

résolues qu'å l'aide de la liltérature botanique. La source la plus

ancienne, relalivement au nom de Tespéce,- est incontcstablement

le Prodr. fl. Gotling. de Murray (J770)M- MaisMurray ne donne

aucune description de cette plante, et cile seulement une phrase

de Haller (hist. Helvet. n. 1503), et il ne m'a non plus été

possiblc jusqu'ici de trouver quelque renseignement dans son

herbier-), de sorte qu'il faut avoir recours a Haller comme source

premiere pour l'espéce (pas pour le nom).

Le n" 1503 de Haller (Bromus foliis hirsutis per oras asper-

timis, locustis glabris, teretibus, 9-floris), qui répond au B. asper

de Murray, est indiqué comme croissant „in Helvetia et Goltingæ'*.

Les deux especes, å ce qu'il semble, se trouvant a Goltingen, et

Murray n'en nommant qu'une seule, il est vraisemblable qu'elle

les comprend toutes les deux; quant å savoir si la plante suisse

décrite par Haller dans sa Fl. Helvet. comprend les deux espéces

ou une seule, c'est ditflcile å decider, comme la description qu'il

en donne est assez incompléte.

Mais Haller a en outre (n" 1506) décrit une autre espéce

(„ft. glaber^ panicula nutante, locustis 4-floris, glumis subhirsutis),

qui, d'aprés la description (locustis parvis, 4-floris, arista gracilis,

alba, folia glabra), et la localité (frequens in silvis et aquosis Hel-

vetiæ), semble étre une forme du II. gigantens. Ces deux citations

de Haller ont été rapportées par Pollich, auteur contemporain

de Murray (hist. plant, in Palat. eiect. nasc. 1776), å 2 espéces

différenles, savoir: le n" 1503 au B. versicolorVoW.^ et le n" 1506

') Le nom de B. asper est souvent attribué å Linné fils; mais, comme l'ou-

vrage cité de ce botaniste est de 1781, et que le nom de Murray a déjå

été publié en 1770, il doit évidemment étre attribué a ce dernier.

') Je ne sais oii se trouve l'herbier de Murray, et ce n'est que par des

exemplaires recueillis par Link, dans les environs de Gottingen, lorsqu'il

était étudiant dans cette ville et suivait les cours de Murray, et con-

servés dans l'herbier de Berlin sous le nom de B. asper, que j'ai été

amené a penser que les deux formes n"ont pas été séparées par Murray,

les exemplaires de Link les comprenant toutes les deux.
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au B. montanus PoW. La description que Pollich a donnée de ces

espéces ne fournit guére d'éclaircissement direct sur leur histoire*),

niais elle acquiert de l'importance par le fait que l'auteur d'une

Oore d'une contrée voisine, Gmelin (Flora Badensis I, p. 242,

1806), prend ces noms de Pollich comme synonymes de 2 espéces

qui sont si clairement décrites, qu'il ne peut étre douteux qu'elles

correspondent aux especes séparées plus tard par M. Beneken,
å savoir: 1° le B.asperMurr. (auquel Gmelin donne comme sy-

nonyme le li. versicolor Poll., sans doute a cause de la citation

de Haller), qui, d'aprés la description de Gmelin, serait iden-

tique au B. serotinus Benek., et 2?. le B. montanus Poll., qui, sui-

vant la méme description, ne peut guére étre aulre chose que le

B. asper Benek. La distinction entre deux especes répondant au

B. asper et au B. serotinus de M. Beneken peut done, avec quelque

certitude, étre ramenée å la Fl. Bad. de Gmelin, mais ce rap-

port resta longtemps ignoré, jusqu'å ce que M. Beneken, å ce

qu'il semble, sans connaitre les espéces de Gme lin, eut fait ressortir

la difference, de sorte toutefois que l'espéce désignée par lui comme />'.

asper répond au B. vwntanus Gmel., et son B. serotinus, au B.

asper Gmel.

Pour connaitre au juste l'opinion des anciens auteurs sur

le B. asper., surtout relativement å la question de savoir si

les especes de Gmelin ont été exacteraent interprélées, il serait

tres ufile qu'on put examiner des exemplaires tivés des herbiers

de ces auteurs: mais malheureusemement il ne parait pas qu'il y

alt grand chose å attendre de ce coté^). Par contve, il y a pour

En effet, Pollich ne fait pas mention du B. asper Murr. publié 6 ans

auparavant, et emploie évidemment d'une maniére inexacte les deux

citations de Haller. Le n« 1503 de Haller, qui, ainsi que nous

l'avons dit, répond au B. asper Murr., est ici rapporté å une espéce

complétement différeiite {B. versicolor), dont la determination est dou-

teuse, niais qui, d'aprés la description, semble appartenir au groupe

Serrafalcus; par centre, le B. montanus de Pollich est évidemment le

B. asper, soit dans le sens coUectif des auteurs les plus recents, soit,

comme le fait supposer sa description, dans le sens de M. Beneken;
l'application au B. montanus du u" 1506 de Haller, qui semble devoir

plutot étre rapporté au B. [gigantens, est par conséquent sans doute

inexacte, et a contribué k embrouiller la question et k induire en erreur

les auteurs postérieurs.

M. Ascherson fait observer que M. Doell lui a communiqué les exem-

plaires en question provenant de l'herbier de Gmelin, qui se trouve en
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les botanistcs habitant les coiilrccs oi!i Haller, Pullicfi, (i tn e li n

et les aulres auteurs anciens qui se sont occupés du H. asper et

de ses congéniTCS, ont rassemblé Icurs malériaux, bcaucoup de

molifs de rechercher, comme on l'a déja fait pour rAnglelerre '),

si ces espéces s'y trouvent toutes les deux, ou s'il n'y en a qu'une

seule, et, dans ce cas, laquelle. En procédant de cetle matiiere,

on obliendrait ogalement des donnces plus ccrtaines qu'on n'en

posscde a present rclativement a la distribution géographiquc de

ces deux espéces.

Mais, tout en reconnaissant qu'on a besoin de nouveaux ren-

seignements pour éclaircir aussi compicteraent que possible les

questions relatives a la valeur spécifique, å la synonymie et å la

distribution géographique de ces deux espéces, il semble pourtant

qu'on peut des å present établir les resultats suivants comme étaiit

oeux qui présentent le plus de vraisemblance.

1. A différentes époques et a de longs intervalles (Gmelin

1805, Beneken 1845, et tout récemment encore), il a été élabli

deux types distincts dans le groupe du Bromus asper; quant å

savoir si ces types doivent étre regardés comme des especes bien

tranchces, ou comme des formes d'une espece commune, cela

dépend du jugement de chaque botaniste et de sa maniére de

comprendre l'idée de l'espece.

2. Dans rhypolhése d'une espece coUective, celle-ci devra

porter le nom de Schedonorus (Broraus) asper^ et le nom de S.

serntinus devra étre employé (comme nom de varieté) pour la forme

appelée ainsi (comme espece) par M. Beneken.

3- Dans le cas de deux especes distincles, les noms spé-

cifiques de B. asper et de B. montanus pourront tres bien servir

a designer respectivement le B. serotinus et le B. asper Benek.,

a condilion toutefois d'y joindre le nom de Gmelin, qui le

premier les a appliqués a 2 espéces' distincles. Mais comme,

sa possession, mais que parmi eux il n'en a trouvé aucun conservé sous

le nom de B. montanus, et que, quant au B. asper, les plantes désis-

nées sous ce nom sont, ou des exemplaires cultivés du B. erectus, ou

des fragments également cultivés du B. Benekeni, de sorte que eet herbier

ne peut en rien contribuer å éclaircir la question.

'! D'aprés les recherches de MM. Trimen, Uechtritz et a utres au-

teurs, on ne trouve en Angleterre (un seul endroit excepté) que le S. se-

rotinus; le B. asper des auteurs anglais, ainsi que les synonymes cor-

respondants, appartient done incontestablement cl cette espece.



38

chez les auteurs anlérieurs å Graelin, ces deux nonis oiit été

pris dans un sens collectif, ou, en tout cas, ont été employés de

telle facon qu'on ne sait au juste å quelle espece il faut de pré-

férence les appliquer, il serait bon de les remplacer par d'autres

noms qui ne donnassent lieu å aucune méprise.

4. Il serait done å propos de donner å l'une des espéces le

nom de Schedonorus {Bromus) serotinus — lequel esl généralement

connu et admis de tous ceux qui reconnaissent la distinction de

ces espéces, en méme temps qu'il indique une des particularités

importantes de l'espece — d'autant plus que ce nom peut étre

rapporté å Pannée 1773, époque ou il fut donné par Solander')

(mais sans étre publié) å la méme espece å laquelle M. Beneken

l'appliqua beaucoup plus tard, sans doute sans en connaitre l'exi-

slence antérieure.

5. Quant å l'autre espece (B. asper Benek., B. montanus

Gmel.), il n'existe, que je sache, aucun synonyme qui puisse avec

certitude étre considéré comme s'y rapportant exclusivement. Je

l'ai en conséquence désignée provisoirement sous le nom de Sche-

donorus Benekeni-)^ en souvenir de la separation que M. Beneken

a faite de ces espéces.

Autant que je sache, les deux espéces croissent exclusive-

ment dans les forets; le Sched. serotinus pousse en general dans

les terrains bas et humides, mais le S. Benekeni se trouve sou-

vent dans des localités plus élevées. Les deux espéces sont å

peu pres également réparties, et souvent mélangées, dans le nord

et le centre de l'Europe; mais, tandis que la premiere espece

domine dans l'Europe occidentale et méridionale (dans quelques

pays, par ex. l'Angleterre, la Belgique, Touest de la France,

l'Espagne, l'Italie, elle est, pour ainsi dire, la seule qu'on ait ob-

servée), elle devient moins fréquente å mesure qu'on s'avance vers

l'Est, et en Hongrie, en Boheme, en Russie, dans la Norvége

orientale, on n'a rencontré jusqu'ici que le S. Benekeni, Quant å

ce qui concerne les localités et les synonymes, je renverrai le

lecteur au mémoire danois, dont ce qui précéde n'est qu'un court

resumé.

'i Etiquette manuscrite dans l'herbier de Banks. Nous trouvons plus tard,

dans Retz. Prodr. Il (1781) le nom de Bronius serotinus comme syno-

nyme de B. montanus, d'aprés des exemplaires anglais communiqués par

Dryander.
'1 Vid. Selsk. Oversigt 1871.
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II.

Ononis repens Linn.

Les especes apparlen;irit au groupe Ononis spinosa L. ont,

comme on sail, clé l'objet d'itilerprélalioris Ircs difTérentes. Ce

n'esl pas quc Icur determination — du moins a Télat vivaiit —
présente qiielqiic difficuité speciale, car les cspéces de ce groupe

sont tout aussi bien limitées qiie celles des autres groupes du

méme genre; mais la cause de ces divergences et de Tincerlitude

qui en résuite dans la noraenclalure, doit plutol élre allribuée,

d'une part, å ce que Linné lui-mérae, dans ses écrits, a employé

de différentes maniercs les noms d'O. spinosa et arvensis, et,

d'autre part. å ce que la plupart des auteurs poslérieurs, et méme
ceux qui se sont occupés de Tinterprétation des noms linnéens,

n'ont pas tenu compte de l'existence d'une troisiéme espéce lin-

néenne, savoir VO. repens.

J'ai déjå fait observer, il y a quelques années '), que cetle

espece mérite cerlainement d'étre séparée des autres espoces du

méme groupe, et que Linné l'a mentionnée, briévement il est

vrai, mais d'une maniére assez claire, comme une plante qu'il ne

connaissait que par des exemplaires provenant de TAngleterre.

Tandis que plusieurs anciens auteurs (avant Linné) ont bien vu

et indiqué les particularités de celte espéce, la plupart des auteuis

modernes l'ont au contraire négligée ou mal interprétée, en cher-

chant a ranger les 3 espéces les plus répandues sous les noms

linnéens d'O. arvensis., spinosa et repens. En efTet, le premier de

ces noms étant ordinairement rapporté å VO. hircina Jacq., et le

second, å \'0. campestris Koch, on a appliqué le nom d'O. repens

å la troisiéme espéce, la plus fréquente, VO. procurrens Wallr.,

OU on l'a du moins employé pour en designer une forme. Méme
les quelques auteurs qui ont reconnu la plante dont il s'agit

comme une espéce distincte, n'ont pas remarqué qu'elle répond

tres bien å VO. repens., mais lui ont donné des noms nouvcaux

(p. ex. O. retusa Schum., O. maritima Dmrt.). Moi-méme, lorsque

je recueillais cette plante sur les cotes de la mer de Biscaye,

dans la France occidentale et en Espagne, je ne doulais pas qu'elle

ne dut élre séparée de VO. procurrens', mais, habitiié a considérer

') Pugill. pi. hisp. iV, p. 352.
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ce nom comme synonyme d'O. repens L. , il ne me vint pas å

l'idée de rapporter l'espéce nouvelle å un nom ancien, et je la

désignai provisoirement sous le nom d'O. occidentalis *). Ce n'est

que plus tard que je reconnus son identité inconteslable avec VO.

repens. II convient å ce sujet de rappeler que M. M. Grenier &
Godron (Fiore de France I p. 375) ont incliné vers cette maniere

de voir en citant l'O. repens comme synonyme de leur O. procur-

rens var. maritima^ mais ils n'ont pas osé en faire une espéce

distincte, ce qui, suivant moi , ne saurait élre douteux. II va

de soi que, dans cette hypothese, le nom linnéen d'O. repens doit

étre rétabli pour cette espéce^ et disparaitre comme synonyme de

to. procurrens^ bien que ce nom ne soit pas bien choisi, les tiges

n'étant qu'exceptionnellement radicantes, et qu'il eut mieux vaiu

lui donner un des noms sous lesquels elle était désignée ancien-

nement (maritima ou procumbens).

VOnonis repens de Linné est indiqué comme croissant „in

Angliæ littoribus maris" (å quoi, dans la 2* edition des Sp. pi.

est ajouté „et in Oriente"-)). Mais il n'est pas vraisemblable

que Linné ait assigné une habitation si restreinte å une espece

qui est commune dans toute l'Europe (la Suéde y comprise), et

la pensée se détourne par suite de l'O. procurrens pour se porter

sur une autre plante de l'Europe occidentale, qui n'a pas été

connue de Linné par des exemplaires provenant de la Suéde et

du reste de l'Europe.

D'ailleurs, non seulement la localité, mais aussi la descrip-

lion de la plante, tant chez Linné que chez les auteurs anglais

cités par lui (Pluken. Almag., Dillen hort. Elth.), prouve que

ro. repens est une espéce différente de l'O. procurrens. Elle s'en

distingue par des tiges couchées, relalivement minces et tres fra-

giles. Toute la plante est velue et visqueuse, et a la forme type

sans trace d'épines; les feuilles ont des folioles plus petites, mais

plus épaisses et plus charnues que chez l'O. procurrens; elles sont

échancrées
,

presque orbiculaires ou obovées, et présentent, de

Sched. pi. exsicc. Hisp. et Gall. 1863.

Quant å la question de savoir si Linné, en ajoutant cette localité "lu

Oriente« , a eu en vue la méme espéce ou une autre espéce voisine,

je puis seulement diie que l'espéce regardée par moi comme l'O. repens

de Linné n'a pas, que je sache, été trouvée en Orient, et qu'il est tres

peu probabie qu'elle s'y trouve.
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chaque colé de la nervure médiane, 4—6 paires de iiervurcs lalé-

rales tres saillatites qiii se hifurqucnt vers le bord de la feuille;

les dents, plus marquces quc dans les cspéces voisines, sonl

alternativement plus longues ou plus courtes, suivant qu'elles cor-

respondent å une nervure laterale ou å sa bifurcation. Les Oeurs,

plus petites que celles de VO. procurrens^ et å court pédonculc-,

sont solilaires å Taissclle des feuilles, mais souvent aussi serrées

les unes contre les autres et fornaant une grappe spiciforme ; les

dents du calice sont plus larges et plus courtes que chez TO-

procurrens^ et ont å peu pres la longueur de la petite gousse ar-

rondie; les pétales sont d'un beau rose, el les graines, brunes,

réniformes et grossiérement ponctuées.

La description qui précéde concorde presque exactement avec

le dessin et la description détaillée de Dillen (bort. Elth. 29

t. 2-4). Elle s'en écarle seulement en un point, savoir les ner-

vures des feuilles. Dillen reraarque en effet å ce sujet: „folia

ramulorum vix venosa, ramorum decumbentiura venis aliquot præ-

dila". J'ai au conlraire trouvé que les nervures des feuilles, tant

sur les rameaux principaux que latéraux, sont tres saillantes, ca-

ractere qui me parait méme avoir de rinaporlance. Dillen fait

en outre observer que la plante en question est moins félide

que VO. procurrens^ avec lequel il la compare surtout'). Je n'ai

rien observé de pareil dans la plante å l'état vivant, mais je puis

relever un caractére que je n'ai trouvé mentionné ni chez Dillen,

ni chez d'autres auteurs, savoir la grande fragilité de ses liges,

par quoi elle se sépare nettement de VO. procurrens.

En admetlant provisoirement que plusieurs auteurs antérieurs

å Linné, et Linné lui-méme, aient connu et décrit sous le nom

d'O. repens une espéce du littoral de l'Europe occidentale, il resle

a découvrir les traces que cette plante a laissées, et ces traces, il

faudra surtout les chercher dans les flores de l'Angleterre, de la

France occidentale et des pays limitrophes.

Relativement å l'Angleterre, la source la plus ancienne

pour Tespéce parait étre Plukenet, l'auteur de la phrase adoplée

par Dillen: „Anonis maritima procumbens, foliis hirsulie pube-

scentibus", II la fait croitre „ad raaritimas arenosas Cornubiæ

oras, unde ad nos delata est", mais n'en a d'ailleurs donné au-

cune description. Dillen, auquel nous devons nos meilleurs

•) Sans doule VO. procurrens var. mitis.
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renseignemeots sur l'histoire de cette plante, en a publié dans

hort. Elth. 1. c. une description détaillée, accompagnée d'un bon

dessin. II en resume comme suit les principaux caractéres: „Nova

hæc et ab aliis Anonidis speciebus distincta species ad A. vul-

garem non spinosam proxime accedit, sed planta est humilior,

humifusa, foliis rotundioribus et crassioribus minusque graveolen-

tibus, minus venosis el obtusius quam illius crenatis prædila.

Quibus notis adde loci diversitatem*. Au sujet de son habitationj

il ajoute: „in arenosis marilimis prope Noviburgum in Mona insula,

ubi copiose crescentem observavi et unde seraina in horlum Eltha-

mensem deluli, in quo Junio mense floruit". — Rajus a aussi

connu cette plante, qui est mentionnée dans les trois editions de

son „Synopsis": dans la Iroisiéme edition, il en indique les localités

suivantes: in a field by Charlton church betwixt the gravel pils

and Woolwich, Gravesend, Sanddowns by Deal, Yarmouth".

Par contre, chez les auteurs anglais poslérieurs, on ne trouve

que peu ou point de traces en faveur de la separation de 10.

repens L. et de 10. procurrens Wallr. comme espéces distinctes,

Hudson semble cependant s'étre occupé de cette question: mais

il réunit 10. repens et TO. procurrens var. mitis sous le nom

d'O. inennis (comme var. a et /S), et fait observer que 4 ans

de culture dans un jardin ont prouvé qu'il n'y a entre ces plantes

aucune difference spéciflque. Mais, si Ton on excepte ces essais

de culture de Hudson, on ne voit pas clairement si les auteurs

anglais (Smith, Bentham, Babington) qui ont réuni l'O.

repens et TO. procurrens sous le nom d'O. arvensis, ont été con-

duils å ce resultat par des recherches faites avec soin, ou si,

comme la plupart des autres auteurs, ils ont simplement inlerprété

ro. repens de Linné comme synonyme de l'O. procurrens.

En ce qui concerne laFrance, ou cette espece semble élre

répandue le long des coles de l'Atlantique, je n'ai trouvé aucuQ

indice qui put me faire supposer qu'elle ait été connue des bota-

nistes avant Linné, et Linné lui-mérae ne dit pas qu'elle

croisse en France; mais divers passages d'auteurs postlinnéens
semblent indiquer qu'elle y a été observée et séparée des espéces

voisines. M. Loiseleur D es 1 o ngch a m p s, par ex. (Fl. Gall,

p. 447, 1807) distingue 4 espéces, savoir: l'O. antiquorum (O.

campestris Koch), l'O. spinosa (sans doute l'O. procurrens var.

spinosa), l'O. hircina Jacq. (qui est probablemeiit 10. procurrens

var. mitis, comme la plante de Jacquin n'existe pas en France)
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et \'0. repens L. (avec une eilation de Dillen); il fait croltre cette

derniére espece „in littoribus arenosis ulriusque maris", et, sui-

vant toute vraisemblance, c'esl le veritable O. repens L., mais sa

description est trop courte pour qu'on puisse le decider avec cer-

titude. Que M. De Candolle a aussi connu notre plante, mais

sans la considérer comme une espece distincte (O. arvensis /S

repens Fl. Franc. IV, p. 509; O. procurrens /S Prodr. IF, p. 163),

cela résulte plutot des citations de Dillen et de Linné et de la

localité „in arenosis" que de sa tres courte description. J'ai déjå

dit plus haut que M. M. Grenier et Godron, avec \eurO-pro-

currens /? maritima (Fl. Fr. I, p. 375), ont certainement eu en vue

ro. repens L. ; c'est ce que prouvent leur breve mais claire de-

scription, les citations el la localité. M. de Brebisson (Fl.

Normand, ed. 3, p.74), avec son O. repens var. prostrata^ a as-

surémenl aussi pensé å notre plante. M. Lloyd (Fl. d'Ouest

ed. 2, p. 125) a, sous le nom commun d'O. repens (dans

la méme étendue que l'O. procurrens chez M. M. Grenier

et Godron), distingué. 3 varietés, savoir: a, arvensis Sm.

qui, d'aprés la description, semble étre l'O. procurrens type;

/?, repens L. (tres épineux , couché , folioles plus pelites , obo-

vées-elliptiques, commun dans les sables maritimes) et y, liges

allongées, ord. couchées, peu ou point épineuses; commun dans

les calcaires, cå et lå dans la region maritime). D'aprés des

exemplaires authentiques qui m'ont été communiqués par mon ami

M. T. Letourneux å Fontenay, la forme y est idenlique å notre

O. procurrens Var. mitis, et la forme ^ doit étre rapportée au

veritable O. repens; mais ces exemplaires, recueillis aux Sables-

d'Olonne (Vendée), différent de la forme type par des épines nom-

breuses, fortes, horizontales, qui, outre des feuilles, portent souvent

i å 2 fleurs. Cette forme épineuse d'une espece ordinairement

sans épines, je proposerai de l'appeler var. horrida.

Antérieurement aux auteurs précilés, M. Vahl avait recueilli

en France l'O. repens type („in arenosis maritimis Bayonæ");

des exemplaires en sont conservés dans son propre herbier, mais

sans nom d'espéce, et dans celui de M. Schumacher, sous le

nom de O. retusa Schum.

En Esp agne, jai recueilli l'O. repens (forme a) dans les

sables maritimes å Santander et a St. Sébastien, mais cette plante

n'étant mentionnée dans aucune flore espagnole, il ne semble pas

y avoir de synonymes pour la flore de I Espagne.

OTer». o»er d. K. D. Vidensk. SeUk Forb. 1873. 4
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En Belgique, la présence de notre plante a été constatée

par M. Crépin (FI. beige), et par M. Pir é dans le Bull. soc. bot.

Belg. I, p. 113, Oli elle est mentionnée, sous le nom d'O. mari-

tima Drart., comme croissant dans les sables des dunes d'Ostende.

La descriplion queM. Piré donne de la plante de M. Du Mortier
met hors de doute que c'est la forme non épineuse de l'O. repens,

laquelle est ainsi considérée comme une espéce distincte par les

botanistes belges, raais sans qu'ils aient observé son identité avec

ro. repens L.

Pour ce qui regarde les Pays-Bas, je manque d'indications

sur cette espéce, mais il me semble probable qu'elle se trouve

dans les dunes de cette contrée, comme elle a été observée, d'une

part, en Belgique, et, d'autre part, dans les iles å l'ouest du Ha-

novre. M. G. F.W.Meyer mentionne en effet un O. arvensis var,

repens^ qu'il indique comme croissant dans les iles de Borkum et

de Norderney (dans l'herbier de M. J. Vahl, et provenant de cette

derniére ile, est conservé, sous le nom de O. hircina, un échan-

tillon d'une plante qui parait identique avec la forme non épi-

neuse de ro. repens).

Un autre document tres important relalivement å la question

de savoir ce qu'il faut entendre par l'O. repens L., est la plante

qui est conservée sous ce nom dans l'herbier de Linné.

Dans sa revision des espéces scandinaves contenues dans eet

herbier (Rgl. Vet. Akad. Handl. 1851), M. C. Hart man fait ob-

server que la plante qui y est désignée sous le nom de O. repens,

porte cette annotation de J. E. Smith: „non O. repens anglica^

forte sp. nov."; il ajoute en oulre qu'elle différe de l'O. procurrens

Wallr., et que c'est sans doute une forme étrangére qui, examinée

rapidement par Linné, occupe une place qui n'est pas la sienne,

comme elle s'écarte du vrai O. repens par des „foliolis minimis, obo-

vatis v. rotundatis, apice retusis". Mais celte description convenant

tres bien å la plante que je considére comme le veritable O. re-

pens L., je suis porte å croire que c'est bien elle, el que le doute

émis å ce sujet par M. M. Smith et Hartraan, peut s'expliquer

par la circonstance qu'ils sont partis de l'idée préconcue que l'O.

repens L. est identique avec l'O. procurrens Wallr. Il serail done

fort å désirer que les botanistes anglais procédassent å un nouvel

examen de l'exemplaire contenu dans l'herbier de Linné, en le

comparant au dessin de Dillen et aux exemplaires de l'ouest de

la France. — M. WaUroth, qui a fourni de précieux matériaux
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sur les especes de ce groupe, et qui a mis en doute Tidenlité de

ro. repens et de l'O. procurrcns, a déjå adresse une invitation

a ses collJjgues d'AngIcterre, pour les engager å recherclier si la

plante qui croit sur les c6tes anglaises doit étre réunie a l'O.

procurrens, ou en étre séparée comme une espece distincte; mais

cette invitation est restée jusqu';\ present sans resultat.

On trouvera dans le texte danois une liste des principaux

synonymes de l'O. repens et de l'O. procurrens, ainsi qu'un

apercu de la distribution géographique de ces especes et de leurs

formes.

III.

Astragalus hypoglottis L.

L'opinion d'aprés laquelle l'A. hypoglottis L. serail identique

å la plante qui croit tant en Angleterre que dans les pays scan-

dinaves, et qui est d'ailleurs connue sous le nom d'^. danicus Retz.

(A. arenarius Huds., Fl. dan. PI. 614), avait déjå, peu de temps

aprés Linné, été mise en avant par plusieurs botanistes anglais

(par ex.: Sibthorp*), Withering^), J.E.Smith-"')); mais

c'est surtout depuis que A. P. de Candolle^) a décrit et représenté

la plante du nord de l'Europe comme l'A, hypoglottis L., que

cette interpretation a été adoptée par presque tous les botanistes.

J'ai déjå antérieurement ^) protesté contre une interpretation

d'un nom linnéen, qui s'accorde tout aussi peu avec la description

de Linné qu'avec la synonymie linnéenne et l'indication de la

localité. Mais comme ce sujet a été traité dans ces derniéres

années par deux botanistes qui jouissent d'une grande autorite

dans les questions relatives au genre Astragalus, savoir M. Bunge,

dans son „Generis Astragali species gerontogeæ" (1869), et M.

Bo is si er, dans sa „Flora orientalis" vol. 2 (1872), et que ces

') Flora Oxoniensis. 1794.

') Arr. of Brit. pi. 3 ed. 1796.

') Fl. Brit. vol. 2.

*) Astragalogia (1802).

*) Haandbog i den danske Flora 2 ed., p. 470 (1856); Pugill. pi. Hisp. IV.

p. 373.
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auteurs ne semblent pas avoir eu connaissance de mes objtctions

contre la nomenclature traditionnelle, ou du moins les onl laissées

sans réponse, j'ai cru devoir reprendre å nouveau cette question,

et moliver plus en détail le doute que j'ai déjå émis, il y a en-

viron 15 ans, relativement å rexactilude de l'inlerprétation de De

Cand ol le.

Comme PAstragalogia de De Candolle, en sa qualité d'ou-

vrage monographique ou la plante en question est minutieusement

décrite et représentée, doit étre regardé comme la source princi-

pale de cetle erreur, quoiqu'll n'en soit pas la plus ancienne, je

prendrai eet ouvrage pour point de départ de ma critique.

Ce qui frappe tout d'abord, c'est que De Candolle n'in-

dique en rien les motifs qui l'ont porte å attribuer å l'A. danicus

Retz. le nom linnéen d'A. hypoglottis, mais se borne å citer la

phrase de Linné relative å l'A. hypoglottis, sans faire voir si

cette phrase et les autres renseignements tirés des écrits de Linné

juslifient l'emploi qu'il a fait de ce nom.

Il convient ensuite de remarquer que, bien que, d'aprés les

synonymes et ie dessin qu'il a pubiié (D. C. i. c. PI. 14), il soit

evident qu'il a eu en vue l'A. danicus, sa descriplion ne s'y rap-

porte cependant pas tres bien. Les caractcres: „iegumina com-

pressa . . . aeumine reDexo , . . semina in quovis loculamento so-

litaria" ne répondent pas å ceux de notre plante, mais semblent,

OU empruntés å la description de Linné, ou indiquer qu'il s'est

servi pour la sienne de plusieurs exemplaires appartenant å des

espéces différentes. Cette derniére supposition acquiert de la

vraisemblance par le renseignement communiqué par M. B u nge*),

que, dans l'herbier de De Candolle^ sont conservées ^ sous le nom

d^A. hypoglottis, 4 espéces différentes, parmi lesquelles l'A. Glaux,

dont la gousse a des loges monospermes, tandis que celle de l'A.

danicus a généralemeut 3 graines dans chaque loge. EnQn, chose

remarquable, dans l'aire géographique assignée par DC. å l'A. hypo-

glottis, ne figure pas l'Espagne, qui est le seul pays d'ou Linné ait

connu cette espéce. Par contre, il la fait croitre en „Barbarie"; mais

comme Linné n'indique pas son A. hypoglottis comme provenant du

nord de TAfrique, et que, suivant toute vraisemblance, l'A. danicus

ne s'y trouve pas non plus, il est probable que cette indication est

due å Desfon tain es. Or, VA. hypoglottis Besf.., qui se rapproche

*) Astrag. gerontog. p. 85.
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surloul de l'A. penlagloltis, est tres cerlaincrnciil une espece dif-

(t-renle de l'A. dariicus rhypogioltis D. C).

Appiiyéc de sa grande antorilc, rinlerprélalion de DC. a, pour

aiiisi dire, élé admise par Ions les holanisles qiii se soul occupés

de l'A. hypoglollis ^) ; méme E. Fries, qui a intcrprété d'une

maniC're aussi heureiise qiringéiiieiise tant de noms linnéens,

senible ne pas avoir hcsité ;i acrorder le droit de priorilé au nom

d'A. hypogloltis, de préférence a cclui d'A. danicus, et par suite å

reconnaitre la juslesse de son application a cclte espece. Dans la

Flora orientalis II de M. Bois s i er, ouvrage od le genre Aslra-

galus occupe une place prédominante, et qui a paru longtemps

apres que j'avais exprimc mes doules sur la juslesse de Pinter-

prétation de D. C. (dans un travail que je dois supposer élre

connu de eet auteur), il n'est tenu aucun compte de mes ohjec-

tions, et le nom d'hypoglottis y est, sans aulre examen, employé

absolumenl comme chez DC. — M. Bunge (I. c. p. 81) maintient

également la nomenclature traditionnelle, et cherche a l'appuyer

par une argumentation qui me parait étre peu demonstrative, et,

pour ce motif, a besoin d'étre examince de plus pres.

La seule preuve produite par M. Bunge en faveur de son

interpretation du nom d'A. hypoglottis, est en effet la circonstance

que VA. danicus Retz. se trouve dans Vherbier de CUffort^ designe de

la propre main de Linnc sous le nom d^A. hypoglottis. Mai s, pour

ne pas exagérer l'importance qu'une étiquetle autographe d'un au-

teur présente incontestablement pour la juste application d'un nom

spécifique, il faut d'abord élre bien sur que des erreurs (par ex.

un changement d'étiquetle, la présence de plusieurs especes sous

une étiquette commune etc.) n'ont pu avoir lieu, et il est en-

suite nécessaire de tenir compte de tous les aulres moyens de

controle, teis que descriptions, localilés, citations d'anciens auteurs,

synonymes, dessins etc. qu'on a å sa disposition. Si tous ces

criteria confirment l'indication de Tétiquette, celle-ci peut alors

étre d'un précieux secours pour la determination exacte de l'espece ;

') Je dois cependant faire observer que M. R. Brown, dans un mémoire

jusqu'ici non imprimé in originali (histolre botaniquc du comlé d'Angus,

1792), mais communiqué en traduclion dans le BuU. soc. bot. Fr. 1872,

pag. 214, et dont j'ai seulement eu connaissance lorsque mon article

était sous presse, a déj^ exprimé des doutes sur la justesse de l'lnler-

prétalion d'aprés laquelle l'A. danicus Retz. est rapporté å l'A, hypoglottis L.

(Voir le texte danois p. 129 Nole).
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mais de la simple présence dans un herbier d'un exemplaire isolé

muni d'un certain nom , on ne saurait lirer une conclusion quant

å l'emploi de ce nom, lorsque tous les autres témoignages parlent

en sens contraire. M. Bunge, dans sa note sur l'A. hypoglottis,

a lui-méme montre par des exemples, combien on doit étre pru-

dent dans l'usage des exemplaires contenus dans les herbiers des

auteurs méme les plus celebres; car il rapporle que, dans le

propre herbier de Linné, on trouve, sous le nom d'A. hypo-

glottis, une espéce élrangere qui en différe*), et, dans celui de

De Candolle, jusqu'å 4 espéces différentes. Ces exemples,

qu'on pourrait multiplier, suffiront pour prouver qu'on ne saurait

maintenir sans reserve, pour l'exemplaire de l'herbier de Cliffort,

le droit d'étre regardé comme un spécimen authentique de l'A.

hypoglottis.

M. B u n g e s'est, par contre, tout aussi peu occupé que D. C. de re-

chercher si les éclaircissements tirés des écrits de Li n n é viennent å

l'appui de l'opinion que l'A. danicus est le veritable A. hypoglottis

L. OU non. Comme c'est précisément la toute la question, je mo-

tiverai ici plus en détail l'opinion que j'ai émise dans le temps, que

l'interprétation admise jusqu'ici du nom d'hypogloltis doit étre rejetée.

Dans la descriplion que Linné a donnée de l'A. hypoglottis,

nous trouvons d'abord l'expression ^caulescens", tandis que l'A.

arenarius est, en opposition, designe comme „subcaulescens", et

l'A. pentaglotlis, comme „minus caulescens quam A. hypoglottis".

De cette comparaison avec deux espéces å longues tiges, on peut

conclure que l'A. hypoglottis de Linné doit avoir des tiges d'une

longueur considérable. Mais l'A. danicus appartient précisément

') M. Bunge ne dit pas quelle est cette espéce. M. C. Hartman, dans

ses remarques sur l'herbier de Linné (Kgl. Vet. Akad. handl. 1851), ne

donne non plus de renseignement u ce sujet, et M. Trimen, qui, sur

ma demande, a examiné le genre Astragalus dans l'herbier de Linné,

m'informe qu'll n'a pu y trouver aucun exemplaire étiqueté par Linné
sous le nom d'A. hypoglottis, mais bien un exemplaire de l'A purpureus,

designe par Linné comme »epiglottis« , et auquel M. Smith a ajouté

hypoglottis L. — M. Ascherson, presque le seul auteur qui ait adhéré

å mes ohjections contre rinterprétation généralement admise de l'A. hy-

poglottis L. (Verhandl. der Brandenb. Vereins 186G p. 117, note), me cile

comme autorite relativement å la présence, dans l'herbier de Linné, de

l'A. danicus sous le nom d'A. hypoglottis. Mais cela doit sans doute

étre le resultat dune méprisc; du moins, je ne me souviens pas d'avoir

jamais, å cette occasion, mentionné l'herbier de Linné.
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aux espéces a liges courtes, et ce caractére ne convient done

guére å l'espéce å laquelle le nom est appliqué. La description de

la deur et de rinflorescence , telle qu'elie se trouve dans Linné,

est si courte et de plus si peu caractéristique — elle s'applique

å beaucoup d'espéces' du genre — qu'on ne saurait en tirer au-

cune objection précise. Mais il faut attacher d'autant plus de

prix å la description de la gousse de l'A. hypoglottis. Les carac-

teres iudiqucs „legumina compressa, acumine reflexo'^, auxquels

vient s'ajouter (dans Mant. II) „acumine duplici (in maturis) re-

curvo, etc." rappellent plutot la forme de la gousse de l'A. Stella,

de TA. sesameus et de l'A. pentagloltis (ce que Linné a aussi ex-

pressément indiqué en comparant l'A. hypoglottis avec ces espéces),

mais ne conviennent nullement å l'A. danicus, dont la gousse

nest pas comprimée, mais arrondie ou voutée, presque gonflée;

l'extrémilé en est enliérement droite, non recourbée en crochet

comme chez les autres espéces nommées ci-dessus, et n'a rien

qui réponde å l'^acumine duplici'' de la description.

Linné décrit ensuite son A. hypoglottis comme une plante

annuelle^ mais il suffit de lobservation la plus superficielle pour

reconuaitre que l'A. danicus est une plante vivace^ et, å moins de

circonstances parliculitres, on ne peut supposer que Linné se

soit trompé sur ce caractére.

La synonymie de l'A. hypoglottis ne nous apprend pas

grand chose. Linné n'a raltaché å ce nom que 2 synonymes:

1". TA. epiglollis L. syst. nat. ed. XII, et 2°. l'A. villosus pro-

cumbens floribus pallide purpureis Raj. Append. 454. Mais, dans

la description de l'A. epigloltis, telle que la donne fédition pré-

cilée du Syst. nat., rien n'indique une difference avec l'espéce que

nous désignons maintenant sous ce nom, de sorte que cette citation

n'est pas facile å comprendre. Seulement, il semble probable que

Linné a confondu un moment son A. hypoglottis avec IA. epi-

glottis: mais, å l'époque ou il a établi la premiere de ces espéces,

il avait en tout cas pleine conscience de cette separation, ce que

montre du reste clairement sa description des 2 espéces. —
Quant å la citation de Raj. App., je ne saurais å eet égard

émettre aucune supposition, comme je n'ai pu trouver la phrase

citée dans aucun des écrits de Raj. que j'ai eus å ma disposition.

Bien plus importanis, par contre, sont les synonymes que

Linné a indiqués pour YA. arenarius. En effet, å coté des cita-

tions des propres écrits de Linné, lesquelles, de méme que la



50

description de la plante scanienne (de Vidskofle), visent le veri-

table A. arenarius, dans le sens oti ce nom s'emploie aujourd'hui,

nous rencontrons des citations d'auteurs anglais qui renvoient po-

sitivement å l'A. danicus Retz., savoir l'A. incanus parvus nostras

Pluk. Alraag. 59, et Glaux exigua montana purpurea nostras Raj.

Fl. Angl. p.326 PI. XII, 3. Cette derniére figure de'Rajus, qui

est citée par Linné pour l'arenarius, mais, il est vrai, avec l'ad-

dition de „raala", conjointement avec le fait que le veritable A.

arenarius ne se trouve pas en Angleterre^ prouve évidemment que

Linné a compris deux espéces sous son A. arenarius (le veri-

table A. arenarius de la Scanie et l'A. danicus de l'Angleterre)

;

et, lorsqu'il ajoute dans une note „quomodo hic ex Anglia hue

venerit ad Hvitskofle, id difficile extricatu fuerit", il y aurait plu-

tot lieu de s'étonner qu'il ait réuni sous un méme nom deux

plantes si différentes. C'esl ce qu'il n'aurait sans doule pas fait,

s'il avait connu et pu comparer l'A. danicus provenant des loca-

lités (alors inconnues) du Danemark et de la Suéde, et s'il ne

s'en était pas exclusivement tenu å la plante anglaise, qui peut-

étre ne lui a été connue que de seconde main, et non par l'au-

topsie de la plante vivante. Voila peut-étre aussi pourquoi

Linné a qualiflé de ^mauvaise" la figure de Rajus, car, quoique

peu heureuse, cette figure est cependant suffisante pour ne pas

laisser en doute qu'elle représente l'A. danicus; mais, considérée

comme une représentation de l'A. arenarius L. £1. Suec. , il est

certain qu'on ne pourrait s'en servir. Dans tous les cas, il me

parait evident que la seule trace que nous trouvions chez Linné

de l'A. danicus, doit étre cherchée, non dans son A. hypoglottis,

mais dans son A. arenarius; la plante était aussi connue sous ce

dernier nom des premiers successeurs de Linné*), jusqu'å ce

que Retzius eut signalé la confusion , et donné une descrip-

tion détaillée de l'A. danicus, ainsi qu'un dessin du veritable

A. arenarius.

Comme Linné n'indique, pour l'A. hypoglottis, d'autre localité

que l'Espagne, les auteurs qui veulent appliquer ce nom å l'A.

danicus, devraient prouver que cette derniére plante a été obser-

vée en Espagne, ou du moins que, d'aprés sa distribution géo-

1) Par ex.: Hudson (Fl. Angl.), Relhan (Fl. Cantabrig.), Lightfoot (Fl.

Scot.), WitheriDg (Arr. of brit. pi. ed. 2), Pallas (Astragal.), O. F. Muller

(Flora danica).
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graphiquc, on peut admettre qu'elle s'y trouve. Mais, lorsque

M. Boissier (I. c.) la fait crottrc dans ce pays, la raison doit

en élre, ou qu'il a tout simplement attribuc l'indication de Linné

h l'espéce h laquelle il applique le nom, ou bien qu'il s'est

appuyé sur l'autorité de quelques auteurs espagnols qui ont cité

la Castille comme localité pour cette espfece, ce qui rae parait

tres douteux '), et, d'aprés sa distribution géographique, peu vrai-

semblable, L'A. danicus est une plante du nord et de Test de

l'Europe; elle s'étend a l'ouest jusqu'en Angleterre et aux bords

du Rhin, å Mannheim, Mayence et Strasbourg, et sa limite méridionale

en Europe est formée par les Alpes du sud de la France et du

nord de l'Italie; mais elle semble raanquer completement en Hol-

lande, en Belgique, dans le nord, l'ouest et le centre de la France, les

Pyrénées et la flore méditerranéenne. II est done peu probable

qu'elle appartienne å la flore de l'Espagne, et bien que, relative-

ment a I'habitation, on doive reconnaitre qu'une distance comme

celle des Alpes aux plaleaux de la Castille, n'est pas plus grande

que celles qui ont été constatées pour plusieurs autres espéces, on

ne peut cependant, aussi longtemps qu'elle n'aura pas été posi-

tivement observée en Espagne, lui appliquer un nom appartenant

å une espéce qui est mentionnée comme ne croissant que dans

ce pays.

En conséquence, puisque nbus avons å chercher l'A. hypo-

glottis de Linné dans une plante annuelle de l'Espagne, décrite

avec assez de détail pour montrer que la plupart de ses carac-

téres ne conviennent pas du tout k l'espéce å laquelle ce nom a

') Cutanda y Arno (Man. de botan. descript.) indiquent l'A. hypoglottis

DC. sur le Cerro negro, pres Madrid, et, å cette indication
,

qui a

ensuite^ passé dans la Fl. cast. deColmeiro, Cutanda a ajouté plus

tard (Fl. de prov. de Madrid p. 240) plusieurs autres localités des envi-

rons de Madrid. Mais, outre que cette plante n'est mentionoée par

aucun des auteurs qui ont traité de la flore de l'Espagne en general

(Boissier, Willkomm, Colmeiro, Costa, Planelias, Texidor

etc), elle ne se trouve pas non plus, en ce qui concerne le Cerro

negro, dans l'herbier de l'université de Madrid (les espéces d'Astragalus

du Cerro negro conservées jdans eet herbier sont l'A. Stella, sesameus,

Glaux, scorpioides, macrorrhizus, narbonensis, — mais l'A. danicus n'y

est pas), et un exemplaire communiqué par feu M. Cutanda d'une autre

localité ajoutée ultérieurement, Baztan, apparlient å l'A. Glaux, de méme

que c'est cette espéce qui se trouve, sous le nom d'A. hypoglottis, dans

l'herbier de DC, communiqué par la Gasca.
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été appliqué jusqu'ici, et puisque cette derniére, d'aprés les syno-

nymes de Linné et son indication de la localilé, est évidemment

comprise dans une autre espece (A. arenarius L.), dont elle peut

cependant étre considérée aujourd'bui comme bien distincte, nous

devons étre parfaitement autorisé : 1) d rejeter comme non juslifié

Cemploi que Sibthorp <, Aiton^ Smith, DC. etc. ont fait du nom d'A.

hypoglottis: 2) å separer de l'A. arenarius de Linné les synonymes

anglais et leurs localités , et å ieur appliquer le nom å'A, danicus

(A. hypoglottis DC, non L.), que Retzius a le premier propose,

en l'accompagnant d'une description tres claire, le nom d'^.

arenarius L. étant conservé å l'espéce de Vidskofle, en Scanie, å

laquelle la description de Linné convient parfaitement; et 3) å

chercher une espece de fEspagne å laquelle s'appliquent les caractéres

indiqués plus haut pour VA. hypoglottis L., et que Linné doit avoir

eu en vue avec ce nom.

En ce qui concerne ce dernier point, on ne pourra guére

chercher, avec quelques botanistes espagnols, l'A. hypoglottis

dans des formes de VA. Glaux L., Linné ayant designe assez

clairement cette espece, dont les caractéres ne convieonent non

plus tres bien å la description de TA. hypoglottis. On ne peut

pas davantage le chercher dans des formes de VA. pentagloltis,

avec lequel Linné compare surtout son espece, comme il dit

expressément de celle-ci qu'elle a une gousse écailleuse. La

plante décrite et représentée par M. Brotero (phytogr. Lusit.

p. 145, PI. 60) sous le nom d'hypøglottis, et dont eet auteur

fait une varieté annuelle de PA. danicus, appartenant a PEurope

méridionale, est entiérement différente de cette espece. D'aprés

le dessin, elle ressemble beaucoup pour Thabitus å l'A. penta-

glottis ; mais, par les caractéres, elle se rapproche davantage

de l'A. Glaux, et constitue peut-étre une espece distincte, qui,

å cause de ses capitules déprimés å 30—40 fieurs, ne peut,

en tout cas, guére representer l'hypoglottis de Linné. — Une

espece tres voisinc, quoique certainement différente, est VA. gra-

natensis Lge. des montagnes de Grenade (Pug. pi. hisp. IV,

p. 372); qu'elle constitue bien une espece distincte, intermédiaire

entre celle de Brotero et l'A. purpureus, et non, comme

M. Bunge (1. c.) le prétend, un simple synonyme de VA. Glaux,

c'est ce que montre la fig. 4 PI. III (l'A. Glaux est, comme
comparaison, représenté Fig. 2). Mais, en sa qualité de plante

vivace, et å cause de ses ?apitules déprimés å fleurs nombreuses,
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celle espéce ne coDvient non plus å ia descriplion de l'Å. hypo-

glollis. Une autre espéce voisine, du sud de l'Espagne, 1'^. Bour-

gaeanus Coss.
,

qui ressemble å l'A. purpureus par Thabitus, et å

TA. Stella par la forme des gousses, pourrait peut-étre plutot s'y

rapporter; mais , comme je n'en ai pas vu d'exemplaire, je n'ose

pas me prononcer a eet égard.

Parmi les espéces d'Astragalus qui doivent élre prises en

considération, il faut en outre citer l'A. purpureus Lam. La con-

fusion, mentionnée plus haut, des noms d'epiglotlis el d'hypo-

glottis, jointe å la circonstance que l'exemplaire de l'herbier de

Linné, designe par D. C. comme epiglottis, mais changé par Smith

en hypoglottis, appartient å l'A. purpureus, pourrait donner quelque

vraisemblance å Thypothése que ce dernier est le veritable A. hypo-

glottis, d'autant plus que le veritable A. epiglottis (PI. IV, Fig. 2)

différe tellement de l'A. purpureus (PI. III, Fig. 2) qu'on ne peut

guére supposer que Linné ait confondu ces deux expéces. L'A.

purpureus a du resle élé trouvé en Espagne *), de sorte que, de

ce cClé, il n'y aurait rien å objecter contre cette hypothése. Mais

les caractéres indiqués pour l'A. hypoglottis (racine annuelle, tiges

couchées, capitules å 8— 10 fleurs, gousse recourbée en crochet

et bifurquée å son sommet) conviennent tout aussi peu å l'A.

purpureus qu'å l'A. danicus, d'ou il suit que cette interpretation

du nom n'est non plus satisfaisante.

Par contre, je serais porte å croire qu'on peut chercher l'A.

hypoglottis de Linné dans une espéce tres voisine de l'A. epiglottis,

hypothése qui expliquerait plus facilement la confusion tempo-

raire que Linné a faite de ces deux noms; je veux parler de 1*^4.

asperulus L. Duf. (A. epiglottoides Willk.). C'est en effet une

espéce annuelle de l'Espagne (PI. IV, Fig. 1), å longues tiges

couchées, å feuilies velues, å longs pédoncules et å capitules ar-

rondis portant chacun 8—10 fleurs, å gousses comprimées, ovoides,

non subulées, terminées par un style recourbé peu persistant, el

couvertes de poils blånes; elle présente en outre un caractére

qui ne se Irouve pas chez l'A. danicus ni chez la plupart des

autres espéces, savoir la double pointe de la gousse mentionnée

expressément par Linné (PI. IV, c— d), caractére auquel les inter-

prétateurs de l'A. hypoglottis de Linné n'ont pas attaché assez

^) A Bojar et dans plusieurs points de rAragon (Loscos, dans Willk. Ser.

inconf. Arag.).
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d'imporlance. En soumettant mon hypothese au jugement des bo-

tanistes, je dois ajouter que certains caractéres de l'A. asperulus

ne s'accordent pas avec la description de l'A. hypogloltis L. , å

savoir: la couleur lilas påle ou presque blanche (non bleue ou

rougeåtre) de la corolle; la forme de la gousse, qui est plutot

triangulaire ou cordiforme (comme chez l'A. epiglottis, et non ex-

actement ovale comme chez l'A, hypogloltis L.). D'ailleurs, les

matériaux dont je dispose pour l'étude de l'A. asperulus sont

trop incomplets, pour que je puisse me prononcer définitivement

sur son droit å occuper la place que j'ai propose provisoirement

de lui donner.

L'exacte application du nom d'A. hypogloltis reste done un

probléme sur lequel on doit surtout appeler Fattention des bota-

nistes espagnols. Mais, pour qu'on puisse espérer un resultat

posilif de nouvelles recherches, il est avant tout nécessaire d'aban-

donner la voie suivie jusqu'ici, et de rejeter une interpretation dé-

pourvue de critique, et å un haut degré invraisemblable, dont on

s'esl contenté beaucoup trop longtemps au préjudice de la juste

determination de l'espéce.
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Explication des Planches.

Planche III.

1. Astragalus danicus Retz.

a. Fleur avec sa bractée, giossie.

b. Gousse.

c. Coupe transversale de la gousse.

d. Gousse, ouverte dans le sens de sa longueur.

e. f. Gralne en grandeur naturelle et grossie.

2. A. purpureus Lam.

g. Fleur avec sa bractée.

h. Gousse.

i. La méme, ouverte dans le sens de sa longueur.

k. Coupe transversale de la gousse.

l.m. Gralne en grandeur naturelle et grossie.

3. A. Glaux L.

n. Sommet d'un rameau florifére.

o. Fleur avec sa bractée.

p. Gousse.

q. La méme, ouverte dans le sens de sa longueur.

r. Coupe transversale de la gousse.

s. t. Gralne en grandeur naturelle et grossie.

4. A. granatenais Lge.

u. Rameau florifére.

V. Fleur avec sa bractée.

X. Calice.

y. Gousse.

z. Coupe transversale de la gousse.

æ. Gousse, ouverte dans le sens de sa longueur.

0. Graine en crandeur naturelle et grossie.
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Planche IV.

1. Åstragalus asperulus Duf. (A. epiglottoides Willk.).

a. Fleur avec sa bractée.

b. Partie supérieure de pédoncule avec l'épi fructifére.

c. Gousse.

d. La méme, ouverte dans le sens de sa longueur.

e. Coupe transversale de la gousse.

f.g. Graine en grandeur naturelle et grossie.

2. A. epiglottis L.

h. Folioles.

i. Fleur avec sa bractée.

k. Epi fructifére (subsessile å l'aisselle de la feuille).

1. Gousse.

m. Coupe transversale de la gousse.

n. Gousse, ouverte dans le sens de sa longueur.

o.p. Graine en grandeur naturelle et grossie.

(Rés. du Bull. de l'Acad. Roy. Dan. des scienc. et d. Lettr. p. 1975.)
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1S93. Januar.

Barometer,

reduceret IJl 0° Réaum.

Middag.
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36,8-2 57,40

33,48 33,22

36,17

56,11

54,39

555,76 I 535,69 i
555,68

55,65 : 36,02

57,06 37,16

58,11 57.90

56,50 56,18

56,05 1 35,92

536,67 t 536,64

34,52

57,94

57,64

56,06

35,71

356,37

37,22; 37,20
' 34,85

34,32

35,65

36,84

355,80
i

555,77

55,54

35,09

54,74

56,63

56,58

35,05

32,87

56,31

36,67

355,50

57,00 37,62

38,68 38,51

55,22 34,67

28,05 I 26,00

21,79
j

22.23
'

58,43

57,24

33,94

24,36

23,24

352,14 531,77 331,44

25,37 25,47

27,32 27,45

29,39 29,73

35,71 34,06

58,30
,

38,76

25,90

27,85

30,50

34,65

39,42

Thermometer i Skygge mod Nord.

21 Fod
over Jorden.

middel Middel.

Corr.-0,OI. 91 Aar.

3,02

3,06

2,79

5,86

4,39

5,42

3,96

5,79

2,82

2,46

5,06

4,02

-0,67
-0,71
— 0,93

-1,11
-1,11

-0,91

-1,21
-0,99
— 0,76
— 0,67
— 0,61

4 Fod
over Jorden.

I Jorden.

Vindens Retuiog

1 Fod 2 Fod

Sliddel. Kl. 2.

1,2

1,2

2,3

-0,8
0,2

3,6

3,3

3,6

5,6

5,8

6,7

3,7

4,2

6,0

1,3

l.V

2,2

2,4

2,9

2,10

0,85

5,12

5,12

4,52

6,79

6,09

5,53

0,68
0,93
-0.99

-0,93
-1,19

0,94

3,3

4,0

2,4

3,2

4,8

5,3

6,3

6,3

6,9

6,7

3,52 3,62

3,72

2,99

2,89

3,59

3,22

3,28

350,82
,

331,09
,

331,68

41,74 41,89

45,36 43,59

42,80 42,33

41,30 41,28

42,25 42,38

42.05

45;37

42,09

41,07

42,46

342,29 342,25 342,20

42,87 42,79
j

42,67

335,82 335,77
j
335,72

1,26

0,71

0,76

0,96
-0,54

0,39

-1,06
— 0,96

-0,67
-0,51
— 0,69

— 0,78^

0,88
0,70

0,6(1

0,56
0,70

- 0,69

0,11

0,78
0,38

0,59
0,31

0,57
0,57
-0,67

-0,81

-0,80

-0,68

1,04

2,62

-0,74

-0,81

5,2



Baromoti
reduceret lil O

O Form. Middag

343, 1.

i

341.(iS

39,32 38,77

37,83 3S,(I3

39,92 40,03

_ »

t ;

IS Styrke.

4. 4.

3. 3.



1S73. Februar.

o

1

2

3

1











9 Bila?; 1873.

Det Meteorologiske Institut i Kriatiania.

101. Meteorologisk Aarbog for 1871. ole Aarg. Christiania

1872. fol. ohl.

Den Fysiograjiske Forening i Kristiania.

102. Nyt Magazin for Naturvidenskaberne. B. XIX. II. 1-2.

Christiania 1872.

La Soclété Linnéenne de Bordeaux.

103. Actes. T. XXIII—XXVI; XXVII, 1 ifc 2; XXVIII, 1.

(III« Serie, T. III— VI; VII, 1&2; VIII, 1). Bordeaux

1860—72.

La Société Nationale des Sciences Naturelles de Cherbourg.

104. Mémoires. T. XVI (IP Serie, T. VI). Cherbourg 1871—72.

La Société Nationale Académique de Cherbourg.

105. Mémoires. Cherbourg 1871.

La Société Oéologique de France, Paris.

106. Bulletin. II« Serie. T. XXVIII. Feuillels 20—24, Paris

1870—71.

M. Delesse, Professeur h VEcole des Mines et h VÉcole Nor-

male, et M. de Layparent, Ingénieur des Mines, Paris.

107. Revue de géologie, p. M. Delesse et M, de Lapparent,

IX. (Paris.)

11 Reale Comitato Oeologico d'ltalia, Firenze.

108. Bollettino. Anno 1873. N« 1 e 2. Firenze 1873.

Il Signor Conte G. Vimercati, Ingegnere Civile, Firenze.

109. Rivista scientifico-induslriale. Anno V. Marzo 1873.

Firenze.

Die Konigliche Preussische Akademie der Wissenschaften zu Berlin.

110. Monalsbericht. December 1872. Berlin 1873.

Die Konigliche Såchsische Gesellschaft der Wissenschaften zu

Leipzig.

111. Abhandlungen. B. XVI. Philol.-Hist. Classe. B. VI.

IVo i_4, Leipzig 1872.
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112. Berichte iiber die Verhandlungen. Philol.- Hist. Classe.

1870. 1—3, 1871. Leipzig 1871—72.

Die Physikalisch- Medicinische Gesellschaft in Wiirzburg.

113. Veriiandlungen. Neue Folge. B. III. H. 4. Wiirzburg

1872.

Prof. Dr. A. von Kolliker, Wiirzburg.

114. Dritler Beitrag zur Lehre von der Entwicklung der Knochen,

von A. Kolliter. Wiirzburg 1873.

Die Physikalisch-Medicinische Societåt zu Erlangen.

115. Verhandlungen. 1865—67. — H. 2, 1867— 70. Er-

langen 1867—70.

The Scottish Meteorological Society^ Edinburgh.

116. Journal. October 1872. Edinburgh.

Dr. Karl Oaquoin^ Lehrer am Gymnasium zu Gieszen.

117. Ueber die Freiheit des menschlichen Willens, von K. Ga-

quoin. (Programm). Gieszen 1873.

De Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam.

118. Programma certaininis poetici indicti in annum 1873.

Ul. B. Sociefh Agraria di Gorizia.

119. Atti e Memorie. Anno XII. N. 3. 15 Febbr. 1873.

Det Astronomiske Observatorium i Altona.

120. Astronomische Nachrichten. Nr. 1930—1932.

I Mødet den S'*^" Maj
fra

:

La Société Botanique de France^ Paris.

121. Bulletin. T. XIX. 1872. Revue bibliogr., D. Paris.

L' Observatoire Boyal de Bruxelles.

122. Annales. 1873. Ark 2. 4lo.

Der Naturwissenschaftliche Verein zu Bremen.

123. Abhandlungen. B. III. H. 3. Bremen 1873.



11 Bilai^ 1873.

Der Naturwissenschaftliche Verein filr Sachsen und Thilringen

in Ifalle.

124. Zcilschrift fiir die gesammtcn Natiirwissonschancn. Neue

Folge. 1872. B. V -VI (XXXIX— XL). Berlin 1872.

Det Danske Meteorologiske Institut, Kjøhenhavn.

125 Iagttagelser. December 1872—Marts 1873. fol. ohl.

Lthrairie Gauthter- Villars, Quai des Augiistins, 55, Paris.

126. Bulletin des publications. 1873. Janvier-Mars.

Det Astronomiske Observatorium i Altona.

127. Aslronomische Naehrichten. Nr, 1933— 1935.

I Mødet den 16^« Maj
fra:

L'Académie des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de

Belgique å Bruxelles.

128. Mémoires. T. XXXIX. Bruxelles 1872. Ilo.

129. Bulletins. 40™* Année. 2'"* Serie, T. XXXII. Il™« Année.

2""= Serie, T. XXXIII—XXXIV. Bruxelles 1871—72.

130. Mémoires couronnés et autres mémoires publiés par

L'Académie (in 8^). T. XXII. Bruxelles 1872.

131. Annuaires. 1872—1873. Bruxelles 1872—73.

132. Table chronologique des chartes et diplomes iraprimés

concernanl l'histoire de la Belgique. T. III. Bruxelles

1871. 4to.

133. Centieme anniversaire de fondation. 1— 2. Bruxelles 1872.

134. Biographie nationale. T. III, P. 2. T. IV, P. 1. Bruxelles

1872.

1,3.5. Ouddietsche Fragmenten van den Parthonopeus van Bloys,

uitgegeven van de K. Akademie door Boormans. Brussel

1871.

136. Jan Praet, Speghel der Wijsheil of Leeringhe der Zaiichede,

uitgegeven van Wege de K. Akademie door Boormans.

Brussel 1872.
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il/. Ad. Quetelet, Selskabets udenl. Medlem, Secrétaire Perpétuel

de l'Académie de Bruxelles.

137. Annales de l'Observaloire royal de Bruxelles, par A.

Quctelel. T. XXI. Bruxelles 1872. 4to.

138. Annuaire de TObservaloire pour 1872 et 1873, par A.

Quetelet. Bruxelles 1871—72.

139. Tables de morlalilé, par A. Quetelet. Bruxelles 1872. 4to.

M. Éd. Mailly, Correspondant de VAcadémie Roy. de Bruxelles.

140. De l'astronomie dans l'Acad. R. de Belgique, rapport

séculaire, par Éd. Mailly. Bruxelles 1872.

141. Tableau de l'astronomie dans rhéraisphére austral et dans

rinde, par Éd. Mailly. Bruxelles 1872.

^H ^E&vixrj Bi^Xio3i^xt} zrjq ^Elkddog, sv ^A&i^vaiq.

142. KaidXoyog toov oQXcticov vofnOfidtuiV x. t. X. negiyf-

YQCc^liévoav vno W. noffioXccxa , ixåo^slg danavji rov

^Ed^i'ixov n avsTTiarrjfiiov. Tofiog A'. 'Adi]P^(JiVf

AnOB\ 4to.

143. Aoyog sx(po)vij&tlg tfi xji voffj^giov 1871, ijfiégq z^?

ini<yt}ixov syxa&idQvaswg idop véwv dq^oov tov ^Ed-vixov

U avtniaxtj^iov vno K. Bovcfaxt]. 'AO^^vtj(ft 1872.

144. Tæv 'ElXijvoov xoivcofia ngog tovg ^IzaXovg xal 'Fco-

fjkaiovg, vno 'E. KacfzoQXJ].- ^A9-rivrjai 1872.

145. Aoyog xaz évtoX^v itjg axaåijixaixijg 2vyxXijtov éx(f(o-

vtj&eig vno N. KaXoyfgå. 'AO^i^vtjOiv 1872.

146. KgiGig tov Bnvi(Sivaiov noirjtixov dywvog tov stovg 1871.

U&i3vt]ai 1871.

147. "Ex^effig tov Boviatvaiov noiijitxov dycovog tov stovg

1872. Ep ^A»>]Paig 1872.

148. 'H syxaiviaaig i^g /S' neqioåov twv VXvfinicop tfj i vo-

efx^QiOV 1870 ép 'A&^vatg.

149. 'AgxcdoXoyixi^ scfi^fisgig. Ilsgiodog /?', tsvxog <«' x«»

livxoc 'S • /^"^- 51-65. "Ep Ad^ijraig 1872— 73. Ato.
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La Société des Sciences Physiques et Naturelles de Bordeaux.

160. Exlrait des proces-verbaux des seances. Année 1872— 73.

T. IX a.

// Real Comitato Geologico d'Italia, Firenze.

161. Memorie. Vol. 11. Parle I""«- Firenze 1873. 4lo.

162. Bollcllino. 1873. N" 3 e 4. Firenze 1873.

Il Sign. Conte G. Virnercoti, Ingegnere Civile, Firenze.

163. Rivisla scienlifico-induslriale. Anno V. Aprilel873. Firenze.

La Sociéfé Botanique de France, Paris.

154. Bulletin. 1872. T. XFX. Comptes rendus des seances, 3.

Paris.

The Royal Geographical Society of London.

155. Proceedings. Vol. XVI. N« V. Vol. XVII. N" 1, Lon-

don 1872—73.

The Geological Society of London.

156. Quarterly Journal. XXVIII. P. 3. NOlll. Vol. XXIX,

P. 1. N« 113. London 1872-73.

The Royal Dublin Society.

157. Journal. Vol. VI. N" IL Dublin 1872.

Die Commission zur Wissenschaftlichen Untersuchung der deutschen

Meere, in Kiel.

158. Bericht fiir das Jahr 1871. Berlin 1873. Fol.

Das Konigliche Christianeum in Altona.

159. Bericht von dem Schuljahre 1872—73. Altona 1873. 4lo.

La Société Imperiale d^AgricuUure de Moscou.

160. Journal. 1872. N« 6. Moscou 1872.

Generalstabens Topografiske Sektion ved dens Chef, Oberst Klingsey.

161. Aliasbladene Vejle, Egtved, Kolding og Skodborghus

i 1:40,000.

La Societa Entomologica Italiana, Firenze.

162. BuUeltino. Anno V. Triraestre I. Firenze 1873.
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The Zoological Society of London.

163. Transactions. Vol. VII. Part 6. London 1871. 4to.

164. Proceedings. 1871. P. I. Jan.-March.

Die Phjsikalisch-Medicinische Oesellschaft in WUrzburg.

165. Verhandlungen. Neue Folge. B. IV. H. 1. WUrzburg

1873.

I Mødet den IS«^« Juni
fra:

The Zoological Society of London.

166. Transactions. Vol. VIII. P. 3- London 1872. 4to.

167. Proceedings. 1872. Part II. Index 1861—70. London.

Bet Bataviaasch Genoofschap van Kunsten en Wetenschappen,

Batavia.

168. Verhandelingen. Deel XXXIV. Batavia 1870. 4to. —
Deel XXXV. Batavia 1870. 8°.

169. Notulen van de Vergaderingen. Deel VIII. 1870. Ba-

tavia 1871.

170. Tijdschrift voor indische taal- , land- en volkenkunde.

Deel XVIII (Ser. 6, I). Afl. 2. Deel XX (Ser. 7, II).

Afl. 1—2. Batavia 1870—71.

Die Koniglich Preussische Akademie der Wissenschaften zu Berlin.

171. Monatsbericht. Januar 1873. Berlin 1873.

La Societet Italiana di Antropologia e di Etnologia^ Firenze.

172. Archivio. Vol. III. Fase. 1. Firenze 1873.

The Roijal Society of Edinburgh.

173. Transactions. Vol. XXVI. Part IV. Edinburgh 1872. 4to.

174. Proceedings. Session 1871— 72. Vol. VII. N0 84. Edin-

burgh 1872.

Die SchL- Holst.- Lauenburgische Oesellschaft fiir die Sammlung

und Erhaltung vaterldndischer Alterthumer, Kiel.

175. Bericht XXXIII. Vorgeschichtl. Steindenkmaler. Heft 2.

Kiel 1873. 4to.



15 Bllap I87:{.

Det Datiske Meteorologiske Institut^ Kjøhenham

176. Iagttagelser. Januar-April 1873 fol. obl.

Dr. pkil. Eugen Warming, Docent i Botanik.

177. Untersuchungen iibcr Pollen l)ildende Phyllome und Kau-

lome, von E. Warming. Bonn 1873. (Botanischc Ahli.,

Iicrausgeg. von J. Hanstein. B. 11. H. 2).

Die Physihalisch-Okonomisclie Gesellschaft zu Konigsberg.

178. Geologische Karte der Provinz Preussen. Sektion 8.

Insterburg.

Kongliga Svenska Vetenskaps-Akademien i Stockholm.

179. Handlingar. Ny Foljd. B. IX, 2. B. X. Stockholm

1871—72. 4to.

180. Bihang till Akademiens Handlingar. B. I. H. 1 Stock-

holm 1872.

181. Ofversigt af Forhandlingar. Årg. XXVIII — XXIX. Stock-

holm 1871—73.

182. Akademiens Ledamoter. Maj 1872.

183. Minnesteckning ofver J. A. von Hartmansdorflf, af H. Ha-

railton. Stockholm 1872.

La Reale Accademia dei Lincei^ Roma.

184. Atti. Tomo XXV. Anno XXV. Sessioni I— III. Roma

1872. 4to.

La Société Vaudoise des Sciences Naturelles, Lausanne.

185. Bulletin. 2* Serie. Vol. XI. N« 68. Lausanne 1873.

De Hollandsche 3Iaatschappij der Wetenschappen te Haarlem.

186. Archives néerlandaises. T. VII. Livr. 4— 5. Harlem

(La Haye) 1872.

Het Provinciaal Utrechtsch Genootschap van Kunsten en Weten-

schappen^ Utrecht.

187. Verslag van het verhandelde in de algemeene vergadering

1872. Utrecht 1872.

188. Aanteekeningen van het verhandelde in de sectie-vergade-

ringen. 1871 & 1872. Utrecht 1871—72.
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189. De speclaloriale geschriften van 1741— 1800, doorJ. Har-

tog. Utrecht 1872.

Het Komnhlijk Nederlandsch Meteorologisch Instituut te Utrecht.

190. Jaarboek voor 1868. Jaarg. XX. Deel 2. Jaarboek voor

1872. Jaarg. XXIV. Deel 1. Utrecht 1872. Fol. obl.

191. Suggestions on a uniform system of meteorological ob-

servations. Utrecht 1872.

The American Academy of Arts and Sciences, Boston, Massa-

chusetts.

192. The Life of Rumford, by G. E. Ellis. Philadelphia.

The Buffalo Society of Natural Sciences, Buffalo N. Y.

193. Bulletin. Vol. I. No. 1. Buffalo 1873.

The American Association for the Advancement of Science^ Cam-

bridge, Massachusetts.

194. Proceedings. XX"' Meeting. August 1871. Cambridge 1872.

Western Department U. S. Sanitary Commission, Cleveland^ Ohio.

195. The Sanitary Commission in the valley of the Mississippi

1861—66. Cleveland 1871.

The Ohio State Agricultural Society, Columbus, Ohio.

196. 26^'" Jahresbericht fiir 1871. Columbus 1872.

The Geological^Survey of Indiana, E. T, Cox, State Geologist,

Indianapolis, Indiana.

197. Third & fourth annual reports. Indianapolis 1872.

With maps.

Professors James D. Dana and B. Silliman, New Haven,

Connecticut.

198. American Journal. III^ Series. Vol. IV. Nos. 23—24.

Vol. V. ]^os. 25—28. New Haven 1872—73.

The American Philosophical Society for j^fomoting useful know-

ledge, Philadelphia, Pennsylvania.

199. Proceedings. Vol. XII. Nos. 88-89. 1872- Philadelphia

1872—73.
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The Board of Public Education of the First School District

of Pennsijlvania^ PItiladelphia.

200. Fifly-third annual report. Philadelphia 1872.

The Peabody Academy of Science, Salem, Massachusetts.

201. Fourlh anniial report for 1871. Salem 1872.

202. Memoirs. Volume I. Nos. 2—3. Salem 1871— 72.

203. The American Naturalist. Vol. V. 1871. Nos. 2— 12.

Vol. VI. 1872. Nos. I— 11. Salem.

204. Record of American entomology for 1870. Salem 1871.

The Orleans County Societij of Natural Sciences, Mac Indoets

Falls, Vermont.

205. Archives of Science. Vol. I. Nos. 4—5. Mc Indoe's

Falls 1871—72.

U, S. Department of Agricultwe., Washington City.

206. Monthly reports of the Department for 1872. Wash-

ington 1873.

207. Report of the Commissioner of Agriculture for 1871.

Washington 1872.

Board of Trustees of Public Schools of the City of Washington.

208. Twenty-fifth report. 1871—72. Washington 1872.

La Direzione del Cosmos (Sign. Giiido Cora, Via Provvi-

denza, 17), Torino.

209. Cosmos, communicazioni sui progressi della geografia ecc.

di Guido Cora. II. Torino. 1873. 4to.

Det Astronomiske Observatorium i Altona.

210. Aslronomische Naehrichten. Nr. 1936 — 1940.

I Mødet den 27<*® Juni
fra:

// Reale Istituto Lombardo di Scienze, Lettere ed Årti, Milano.

211. Memorie. Vol.I— II & IV— VI. Vol. VII, fase. 1—6 Æ 8.

Vol. VIII— IX. Milano 1843—64. 4to. (Serie I— II). —
Serie IIF. Classe di Lettere. Vol. I, II & III, fase. 1 —3.

3
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Classe di Scienzc. Vol. I, II & III, fase. 1— 5. Milano

1865 -72. 4to.

212. Atli. Vol. I— III. Milano 1S60-64. 4to.

213. Rendiconti. (Serie I). Classe di Lettere. Vol. 1— IV.

Classe di Scienze. Vol. I— II, III, fase. 4— 10, & Vol. IV.

Milano 1864—67.— Serie II. Vol. I -IV ifc V, fase. 1— 17.

Milano 1368—72.

214. Rapporti sui progressi delle scienze. I. Milano 1870-

11 Reale Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Årti, Venezia.

215. Memorie. Vol. XVII. Parte 2. Venezia 1873. 4lo.

210. Atli. Serie IV. T. I. Disp. 8 e 10. T. II. Disp. 1—2.

Venezia 1871—73.

11 Signor Cunte G. Vimercati, Ingegnere Civile, Firenzi\

217. Rivista scientiGco-industriale. Anno V. Maggio 1S73.

Firenze.

Die Kaiserliche Akademie der Wissenschaften in Wien.

218. Denkschriftcn. Phil. -Hist. Cl. B. XXI. — Malli.—Nalurw.

Cl. B. XXXII. Wien 1872. 4lo.

219 Sitzungsberichte. Phil.-Hist. Cl. B. LXX. H. 1— 3.

Regisler zu den Banden 61—70. B. LXXI. II. 1-4.

— Malh.-Naturw. Cl. B. LXV. Ablli. I, II. 1—5.

Ablli. 11, H. 1— 0. Abth. 111, II. 1-5- Regisler zu

den Banden 61— 64. Wien 1872.

220. Almanach. Jahrg. 22. 1872. Wien.

221. Archiv fiir oestcrreichische Geschichle. B. 48. l'*^ Halfte.

Wien 1872.

222. Fonles rerum austriacarum Abth. II. B. 36- Wien 1871.

Die Kaiserlich - Konigliche Zoologisch • Botanische Geselhchaft

in Wien.

223. Verhandlungen. Jahrg. 1872. B. XXII. Wien 1872.

V Ohservatoire Boyal de Bruxelles.

224. Annales. 1S71. Ark 13. 1872. Ark 1—2. 1873. Ark 3. 4lo.

La Société Entomologique de Belgique, Bruxelles.

225. Annales. T. XV, 1S71-72.



19 Bilag 1«73.

Le Jardin finitriat de liuUiniqiie a St.- I'étersduur(f.

22«». Bulk-lin. T. I. Partie 2. T. II. Parlie I. Saiiil-

Pélershourg 1872-73.

U Observatoire Physique Central de Russie h St. Pétersbourg.

227. Annalen. Jahrg. 1871. St. Pelcrsburg 1S73.

La Société Imperiale des Naturalistes de Moscou.

228. Bulletin. 1872. N« 4. Moscou 1873.

Professor V. Safartk, i Prag.

229. Zpråvy spoiku chemikuv ceskych. Redigujc Prof. V. Safarik.

Sesit III. V Praze 1873.

The Industrial and Technological Museum, Melbourne, Victoria.

230. Lecturcs. 2'' Session 1871. Melbourne 1871.

L'I. R. Societå Agraria di Gorizia.

231. Atti e Memorie. Anno XI. N. 20 e 21. 20 Dicerabre

1872. Anno XII. N. 1. 15 Maggio 1873.

Det Danske Meteorologiske Institut, Kjøbenhavn.

232. Iagttagelser. Maj 1873. Tværfolio.

Bernard Quaritch, Bookseller, 15 Piccadilly, London W.

233. i Bogkatalog.

Librairie Gauthier -Villars, Quai des Augustins, 55, Paris.

234. Bulletin. Janv.—Mars 1873. Paris.

Det Astrononiiske Observatorium i Kiel.

235. Astronoraische Xachrichten. Nr. 19i2— 1915.

Afgivet umiddelbart til Bibliotheket den 28^® August:

The Geological Survey of India, Calcutta.

236. Memoirs. Vol. VIII, P. i- 2. Vol. iX, P, 1— 2. Cal-

cutta 1872.

2:37. Palæontologia Indica. Vol. IV, P. 1—2. Calcutta 1872. fol.

2:38. Records. Vol. V, P. 1— 4. Calcutta lb72. Ho.



20

L'Acadéinie Imperiale des Sciences de Saint- Pétersbourg.

239. Mémoiies. T. XVIII. N»* 8—10. T. XIX. N"' 1—7.

St.-Pélersbourg 1872—73. 4lo.

240. Bulletin. T. XVII. N»^34— 5. T. XVIII. N»« 1—2.
St.-Pétersbourg 1872. 4to.

La Société Botanique de France, Paris.

241. Bulletin. T. XIX. 1872. Comptes rendus des seances,

4. Revue bibliographique, E. Paris.

La Société des Sciences Physiqiies et Naturelles de Bordeaux.

242. Mémoires. T. IX. 1" Cahier. Bordeaux 1873.

Die Kaiserlich-Konigliche Qeologische Reichsanstalt in Wien.

243. Jahrbuch. Jahrg. 1873. B. XXIII. N« 1. Wien. 4to.

244. Verhandlungen. 1873. N" 1—6. Wien. 4to.

245. Dr. A. Kornhuber: Ueber cinen neuen fossilen Saurier

aus Lesina. Wien 1873. 4lo. (Abh. V, 4).

Die Kais. K'on. Central-Anstalt fur Meteorologie und Erdmagne-

tismus, in Wien.

246. Jahrbucher. Neue Folge, VII. B. Jahrg. 1870. Wien

1873. 4to.

Die Oberhessische Oesellschaft filr Natur- und Heilkunde, Qiessen.

247. Vierzehnter Bericht. Giessen 1873.

Die K'on. Preussische Akademie der Wissenschaften zu Berlin.

248. Monatsberichte. Febr.—April 1873. Berlin 1873.

Il Reale Comitato Oeologico d'Italia, Firenze.

249. Bolleltino. 1873. N« 5 e 6. Firenze 1873.

Don José de Pablos y Sancho, Manila.

250. Memoria de la cuadratura del circulo. Manila 1872— 73.

(2 Expl.).

La Société Imperiale d 'Agriculture de Moscou.

251. Journal. 1873. N^ 1. Moscou.

De Nederlandsche Botanische Vereeniging, te Nijmegen.

252. Nederlandsch kruidkundig Archief. Tweede Serie. l*Deel.

3« Stuk. Nijmegen 1873.
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The Zoolvyical Sucieii/ of London.

253. Transaclions. Vol, VIII, P. 4—5, London 1873. Ito.

254. Procecdings for 1872. P. III. London.

The Scottish Meteorological Society, Edinburgh.

255. Journal. Jan.—April 1873. New Series, N»' XXXVII -
XXXVIII. Edinburgh.

The Peahody Institute of the City of Baltimore.

256. Sixlh Annual Report. Baltimore 1873.

The Wagner Free Institute of Science^ Philadelphia.

257. Announcement for the collegiate year 1870—71. Phila-

delphia 1870.

Det Kgl. Norske Frederiks Universitet i Kristiania.

258. Aarsberelning for 1872. Kristiania 1873.

Det Danske Meteorologiske Institut.^ Kjobenhavn.

259. Iagttagelser for Juni 1873. fol. obl.

L'Académie des Sciences et Lettres de Montpellier.

260. Mémoires. Section des Lettres. T. IV, 2—4. T. V,

1—3. — Section des Sciences. T. VI, 2—3. T. VII,

1—4. T. VIII, 1. — Section de Médecine. T. IV, 3-5.

Montpellier 1865—72. 4lo.

Dr. A. M. Boss, Toronto, Ontario.

261. The Canadian ornithologist. Vol. I. No. 1. Toronto 1873.

V Ohservatoire Royal de Bruxelles.

262. Annales. 1872. Ark 3. 4to.

Herr Professor Dr. Safarik, Prag.

263. Beitrag zur Geschichte des Horizontalpendels. (K, bohra.

Ges, der Wissensch. Sitz. 15 Novbr. 1872). Prag 1873.

Il Sign. Conte Guido Vimercati, Ingegnere Civile, Firenze.

264. Rivista scientifico-industriale. Giugno-Luglio 1873. Firenze.

La Societa Italiana di Antropologia e di Etnologia, Firenze.

265. Archivio. Vol. III, Fase. 2. Firenze 1873.
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La Societh Entomologica Ilaliano, Firenze.

266. BuUetlino. Anno V. Trimeslre If. Firenze 1873.

XI. Ad. Bardot j Professeur h VÉcole municipale Lavoisier^

a Paris.

267. Base d'une théorie générale des paralleles sans postula-

lum, p. M. Ad. Bardot. Paris 1873 (6 Expl.).

The Meteorological Committee of the Royal Society of London.

268. Quarterly wealher report. 1871, July— Sept. 1872, July—

Sept. London 1873, 4to.

L'L R. Societh Agraria di Gorizia.

269. Atti e Memorie. 1872. N. 22 c 23. 1873. N. 5— 10.

Gorizia 1873.

Messrs. Triibner & Co.^ 57 & 59 Ludgate Hill, London.

270. American and oriental literary record. Nos. 92 & 93.

London 1873.

Mr. Bernard Quaritck, 15 PiccadiUy, London.

271. En Bogkatalog.

Det Astronomiske Observatorium i Kiel.

•2Ti. Aslronomische Nachrichlen. Nr. 1916—1953, samt Titel

og Register til 81*^* Bind.

Afgivet umiddelbart til Bibliotheket den 17<^^ Sep-

tember :

La Société de Physique et dHistoire Naturelle de Geneve.

273. Mémoires. T. XXH. Geneve 1873. 4lo.

M. Ad. Brongniartj de VInstitut, Paris.

274. Descriplion de quelques plantes remarquables de la Nou-

velle-Calédonie, par Ad, Brongniart et Arlliur Gris. 1—2.

Paris. 4lo. (Nouv. Arch. du Museum).

275. Deux genres nouveaux de Myrlacées de la Nouvelle-

Calédonie, par Ad. Brongniart et Arthur Gris. (Bull. de

la Soc. bot. de France, 1863).



23 Hila? 1873.

M. le Baron Artliur de Ilothschild, l'ari's.

276. Ilisloirc de la pusle aux leltrcs, p. A. de Rolliscliild

Paris 1873.

The Provost and Senior Fellows of Trinity College^ Dublin.

'ZTt. Aslroiiomical observations and researches made at Diin-

sinl. l»arl II. Dublin 1873. 4to.

Die K'on. Physikalisch-Okonomisclie Gesellsclmft zu Kbnigsherg.

278. Schriften. Jahrg. XIII. 1872. Ablli. 2. Konigsberg.

1872. 410.

279. Geologische Karle der I'rovinz Preussen. Blalt 12.

Die Konigliche Stermcarte in Miinchen.

280. Annalen. XIX. Band. Miinchen 1873.

M. Alf. Preudhoimne de Borre, Conservateur au Musée royal

d'Histoire naturelle de Bruxelles.

281. Y a-t-il des faunes naturelles dislinctes a la surface du

globe etc, p. A. P. de Borre. (Ann. de la Soc. Entomol.

de Belgique. T. XVI, 1873).

Minnesota Academy of Natural Sciences., Minneapolis.

282. Conslilulion and by-laws. Minneapolis 1873,

The Museum of Comparative Zoology al Harvard College, Cam-

bridge^ Massachusetts.

283. Ulustraled calalogue. No. IV— VI. Cambridge 1871. 4to,

284. Annual report for 1871. Boston 1872.

285. Bulletin. Vol. III. Nos. 2 <& 4. 1871-72.

Die Naiurforschende Gesellschaft zu Halle.

286. Abhandlungen. B. XII. II. 3—4. Halle 1873. 4to.

287. Silzungs Bcrichte. 1871. 4to.

Det Danske Meteorologiske Instituf, Kjøbenhavn.

288 Iagttagelser. Juli 1873. fol. obl.

Der Verein fiir Kunst und Alterthum in Vlm und Oberschwaben.

289. Verhandlungon. Neue Reihe. Heft V. Ulm 1873. 4fo.
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Hr. Professor J. O. H. Kinherg, ved Kongl, Veterinar-lnsfitutet

i Stockholm.

290. Årsberiitlelse från K. Vetcrinar-Institutet for 1872, afgifven

af J. G. H. Kinberg. Stockholm J873.

il/. C.-M. Mathey, Plombihres-les-Bains (Vosges).

291. Nouvclle invention pour réduire de 80 p. % la consom-

malion du combustible des machines a vapeur. Remire-

mont, s. d.

The Smithsonian Institution, Washington.

292. Smitlisonian contributions to knowledge. Vol. XVIII.

Washington 1873. 4to.

293. Annual report for 1871. Washington 1873.

Professors James D. Dana and B. Silliman, New Haven,

Connecticut.

294. American Journal of science and arts. Third series.

Vol. V. Nos. 29—30. Vol. VI. No. 31. New Haven

1873.

The Acadetny of Natural Sciences of Philadelphia.

295. Proceedings. 1872. Philadelphia 1872.

The American Association for the Advancement of Science^ Cam-

bridge, Massachusetts.

296. Proceedings. Vol. XXI. Cambridge 1873.

The California Academy of Sciences^ San Francisco.

297. Proceedings. Vol. IV, Part 5. Vol. V, Part 1. San

Francisco 1872—73.

The Wisconsin Academy of Sciences, Arts and Letters, Madi-

son, Wisconsin.

298. Transactions. 1870—72. Madison 1872.

The U. S. Naval Ohservatory, Superintendent Adm. B. F. Sands,

Washington.

299. Zones of slars observed in 1846— 49. Washington

1872. 4lo.
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Professor Oustavus Ilinrichs, Iowa-City, Iowa.

;J0<). Eleraciils ol" chcmislry, by G. Ilinrichs. Davcnport 1870.

301. Elemenls of pliysics, by G. Ilinrichs. Davenporl 1870.

302. Melhod of quaiililalivc indiiction, by (i. Ilinrichs. Daven-

porl 1872.

30.'J. The school laboralory of physical science, cd. by G. Hin-

richs. 1871. Nos. I— 1. 1872. Nos 1—4. Iowa.

:W4. The American scienlific monlhiy, ed. by G. Hinrichs.

July— Dec. 1870. Davenporl.

305. Biographicai sketch of NV. von Ilaidinger, by G. Hinrichs.

Davenporl 1872.

306. Ueber den Bau des Quarzes, von G. Hinrichs. (Silzungs-

. bericht d. k. Akad. zu Wien 1870).

307. Zur Slalistik der Kryslall-Symmetrie, von G. Hinrichs.

(Silzungsberichl d. k. Akad. zu Wien 1870).

The Board of State Charities of Massachusetts.

308. Ninlh annual reporl. Bosion 1873.

The Board of Trustees of Public Schools of the City of Wash-

ington.

309. 25"' Report. Washington 1872.

The American Academy of Arts and Sciences, Boston, Mass.

310. Memoirs. New Series. Vol. IX. P. II. Cambridge 1873. 4to.

311. Proceedings. Vol. VIN. Ark 52—63.

La Direzione del C os mos (via della Provvidenza 17) Torino.

312. Cosmos, comunicazioni sui progressi pid recenti della

geografia ecc. di Guido Cora, III— IV. Torino 1873. 4lo.

// Real Comitato Geologico d'Italia, Firenze.

313. Bolleltino 1873. N« 7 e 8. Firenze 1873.

La Société des Sciences Physiques et Naturelles de Bordeaux.

314. Exlrait des proces-verbaux des seances. T. IX, p. IX — LI.

Bordeaux 1873.

Die Astronomische Gesellschaft in Leipzig.

315. Vierleljahrsschrifl. Jahrg. VIII. H. 2. Leipzig 1873.

4
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Kongliga Vitterhets Historie och Åntiqvitets Akademien i Stoch-

holin.

316. Antiqvarisk lidskrift. IIIiJ« delen. H. 3—4. Stockholm

1873.

317. IVIånadsblad. 1873. 13—21. Stockholm 1873.

318. Tcckningar ur Svenska Statens Historiska Museum, utg.

af B. E. Hildebrand og H. Hildebrand: P'" Iliiftet.

(Serien IV — plancherna 1—10). Stockholm 1873. fol.

La Sociéfé Imperiale d'Agriculture de Moscou.

319. Journal 1873. N« 2. Moscou 1873.

Il Signor Conte Quido Vimercati, Ingegnere Civile, Firenze.

320. Rivista scienlifico-industr. Agoslo 1873. Firenze.

L 1. i?. Societa Agraria di Oorizia.

321. Atti e Memorie. 1873. N. 11 e 12. Gorizia.

Det Astr'onomishe Observatorium i Kiel.

322. Astronomische Nachrichten. Nr. 1951— 1956.

I Mødet den 7^^ November

fremlagdes fra:

The Royal Irisk Academy, Dublin.

323. Transactions. Science. Vol. XXIV. P. 16— 17. Vol.

XXV. P. 1—3. Dublin 1870-72. 4to.

324. Procecdings. Vol. X. P. 4. Ser. II. Vol. I. Nos 2— 6.

Dublin 1870—72.

Tlte Linnean Society of London.

326. Transactions. Vol. XXVIII. P. 3. Vol. XXIX. P. 2.

London 1873. 4to.

326. Journal. Botany. Vol. XIII. Nos. 68—72. Zoology.

Vol. XI. Nos. 55—56. London 1872—73.

327. Procecdings. Session 1872—73. Page I—XCVI.

328. Additions to the library. Sessionl87l—72. Page I
— XXXII.

329. List of Ihe Society. 1872.
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Der NaturwissenschaftUche Vereiti fut' Sachsen und Thiiringen

in Halle a. d. S.

330. Zeilschrifl fiir die gcsamnilcii Xaturwissenschaflcn. Neue

Folge. 1873. Bd. VII. Herlin 1873.

331. Milglieder des Vereines, 1818—73. Ilalle.

il/. Aug. Metdemnus, Vice-Consul de la Répuhlique de lÉquateur

h Brtixelles.

332. Etudes hisloriques et slatisliques -au point de vue du

commerce el de rinduslrie belges, p. A. AJeulemans. Il«

Éd. Bruxelles 1872.

333. La république de l'Équateur, p. A. Meulemans. Bruxelles

1872.

La Societa Geografica Italianay Rotna.

3;M. Bolletlino. Vol. X. Fase. 2. Agoslo 1873. Roma.

Die Universitdt ztt Kiel.

335. Schriften aus dem Jahre 1872. Bd. XIX. Kiel 1873. 4to.

La Société Vaudoise des Sciences Naturelles, Lausanne.

336. Bulletin. 2' S. Vol. XII. N« 69. Lausanne 1873.

The British Association for the Advancement of Science, London.

337. Report of the 42'' meeting. London 1873.

M. le Prof. W. F, B. Suringar, Directeur de VHerhier Boyal

a Leide.

338. Musée botanique de Leide, p. VV. F. R. Suringar. Vol. I.

Livr. 1—3- Leide. -Ito.

La Société Botanique de France,, Paris.

3.39. Bulletin. T. XX. 1873. Revue bibliogr. A. Paris.

The Scottish Meteorological Society, Edinburgh.

340. Journal. July 1873. New Ser. N^XXXIX. Edinburgh.

La Reale Accademia dei Lincei, Roma.

341. Atti. Tomo XXV. Sessione VIP. Roma 1873. 4to.

Die Kaiserlich-Konigliche Geologische Reichsanstalt in Wien.

342. Jahrbuch. Jahrg. 1873. B. XXIII. Nr. 2- Wien. 4lo.
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343. Verhandlungon. 1873. Nr. 7—10. Wien. 4to.

344. Abhandlungen. Band V. H. 5. Wien 1873. 4lo.

Det Danske Meteorologiske Institut, Kjøhenhavn.

345. Iagttagelser. August 1873 Tværfolio.

La Société Imperiale des Naturalistes de Moscou.

346. Bulletin. Année 1873. N« 1. Moscou 1873.

Die Kaiserlich-KonigNche Oeographische Gesellschaft in Wien.

347. Mittheilungen. 1872. Wien 1873.

Hr. Etatsraad Dr. H. C. B. Bendz, Lektor ved den Kgl. Vete-

rinær- og Landbohøjskole, Selskabets Medlem.

348. Haandbog i den fysiologiske Anatomi af de almindeligste

danske Huspaltedyr, af H. C. B. Bendz. 4^« Del. Kje-

benhavn J873.

Die Konigl. Bohmische Gesellschaft der Wissenschaften, in Prag,

349. Abhandlungen. 1871—72. 6'« Foige. B. 5. Prag 1872. 4to.

350. Sitzungsberichle. 1871. 1872, Januar-Juni. Prag 1871— 72.

La Société d'Agriculture, Histoire Naturelle et Arts Utiles de Lyon.

351. Annales. IV« Serie. T. 3. 1870. Lyon 1871.

UAcadémie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Lyon.

352. Mémoires. Classe des Sciences. T. XIX. Lyon 1871— 72.

La Société Linnéenne de Lxjon,

353. Annales. 1872. Nouv. Serie. T. XIX. Paris 1872.

Il Beale Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Årti, Venezia.

354. Memorie. Vol. XVII. Parte 3. Venezia 1873. 4to.

355. Atli. Serie IV. T. II. Disp. 3—6. Venezia 1872—73.

La Societh Entomologica Italiana, Firenze.

356. Bullettino. Anno V. Trim&stre 3. Firenze 1873.

357. Catalogo dei coleotteri d'Italia da S. de Berlolini. P. 77— 93.

Firenze.

Il Sign. Conte G. Vimei-cati, Ingegnere Civile, Firenze.

368. Rivista scientif.-induslriale. Settembre 1873. Firctize.
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L'Ohscrcatoire liotjal de Bruxelles.

35«). Annales. 1872. Ark 4. 1873. Ark L dlo.

LI. li. Societh Agrnria di Gorizia,

3«)0. Atti c Memorie. 1873. N. 13— 11. Gorizia.

Det Astronomiske Observatorium i Kiel.

361. Aslronomischc iVacliriehten, Nr, 1958— 1960.

I Mødet den 2t**^ November
fra

:

The Radclife Triisiees, Oxford.

362. Radcliffe Observations 1870. Oxford 1873.

Die Konigliche Bayerische Akademie der Wissenschqften zu

Munchen.

363. Silzungsberichte. Philos.-philol. Classe. 1872, II. IV— V.

1873, II. I— III. — Matli.-physik. Classe. 1872, H. III.

1873, H. I. Munchen 1872—73.

364. Der Antheil der K. B. Akad. an der Enlwickeliing der

Electricitatslehrc. Vorlrag von W. Beelz. Munchenl873. 4to.

365. Rede zur Vorfeier des Geburlsfestes S. M. des Konigs

Ludwig II, von J. v. Diillinger. Miinchen 1873. 4to.

366. Gedachtnissrede auf F. A. Trendelenburg, von K. v, Prantl.

Miinchen 1873. 4to.

367. Verzeichniss der Mitglieder der Akademie 1873. Miinchen

1873. 4to.

Die Fiirstlich Jablonowskische Gesellschaft zu Leipzig.

368. Prcisschriften. XVII. Zeissberg: Die polnische Geschicht-

schreibung des Miltelalters. Leipzig 1873.

Die Konigliche Preussische Akademie der Wissenschaften zu Berlin.

369. Abhandlungen. 1872. Berlin 1873. 4to.

370. Monatsbericht. 1873. Mai. Nr. 1—2. Juni. Berlin 1873.

Die Physikalisch-Medicinische Gesellschaft in Wiirzburg.

371. Verhandlungen. Neue Folge. B. IV. H. 2—4. B. V.

H. 1. Wiirzburg 1873.
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Die Schlesw.-Holst.-Lauenburgische Gesellschaftfur Vaterlåndische

Oesehichte, Kiel.

372. Zeitschrifl. B. III. Schlussheft, Kiel 1873.

373. Register iiber die Zeitschriften und Sammelwerke fiir Schl.-

Holst.-Lauenb. Geschichle. Heft II. Kiel 1873.

La Société de Physique et d'Histoire Naturelle de Geneve.

374. Mémoires, T. XXIII. Parlie P. Geneve 1873. 4to.

31. Charles des Moulins, Président de la Société Linnéenne de

Bordeaux.

375. Fragments zoologiques. III. Un crinoide tertiaire dans

la Gironde. IV. Note sur un Spatangue du miocene

supérieur de Saucats. Bordeaux 1872. (Actes. Soc. Lin.

de Bord. T. XXVIII).

M, VAhbé Aoust, Professeur a la Faculté des Sciences de Marseille.

376. Analyse infinitesimale des courbes tracées sur une surface

quelconque, p. I'abbé Aoust. Paris 1869.

377. Analyse infinitesimale des courbes planes, par I'abbé Aousl.

Paris 1873.

2'he Meteorological Committee of the Royal Society of London.

378. Report for the year ending 31^' Dec. 1872. London 1873.

379. Contributions to our knowledge of the meteorology of the

antarctic regions. London 1873. ito.

The Royal Geographical Society of London.

380. Proceedings. Vol. XVII. N« II. London 1873.

The Geological Society of London.

381. Quarterly Journal. Vol. XXIX. Parts 2 & 3. N° 114— 115.

May— August 1873. London.

United States Naval Observatory, Superintendent Rear-Admiral

B. F. Sands, Washington.

382. Observations for 1870. Washington 1873. Ho.

383. Washington observations for 1870. Appendix 1. Wash-

ington 1872. 4lo.

Hr. Professor Dr. F. C. Faye i Kristiania.

.384. Nosogeni-Panspermi, ved F. C. Faye. Kristiania 1873.

(Norsk Mag. f. Lægev. III, 7).
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Universitetet i Lund.

385. Årsskrift 1871. Lund 1871—72. 4to.

386. Lunds Universitets- Biblioleks Accessions-Katalog 1872.

Lund 1873.

M. F.-V. Raspail, Paris.

887. Pré\ision du lomps. Almanach et calcndricr météorolo-

glque pour Tannée 1874, p. F.-V. Raspail. Paris.

T/ie Gcological Society of Edinburgh.

388. Transaclions. Vol. IK Part IL Edinburgh 1873.

Die Physihalisch-Medicinische Societat zu Erlangen.

389. Silzuiigsbcriclite. Heft o. Erlangen 1873.

La Société Botanigue de France, Paris.

390. Bulletin. T. XX. 1873. Comptes rendus, 1. Paris.

Jferr Professor V. Safarik, i Prag.

391. Zpråvy spoiku chemikuv ceskych. Rodiguje V. Safarik.

Sesit IV. V Praze 1873.

///•• Professor H. Handelmann, i Kiel.

392 Geschichte von Schleswig-Holstein , von FL Handelmann.

Kiel und Hadersleben 1873.

El Ohservatorio de Marina de San Fernando, Cadiz.

:193. Anales. Seccion 2*. Observaciones meleorologicas. 1871.

— Resumen anual. 1870. San Fernando 1871. Fol.

Bitter Tobias von BieJder, Wien.

394. Calalog der Gemmensammlung des T. Biehler. Wien 1871.

Det Danske Meteorologiske Institut, Kjobenhavn.

395. Iagttagelser. Juni— Sept. 1873. Fol. obl.

Messrs. Trilbner & Co., 57 Æ 59 Ludgate Hill, London.

396. American and oriental literary record. Nos. 94 & 95.

London 1873.

Det Astronomiske Observatorium i Kiel.

397. Asironomische Nachrichlen. Nr, 1961— 1963.
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I Mødet den 5*^ December
fra

:

VAccademia delle Scienze delVIstitido di Bologna.

398. Memorie. Serie III. T. II, Fase. 2—4. T. III, Faso.

1—2. Bologna 1872—73. 4to.

.399. Rendiconto. 1873—74. Bologna 1873.

Il Reale Comitato Geologico d'ltalia, Firenze.

400. Bollettino. 1873. N« 9 e 10. Firenze 1873.

La Societa Italiana di Antropologia e di Etnologia, Firenze,

401. Archivio. Vol. 3, Fase. 3—4. Firenze 1873.

La Societa Geograjica Italiana^ Roma.

402. Bollettino. Vol. X, Fase. 4—5. Roma 1873.

Le Jardin Imperial de Botanique a St.-Pétershourg.

403. Bulletin. T. II. Partie 2. St.-Pétersbourg 1873.

M. le Professeur E. Regel, a St.-Pétersbourg.

404. Descriptiones planlarum novarum in regionibus Turkesta-

nicis collectarum cett. Fase. 1. Auctore E. Regel. Pe-

tropoli 1873. (Bull. du Jard. Irap. II, 2).

405. Conspectus specierum generis Vith regiones Americæ bo-

realis cett. habitantium. Auctore E. Regel. Petropoli

1873. (Bull. du Jard. Imp. II, 2).

U, S. Surgeon Generar s Office, Washington.

406. Medical and surgical history of the War of the Rebellion.

Part I. Medical Volume and Appendix & Surgical Volume.

V^'ashington 1870. 4to.

U. s. Patent Office, Washington.

407. Report. 1869, I— III. 1870, I— II. 1871, I— II. Wash-

ington 1871—72.

Professor Michele Amari, italiensTc Senator, Selskabets uden-

landske Medlem, Firenze.

408. Michele Amari: Nuovi ricordi arabici sulla sloria di Ge-

nova. Genova 187.3.
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Dr. F. von Herder, St. Petersborg.

409. Reisen in den Siidcn von Oslsibirien etc. ausgefiihrl 1855—58

durch G. Radde. B. IV. II. I. Botanische Ablh. Mo-

nopetaiac, bearbeilel von F. v. Herder. St. Petersburg 1873.

Die Kon. Preussische Akademie der Wissenschaften zu Berlin.

410. Monatsbericht. Juli & August 1873. Berlin 1873.

Kongliga Vetenshaps-Societeten i Upsala.

411. Nova Acta. Seriei III* vol. VIII, fase. 2. Upsaliæ 1873.

4to.

412. Upsala Universitets Årsskrift. 1872. Upsala.

413. Bulletin météorologique. Vol. IV, ^"^ 1— 12. Vol. V,

N«^ 1—6. Upsal 1872—73. 4to.

The Meteorological Committee qf ihe Royal Society of London.

414. Notes on the form of Cyclones in the southern Indian

Ocean. London 1873.

L' Observatoire Royal de Bruxelles.

416. Annales. 1872. Ark o. 1873. Ark 5. 4to.

Il Sign, Conte Guido Vimercati, Ingegnere Civile, Firenze.

416. Rivista scienlifico-industriale. Ottobre 1873. Firenze 1873.

LI. R. Societa Agraria di Gorizia.

417. Atti e Memorie. Anno XII. N. 15— 10. 1873.

Don José de Pablos y Sancho, Manila.

418. Memoria del nuevo procedimiento para hallar la raiz cua-

drada a toda cantidad, por J. de Pablos y Sancho. Bi-

nondo J873. (2 Expl.).

419. Memoria de la cuadratura del circulo, p. J. de Pablos

y Sancho. Manila 1872—73.

Die Physikalisch-Medicinisclie Gesellschaft in WUrzburg.

420. Verhandlungen. Neue Folge. B. V. H. 2—3. Wiirz-

burg 1873.

Det Danske 'Meteorologiske Institut, Kjøbenhavn.

421. Iagttagelser. Oktober 1873. Kjøbenhavn. Fol. obl.
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The Royal Society of London.

422. Philosophical Transactions. Vol. 162. Part 2. London

1872. 4lo.

423. Proceedings. Vol. XX. No. 138. Vol. XXI. Nos. 139—
145. London 1872—73.

424. The Royal Society, SO"« Nov. 1872. 4to.

La Heale Accademia delle Scienze di Torino.

425. Atti. Vol. VIII. Disp. 1—6. Torino 1872—73.

Let Astronomiske Observatorium i Kiel.

426. Astronomische Nachrichten. Nr. 1964— 1965.

I Mødet den 19^^ December
fra:

La Societa Reale di Napoli.

427. Atti deir Accademia delle Scienze fisiche e raatematiche.

Vol. V. Napoli 1873. 4to.

"428. Rendiconto della stessa Accademia. 1870— 72. Napoli

1870—72. 4to.

La Reale Accademia dei Lincei, Roma.

429. Atti. T. XXVI. 1872—73. Sessione \\ Roma 1873.

4to,

The Royal Geographical Society of London.

430. Journal. Vol. XLII. 1872. London.

431. Proceedings. Vol. XVII. Nos. 3—5. 1873. London.

The Geological Society of London.

432. Quarterly Journal. Vol. XXIX. No. 116. 1873. London.

433- List of the Society. November 1'', 1873.

IjO Société Botanique de France, Paris.

434. Rullelin. T. XX. 1873. Comptes rendus des seances,

2 «fc Revue bibliogr., R, Paris.

La Société Entomologique de Belgiqiie, Bruxelles.

435. Compte-rendu. N*^ 92. Nov. 1873.
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Let Commission Imperiale Årchéologique å St.-Pétershourg.

436. Recucil (rantiqiiilés de la Scylhie. Livr. II. Sl-Péters-

bourg. 1873. 4to. Avec un atlas.

Die Gesellschaft fiir die Geschichte der Herzogthiimer Schleswig,

Holstein rind Lauenburg, Kiel.

437. Zeitschrift, B. IV. II. 1. Kiel* 1873.

Klemmings Antiqrariat, Malmtorgsgatan 3, Stockholm.

438. Katalog 10, 1873.

Librairie Gauthier- Villars, Quai des Augustins, 35, Paris.

439. Bulletin. 1873. N«^ 7, 8 et 9. Paris.

Det Astronomiske Observatorium i Kiel.

440. Astronomische Nachrichten. Nr. 1966—1968.
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(Fortsættelse af Boglisten for 1873).

Oversigt

de lærde Selskaber, videnskabelige Anstalter

og offentlige Bestyrelser, fra hvilke det K. D. Viden-

skabernes Selskab i Aaret 1873 har modtaget Skrifter,

samt

alfabetisk Fortegnelse over de Enkeltmænd, der i samme Tids-

rum have indsendt Skrifter til Selskabet, Alt med Henvisning

til foranstaaende Boglistes Numere.

Danmark.

Generalstabens topografiske Sektion, ved Chefen, Hr. Oberst

Kiingsey. Nr. 161.

Det Danske Meteorologiske Instilut, Kjebenhavn. Nr. 71, 84, 125,

176, 232, 259, 288, 345, 395, 421.

Norge.

Det Kgl. Norske Frederiks Universitet i Krisliania. Nr. 93—100, 258.

Videnskabs-Selskabet i Kristiania. Nr. 92.

Det Meteorologiske Institut i Kristiania. Nr. 101.

Den Fysiografiske Forening i Kristiania. Nr. 102.

Det Kgl. Norske Videnskabers-Selskab i Trondhjem. Nr. 89—91.

S V e r i g.

Kongliga Svenska Vetenskaps-Akaderaien i Stockholm. Nr. 179— 183.

Kongliga Vitterhels Historie och Antiquilets-Akademien i Stock-

holm. Nr. 316—318.
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Kongliga Vetenskaps-Societeten i Upsala. Nr. 411—413.

Universiletet i Lund. Nr. 385—386.

Rusland.

L'Acadénoie Imperiale des Sciences de Sl.-Pélcrsbourg. Nr. 239,

240.

La Coramission Imperiale Archéologique de St. -Pétersbourg.

Nr. 436.

Le Jardin Imperial de Botanique å St.-Pétersbourg. Nr. 226, 403.

L'Observaloire Physique Central de Russie å St.-Pétersbourg.

Nr. 227.

La Sociélé Imperiale des Naturalistes de Moscou. Nr. 20, 66,

228, 346.

La Sociélé Imperiale d'Agricullure de Moscou. Nr. 21, 67, 68,

160, 251, 319.

Storbritannien og Irland.

The British Association for the Advancement of Science, London.

Nr. 28, 337.

The Royal Society of London. Nr. 1— 5, 422—424.

The Meteorologicai Commitee of the Royal Sociely, London.

Nr. 6, 44, 78, 268, 378, 379, 414.

The Royal Geographical Society, London. Nr. 7— 9, 155, 380,

430, 431.

The Royal Astronomicai Society, London. Nr. 18.

The Geologicai Society of London. Nr. 10, 11, 156, 381,

432, 433.

The Zoologiral Society of London. Nr. 163, 164, 166, 167,

253, 254.

The Linnean Society of London. Nr. 325—329.

The Trustees of the Radcliffe Observatory, Oxford. Nr. 362.

The Royal Society of Edinburgh. Nr. 173, 174.

The Scotlish Meteorological Society, Edinburgh. Nr. 116, 255, 340.

The Edinburgh Geologicai Society. Nr. 19, 388.

The Royal Irish Academy, Dublin. Nr. 323, 324.



38

The Royal Dublin Sociely. Nr. 157.

The Provost and Senior Fellows of Trinity College , Dublin.

Nr. 277.

Ned erlandene.

Het Koninklijk Ministerie van Binnenlandsche Zaken. Nr. 32.

De Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam.

Nr. 33-37, 148.

De Hollandshe Maatschappij der Wetenschappen te Haarlem.

Nr. 186.

Die Sternwarte in Leyden. Nr. 57.

De Nederlandsche Botanische Vereeninging te Nijmegen. Nr. 252.

Het Provinciaal Utrechtsch Genootschap van Kunsten en Weten-

schappen. Nr. 187—189.

Het Koninklijk Nederlandsch Meteorologisch Instituut te Utrecht.

Nr. 38, 190, 191.

Belgien.

L'Académie des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Bei-

gique å Bruxelles, Nr. 128— 136.

L'Observatoire Royal de Bruxelles. Nr. 47, 77, 122, 224, 262,

359, 415.

La Société Entomologique de Belgique a Bruxelles. Nr. 225, 435.

Fran k rig.

La Société Botanique de France, Paris. Nr. 50, 65, 76, 121,

154, 241, 339, 390, 434-

La Société Géologique de France, Paris. Nr. 106.

La Société Linnéenne de Bordeaux. Nr. 103.

La Société des Sciences Physiques et Naturelles de Bordeaux.

Nr. 150, 242, 314.

La Société Nationale des Sciences Naturelles de Cherbourg.

Nr. 104.

La Société Nationale Académique de Cherbourg. Nr. 105.

L'Académie des Sciences , Belles-Lettres et Arts de Lyon.

Nr. 29, 352.
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La Sociélé d'AgriculUire, llisloire Naturelle el Arts L'liles de Lyon.

Nr. 30, 31, 351.

La Société Linnéeniic de Lyon. Nr. 353.

L'Académie des Sciences et Lellres de Montpellier. Nr. 260.

Schweiz.

La Société de Pliysique et d'Histoire Naturelle de Geneve, Nr. 14,

273, 374.

La Société Vaudoise des Sciences Naturelles, Lausanne. Nr. 185,

336.

Tyskland.

Das Konigliche Christianeum in Altona. Nr. 159.

Die Ktiniglich Preussische Akademie der Wissenschaften zu Berlin.

Nr. 48, iiO, 171, 248, 369, 370, 410.

Der Naturwissenschaflliche Verein zu Bremen. Nr. 42, 123.

Die Physikalisch- Medicinische Societat zu Erlangen. Nr. 70,

115, 389.

Die Oberhessische Gesellschaft fiir Natur- und Heilkunde, Giessen.

Nr. 247.

Die Konigliche Gesellschaft der Wissenschaften zu Gottingen.

Nr. 55-56.

Der Naturwissenschaftliche Verein fiir Neu-Vorpommern und Riigen,

Greifswald. Nr. 49. •

Der Naturwissenschaftliche Verein fiir Sachsen und Thiiringen in

Halle. Nr. 124, 330, 331.

Die Nalurforschende Gesellschaft in Halle. Nr. 286, 287.

Die Universitat zu Kiel. Nr. 335.

Die Gesellschaft fiir die Geschichte der Herzoglhiimer Schleswig,

Holstein und Lauenburg, Kiel. Nr. 372, 373, 437.

Det Astronomiske Observatorium i Kiel [Altona]. Nr, 27, 43, 62,

73, 88, 120, 127, 210, 235, 272, 322, 361, 397, 426, 440.

Die Commission zur wissenschaftlichen Untersuchung der deutschen

Meere, in Kiel. Nr. 158.

Die Schlesw.-Holst.-Lauenburgische Gesellschaft fiir die Sammlung

und Erhaltung Vaterlandischer Alterthiimer, Kiel. Nr. 175.
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Die Kon. Physikalisch-Okonomische Gesellschaft zu Konigsberg.

Nr. 178, 278, 279.

Die Koniglich Sachsische Gesellschaft der Wissenschaften zu

Leipzig. Nr. 53, 54, 111, 112.

Die Furstliche Jablonowskische Gesellschaft in Leipzig. Nr. 368.

Die Astronomische Gesellschaft in Leipzig. Nr. 22, 85, 315.

Der Verein fiir Geschichte des Bodensees und seiner Umgebung,

Lindau. Nr. 58.

Die Ron. Bayerische Akademie der Wissenschaften zu Miinchen.

Nr. 40, 363—367.

Die Ron. Sternwarte in Miinchen. Nr. 280-

Der Litterarische Verein in Stuttgart. Nr. 59.

Der Verein flir Runst und Alterthum in Ulm und Oberschwaben.

Nr. 289.

Der Nassauische Verein fiir Naturkunde, Wiesbaden. Nr. 17.

Die Physikalisch-Medicinische Gesellschaft in Wiirzburg. Nr. 113,

165, 371, 420.

Østerrig og Ungarn.

Die Ron. Bohmische Gesellschaft der Wissenschaften, in Prag.

Nr. 349—350.

Die Rais. Akademie der Wissenschaften in Wien. Nr. 218—222.

Die Rais.-Ron. Central-Anstalt fiir Meteorologie und Erdmagne-

tismus in Wien. Nr. 246.

Die Rais.-Ron. Geologische Reichsanstalt in Wien. Nr. 82, 83j

213—245, 342-344.

Die Rais. -Ron. Zoologisch -Botanische Gesellschaft in Wien.

Nr. 223.

Die Rais.-Ron. Geographische Gesellschaft in Wien. Nr. 347.

La Societå Agraria di Gorizia. Nr. 25, 61, 72, 86, 119, 231,

269, 321, 360, 417.

Italien.

L'Accademia delle Scienze dell' Istituto di Bologna. Nr. 398,

399.
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Il Real Comitalo Geologico d'Italia, Firenze. Nr. 52, 108, 151,

152, 249, 313, 400.

La Sociela Itaiiana di Antropologia c di Elnologia, Firenze. Nr.

172, 265, 401.

La Societa Entoraologica Itaiiana, Firenze. Nr. 51, 162, 266,

356, 357.

Il Reale Islituto Lombardo di Scienze, Lettere ed Årti, Milano.

Nr. 211—214.

La Socictå Reale di Napoli. Nr. 427, 428.

La Reale Accademia dei Lincei, Roraa. Nr. 15, 184, 341, 429.

La Societa Geografica Itaiiana, Roraa. Nr. 334, 402.

La Reale Accademia delle Scienze, Torino. Nr. 425.

La Direzione del Cosmos, Torino. Nr. 69, 209, 312.

Il Reale Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Årti, Venezia.

Nr. 215, 216, 354, 355.

Spanien.

io de Marina

Nr. 393.

El Observatorio de Marina de la Ciudad de San Fernando, Cådiz.

Grækenland.

H Ed^vntri Bi^Xiod^tjxTj t^? ^EkXdåoq, ev ^A&iqvaiq. Nr. 142

—

149.

Amerika.

The Peabody Institute of the City of Baltimore. Nr. 256.

The Board of State Charities of Massachusetts, Boston. Nr. 308.

The American Academy of Arts and Sciences, Boston, JVIass.

Nr. 192, 310, 311.

The BufTalo Society of Natural Science , BufTalo , New York.

Nr. 193.

The American Association for the Advancement of Science, Cam-

bridge, Massachusetts. Nr. 194, 296.

The Museum of Comparative Zoology, at Harvard College, Cam-
bridge, Massachusetts. Nr. 63, 64, 283—285.
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Western Department U. S. Sanitary Coramission , Cleveland,

Ohio. Nr. 195.

The Ohio State, Agricultural Society, Columbus, Ohio. Nr. 196.

The Geological Survey of Indiana, Jndianapolis. Nr. 197.

The Orleans County Society of Natura! Sciences, Mac Indoe's

Falls, Vermont. Nr. 205.

Minnesota Academy of Natural Sciences, Minneapolis. Nr. 282.

The Lyceum of Natural History of New York-City. Nr. 23, 24.

The Wagner Free Institute of Science, Philadelphia. Nr. 257.

The Academy of Natural Sciences of Philadelphia. Nr. 295.

The American Philosophical Society, for promoting useful know-

ledge, Philadelphia, Pennsylvania. Nr. 199.

The Board of Public Education of the First School District of

Pennsylvania, Philadelphia. Nr. 200.

The Peabody Academy of Science, Salem, Massachusetts. Nr. 201

—204.

The California Academy of Sciences, San Francisco. Nr. 297.

The Smithsonian Insti-tution, Washington. Nr. 292, 293.

U. S. Department of Agriculture, Washington. Nr. 206, 207.

U. S. Naval Observatory, Washington. Nr. 299, 382, 383.

The Board of Trustees of Public Schools of the City of Washing-

ton. Nr, 208, 309.

U. S. Patent Office, Washington. Nr. 407.

U. S. Surgeon General's Office, Washington. Nr. 406.

The Wisconsin Academy of Sciences, Arts and Letters, Madison,

Wisconsin. Nr. 298.

Asien.

The Geological Survey of India, Calcutta. Nr. 236—238.

Het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen,

Batavia. Nr. 79—81, 168—170.

Australien.

The Industrial and Technological Museum, Melbourne, Victoria.

Nr. 230.
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Am ar i, Micbele, Prof., Selsk. udenl. Medlem, Firenze. Nr. 74,

408.

Aoust, l'Abbé, Prof. a la Facultc des Sciences de Marseille.

Nr. 376—377.

Bardol, Ad., Prof. å l'École municipale Lavoisier h Paris.

Nr. 267.

Bendz, Dr. II. C. B., Elatsr., Lektor ved den Kgl. Veterinær-

og Landbo-Hejskole i Kjobenhavn, Selsk. Medlem. Nr. 348.

Biehl er, Tobias von, Ritter, Wien. Nr. 394.

Borre, Alf. Preudhomme de, Conservateur au Musée royal d'His-

loire naturelle de Bruxelles. Nr. 281.

Brongniart, Ad., de l'Institut, Paris. Nr. 274, 275.

Cora, Guido, Torino. Nr. 69, 209, 312.

Dana, James D., Prof., New Haven, Connecticut. Nr. 12,

198, 294.

Del esse. Prof. å l'École des mines et å l'École normale, Paris.

Nr. 107.

Faye, Dr. F. C, Prof. i Kristiania. Nr. 384.

Gaquoin, Dr, Karl, Lehrer am Gymnasium zu Gieszen. Nr. 117.

Gauthier-Villars, libraire, Paris. Nr. 126, 234, 439.

Grassmann, Robert, Stettin, Nr. 45.

Han d elm an n, H., Prof. i Kiel. Nr. 392.

Herder, Dr. F. von, St. Petersborg. Nr. 409.

Hinrichs, G.. Prof., Iowa-City, Iowa. Nr. 300—307.

Kl em min g, Antiquar, Stockholm. Nr. 438.

Kolliker, Dr. A. von, Prof. i Wiirzburg. Nr. 114.

Kinberg, J. G. H., Prof. i Stockholm. Nr. 290.

Lapparent, M. de, Ingénieur des Mines, Paris. Nr. 107.

Larsen, Alfred, i Kristania. Nr. 39.

Mailly, Ed., Correspondant de l'Académie Royale de Bruxelles.

Nr. 140, 141.

Mathey, C.-M., Plombiéres-les-Bains. Nr. 291.

Meulemans, Aug., Vice-Consul de la République de l'Équateur

å Bruxelles. Nr. 332, 333.



Moulins, Charles des, Président de la Société Linnéenne de

Bordeaux. Nr. 375.

Pablos y Sancho, José de, Manila. Nr. 250, 418, 419.

Quaritch, Bernard, Bookseller, London. Nr. 87, 233, 271.

Quetelet, Ad., Selsk. udenl. Medl., Secrétaire perpéluel de

l'Académie Royale de Bruxelles. Nr. 137— 139.

Raspail, F.-V., Paris. Nr. 60, 387.

Regel, E., Prof. i St. Petersborg. Nr. 404, 405.

Ross, Dr. A. N,, Toronto, Ontario. Nr. 261.

Rothschild, le Baron Arthur de, Paris. Nr. 276.

Safarik, V., Prof. i Prag. Nr. 13, 229, 263, 391.

Silliman, B., Prof. i New Haven, Connecticut. Nr. 12, 198,

294.

Suringar, W. F. R., Prof., Directeur de l'Herbier Royal å Leide.

Nr. 338.

Triibner & Co., Booksellers, London. Nr. 26, 270, 396.

Warming, Dr. Eugen, Docent i Botanik, Kjebenhavn. Nr. 177.

Vimercati, Grev Guido, Civilingeniør i Firenze. Nr. 16, 41,

46, 75, 109, 153, 217, 264, 320, 358, 416.
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reduceret til U° Uéaiim.
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42,38
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Sur les couches carboniféres des iles Færoe et les analyses des

cliarbons du Danemark et des possessions danoises

dans le Nord

pai- M. F. Johnstrup.

(Voir p. 147— 188 et PI. V.)

Le groupe des iles Færoe, qui cst situé entre les iles Schetland

et l'Islande, est forme de roches eruptives, notamment de Basalte

et de Dolérite, laquelle est souvent porpliyrique avec des cristaux

de Labradorite, ou prend la forme amygdaloide, et renfermc dans

ses cavités les Calcédoines bien connues de ces iles, ainsi que

de beaux cristaux de Zéolithes. Le Basalte, comrae la Dolérite,

forme des banes de 10 a 100 pieds d'épaisseur, séparés par des

couches d'argile diversement colorées qui constituent un tuf vol-

canique. Dans ces argiles endurcies, on rencontre a „Sy der 6",

la plus méridionale des Færoe, sur une étendue de -/a de mille

carré, environ, des couciies de charbon, qu'on a indiquées par

une teinte plus foncée sur la carte qui accompagne le mémoire

resumé ici.

Les montagnes s'élévent en forme de plateau a une hauteur

moyenne de 1000 a 1500 pieds au-dessus du niveau de la mer;

mais, au centre de rile, on rencontre également des montagnes

coniques ou a crétes aigues. Ce qui caractérise surtout Sydero,

c'est que la cote orientale présente un grand nombre de dccou-

pures, qui pénétrent profondément dans Tintérieur en formant

des fjords et des vallées, et divisent l'ile en plusieurs parties

assez isolées les unes des autres, tandis que la cote occidentale

s'éléve å pie au-dessus de l'Atlantique. Tout dans la structure

géognostique de ces iles, indique qu'elles ont été jadis réunies

en une seule, et s'étendaient bien plus loin vers TOuest.

Les couches carboniféres de Sydero s'étendent au niveau de

la mer entre ^Norbes Eide" et „Frodbo Nypen", et, a partir de

ce dernier point, se relévent d'une maniere assez réguliére sous
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un angle de 3—4° vers le S. O. (voir p. 162— 163). D'apres

les hauteurs que j'ai raesurées, et qui sont indiquées sur la carte

en pieds danois pour tous les points d'observation , ces couches

constituent bien un seul et méme syslerne å penle uniforme, mais,

par les découpures mentionnées plus haut, elles sont séparées au

moins en trois parties distinctes. Elles atteignent leur plus grand

développement dans le voisinage de la limite nord, savoir dans

toute la partie comprise entre le golfe de „Kvalbo" et la vallée

de „Trangisvaag", tandis que, par suite de leur inclinaison vers

le N. E., elles se rétrécissent de plus en pips vers le Sud, en

se rapprochant du sommet des montagnes de forme conique qui

s'élévent dans cette partie de l'ile (voir le profil de la p. 164 sui-

vant une ligne N.-S. de Kvalbo-Fjord a Vaag-Fjord). Leur puis-

sance esl également maximum, et leur qualité, meilleure, dans

la partie nord, notamment autour de Tétroile vallée de Kvaibo,

OU, dans les 100 derniéres années, on a exploilé des quantités

assez considérables de charbon, provenant de deux couches, l'une

supérieure de •''/4 de pied, l'aulre inférieure de 2 pieds d'épais-

seur, séparées par une couche d'argile carbonifere (voir p. 165

—

167). Vers le Sud, au contraire, les couches de charbon sont å

la fois plus minces et de qualité inférieure.

En general, ces charbons ressemblent å la houille ordi-

naire, mais on en trouve aussi des masses assez notables

qui se rapprochent davantage du charbon bitumineux, et qu'un

examcn plus attenlif fait reconnaitre comme se composant de

trones d'arbre aplalis. On y distingue encore les couches

annuelles, mais, par suite de l'aplatissement des trones, elles

ont pris la forme d'ellipses telleraent allongées, que vues en

coupe transversale, elles se présentent presque comme des lignes

droites paralléles. L'espece de charbon nommée en dernier lieu

renferme peu de cendres (2,5 p%) et 12—14 p^'o d'eau hygro-

métrique, tandis que la masse principale, la houille proprement

dite, est mélangce de plus ou moins d'argile, de sorte que la

proportion de cendres peut varier de 9 å 30 p%, et elle con-

tient de 11 a 19 p% d'eau hygrométrique (voir p. 157).

Dans les argiles qui limitent les couches de charbon, on

n'a pas jusqu'ici, comme en Islande, trouvé des empreintes de

feuilles ou de fruits des plantes auxquelles ces couches doivent

leur formation, et, par suite, il est difficile de determiner avec
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certitudc a qucllc prriodo il faul les rapporter. II cst ccpendanl

trés-probable qu'elles appartiennent a la formation mioccnc,

et ccia h cause de la rcsseniblancc frappante qui oxistc entre

les charhons des Færoe et ceux de I'lslande (les „Surliirbrand"),

tant an point de vue du gisemcnl, les uns et les autrcs se pré-

scntanl dans des argiles analogucs, qni forment des couclies

inlcrstralifiées dans le Basalle et la Dolérile, que de la nature

de CCS derniercs rochcs, qui esl idcntiquc dans les deux loca-

lités.

Quant a résoudic la question par la voie chimique, soit par

la méthodc deM. Frémy, soit a I'aide des produits de la distil-

lalion seche, ccla s'cst montre impraticable pour les charbons

dont il s'agit. En effetj on apprend seulement par la quel est

leur degré de carbonisation , mais non s'ils appartiennent a telle

OU Iclle formation plus jeunc ou plus ancienne, el, comme

exemplc, je me bornerai a faire remarquer que le charbon juras-

sique de Bornbolm et le charbon miocéne du Gronland donnent

cxaclement les mémcs reactions, parce qu'apres le depot des

couches, ils ont été soumis, le premier a des causes de dé-

composition plus faibles, et le second, plus énergiques. On

pourrait faire la mérae objeclion aux resultats fournis par une

analyse élémentaire ; mais comme une pareille analyse a loujours

de la valeur pour la determination de la puissance calorifique,

j'ai analyse les principaux charbons du Danemark et des posses-

sions danoises du nord, en y ajoutant comme point de compa-

raison, l'analyse d'un charbon de Newcastle (voir p. 184—185).

On trouvera p. 178—184 des renseignements plus détaillés sur

la nature générale et les lieux de provenance des charbons.

En mettant de coté l'eau et les cendres, on trouve les resul-

tats suivants:

Carbone.

Charbon anglais 82,7

Charbon de Bornholm (jurassique). . 72,4

Charbon des Færoe 72,0

Charbon du Gronland (miocéne) . . . 69,4

Charbon du Jutland (miocéne) .... 58,0 4,3 35,7

tandis qu'une varieté du charbon miocéne de Tlslande (Nr. 18

et 19) se rapproche davantage du charbon anglais, et une autre

(Nr. 20 et 21), des lignites du Gronland. La composition élé-

Bjdrogeiie.
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mentaire des charbons des Færoe montre done seulement que

leur carbonisation est plu.s avancée que celle de cer-

taines espéces de charbons miocénes, ce qui est une

conséquence naturelle des conditions géognostiques dans lesquelles

ils se trouvent, niais cela n'inGrme pas Texactitude de la suppo-

sition que j'ai émise plus haut, å savoir qu'ils doivent, comme

les charbons de l'Islande, appartenir å la periode miocéne.

(Res. du Bull. de l'Acad. Roy. Dan. des scienc. et d. Lettr. p. 18T3.)
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Engelstoft, C. T., Dr. theol. Biskop over Fyns Stift; Kmd. af
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Westergaard, N. L., Dr. phil. Etatsraad, Professor i indisk-øster-
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Kgl. Møntkabinet, Antik-Kabinettet og Thorvaldsens Mu-

seum; R. af Dbg. (5/1256.)

Schierrif F. E. J.., Dr. phil. Professor i Historie ved Kjøben-
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Holm, £., Dr. phil. Professor i Historie ved Kjøbenhavns Univer-

sitet. (5/467.)

Lund^ G, Fr. F., Dr. phil. Professor, Rektor ved Aarhus Kathe-

dralskole; R. af Dbg. (*^/468.)

Grundtvig', Sv., Professor, Docent i de nordiske Sprog ved Kjø-
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Hoffmann, J. C, Oberst; Kmd. af Dbg.*, Dbmd. (^ii42.)



Steenstrnp, J. J. Sm., Dr. phil. & med. Etatsraad, Professor i

Zoologi ved Kjobenhavns Universitet; Kmd, afDbg.-, Dbmd.

— Selskabels Sekretær. (*/ii42).

Schiodte, J. C, Professor, exlr. Docent i Zoologi ved Kjoben-
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Museum ; R. af Dbg. (^3/i244.)

Hannovery A.^ Dr. raed. Professor, praktiserende Læge i Kje-

benhavn; R. af Dbg. ('A53).

Andræ, C.C.G.^ Geheime-Etatsraad, Direktør for Gradmaalingen;

Stk. af Dbg. (^5/^53).

Reinhardt, J. Th.^ Professor, extr. Docent i Zoologi ved Kje-
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Museum; R. af Dbg. — Selskabets Kasserer. (*V456.).

Colding^ L. Aug.^ LL. D. Professor, Stadsingeniør i Kjøben-

havn; R. afDbg.^ C^hoQ.)

D'Arrest, H- L., Dr. phil. Professor i Astronomi ved Kjøben-

havns Universitet; R. af Dbg. (^/458.)

Panum, P. L. , Dr. med. Professor i Fysiologi ved Kjøbenhavns

Universitet; R. af Dbg. {^^nbd.)

Holten, C. F. , Professor i Fysik ved Kjøbenhavns Universitet;

R. af Dbg., Dbmd. (V126O.)

Thomsen^ H. P. J. Jul,, Prof. i Kemi ved Kjøbenhavns Universitet.

R. af Dbg. (V126O.)

Steen^ A.^ Dr. phil. Professor i Mathematik ved Kjøbenhavns Uni-

versitet; R. af Dbg. (5/io62.)

Rink^ H. J., Dr. phil. Justitsraad , Direktør for den Kgl. grøn-

landske Handel; R. af Dbg. (»%64.)

Johnstrup^ J. F. , Professor i Mineralogi og Geologi ved Kjøben-

havns Universitet; R. af Dbg. (**'/io64.)

Barfoed^ C. T., Professor, Lektor ved den Kgl. Veterinær- og

Landbohøjskole; R. af Dbg. (--/io65.)

Lange^ J. M. C, Professor, Docent ved den Kgl. Veterinær- og

Landbohøjskole. (--,1260.)

Lorenz-j L., Lærer ved Officierskolen; R. af Dbg. ("/ji66.)



Lutketif Chr. Fr., Dr. phil. Assistent ved Universitetels zoologiske

Museum. (-^aTO.)

Zeuthen^ H. G.j Dr. phil. Docent i Mathematik ved Kjøbenhavns

Universitet. (''/i272.)

Schiellernp^ B. C- F. C, Dr. phil., Professor, Observator ved

Kjøbenhavns Universitets astronomiske Observatorium.

e«/473.)

B. Udenlandske Medlemmer*).

Den historisk-filosofiske Klasse:

[Twesten, Aug. Detl., Professor i Theologi i Berlin. R. af Dbg.

(-V1227.)]

Guizot, F. P. G-, Medlem af det franske Institut; R. af Elefanten.

nio39.)

[Olshauseii., J., Regeringsraad, i Berlin. 0^/i243.)]

Hildebrand^ B. E. , Dr. phil. Kgl. Rigsantikvar i Stockholm; R.

af Dbg. (5/io45.)

Lassen, Chr.f Professor i orientalsk Filologi i Bonn. (^Vi246.)

Carlson^ F. F., Dr. phil. Professor i Historie ved Upsala Univer-

sitet; R. af Dbg. ("/i67.)

Styffe, C. 6r., Dr. phil. Bibliothekar ved Universitetsbibliotheket i

Upsala. (ii/i67.)

F«6c, F. L., Rektor ved Kathedralskolen i Kristiania. ("/i67.)

Rossij Giamb. de, Coramendatore , Direktør for de arkæologiske

Samlinger i Rom. (^•'/io67.)

Rawlinson, H. C, Generalmajor, bestandig Direktør for det

asiatiske Selskab i London. (*'^/468.)

Tassy. Garcin de. Medlem af det franske Institut. (^'^MGS).

Bohtlingk^ OttOj Dr. phil. Akademiker i St. Petersborg. (*'^/468.)

Tornberg, C. 7., Dr. phil., Professor i Arabisk ved Lunds Univer-

sitet. (1^/468.)

Mignet, A. M., Secrétaire perpétuel de l'Acadéraie des Sciences

morales et politiques i Paris. (^^/468.)

*) Klammerne betegne et oprindeligen indenlandsk Medlem.
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Martin, B. L. Henri, Medlem af det franske Fnstilut. ('V468.)

Bugge, Sofus, Professor i Krisliania, (^/470.)

Amari, Michele, Professor, italiensk Senator, i Firenze. (^-'470.)

Cohet. C. G., Professor i Leyden. (-/^TO.)

Dozy, Reinhart, Professor i Leyden. (^-aTO.)

Koehne, Bernh. v., Friherre, keiserlig-russisk Stalsraad, i St. Peters-

borg. 0470.)

Stepliani, Ludolph, keiserlig- russisk Slatsraad, i St. Petersborg.

("/470.)

Luhbocky Sir John^ Baronet, i London. (^^/472.)

Den mathematisk-naturvidenskabelige Klasse:

Chevreuil, M. E. , Medlem af det franske Institut; R. af Dbg.

(•0/533.)

Hansen^ P. A.^ Direktør for det astronomiske Observatorium ved

Seeberg ved Gotha; R. af Dbg. (^/sSå.)

Lyell, Sir Charl., Baronet, Medlem af Royal Society i London.

(*«io36.)

Ehrenberg, C. G. , Professor i Zoologi ved Universitetet i Ber-

lin. 0V.39.)

Weber f fF'". , Dr. phil. Professor i Fysik ved Universitetet i

Leipzig. ("/r>39.)

Quetelet, L. A. J. , Direkter for det astronomiske Observatorium

og Sekretær ved det Kgl. Akademi i Bryssel; R. af Dbg.

(»Vii40.)

Baér, K, E. t»., Dr, phil. & med. Akademiker i St. Petersborg.

("/n40.)

Airy, G. B. , Kgl. Astronom ved Observatoriet i Greenwich,

Medlem af Royal Society i London. (-"/it4:0.)

Dumas, J- B-, Secrétaire perpétuel de l'Académie des Sciences,

Pari&; Kmd. af Dbg.^ (»/ii42.)

Fries^ El.^ Prof. emerit. i Botanik iUpsala; Kmd. af Dbg.* i*lni2.)

[Gottsche, C. M., Dr. med. Læge i Altona. (^/loéo.)]

Beaumont, J. B. A.L., Élie de, Secrétaire perpétuel de l'Acadé-

mie des Sciences, Paris. (^•''/isoO.)
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Nilsson, Sv.^^rof. emerit. i Zoologi i Lund. Stk. af Dbg. (^^/i250.)

Wohler 3 Fr.j Professor i Kemi i Gottingen, Sekretær ved det

Kgl. Videnskabs-Selskab sammesteds. C/ibå*)

Milne-Edwards^ H.^ Medlem af det franske Institut. Ck5i.)

IBehrij W. F. G., Dr. med. & chir. fh. Professor i Anatomi og Zoo-

logi, Dresden. (^aST.)]

[PeterSf C. A. F., Dr. phil. Professor, Direktør for det astrono-

miske Observatorium i Altona; R. af Dbg. (^MSS.)]

Bunsen, R. VF., Professor i Kemi i Heidelberg; R. af Dbg. (^^/459.)

Regnault, H. G., Professor, Direkler for Porcelænsfabriken i

Sevres. (^5/459.)

Owen^ R. D. , Superintendent over British Museum i London.

Medlem af Royal Society. C^/459.)

Sabine, Edw.^ General, fh. Præsident for Royal Society i London.

(-•''/1263.)

Vauhrée, A.^ Professor i Mineralogi ved Jardin des Plantes i

Paris, Medlem af det franske Instilut. (-''/i263,)

Chasles^ Michel, Medlem af det franske Institut. ("/i67.)

Lioumlle, Jos.^ Medlem af det franske Institut. (*^/i67).

Malmsten y C. Joh.^ Dr. phil., forhen Professor i Mathematik i

Upsala, Landshøvding i Skaraborg Len; Kmd. af Dbg.*

("/i67.)

Broch^ O. J. , Dr. phil., fh. Professor i Mathematik i Kristiania,

("/i67.)

Bernard, Claude, Medlem af det franske Institut. 0Vi67.)

Edlund, Er.,, Dr. phil. Professor i Fysik ved Kgl. Sv. Vetenskaps

Akademien i Stockholm. (*Vi67.)

Seanberg, L. Fr., Professor i Kemi i Upsala. (*Vi67.)

Hooker^ J. D., Direktør for den Kgl. Botaniske Have i Kew. (^Vi67.)

Boeck y Ckr. P. B., Dr. phil. &. med. Professor i Fysiologi ved

Kristiania Universitet. C'mSS.)

Le Verrier , Urb. J.-J., Direktør for det astronomiske Obser-

vatorium i Paris, Medlem af det franske Institut; R. af

Dbg. (1^/468.)
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Lovén, Sven, Dr. phil. <fc med. Professor i Slockholm. R. af Dbg.

(^2/470).

Kjerulf, Theodor, Professor i Kristiania. (22/47O.)

De Candolle, Alphonse^ fh. Professor ved Akademiet i Geneve.

("/470.)

Ångstrom, A. 7., Dr. phil. Professor i Fysik ved Upsala Univer-

sitet, det svenske Videnskabernes Selskabs Sekretær.

('«/473.)

Agardh, J. G., Dr. phil. Professor i Botanik ved Lunds Univer-

sitet. (»8/473.)

Huggins, William, Dr. phil. Fysisk Astronom i London. 0^/473.)

Joule, J. P., Dr. phil. Fysiker i Manchester. (*®/473.)

Cayley^ Arthur, Dr, phil. Professor i Malhematik ved Universi-

tetet i Cambridge. (5/i273.)

Haan, David Bierens de-, Dr. phil. Professor i Mathemalik ved

Universitetet i Leiden. (^/i273.)
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1874.

1. Mødet den IG"" Januar.

(Tilstede vare 13 Medlemmer: Madvig, Præsident,

Reinhardt, Colding, d'Arrest, Steen, Johnsirup, Mehren, Lutken, Zeuthen,

Sekretæren, Westergaard, Thomsen, Thorsen).

Professor Dr. A. Steen gjorde Selskabet en Meddelelse

om Formen for Integralet af den lineære Differential-

ligning af 2den Orden. Denne Meddelelse er bestemt til

at optages i Oversigterne.

Derefter forelagdes den historisk-filosofiske Klasses

Betænkning samt Kassekommissionens Erklæring over Prof.

Dr. Waldemar Schmidts Andragende [se Ovs. 1873 S. (62)]

om Understøttelse til Udgivelsen af Fortsættelsen af hans tvende

Arbejder: «Assyriens og Ægyptens gamle Historie« og « Syriens

Historie i Oldtiden efter ikke -bibelske Kilder«. I Henhold til

Indstillingen tilstod Selskabet til Udgivelsen af det førstnævnte

Værk en Sum af 300 Rdl., at udrede af det Hjelmstjerne-

Rosencroneske Bidrag.

Den afgivne Betænkning lød saaledes:

«Det kgl. danske Videnskabernes Selskabs historiske Klasse

har anmodet undertegnede om at afgive Betænkning over et



Andragende om Loderstøttelse fra Prof. Dr. V. Schmidt, og i

den Anledning skulle vi bemærke

:

»Prof. Schmidt har i Løbet af de to sidste Aar udgivet to

Arbejder, nemlig: Assyriens og Ægyptens gamle Historie, første

Bind, der indeholder fornemmelig en Udsigt over den derhen

hørende gamle Literatur og en Fremstilling af Assyriens, Baby-

loniens og tilgrænsende Landes Elistorie paa Grundlag af de

Bidrag, som den nyere Tids Opdagelser og Forskninger have

bragt for Dagens Lys. Hertil slutter sig det andet Arbejde, der

har til Gjensland en udførligere Behandling af Syriens gamle

Historie efter ikke-bibelske Kilder", hvoraf det første Bind som

Indledning navnlig giver en Udsigt over den Del af Litteraturen,

østerlandsk og vesterlandsk, som særlig angaar dette Land,

medens det andet Biud i et Omrids af Syriens Historie indtil

Romernes Erobring meddeler de Bidrag, der flndes navnlig i

Kileskrifter og Hieroglyfskrifler saavel til hele Syriens Historie

i Almindelighed, som til de enkelte Landskabers og Stæders

gamle Historie med Undtagelse af Jødelandets. Forsaavidt som

F{omiteens Medlemmer have kunnet følge med de store Frem-

skridt, som i de sidste 25 Aar ere gjorte i Læsningen og Tyd-

ningen af den semitiske Kileskrift, tro de at kunne udtale, at

Prof. Schmidt har vist sig som en grundig Kjender af denne

Videnskabsgren , hvori han vel tør siges ogsaa at indtage en

selvstændig Stilling, og han har derfor i de to offentliggjorte

Arbejder ikke blot omhyggelig samlet og ordnet de Resultater,

som Andre alt have meddelt og dertil føjet nye Bidrag, men

gjort det paa en saadan Maade, at han derved har vist sig som

fuldkommen hjemme i sit Fag og i Stand til at føre det videre

til Berigelse for Videnskaben, naar blot de ydre Omstændig-

heder ikke maatte hindre ham i at kunne vedblive paa den

hæderlig begyndte Bane.

Prof. Schmidt ønsker nu at afslutte begge ovennævnte

Arbejder, nemlig Syriens Historie ved et tredje Bind, der skal



indeholde en Bearbejdelse af de Bidrag, der haves i de ikke-

bibelske Kilder (navnlig fraAssyrien, Ægypten og Mo ab) tilJøde-

landets Historie, og Assyriens og Ægyptens gamle Historie ved

et andet Bind, der skal give en Fremstilling af Ægyptens Hi-

storie efter de ægyptiske og assyriske Kilder; men da Udgivelsen

ikke vil kunne finde Sted uden Andres Hjælp, har han derfor

henvendt sig til Selskabet om Understøttelse, enten til begge

disse Arbejder eller navnlig til del sidstnævnte, som han især

fra flere Sider har modtaget Opfordring til at udgive. Da Sel-

skabet for Tiden kun raader over et mindre betydeligt Beløb til

saadanne Understøttelser, er det af den Grund nødvendigt at

indskrænke Understøttelsen, og Komiteen er enig i at foretrække

det sidstnævnte eller Ægyptens gamle Historie. Skjønt Hierog-

lyfstudiet ligger for fjærnt for vore egentlige Fag til at vi kunne

udtale andet end et Skjøn, saa er dog dette ganske bestemt for

Prof. Schmidt, og efter hvad han har leveret paa det andet

Omraade, den semitiske Kileskrift, der ligger noget nærmere,

tør vi haabe at bidrage til Videnskabens Fremme ved varmt at

anbefale ham til Selskabet, og tilraade at tilstaa ham en Under-

støttelse af 300 Rdl. til Udgivelsen af det andet Bind af.

Assyriens og Ægyptens gamle Historie.

Kjøbenhavn d. 18de December 1873.

N.L.Westergaard. L. Muller. A.F.Mehren. E.Holm.»

Affatter.

Ligeledes forelagde den historisk-filosofiske Klasse

sin Betænkning og Kassekommissionen sin Erklæring over

Bibliolheksassistent V. Fausbølls Andragende [se Ovs. 1873,

S. (64)] om Understøttelse til Udgivelse af Jdtakassa Atthavannand,

hvortil Selskabet i Henhold til Betænkningen tilstod en Sum af

300 Rdl., ligeledes at udrede af det Hjelmsljerne-Rosencroneske

Bidrag.
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Den afgivne Betænkning lød saaledes:

"Det. kgl. danske Videnskabernes Selskabs historiske Klasse

har anmodet undertegnede om at afgive Betænkning over ved-

lagte Andragende fra Hr. V. Fausbøll om Understøttelse til

Udgivelse af Buddhaghosas paa Påli affattede Værk Jdtaka-

atthavannanå. I den Anledning skulle vi bemærke

:

Ifølge den singalesisk-buddhistiske Tradition var Buddhagosa

en lærd Brahman fra Midtindien, som, omvendt til Buddhismen,

i Begyndelsen af det 6te krist. Aarhundrede kom til Ceylon og

der oversatte paa Påli Sproget de Kommentarer til de buddhi-

stiske Trosbøger, som havdes der affattede paa Singalesisk i

Klostret mahåvihdra, og deriblandt ogsaa nærværende Værk, over

hvis Indhold Hr. Fausbøll har givet en Udsigt i sit Andragende.

Det vigtigste Indhold af Bogen er den lange Bække af omtrent

550 Sagn, Legender, Eventyr og Fabler, den giver, og hvoraf,

som Hr. Fausbøll bemærker, nikke faa gaa igjen i Vesten, i

Persien, Arabien, Grækenland, den evropæiske Middelalders Lit-

teratur og den nyere Folkelilteratur«. De lægges her naturligvis

alle i Munden paa Buddha selv, der siges at have ved forskjel-

lige Lejligheder fortalt dem som Tildragelser, han selv havde

oplevet i sine tidligere jordiske Tilværelser; men afset fra denne

Form, er det deres Indhold og dettes Forhold til lignende i In-

dien og andre Lande, som giver dette Værk en stor Betydning

ogsaa udenfor den egentlige buddhistiske Verden. Hr. Fausbøll

har ved de Prøver, han alt har meddelt af Bogen, vist sig sin

Opgave fuldkommen voxen , og han har derved fremkaldt et al-

mindeligt Ønske om, at han selv raaatte blive sat i Stand til at

/Udgive det hele Værk, som ifølge sit store Omfang og Beskaf-

fenheden af de faa Haandskrifter, som staa til Baadighed, ud-

fordrede en langvarig og møjsommelig Forberedelse , før der

kunde skrides til en endelig fuldstændig Udgivelse. Hertil er

der nu gjort en god Begyndelse, idet et engelsk Boghandlerfirma

har overtaget til et Forsøg Omkostningerne ved Trykningen af



det første Bind, der vil indeholde omtrent */io af det Hele. Da

saaledes endnu kun Udgivelsen af første Bind er sikret, og det

er uvist, under hvilke Forhold de øvrige ville kunne udgives, vil

der for Tiden kun kunne være Tale om delte ene Bind, hvorvel

der i enhver Understøttelse som maatte gives derlil, dog naturlig

ligger en Udsigt til en Fortsættelse deraf ved de følgende Bind,

eftersom Forholdene maatte stille sig i den ene som i den an-

den Henseende. Til Understøttelse overhovedet har Hr. Faus-

bøll gjort sig højlig værdig ved sin mangeaarige utrættelige

Arbejden i denne Retning, og saavel de offentliggjorte Prøver

af denne Jdtakabog, som hans tidligere Udgave af Dhammapada

have ogsaa fundet en almindelig og vel fortjent Anerkjendelse.

Idet vi derfor paa det bedste anbefale ham til Selskabet, skulle

vi tillade os at foreslaa , at det supplerer den Understøttelse,

som Undervisningsministeriet har givet ham som Udgiverhonorar,

ved at tilstaa ham 300 Rdl. til Udgivelse af dette første Bind.

Kjøbenhavn d. 14de December 1873.

N.L.Westergaard. A. F. Mehren. J. J. A. Worsaae.«

AffaUer.

Universitetet i Kristiania havde tillige med en Del af

dets Skrifter tilstillet Selskabet to Kroningsmedailler, en i Sølv

og en anden i Bronze. Selskabet besluttede at skjænke disse

til det Kgl. Mønt- og Medaillekabinet.

Sekretæren meddelte, at Selskabet siden dets sidste Sam-

menkomst havde mistet et af sine indenlandske Medlemmer,

nemlig Professor C. E. Mundt, der var død den 22de Decbr.

1873. Han havde været Medlem siden den I3de April 1849.

Sekretæren meddelte, at Selskabet fra de nyvalgte uden-

landske Medlemmer A. Cayley og D. Bierens de Haan bavde

modtaget Takskrivelser i Anledning af deres Valg.

Som færdigt fra Trykken fremlagde Redaktøren 5te Rækkes



historisk og filosofiske Afdeling Bd. IV, Nr. 10: J. F. Ussing:

• Kong Altalos' Stoa i Alhen«.

r Mødet vare fremlagte de paa Boglisten under Nr. 1—27

opførte Skrifter.

2. Mødet den 30^' Januar.

(Tilstede vare 19 Medlemmer: Madvig, Præsident,
Westergaard, Ussing, Worsaae, Gisiason, Reinhardt, Colding, Muller, d'Arrest,

Schiern, Thomsen, Steen, Lorenz, Mehren, Holm, Lutken, Zeuthen, Schielle-

rup. Sekretæren.)

Professor Dr. L. Ussing gjorde Selskabet en Meddelelse

om en ældgammel Helligdom paa Delos, der er bestemt

til at optages i Oversigterne.

Fra Pastor Hans Dahl, Sognepræst til Skorup og Tvilum,

var der indkommet et Andragende om Understøttelse til Udgi-

velsen af (I Dansk Hjælpe-Ordbog », hvoraf tre medfølgende Hæfter

fremlagdes. Til at afgive Betænkning herover valgtes Professorerne

Thorsen, Ussing og Grundtvig (se Mødet den 13de Marts).

Redaktøren forelagde et Forslag til Forhøjelse af Prisen

paa Selskabets Skrifter.

Fra Kassereren, Hr. Prof. R einhardt forelagdes en skriftlig

Affattelse af de af ham under Budgetforhandlingen i Decbr. 1873

fremsatte Forslag. Til at drøfte disse samt Redaktørens nys-

nævnte Forslag nedsatte Selskabet en Komité, bestaaende af

Sekretæren, Redaktøren, Kassereren, Kassekom-

missionens Formand og Professor A. Steen.

Den mathematisk-naturvidenskabelige Klasse af-

gav sin Betænkning over de indkomne Besvarelser af Prisopgaver

for 1872. Den astronomiske Afhandling med Mottoet:

FijQaaxu) d^aiel noXXd didaCxofÅfvog tilkjendte Selskabet i Over-

Ovcri. over d. K. D. Vldensk. SeUk. Forh. 1873.
(2)
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ensstemmelse med Betænkningen, den udsatte Pris af Selskabets

Guldmedaille og 50 Dukater. Ved Navneseddelens Aabning fandtes

Forfatteren at være: Dr. H. C. Vogel, Astronom der Sternwarle

zu Bothkamp bei Kiel.

Den zoologiske om Naidernes kjønsløse og kjønnede For-

mering, var vel ikke funden fuldt værdig til den udsatte Pris,

Guldmedaillen, men den fandtes paa den anden Side at indeholde

saa værdifulde Bidrag til Løsningen af den stillede Opgave , at

Forfatteren indstilledes til en Belønning af 150 Rdlr. Selskabet

billigede Forslaget og overdrog Sekretæren gjennem de offentlige

Blade at opfordre Forfatteren til at erklære, om han agtede at

modtage en saadan Belønning.

Den af Klassen tiltraadte Komité - Betænkning over den

astronomiske Afhandling lød saaledes:

tiUndertegnede have herved den Ære at afgive nedenstaaende

Bedømmelse over den tysk-skrevne Afhandling, der med Mottoet

rtjQcccJxco å'aisl nolld åidaaxoficvog er indkommen som Besva-

relse af Selskabets Prisspørgsmaal angaaende Hovedplane-

ternes, og da specielt Venus', Mars', Jupiters og Uranus',

Spektra.

Nærværende Afhandling falder i trende Hovedafsnit. Deraf

giver den første Deel en Redegjørelse for de anvendte Instru-

menter og Maalingsmethoder. I dette Afsnit, som forøvrigt paa

fordelagtig Maade vidner om Forfatterens Sagkundskab og

Omhyggelighed , saavel som hans instrumentale Midlers frem-

ragende Beskaffenhed, kan man i visse Henseender vel kun med

Vanskelighed og ad Omveje danne sig en sikker, selvstændig og

begrundet Mening; imidlertid miskjende vi ingenlunde, at en

mere indgaaende Redegjørelse snarere ikke blot vilde have røbet

Begynderen paa dette saa vanskelig tilgængelige Omraade, men,

under de forhaanden værende Omstændigheder, ogsaa vilde have

hævet den Anonymitet, som Forfatteren har gjort sig Flid for

at bevare. Af det i Afhandlingens første Afsnit Meddelte have
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vi omsider alligevel modtaget den bestemte Overbevisning, at

Forfatteren raader over optiske Midler og speklralanalytiske

Maaleredskaber, som i mere end én Henseende høre til de

allerforlrinligste, Nutiden har at opvise.

Det andet Afsnit udgjør Afhandlingens væsentligste Be-

standdel. Det indeholder paa 55 Kvartsider Iagttagelserne og

de definitive Resultater for de enkelte Hovedplanet-Spektras Ved-

kommende, i Forbindelse med en kritisk og sammenlignende

Gjennemgaaelse af alle hidtil oEfentliggjorte Undersøgelser over

ethvert af disse Spektras Beskaffenhed og Ejendommeligheder.

Merkur, endogsaa Neptun, skjønt udenfor Opgaven, ere her

for Fuldstændighedens Skyld ligeledes medtagne; paa samme

Maade endvidere Jupilerdrabanternes allerede temmelig iyssvage

Spektra og Saturnsringens Spektrum. — Vel er det ikke vor Agt

her at give en Analyse af Afhandlingens rige Indhold; men efter et

omhyggeligt Detailstudium kunne vi ikke undlade at udpege nogle

Elovedpunkter, samt at ytre os om vor Opfattelse af Resulta-

terne i Almindelighed. For Planeterne indtil Jupiter frem-

gaar af Afhandlingen Spektrenes sande Beskaffenhed med saa-

dan Fuldstændighed og med saa stor Sikkerhed, at der her,

ifølge Sagens Beskaffenhed, bestemt ikke engang i en længere

Fremtid vil kunne føjes Noget til det, som nu raaa anses som

bekjendt og definitivt fastslaaet. Alene Mars' Spektrum vil om

nogen Tid, naar Planetens Stilling er bleven gunstigere , mulig-

vis endnu kunne suppleres med lidt mere Detail, uden dog

nogensinde at blive modificeret. Derimod vil Saturn-Spek-

tret, formedelst Planetens endnu vedvarende ugunstige Stilling,

vel først efter nogle Aars Forløb egne sig til at bearbejdes ud-

tømmende; alt Væsentligt er dog ogsaa i dette Tilfælde nu

allerede bekjendt. Med Hensyn til Uranus ere de tidligere,

særdeles fejlagtige Paastande om Spektrets Beskaffenhed nylig

allerede afDr. W. Huggins og nu fuldstændigere af Forfatteren

saaledes gjendrevne, at dette Spektrums sande og sære Natur-

beskaffenhed nu ligeledes er sat udenfor Tvivl. Og noget Lig-

(2*)
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nende gjælder om Neptuns yderlig svage, men alligevel i saa

høj Grad interessante Spektrum. — Den af Forfatteren udfundne

Forskjel imellem Ringens og selve Saturns Spektra maa vi her

nøjes med at nævne. I Saturnsringens Spektrum mangler aldeles,

eller optræder idelmindste yderst svagt, i den røde Region et

karakteristisk Absorptionsbaand , som stærkt udpræget er et

Særkjende for Saturn- og Jupiter-Spektrene.

Medens Arbejdet i kritisk Henseende vidner om fuldstændigt

Kjendskab til den spektralanalytiske Litteratur lige indtil forrige

Efteraar [den amerikanske Litteratur heri indbefattet], indeholder

det tillige, og for hver Planet især, en Vurdering af og Rede-

gjørelse for de talrige, og i visse Tilfælde ganske væsentlige

Modsigelser, som hidtil have været tilstede paa dette Omraade,

og som netop i 1872 have givet Anledning til nærværende Op-

gaves Udsættelse. Denne kritiske Behandling forekommer os

helt igjennem sund, og uden Undtagelse have vi fundet de

fremførte Indvendinger sande og forstandige. De bære Præg af

et fuldkomment Herredømme over Stoffet.

I det tre die Afsnit tager Forfatteren af sine foregaaende

Undersøgelser Anledning til at gjøre Rede for de særlige Under-

søgelser, han har udført over Jordatmosfærens Absorptions-

spektrum. Om dette foreligge vel flere, og deriblandt fortrin-

lige tidligere Arbejder, men det har været Forfatteren om at

gjøre, at bestemme disse særlige Stribers, Liniers og Baands

respektive Bølgelængder med de samme Instrumenter, som han

har betjent sig af ved Bearbejdelsen af Planetspektrene. Saa-

ledes danner denne Deel et supplerende Tillæg til hele Afhand-

lingen. Enkeltvis udledes her af direkte Observationer først

Spektret kort før Solens Nedgang; derpaa analyseres Atmo-

sfærens spredte Lys efter Solens Nedgang, og med en aldrig

før opnaaet Sikkerhed paavises tilsidst de atmosfæriske Ab-

sorptionsliniers Tilstedeværelse i Fixstjerne-Spektrene samt deres

gradvise Aftagen og sukcessive Udslukning under Stjernernes

tiltagende Højde. — Afhandlingen ledsages desuden af fire med
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megen Omhu udførte Spektraltegninger, hvoriblandt de typiske

Spektra for Jupiter og Uranus; det sidstnævnte betydelig fuld-

slændigere og korrektere end det nogensinde har kunnet frem-

stilles før.

Under disse Omstændigheder maa Klassens Komite betragte

det foreliggende Værk som indeholdende en særdeles væsentlig

Berigelse og Udvidelse af vore Kundskaber om Planetsystemet i

spektralanalytisk Henseende. Vi ere saaledes enige i at udtale

det som vor bestemte Overbevisning, at denne ualmindelig van-

skelige Opgave har fundet en aldeles tilfredsstillende Besvarelse.

Som Følge heraf anse vi Afhandlingen som værdig til den ud-

satte Belønning, til hvilken vi herved tillade os at indstille den.

Tillige anmode vi Forfatteren om at lade dette Arbejde udkomme

i Trykken, overbeviste som vi ere, at Lejligheden til et saa

værdifuldt og saa fremragende Arbejdes snarlige Offentliggjørelse

vil tilbyde sig ogsaa uden Selskabets særlige Medvirkning.

Kjøbenhavn, 1874 d. 24de Januar.

d'Arrest. L. Lorenz. Schjellerup."

Affatter.

Den ligeledes af Klassen tiltraadte Komité-Betænkning over

den zoologiske Afhandling lød saaledes:

«Som Besvarelse af den af det Kongl. danske Videnska-

bernes Selskab udsatte naturhistoriske Prisopgave for Aaret

1872 er der indkommet et paa det danske Sprog affattet «Forsøg»,

ledsaget af et Atlas af 6 Tavler, med Motto af Huxley: «0n

the whole it would seem better, when one is ignorant , to say so,

and 7iot to retard the progress of sound inquiry by inventing

hypotheses involving the assumption of structures, which have no

existence, and of forces, which, their laws being undeter-

mined, are mere verbal entities», omfattende 145 skrevne Kvart-

sider, foruden Forklaringen til Tavlerne, og 104 »korte Sætnin-

ger", hvori Forfatteren »antager at kunne sammenfatte vor nu-

værende Indsigt i Naidernes Bygning og Liv«. Over denne
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Afhandling har den mathematisk - naturvidenskabelige

Klasse i Mødet den 21de November f. A. forlangt vor Betænk-

ning, hvilken vi herved have den Ære at afgive.

Det vil erindres, at Opgaven fordrede en Besvarelse af

visse Spørgsmaal med Hensyn til den kjønsløse Formering og

dens Forhold til den kjønnede hos de saakaldte «fissipare»)

Annelider, enten for een eller flere Arter af Naidernes Ved-

kommende, eller for een eller flere Arter af Syllider eller

Serpulider. Forfatteren har til sine Undersøgelser foretrukket

de førstnævnte: Naiderne. I et indledende Afsnit gjøres først

Rede forUndersøgelsesmethodenogforMaterialet,d.v. s.

hvilke Arter af Naider, der have været Gjenstand for hans

Undersøgelse; de ere 10 i Tallet, hørende til 5 Slægter. For-

fatteren har dog fornemmelig holdt sig til 4 navngivne Arter

(Nais elinguis, Stylaria prohoscidea, Chcetogaster limnæi og dia-

phana), om han end ogsaa lejlighedsvis har draget andre Led-

orme ind under sin Undersøgelse. En kort Fremstilling af

Naidernes Levemaade danner Overgangen til, hvad man

kunde betegne som Afhandlingens første Hovedafsnit, der

giver en detailleret Fremstilling, efter Forfatterens egne Under-

søgelser, af flere Sider af Naidernes anatomiske Bygning— sær-

lig deres Histologi — og Fysiologi. Med særlig Forkjærhghed

dvæler Forfatteren, som naturligt er, ved alt hvad der vedrører

Ernæringslivet, idet han tager sit Udgangspunkt fra den

spæde, nyligt af Ægget udklækkede Naide. Over Naidernes kun-

stige Deling og Reproduktion har Forfatteren anstillet,

som det synes, ikke faa Forsøg, der bekræfte O. F. Mullers,

og han har dertil knyttet Iagttagelser over de Forhold, der be-

gunstige eller hæmme Reproduktionen, saavel som over den

Maade, hvorpaa disse Nydannelser gaa for sig. Desværre er

det om disse handlende lille Afsnit mindre rigeligt udstyret med

Afbildninger end ønskeligt er til Sagens fulde Belysning, et

Savn, som iøvrigt ogsaa føles paa flere andre Steder i Afhand-

Ungen.
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I dennes andet Hovedafsnit, overskrevet »Væxlfor-

meringen«, meddeler Forfatteren, efter nogle indledende Ue-

mærkninger om Forholdet mellem Væxt ved Dannelse af nye

Segmenter, og Knopskydning («den gruppevise Udvikling af visse

Segmenter tit nye Individer«), først og fremmest sine gjennem

omtrent 5 Fjerdingaar fortsatte Iagttagelser over Knopskydning

og Deling hos et større Antal Exemplarer af Na'is eh'nguis,

Iagttagelser, der ere begyndte lige efter de spæde Ormes Ud-

klækning af Ægget (i April 1872) og fortsatte uafbrudt, indtil

Stamdyrene og disses ved den kjønsløse Formering frembragte

Afkom (i Løbet af Juni og Juli næste Aar) fik udviklede Kjønsstofi"er,

lagde Æg og døde. Forfatteren tilføjer, at vel have hans "Under-

søgelser over Knopskydningen hos andre Naider ikke dannet en

sammenhængende Række, men at de tilfulde bekræfte de for

Na'is elinguts vundne Resultater«. De følgende Kapitler i dette

Afsnit afhandle det Regelbundne i Segment- Antallet hos

Individerne af de forskjellige Generationer samt »Knopdan-

nelsens Modus«; Forholdene hos de faaleddede Chætoga-

5<er-Arter, der paa den ene Side ere simplere, paa den anden

Side noget afvigende i, hvad man har kaldt ("Knopskydningens

Rhythmus«, afhandles i et eget Afsnit; da det ikke er muligt at

holde disse Dyr levende i Fangenskab, ere Iagttagelserne her

mindre sammenhængende, men de bekræfte iøvrigt de for de

andre Naiders Vedkommende vundne Erfaringer. Kjønsstof-

fernes og Kjønsredskaberne s Udvikling beskjæftiger

derefter Forfatteren i et eget Kapitel og foranlediger en Sam-

menUgning med, hvad andre Forfattere, især Claparéde, have

iagttaget om Kjønsstoffernes Dannelsesvæv hos andre Annelider.

Han slutter med at udhæve Uoverensstemmelserne mellem de af

ham for Naiderne vundne Resultater og hvad der er bekjendt

om de analoge Forhold hos Syllider og Serpulider.

Som det af den her meddelte Indholdsoversigt vil ses,

breder den foreliggende Afhandling sig over et noget større Om-

raade end det, der ved Selskabets Prisopgave var umiddelbart
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antydet; at den paa den anden Side ikke paa alle Punkter har

medtaget alt, hvad der krævedes til dennes fulde Besvarelse, dertil

komme vi senere tilbage. Det vidner jo imidlertid fordelagtigt

om den Alvor, hvormed Forfatteren har forberedt sig til Be-

handlingen af sin Hovedopgave, at han har givet sine Undersø-

gelser saa bred en Grundvold; og det kan heller ikke negtes,

atKjendskab til de histologisk-fysiologiske Forhold, hvorpaa han

fortrinsvis har rettet sin Opmærksomhed i den første Del af sit

Arbejde, er uundværhgt for den fulde Forstaaelse af de Forme-

ringsforhold, som ønskedes opklarede. Skjønt de Resultater,

hvortil Forfatteren er kommet i dette første histologisk-

fysiologiske Hovedafsnit, ingenlunde altid fremtræde i en

klar eller anskuelig Form — en Anke, der ogsaa, om end maa-

skee i noget mindre Grad, gjælder Afhandlingens andet Hoved-

afsnit — maaske fordi han har havt Vanskelighed ved eller ikke

lagt Vægt paa at finde de meest betegnende Udtryk for sin Op-

fattelse, eller paa overhovedet at udelukke Misforstaaelse og

Tvetydighed; og skjønt det er umiskjendeligt, at Forfatteren

ikke har klaret sig det naturlige Forhold, der bør være mellem

den morfologiske og histologiske Fremstilling, hvoraf Følgen er

bleven, at hans histologiske Beskrivelse mangler den rette

Grundvold og Sammenhæng og lider af en vis Ubestemthed, der

ved Forfatterens allerede berørte mindre heldige Fremstilling

og stundom besynderlige Brug af fremmede Ord undertiden

stiger til det uforstaaelige — saa tro vi dog paa den anden

Side at burde udtale, at disse vanskelige Studier efter vort Skjøn

ere anstillede med Vedholdenhed og Omhu, og at de i en ikke

ringe Grad fremme og berige Kundskaben om de her omhand-

lede Ormes og derigjennem om Annelidernes Bygning og Livs-

funktioner overhovedet.

Hovedsagen er imidlertid denne: hvoriedes besvarer

Forfatteren i Afhandlingens andet Hovedafsnit de i

Opgaven stillede Spørgsmaal med Hensyn til Naider-

nes kjønsløse Formering, og hvad dermed staar i Forbin-
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delse, og hvilken Begrundelse giver han delte sit Svar? Det

første Spørgsniaal: Er Naidernes saakaldte Tverdeling

en virkelig Deling eller kun en Knopskydning?, be-

svarer Forfatteren bestemt saaledes, at der hos Naiderne

aldeles ingen Deling finder Sted, men kun Knop-

skydning. Han viser nemlig paa den ene Side, at naar ved

den sædvanlige saakaldte «Deling» Slamormen offrer et af sine

Led for hvert nyt «Zooid'), der udvikles i dens relativt sidste

Led (Segment), da er dette ikke fordi dette Led helt eller del-

vis bliver til det nye «Zooid» eller gaar umiddelbart over i

(indlemmes i) dette; tvertimod, det resorberes fuldstændigt for

at give Plads for (og vel ogsaa elementært Materiale til) den sig

paa dets Bekostning, af et eget Grundlag, en «Knop)>, udviklende

nye Ormekrop. Paa den anden Side, naar i Slægterne Na'is

og Stylaria det absolute eller relative Stamdyr ved fortsat Knop-

skydning har offret det halve Antal af sine Bagkrops-Led og

derefter tilsyneladende atter har «forlænget sig« ved at føje Led

til Led i sin Bagende paa samme Maade som ellers under

Væxten, indtil det har naaet sit størst mulige Ledtal; og naar

der saa paany indtræder en naturlig Overskjæring af dette lange

Ormelegeme paa Midten, ved Dannelsen af et Hoved umiddelbart

bagved Grændsen mellem to forud bestemte Led; eller naar

ganske det samme Fænomen indtræder ved den unge Stam-

Naides allerførste « Deling » — saa hævder Forfatteren ligeledes

og vistnok med Ret, at ogsaa delte er en Knopskydning, kun

med den Forskjel, at medens Forkrop og Bagkrop ellers i den

sædvanlige «Knop'> udvikles nogenlunde samtidig, om end paa

en Maade hver for sig, er her Dannelsen af det nye Individs

Bagkrop ilet forud, medens Dannelsen af dens «Hoved>) m. v.

er bleven udsat i nogen Tid. Vi kunne her dog ikke undlade at

fremhæve som en væsentlig og beklagelig Lakune, der er saa

meget mindre tilgivelig, som Opgaven saa bestemt henledede

Opmærksomheden paa at klare Forskjellen mellem Væxt og Ny-
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dannelse, at Forfatteren har forsømt den gode Lejlighed, som

hans Materiale af Nats elinguis frembød, til paa en tilfreds-

stillende IMaade at forfølge og oplyse Udviklingen af Leddene

hos de ægbaarne Individer, og navnlig ikke synes at have for-

fulgt skarpt Udviklingen af den Ledregion, der gaaer nærmest

forud for og følger nærmest efter det Led, hvori senere Hovedet

til det nye Individ bryder frem. At Forfatteren ikke selv be-

tragter Dannelsen af nye Segmenter som væsentlig forskjellig

fra Dannelsen af nye «Zooider», men i begge kun ser for-

skjellige Former af «Væxtformeringen», kan vel tildels forklare

denne Lakune i hans Undersøgelser, men ikke fyldestgjøre Op-

gavens Fordringer.

Under den ovenfor omtalte sammenhængende Række af

Iagttagelser over Na'is elinguis har Forfatteren stadig i særegne

Beholdere sondret de oprindelige Stamdyr (der vare fremkomne

saa at sige under hans Øjne, af indsamlede Naide-Æg, i hans

Akvarier) med den umiddelbart ved dem hængende Række af

Knopdyr, fra Kjædens øvrige sig efterhaanden løsnede Zooi'der

med deres Knopper, og derved konstateret det vigtige Faktum,

at selve disse Stamdyr i Begyndelsen af deres andet Leveaar

opnaa Kjønsmodenhed, udvikle Kjønsstoffer og dø;

dette viser han ligeledes at være Tilfældet med de af disse op-

rindelige Stamdyr, ved Knopskydning, paa første, anden, tredje

o. s.v. Haand dannede (relative) Stamdyr for de fraskilte Smaa-

kjæder; men at i begge Tilfælde de 3 bageste Zooider i disse

firleddede Smaakjæder aldrig udvikle Hoved, uagtet de hver

udvikle en større Række af Segmenter, og at Grændsen mellem

disse Zooider indbyrdes og mellem dem og Stamdyret i Reglen

udviskes og forsvinder. Det Hele danner da tilsyneladende een

lang mangeleddet Orm, uagtet det jo i Virkeligheden er en

Kjæde af Individer, af hvilke det forreste har udviklet Kjøns-

stoffer. Over Chætogaster limnæi har Forfatteren anstillet til-

svarende Iagttagelser; her forsvinde endog de allerede dannede
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svage Spor til Hoveder hos Kjædens kjonsløse Zooider; hos

Chætog. diapkanus ere derimod disse Floveder mere udviklede,

og de kjousløse Zooider sondre sig senere fra det kjønsmodne

Stamdyr; deres videre Skjæbne — om de gaa til Grunde eller

fortsætte Knopskydningen o. s. v. — oplyses ikke; men For-

fatteren anfører dog Grunde, der tale for, at ogsaa de opnaa

Ujønsmodenhed. — Hvor meget man nu end maa paaskjønne

ogsaa disse interessante Iagttagelser, maa vi dog ogsaa her

fremhæve en væsenlig Lakune, nemlig at Forfatteren tilsynela-

dende har forsømt at have tilstrækkehg Øje med, og idetmindste

hverken oplyser eller drøfter, hvad det egenlig er, der foregaar

ved den af Lankester iagttagne og af Tauber og ham selv

bekræftede Indskydelse af nye (»retarderede«?) Segmenter

under Kjønsmodningen — et Spørgsmaal, som dog for Opfat-

telsen af ('Individets" Begrændsning er af den største Vig-

tighed.

Hvor megen Grund der end derfor er til at glæde sig over

Forfatterens gode og vedholdende Undersøgelser, der ikke blot

i mange væsentlige Punkter bekræfte de ældre, men ogsaa i

flere føre ud over disse og dermed nærmere hen til en fuld-

stændigere Indsigt i de Forhold, der i Opgaven betegnedes som

usikre og derfor fordredes oplyste, kunne vi dog ikke, paa

Grund af de i denne vor Betænkning fremhævede reelle og for-

melle Mangler, anse det foreliggende «Forsøg» med Mottoet af

Huxley: »On tJie whole tt would seem letter etc.» for værdigt

til at belønnes med den udlovede Pris, Selskabets Guldmedaille;

men paa den anden Side have vi ment deri at finde saa gode

og værdifulde Bidrag til Opgavens Besvarelse, at vi maa ønske,

at Forfatteren kunde se sig i Stand til at arbejde videre paa

dens fuldstændigere Løsning. Vi tillade os derfor at foreslaa,

at Klassen vil indstille det til en Belønning af f. Ex. 160 Rdl.

som en Opmuntring for Forfatteren til ved fortsatte Studier at

afhjælpe de ved hans Arbejde endnu klæbende Ufuldkommen-
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heder og derved sikre sine Undersøgelser den Betydning for

Videnskaben, som de formentlig fortjene.

Den 27de Januar 1874.

Bendz. Japetus Steenstrup. Chr. Ltitken.')

Affatter.

Formanden for den historisk-filosofiske Klasse med-

delte, at Klassen endnu ikke var færdig med Bedømmelsen af

den indkomne arkæologiske Afhandling, men haabede at

kunne forelægge den i Selskabets næste Møde. Denne Frist

tilstodes (se S. 29).

I Mødet vare fremlagte de paa Boglisten under Nr. 28—42

anførte Skrifter.

3. Mødet deu 13'^ Februar.

(Tilstede vare 20 Medlemmer: Madvig, Præsident,

Westergaard, Ussing, Worsaae, Hannover, Colding, d'Arrest, Schiern, Thom-

sen, Steen, Thorsen, Lorenz, Holm, Grundtvig, Liitken, Zeuthen, Schiellerup,

Sekretæren, Reinhardt, Mehren.)

Professor Dr. Schiellerup forelagde Selskabet: »Bidrag til

Bedømmelse af de moderne Maaoe-Eleraenters Paalidelighed«.

Denne Afhandling er bestemt til at optages i Oversigterne.

Dr. Vogel, der vandt Selskabets Pris for den astronomiske

Opgave om Planeternes Spektra, har tilskrevet Sekretæren

for at bede ham bevidne Selskabet sin Tak.

Den anonyme Forfatter af Forsøget til en til Besvarelse af

Prisspørgsmaalet angaaende Naidernes Forplantning havde

tilskrevet Sekretæren, at han, inden han bestemte sig til at give

sit Minde til Navnesedlens Aabning og modtage den ham til-
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kjendte Sum, onskede at læse den afgivne Betænkning in extenso.

Sekretæren havde svaret, at da denne allerede var under Tryk-

ning, vilde et Korrekturaftryk om faa Dage kunne tilstilles ham.

Den historisk-filosofiske Klasse forelagde Selskabet

Bedømmelsen af den til Besvarelse af den arkæologiske Opgave

for 1872 indkomne Afhandling med Mottoet: »Cittus veritas

emergit ex errore quam ex confusione». Klassen havde ikke

kunnet tilkjende Afhandlingen Prisen, Selskabets Guldmedaille,

men indstillede den til en Belønning af 150 Rdlr. Denne Ind-

stilling vedtoges af Selskabet.

Den afgivne og af Klassen tiltraadte Betænkning lød saaledes:

«I Anledning af den for 1872 af Selskabet udsatte historiske

Prisopgave, hvori der ønskes:

«en sammenlignende Udsigt over de mest karakte-

ristiske, hidtil kjendte romerske eller halvromerske Fund

i de Lande i Mellem- og Nordeuropa, der laa udenfor

Romerstatens Grænser, ledsaget af en saavel paa disse

arkæologiske Data, som paa de historiske Kildeskrifter

grundet Fremstilling af den romerske Kulturstrømnings

Udstrækning og Betydning i de nævnte Egne, og særlig

af de ved dens Afbrydelse og endelige Ophør indtraadte

Forandringer i vort Nordens Kultur- og Bebyggelses-

forhold«,

er indkommen en Besvarelse med Motto: «Citius veritas emergit

ex errore quam ex confusioner> (Baco).

Det er umiskjendeligt, at Forfatteren er i Besiddelse af en

højst ualmindelig Indsigt i de arkæologiske Forhold, hvorom

der her er Tale. Han har ikke alene med paaskjønnelsesværdig

Flid fra den nu rundtom i Europa stærkt tiltagende arkæolo-

giske Litteratur tilvejebragt en mere samlet Udsigt over de vig-

tigste, paagjældende Fund, end man hidtil i noget Land har havt.

Men han har tillige fremstillet nye selvstændige Iagttagelser,

navnlig om en for vor Mellemjernalder ejendommelig Art af
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Gravsteder — store Stenkister, anlagte under det naturlige

Jordsmon og indeholdende Skeletter m. M. — der som et tid-

ligere savnet Led mellem ældre og nyere Gravskikke i Norden

og navnlig i Danmark sikkert ville bidrage til at oplyse Meget,

der forhen kun har frembudt Forvirring.

Med Hensyn til de paa de arkæologiske Data byggede

Resultater, har Forf. , som begynder med den yngste Bronze-

alder, tilfredsstillende godtgjort, hvor urigtigt det er, naar uden-

landske og navnlig tyske Oldforskere, som sammenblande

Bronzealderens forskjellige Tidsrum hos os, endnu ville hidlede

vor Bronzealders Oprindelse fra en direkte etrurisk Indflydelse.

Medens der nemlig i den ældste Bronzealder kun kan være Tale

om en indirekte, undervejs ovenikjøbetmodiGceret Paavirkning

fra Sydøst og Syd, fremtræde begyndende direkte Handelsfor-

bindelser med sydlige Lande først i den yngste Bronzealder. Men

netop de især af Lindenschmit stærkt fremhævede, bestemt

etruriske Fund (ved Rhinen, i Belgien og i Nordtyskland)

standse, efter alle hidtil gjorte Iagttagelser, med deres yderste

Forgrening i Egnen af Liibeck, altsaa ved Nordens Grænse.

Forf. mener derfor, at Kjendsgjerningerne vel pege hen paa en

sydfra kommende Kulturstrømning i Bronzealderen hos os, men

at denne Strømning snarere maa have været græsk-italisk, end

særlig etrurisk.

I de følgende Afsnit: »Gotisk -romersk Periode eller den

ældre Jernalder (300

—

oOOjd og «den nationale Gjenfødelsestid

eller Mellemjernalderen (500—800) » udvikler Forf., med stadig

Henvisning til Fund af Mønter og andre romerske Oldsager i

Mellem- og Nordeuropa, hvorledes den romerske Kulturstrøm-

ning ad forskjellige Veje, om end først sent, naaede op til

vort Norden, og hvorledes den i Danmark, som af de nordiske

Lande stærkest følte dens Magt, fremtraadte noget anderledes i

Jylland end i Fyn og i Sjælland, paa hvis Østside (i Præstø

Amt) Forf. mener, efter særegne og talrige Gravfund at kunne

henlægge en af den romerske Kultur stærkt paavirkel gotisk Ny-
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bygd, som sydfra synes at være indkommen ved Slutningen af

del 3die Aarh. e. Kr. ; fra denne Nybygd eller fra Østersøens

sydlige Kystegne, hvor der i Mcklenborg er iagttaget Forhold,

som næsten ganske stemme med de her paaberaabte Fund i

Præstø Amt, skulde endog muligen Indvirkninger, selv med

Vaabenmagt, være udgaaede til Sønderjyllands Østkyst, hvorom de

store Mosefund ved Thorsbjerg og Nydam, som han tror,

turde være synlige Vidner. Forf. søger fremdeles at godtgjøre,

at den romerske eller rettere provinsiel-romerske Kulturstrøm-

ning ikke ganske ublandet indkom her, men at der ved Siden af

den spores en ejendommelig barbarisk Kullurretning, som imid-

lertid i den ældre Jernalder under den mægtige romerske Kul-

turs overvældende Indflydelse endnu ikke i nogen synderlig Grad

kunde gjøre sig gjældende. Først efter Romerrigets Fald hen i

Mellemjernalderen kunde det tilbagetrængte nallonal-barbariske

Element komme til Gjennembrud, og Grunden blev nu lagt til

den særegne nordisk-barbariske Stil , som i den paafølgende

Vikingetid fremtraadte i sin fulde Styrke over hele Norden.

Om der end i Enkelthederne vil kunne indvendes Ad-

skilligt mod Forf.s stundom noget svævende Udtalelser, t. Ex.

navnlig med Hensyn til Tidsbestemmelserne for de romerske

Mønters Indførelse til Norden og for Grupperingen af de halv-

romerske jyske Mose- og Gravfund i deres Forhold til lignende

Fund i Fyn og Sjælland, maa det dog indrømmes, at han i

Hovedsagen er paa rette Vej, og at han i komparativ-arkæo-

logisk Retning har leveret et Arbejde, som ved at offentliggjøres

vil kunne blive et væsentligt Udgangspunkt for kommende Forsk-

ninger.

Forsaavidt derfor den af Selskabet stillede Opgave havde

været rent arkæologisk, vilde den foreliggende Afhandling vel

kunne være bleven kjendt værdig til den udsatte Pris. Men Sel-

skabet har udtrykkelig ønsket en saa vel paa de arkæologiske Data,

som paa de historiske Kildeskrifter grundet Fremstilling af

den romerske Kulturstrømnings Udstrækning og Betydning i
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Mellem- og Nordeuropa, og del tør ikke negtes, at Forf.s Ud-

vikling af de historiske Forhold ikke alene er uforholdsmæssig

kort, men at den heller ikke røber et saa omfattende og grun-

digt Studium af de historiske Kildeskrifter, som der maa ud-

kræves til en alsidigere Bearbejdelse, og som den stillede Opgave

netop har lagt Vægt paa, i Uaab om derved at opnaa en Frem-

stilling, der kunde regne paa mere almindelig Anerkjendelse.

Medens man derfor ikke har kunnet forenes om at fore-

slaa Forfatteren hædret med Selskabets Guldmedaille, har man

troet at burde indstille, at Selskabet, i Betragtning af de i Skriftet

nedlagte omfattende og forljenstlige komparativ -arkæologiske

Studier, tilkjender Forfatteren en Belønning af 150 Rdl.

Kjøbenhavn d. 13de Februar 1874.

J. L. Ussing. J. J. A. Worsaae. F. Schiern.«

Affatter.

Derefter forelagde Klasserne de af dem vedtagne Forslag

til Prisopgaver. Efter at Selskabet havde billiget den histo-

risk-filosofiske Klasses Forslag, for dette Aar kun at udsætte ét

historisk Prisspørgsmaal, vedtog Selskabet følgende

Prisopg-aver for 18?'4.

Den historisk-filosofiske Klasse*

Historisk-Filologisk Prisopgave.

(Pris: Selskabets Guldmedaille.)

Under særligt Hensyn til, at de spanske Indskrifter fra

Romertiden nu ere blevne gjorte tilgængelige i langt større

Fuldstændighed og med større Paalidelighad end de før vare

det , forlanger Selskabet en kritisk Skildring af Sydspanien

(Hispania Bætica) som romersk Provins, fra den første Besid-

delsestagelse indtil Slutningen af det første kristelige Aarhun-

drede, saaledes at Bestyrelsesformen, Befolkningens politiske
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Stilling og ovrige Vilkaar samt Udbredelsen af romersk Kultur

og Sprog paavises.

Den mathematisk- naturvidenskabelige Klasse,

Astronomisk Prisopgave.

(Pris: Selskabets Guldmedaille

)

Det er i mange Henseender af Vigtighed i Astronomien at

have Kjendskab til det Grundlag, hvorpaa ældre Undersøgelser

ere støttede. Selskabet ønsker derfor, da Saadant ikke findes

planmæssigt samlet, men meget besværligt i hvert givet Til-

fælde maa udsøges af Hovedværkerne eller af derhen hørende

Specialafhandlinger, at fremkalde en ordnet Oversigt over alle i

den sfæriske og den theoriske Astronomi forekommende Kon-

stanter, saaledes som de ere blevne udledte i Tidernes Løb.

Af Hensyn til Stoffets Omfang indskrænkes dog det Tidsrum,

der ønskes behandlet, saaledes, at det begynder med Ptolemæus

og ender med Udgangen af det 18de Aarhundrede. Der kræves

vel ingen kritisk Vurdering af de forskjellige Konstanters Paa-

lidelighed , hvorimod Fuldstændighed og Overskuelighed ifølge

Sagens Natur bør tilstræbes. Endvidere udelukkes de særlige

Undersøgelser over Fixstjernernes Egenbevægelser og Parallaxer,

de ydre Planeters Maaner samt Kometbanernes Elementer.

Kemisk Prisopgave.

(Pris: Selskabets Guldmedaille.)

Til forskjellige Tider er der iagttaget Fænomener, som

synes at tyde paa, at Klor kan forekomme i allotrope Tilstande.

Selskabet udsætter derfor sin Guldmedaille som Belønning for

en experimental Undersøgelse, ved hvilken denne formodede

AUotropi med Sikkerhed kan paavises.

Overs, over d. K. D. Vidensk. SeUk. Forb. 1874.
(3)
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for det Thottske Legat,

(Pris: 200 Rd.)

Efterat det er godtgjort, at Planteaskernes Hovedstoffer

ere nødvendige for Planternes fuldkomne Udvikling, har Spørgs-

maalet om deres underordnede Bestanddeles mulige Be-

tydning i samme Henseende, flere Gange været paa Bane, og

dels fordi saadanne Stoffer kunne forekomme i forholdsvis

større Mængde i Asken end i Jordbunden eller Vandet, hvori

Planten voxede, altsaa blive opsamlede af denne, dels fordi

Kulturforsøg i kunstige Jordblandinger virkelig synes at tale

derfor, har man troet at kunne anse idetmindste nogle af dem

for uundværlige for visse Planter. Da hele Spørgsmaalet derom

dog endnu ikke er saa tilstrækkelig undersøgt, som dets Vig-

tighed gjør Krav paa, udsætter Selskabet en Pris af 200 Rdr.

for en Afhandling, der, foruden at give en kritisk Fremstilling

af hvad der hidtil er fremkommet derom, meddeler nye, paa

selvstændige og omhyggelig udførte Kulturforsøg støttede Bidrag

til dets Besvarelse.

For de Classen ske Legater udsætter Selskabet iaar kun én

større Prisopgave, der allerede i forrige Aargang, paa Grund af

at dens Besvarelse forudsatte en længere Indleveringsfrist, blev

bekjendtgjort i Forening med Opgaverne for 1873, og som alt-

saa her optrykkes paany.

For det Classenske Legat for 1874,

(Pris: 200 eller 300 Rd.)

Hvor tilfredsstillende end det Standpunkt er, hvorpaa den

faunistisk-deskriptive Del af den danske Ichlhyologi beflnder sig,

er Kundskaben om de i økonomisk Henseende vigtigere danske

Havfiskes Livsforhold og almindelige Naturhistorie endnu tem-

melig ufuldstændig. Der haves endnu ikke alle de Iagttagelser,
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som det vilde være ønskeligt at besidde, selv ikke om vore vigtigere

Havfiskes Levemaade, Føde, Træk, Yngletid, Ynglens Udvikling,

Vandringer og Levemaade i dens forskjellige Aldere, de Fjender,

der true deres Liv i hver af disse og i den voxne Alder; og

forsaavidt saadanne Iagttagelser maatte haves, ere de kun i de

færreste Tilfælde anstillede i vore egne Have og savne derfor som

oftest praktisk Anvendelighed paa vore Forhold. Foruden den

almindelige naturhistoriske og videnskabelige Interesse, som en

slig Række af Iagttagelser kunde have, vilde de navnlig have

deres store Betydning ved Drøftelsen af hensigtsmæssige Lov-

bestemmelser for at frede om eller ophjælpe vore Havfiskerier.

I Erkjendelse heraf ønsker Videnskabernes Selskab at frem-

kalde Undersøgelser som de ovenfor antydede , og det ud-

sætter derfor en Belønning efter Omstændighederne af 200 eller

300 Rd. for en paa selvstændige og udstrakte Iagttagelser og

Undersøgelser, anstillede ved danske Kyster og i danske Have,

støttet Fremstilling af flere eller færre af vore i økonomisk

Henseende vigtigste Havfiskes Livsforhold og almindelige Natur-

historie.

Besvarelserne af Spørgsmaalene kunne i Almindeliglighed

være affattede i det latinske, franske, engelske, tydske, svenske

eller danske Sprog. Afhandlingerne betegnes ikke med Forfatterens

Navn, men med et Motto, og ledsages af en forseglet Seddel,

der indeholder Forfatterens Navn, Stand og Bopæl, og som bærer

samme Motto. Selskabets i den danske Stat boende Medlemmer

deltage ikke i Prisæskningen. Belønningen for den fyldestgjørende

Besvarelse af et af de fremsatte Spørgsmaal, for hvilket ingen

anden Pris er nævnt, er Selskabets Guldmedaille, af 320 Kroners

Værdi.

Prisskrifterne indsendes inden Udgangen af Ok-

tober Maaned 1875 til Selskabets Sekretær, Etats-

raad Professor Dr. J. Japetus Sm. Steenstrup.

(3)
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I Mødet vare fremlagte de paa Boglisten under Nr. 43—49

anførte Skrifter.

4. Mødet den 27''' Februar.

(Tilstede vare 10 Medlemmer: Westergaard, Mødets Præsideat,

L'ssing, Hannover, Reinhardt, Steen, Johnstrup, Holm, Liitken, Sekretæren,

Schiern.)

Dr. C. F. Lutken forelagde en Bearbejdelse af de af Pro-

fessor Reinhardt fra det indre Brasilien hjemførte Fisk af

Mal le fa mi li en (Siluridæ). Denne Afhandling er bestemt for

Skrifterne, men foreløbig vil et Uddrag blive optaget i Over-

sigterne.

Af Direktøren for Die K. K. Geologische Reichs-Anstalt i

"Wien var der fremsat et Ønske om, at Selskabet vilde betænke

Anstalten med de ældre Rækker af Selskabets Skrifter. Sekre-

tærens Forslag, at sende den naturvidenskabelige og mathema-

tiske Afdeling af den 4de Række og de ældre Rækker, for saa

vidt de havdes i tilstrækkeligt Oplag, billigedes af Selskabet.

Sekretæren meddelte, al den berømte Direktør for Ob-

servatoriet i Brussel og Secrétaire perpétuel for det Kgl. Belgiske

Akademi, Adolphe Quetelet, Selskabets udenlandske Medlem

siden den 17de November 1840, var død den 17de Februar d. A.

Forfatteren af den arkæologiske Afhandling med Motto:

aCitius veritas emergit etc.» havde efter derom ytret Ønske faaet

tilsendt Betænkningen over hans Arbejde og dernæst tilkjende-

givet Sekretæren, at han, paa Grund af Dommen over Be-

handlingen af den historiske Side af Spørgsmaalet, ikke finder

sig foranlediget til at tage imod den tilkjendte Pengebelønning.
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Sekretæren havde derefter til den opgivne Adresse afgivet Haand-

skriftet og den forseglede Motto-Billet.

Den anonyme Forfatter af Afhandlingen om Naiderne med

Motto: <.0w the ivhole etc.« havde, efter at have gjort sig be-

kjendt med Betænkningen, under 24de Febr. skriftlig erklæret,

«at han ønsker at modtage den tilkjendle Opmuntring til Fort-

sættelsen af sine Arbejder og tillader, at Navnesedlen aabnes.«

1 Henhold hertil aabnedes denne, og Forfatteren fandtes at være

Cand. phil. P. Tauber.

Over Pastor Hans Dahls Andragende om Understøttelse

til « Dansk Hjælpe-Ordbog« havde den nedsatte Komité (Ussing,

Thorsen, Grundtvig) afgivet Betænkning (se Mødet den 13de

Marts). Angaaende Komiteens Forslag at yde Forfatteren et

Tilskud af 100 Rdlr. besluttede Selskabet at indhente Kasse-

kommissionens Erklæring.

I Mødet vare fremlagte de paa Boglisten som Nr. 50—67

anførte Skrifter.
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5. Mødet den 13'" Marts.

(Tilstede vare 16 Medlemmer: Madvig, Præsident,
Westergaard, Ussing, Worsaae, Hannover, Reinhardt, d'Arrest, Schiern, Steen,

Johnstrup, Mehren, Holm, Lutken, Zeuthen, Schiellerup, Sekretæren).

Prof. Dr. Japetus Steenstrup meddelte Selskabet Op-

lysning om de med Dettes Understøttelse f. A. foretagne Ud-

gravninger i Kjøkkenmøddingen ved Sølager. Af denne

Meddelelse vil et Uddrag blive optaget i Oversigterne,

Efter at have modtaget Kassekommissionens Erklæring

over Pastor H. Dahls Andragende om Understøttelse til «Dansk

Hjælpe-Ordbog« vedtog Selskabet i Henhold til den i forrige

Møde afgivne Betænkning — se S. (37) ovf. — at tilstaa en Sum

af lOORdlr. til dette Øjemed.

Den afgivne Betænkning lød saaledes

:

"Hr. Sognepræst Hans Dahl har til Selskabet indsendt de

udkomne tre Hæfter af det af ham udarbejdede Værk: «Dansk

Hjælpeordbog, til Fredning af det hjemlige og Uddrivelse af det

unyttige fremmede i vort Modersmaal«, og han har i Forbindelse

hermed udtalt Ønsket om en Pengeunderstøttelse til Arbejdets

Fuldførelse.

Forfatterens uegennyttige Flid i en god Sags Tjeneste har

ganske vist Krav paa Anerkjendelse; og vi undertegnede, hvis

Skjøn Selskabet har æsket, tro ogsaa at maatte anbefale det at

vise Sagen sin Interesse.

Om vi end ingenlunde kunne anse en flittig og forstandig

Bestræbelse til bedste for Modersmaalets Renhed og Rigdom

for i og for sig at være vort Selskab uvedkommende, saa tro

vi dog her at burde særlig fremhæve , at dette Ordbogsarbejde

— bortset fra dets praktisk-patriotiske Formaal — som et godt

Bidrag til det danske Sprogs nyere Historie yder et nyttigt

Hjælpemiddel til videnskabeligt Øjemed; og vi foreslaa derfor

Selskabet at yde Forfatteren et Tilskud af 100 Daler.

Kjebenhavn, d. 26de Februar 1874.

J.L. Ussing. P.G.Thorsen. Svend Grundtvig.«
AfTatter.
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Dr. E. Quetelet havde i Skrivelse af 25de Februar an-

meldt sin Faders Død, der allerede i forrige Møde var naaet til

Selskabets Kundskab.

Sekretæren meddelte, at han fra Dr. Vogel i Bothkamp

havde modtaget Kvitteringer, saa vel for Guldmedaillen og den

tilsendte Pengesum, som for Haandskriftet til hans Prisafhandling.

Fra Hr. Tauber var der ligeledes indkommet Kvittering for

hans Haandskrift med tilhørende Tegninger.

Der Verein Bohmischer Mathematiker i Prag forespørger

ved sin Præsident, Prof. E. Weyer, om Selskabet vil udvexle

nogle af sine Publikationer imod Foreningens "Mathematisch-

physische Zeitschrift« samt dens selvstændige mathematisk-fysiske

Skrifter. Selskabet besluttede at opfordre Foreningen til at sende

de af den udgivne Skrifter og at stille den et passende Ækvi-

valent i Udsigt.

Til The Bnffalo Society of Natural Sciences^ der atter har

sendt nOgle Numere af sin Bulletin, besluttede Selskabet at sende

Oversigterne.

Fremlagte vare de paa BogUsten som Nr. 68— 102 anførte

Skrifter.

6. Mødet den 2T' Marts.

(Tilstede vare 11 Medlemmer: Westergaard, Mødets Præsident,
Ussing, Reinhardt, Thomsen, Steen, Lange, Lorenz, Holm, Lutken, Schiellerup

Sekretæren.)

Professor Joh. Lange forelagde Selskabet tredje og sidste

Supplemenlhæfle af Flora Danica, idet han tilføjede nogle Be-

mærkninger over de deri fremstillede Planter. Et Uddrag er op-

taget i Oversigten for d. A. Side 35—63.

Kassekommissionen forelagde Oversigterne over Regn-

skabet for 1873, der var omsendt i trykte Exemplarer tillige

med iMødesedlen:
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Oversigt over Regnskabet for Aaret 1873.

Indtægt.

I. aarlige Indtægter:

1. Renter af Selskabets Fonds i 1873

a) 4 pCt. af 11 0,000 Rdl. indskrevne i Statskassen

4 —

4 —
4 —
4 —

4 —

6,000 — Husejer- Kreditkasse -Obliga-

tioner

3,200 — Rigsbank-Obligationer . . . .

3,000 — Østifternes Kreditforenings-

Obligationer

22,000 — Kjøbenhavns Laans Obliga-

tioner

1,000 — Jydske Landejendoras-Kredit-

forenings-Obligat. i '/a Aar

145,200 Rdl.

b) Udbytte af 300 Rdl. 1 Nationalbank-Aktier . . .

c) 5 pCt. af 200 £ i Dansk-Engelske Obligationer.

4 pCt. af 80 £ i Sjællandske Jernbane-Aktier. .

Udbytte af samme for 1872

2. Fra det Classenske Fideicommis
Etatsraad Schous og Hustrus Legat
Fra den grevel. Hjelmstjerne-Rosenkroneske Stiftelse

3. For Salget af Selskabets Skrifter i 1872

4. Renter afFolio og Indlaan i Privatbanken */i 872 og '/1873

I. Aarlige Indtægter . . .

II. Beholdning fra 1872.

III. Solgte Obligationer:

a) Jydske Landejendoms Kred. Obl.

2000 Rdl. (3/4 og "/673.) . . 1919 Rdl. 36/5
indkjebt 1000 Rdl. ('/673). . 972 — 54 -

b) Dansk Engelske Obl. 100 £ ...

0) Kjøbenhavns Laans Obl. 1000 Rdl.

IV. o Guldmedaillers Værdi . .

Rd.

4400

240
128

120

880

20

200
50

565 48

946

917

991

Rd.

5788

24

133

815

138

13

72

87

48

42

13

6913

2480

70

89

2855 54

8O0I .

13050 21
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Udgift.

A. Til Selskahets Bestyrelse og dets Virksomhed:

1. F-lmbedsinæiulenes og Budets Lønning samt Med-

iijælp ved Sekretariatet

Loljende Udgifter til Brænde, Lys, Porto m.v.

samt Gratifikationer (lOORdl.J

n. a) Selskabets Skrifter:

1) Trykning af Skrifterne 1368 Rd. 54 /S

2) Papir tit Skrifterne 424 — 30 -

3) TrykningafOversigtenImedPapir 926 —29 -

4) Oversættelse af fransk Resumé 175 — »
-

5) Kobbere, Træsnit o. Ign., Skrifter

(545Rd.)ogOversigt(233Rd.48A) 778 — 48 -

6) Bogbinderarbejde 541 — 12 -

7) Prisafhandling, Trykning, Papir

og Indhæftning 514— 6-

•

b) Præmier:

1) Cand. G. Storm, Guldmedaille

(9Febr 1872) 160 Rd. ./S

2) Dr. H.Topsøe og Cand. C. Chri-

stensen, 2Guldmed. (7Junil872) 320— » -

3) Assistent Th. Petri (31 Jan. 1873) 200- » -

4) Cand. Samso Lund og Seminarie-

lærer E. Rostrup (27 Juni 1873) 600 — » -

c) Ordbogen
Den meteorologiske Komite
Regestum diplomaticum

Samlet Udgift .

— Indtægt

Beholdning ved Udgangen af 1873

nemlig rede Beholdning . . .

2 Guldmedailler . . .

Rd.

1230

631

Rd.

1861 56

4727 83

1280

25

549
620

7202 75

B. Understøttelser til videnskabelige Foretagender:

1) Katalog over den danske Literatur ved Justits-

raad Bruun (af det Hjelmstjerne-Rosenkro-

neske Bidrag) 74

2) Foreningen for Udgivelsen af danske Mindes-

mærker til Udgivelsen af et Værk over

Roskilde Domkirke (af det Hjelmstjerne-

Rosenkroneske Bidrag) 300

3) Etatsraad Steenstrup til fortsatte Udgravninger
ved Sølager 130

4) Dr. Th. Sundby til Udgivelse af Albertani Brixi-

ensis liber Consolatioriis (31 Januar 1873,

af det Hjelmstjerne-Rosenkroneske Bidrag) 108

C. 5 Guldmedailler, samt Prægning, Etui m. v. . . .

32
612

883

2490

40

12

87
21

30

2170

320

30



-^ 42 ^f

Den Hjelmsljerne-Rosenkroneske Stiftelses Bidrag:

Hd. /? Rd. A

I. Rest fra 1872 964. 21

Bidrag for 1873 565. 48
1529 69

II. Katalog over den danske Literatur 74. 8

Roskilde Domkirkes Beskrivelse 300. »

Albertani Brixiensis liber Consolationis .... 108. 32
482. 40

Rest . . . 1047. 29

om hvis Anvendelse jfr. Budget for 1874.

Fra den i Mødet den 30te Januar d. A. til Drøftelse af

Redaktørens og Prof. Reinhardts Forslag nedsatte Komité

var der indkommet Betænkning samt Forslag til 8 Bestemmelser,

hvoriblandt ogsaa et Ændringsforslag til Vedtægternes g 16, om

hvilket Forslag Medlemmerne vare blevne underrettede paa Mede-

sedlen. Denne Betænkning samt Forslagene forelagdes nu til

foreløbig Kundgjørelse.

Efter Redaktørens, Prof. Ussings, Forslag billigede

Selskabet, at Prof. Holm fungerede som midlertidig Redaktør

under hans Ophold i Udlandet.

I Mødet vare fremlagte de paa Boglisten som Nr. 103— 123

anførte Skrifter.

7. Mødet den 10"'= April.

(Tilstede vare 15 Medlemmer: Madvig, Præsident,
Westergaard, d'Arrest, Schiern, Thomsen, Steen, Johnstrup, Holm, Grundtvig,

Lutken, Zeuthen, Schiellerup, Sekretæren, Reinhardt, Mehrcn.)

Prof. Dr. F. Schiern meddelte Bemærkninger om nogle

Steder i Herodots Beskrivelse af Østeuropa. Denne Medde-

lelse er bestemt for Oversigterne.
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Sekretæren meddelte derpaa, at Selskabet havde mod-

taget Underretning om den berømte Observatorie-Direktør Dr.

P. A. Hansens Død, der var indtruffet den 28de Marts d. A.

Han havde været Medlem siden don 2den Maj 1834, altsaa i

omtrent 40 Aar.

Det vedtoges at indkalde Ændringsforslag til de af Fiomiteen

angaaende Redaktørens og Prof. Reinhardt s Forslag gjorte

Indstillinger, og dernæst at anmelde de mulig indkommende Æn-

dringsforslag paa Mødesedlen til Selskabets næste Møde.

I Mødet fandtes fremlagte de paa Boglisten under Nr. 124

— 137 opførte Bøger.

8. Mødet den 24"^ April.

(Tilstede vare 14 Medlemmer: Madvig, Præsident,
Paludan-Miiller , Westergaard, Hannover, Reinhardt, Steen, Lorenz, Holm,

Lutken, Zeuthen, Sekretæren, Schiern, Johnstrup, Mehren.)

Prof. Dr. E. Holm meddelte nogle Oplysninger om den

dansk-norske Stats Forhold til Kejser Paul af Rusland og

Napoleon fra Slutningen af 1799 indtil April 1801. Angaaende

denne Meddelelses Trykning forbeholder Forfatteren sig nærmere

Bestemmelse.

I Overensstemmelse med Vedtægternes §15 foretoges det

paa Mødesedlen anmeldte Valg af et Medlem af Kassekommis-

sionen. Det fratrædende Medlem, Etatsraad Westergaard, gjen-

valgtes.

Derefter sattes Udvalgsbetænkningen af 27de Marts d. A.

med tilhørende Indstillingspunkter samt de til samme stillede

tre Ændringsforslag under Behandling.

Udvalgsbetænkningen lød saaledes:

«I Anledning af Forslag fra Videnskabernes Selskabs Redaktør

om Forhojelse af Prisen paa Selskabets Skrifter og fra dets



Kasserer angaaende Overholdelsen af Budgettet har Selskabet i

sit Møde d. 30te Januar d. A. overdraget undertegnede Udvalg

at tage disse under Overvejelse, men derhos tillige bemyndiget

det til at medtage andre dermed beslægtede Spørgsmaal.

Foruden de Punkter, som ere fremsatte til Forhandling af

ovennævnte Embedsmænd i Skrivelser af Ude og 15de Januar

d. A., har Udvalget taget under Overvejelse Sporgsmaalene om

en Forandring i Selskabets aarlige Mødetider, om en Formind-

skelse af Oplaget af dets Oversigter og Skrifter, og endelig om

hvilken Del af Selskabets Formue det nu vil være passende at

fastsætte som urørlig, Sporgsmaal, som alle ere af mere eller

mindre økonomisk Betydning.

Angaaende Kassererens Forslag saavel med Hensyn til det

Baand, Budgettet paalægger Selskabets Embedsmænd og faste

Udvalg, som med Hensyn til deres Forpligtelse til igjennem

jevnhge Meddelelser at gjore Selskabet bekjendt med de under

dem staaende Budgetposters Stilling, har der i Udvalget været

fuld Enighed. Men man har tillige troet at burde lette ved-

kommende disse Pligters Opfyldelse ved at paalægge Medlem-

merne at give saa nojagtige Oplysninger som muligt om de

Krav, deres Afhandlinger eller Arbejder stille til Selskabets

Kasse. Forslag til de hertil sigtende Bestemmelser forelægger

Udvalget nedenfor i bestemt Form under Nr. 1—4. Forsaavidt

der i Forslaget Nr. 2 er angivet som bestemte Tidspunkter, til

hvilke de oven omtalte Meddelelser skulle gjores, Begyndelsen

og Slutningen af de aarlige Møder, har man maattet tage under

Overvejelse, hvorvidt ogsaa i denne Henseende Tidsbestemmelsen

i Vedtægternes g 16 er hensigtsmæssig. Men ligesom det i

Almindelighed er vanskeligt at faa vel besøgte Møder langt ud

paa Forsommeren, især naar Omstændighederne have ført til

deres Fortsættelse endog langt ind i Juni Maaned, saaledes er

det ganske særdeles uheldigt, naar ogsaa Meddelelser til Sel-

skabet, som have Betydning i økonomisk Henseende, gjores i

altfor svagt besøgte Møder. Udvalget maa derfor tilraade at
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lægge Selskabets ordentlige Møder i Tiden fra Begyndelsen af

Oktober til Slutningen af April, hvorved da i det uheldigste Til-

fælde, som endog helst maatte undgaas, Aarets Slutningsmøde

vil falde i Maj. Hertil Forslaget Nr. 5 til en Forandring i Ved-

tægtens ?. 16, som i Henhold til g 22 ikke uden Iagttagelse af

særegne Former kan vedtages.

iMed Hensyn til Prisen for Selskabets Skrifter har Udvalget

forenet sig om at foreslaa 26 Øre for hvert Ark af Skrifterne,

35 Øre for en Tavle og 3 Kroner som aarlig Subskriptionspris

for Oversigterne (jfr. Nr. 6).

For en Formindskelse af Oplagenes Størrelse har der i Ud-

valget rejst sig et Par Stemmer, men da det fra den anden

Side er gjort stærkt gjældende, at man med et mindre Oplag

maaske ikke længer hen i Tiden vilde kunne skaffe Samlinger

af en eller flere fuldstændige Rækker af Skrifterne til dem, med

hvem Selskabet staar eller kommer til at staa i Forbindelse, saa

har Mindretallet ikke troet for Tiden at burde stille noget For-

slag derom, men overlade Fremtiden, støttet til en fuldstændigere

Erfaring, at tage Beslutning om dette Punkt.

Endelig har Spørgsmaalet om, i hvilket Omfang Selskabet

bor lægge Baand paa sig selv i Henseende til Forbrugen af sin

Formue fremkaldt forskjellige Opfattelser, som dog alle enes i

den Betragtning, at Selskabet ikke uden til ganske overordentlige

videnskabelige Foretagender og efter den omhyggeligste Over-

vejelse bor tage op af sin Kapital, saa meget mere som det

tydelig har vist sig, at Selskabet ikke kan tilfredsstille de Krav,

der aarlig stilles til det, med en mindre Indtægt, end det nu

har. Det har derfor ogsaa fra den ene Side været gjort gjæl-

dende, at strengt taget bor hele Kapitalen forblive urørt, lige-

meget om i Følge en fælles Overbevisning derom, som gjennem-

trænger alle Medlemmer, eller i Henhold til et bestemt af Sel-

skabet taget Forbehold, medens der fra den anden Side er ud-

hævet, at den Vexel i Selskabets aarlige Forbrug, som er uad-

skillelii; forbunden med dets Virksomhed, gjor det utilraadeligt
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at lægge et saa strengt Baand paa Selskabet. Derimod har man

fra alle Sider erkjendt, at den tidligere Begrænsning til 100,000 Rd.

af Selskabets urørlige Formue nu for Tiden og med den for-

øgede Virksomhed i Selskabet, som de senere Aar udvise, er

for lav; Udvalgets Flertal foreslaar derfor under Nr. 7, at

hæve denne Grænse til 140,000 Rd. -= 280,000 lir., dets Mindre-

tal (Steenstrup) foreslaar, at den sættes til 130,000 Rd. =
260,000 Kr. og subsidiært til 135,000 Rd. = 270,000 Kr. (se

Nr. 8).

1 Henhold til disse Bemærkninger forelægges til Beslutning

følgende Punkter.

1. De paa Selskabets Budget til dets Virksomhed og Be-

styrelse opførte Overslagssummer maa ikke overskrides uden

særlig hos Selskabet indhentet Bemyndigelse.

2. Selskabets Embedsmænd og de faste Komiteer, under

hvis Styrelse saadanne Summer ere henlagte, have saa ofte de

anse det for hensigtsmæssigt og i ethvert Tillælde ved Mødernes

Slutning om Foraaret og ved deres Begyndelse om Efteraaret,

at meddele Selskabet Oversigt over disse Posters Stilling og

Oplysning om de Krav, som endnu kunne stilles til dem.

3. Til Lettelse for Redaktøren skulle de Medlemmer, som

ønske Afhandlinger optagne i Skrifterne eller i Oversigterne,

ved eller snart efter disses Forelæggelse erhverve Selskabets

Tilladelse til Trykning af det fornødne Antal Ark, saavelsom til

Udførelse af det nødvendige Antal Tavler. For disses Vedkom-

mende bor tillige opgives, hvilket Beløb dertil omtrentlig kræves.

4. Udgifterne ved ethvert i Aarets Løb helt eller afsnitsvis

tilendebragt Arbejde skulle føres paa samme Aars Regnskab, og

Regningerne tilstilles Selskabets Kasserer inden Regnskabets

Afslutning. Forsaavidt Arbejder, der ikke ere ganske eller af-

snitsvis tilendebragte, ville foraarsage Selskabet Udgifter, har

vedkommende Embedsmand eller faste Komité at give Kasse-

kommissionen Oplysning om, hvilket Beløb dertil maa regnes at

komme til Udgift det følgende Aar.



5. I Vedtægternes ^. 16 ændres »November« til »Oktober«

og »IVIaji) til « April".

6. Selskabets Skrifter sælges fra d. 1ste Januar 1875 til

en Pris af 25 Øre for Arket og 35 Øre for hver Tavle; Subskrip-

tionsprisen for Oversigterne er fra samme Tid 3 Kroner.

7. (Flertallets Forslag.) Den Del af Selskabets Formue,

der i Henhold til en i 1838 tagen Beslutning betragtes som en

Kapital, der ikke maa angribes, forhojes til 280,000 Kroner.

8. (Mindretallets (Steenstrups) Forslag.) Summen i For-

slaget under Nr. 7 foreslaas principaliter til 260,000 Kroner,

subsidialiter til 270,000 Kroner.

Den 27de Marts 1874.

Japetus Steenstrup. N. L. Westergaard. J. L. Ussing.

J. Reinhardt. Adolph Steen.«
Affatter.

Efter at de forskjellige indkomne Ændringsforslag vare

blevne forhandlede og satte under Afstemning, hvorved det tredje

ludstillingspunkt var blevet ændret saaledes, at Ordet « omtrent-

lig«) blev indskudt foran Ordene »fornødne Antal Ark»,

bleve samtlige sex af det hele iJdvalg stillede Forslag antagne

og, efterat Mindretalsforslaget under Nr. 8 var blevet forkastet,

ligeledes Flertalsforslaget Nr. 7.

Fremlagte vare de paa Boglisten under Nr. 138— 170 an-

førte Skrifter.

9. Mødet den 8^' Maj.

(Tilstede vare 11 Medlemmer: Madvig, Præsident,

Westergaard, Reinhardt, Colding, d'Arrest, Johnstrup, Mehren, Holm, Lutkeo,

Schiellerup, Sekretæren.)

Prof. Dr. Japetus Steenstrup forelagde Selskabet en

Meddelelse om en ny Slægt af Sepia-Gruppen blandt
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Blæksprutterne med Bemærkninger om Sepierne i Alminde-

lighed, oplyste ved en Del Tegninger. I Henhold til et Over-

slag, der havde været forelagt Redaktøren, besluttedes det at

udstyre Afhandlingen, der var bestemt for Skrifterne og vilde

udgjøre omtrent 2V2 Ark, med 2 Tavler.

I Henhold til Vedtægternes g 14 foretoges Vaig paa to Re-

visorer. Prof. Colding og Prof. Thomsen bleve gjenvalgte.

Formændene for Klasserne meddelte, at der havde fundet

Formandsvalg Sted, og at Konferentsraad Madvig var bleven

gjenvalgt som Formand for den historisk-filosoflske, og Prof.

d' Arrest som Formand for den mathematisk-naturvidenskabelige

Klasse.

I Anledning af en Forespørgsel fra det krigsvidenskabe -

lige Selskab, vedtoges det at tilstaa Samme Afbenyttelse af

Lokalet til dets Sammenkomster hveranden Mandag i Tids-

rummet fra 1ste Oktober til 30te April, imod at det krigsviden-

skabelige Selskab afholdt de med Afbenyttelsen direkt forbundne

Udgifter.

Kassereren, Prof. Reinhardt, der ønskede at foretage en

Rejse paa en Maaneds Tid, fik dertil Selskabets Tilladelse.

Den fungerende Redaktør forelagde 3die Hæfte af Over-

sigterne for 1873 og 1ste Hæfte for 1874,

Fra H. M. Kejseren af Østerrig, Franz Josephs Privat-

bibliothek havde Selskabet modtaget det første Bind af dets

Katalog. Selskabet besluttede at tilkjendegive sin Tak herfor.

Fremlagte vare de paa Boglisten som Nr. 171— 188 opførte

Skrifter.
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10. Mødet den 29"^ Maj.

(Tilstede vare 11 Medlemmer: Madvig, Præsident,
d'Arrest, Thomsen, Steen, Johnstrup, Barfoed, Lorenz, Holm, Schiellerup,

Sekretæren, Westergaard.)

Prof. F. Johnstrup forelagde en Meddelelse om Cyprine-

Lerets Stilling til Rullcstensformationen. Forfatteren forbeholder

sig senere at tage Bestemmelse angaaende Offeniliggjørelsen.

Selskabet tog derpaa nogle Spørgsmaal angaaende dets

Forsamlings-Lokales Opvarmning, Ventilation og Op-

lysning under Forhandling.

Sekretæren fik Tilladelse til i den tilstundende Sommer-

ferie umiddelbart at afgive de indkommende Skrifter til Biblio-

theket.

Under Navn af La Société des Sciences de Nancy har det

forrige Société des Sciences Naturelles de Strasbourg flyttet sit

Sæde fra Strasbourg til Nancy, og anmoder i en Uundskrivelse

om, at Skriftudvexlingen maa fortsættes med Selskabet i Nancy.

Dette bifaldtes af Selskabet.

Fremlagte vare de paa Boglisten under Nr. 189— 209 an-

førte Skrifter.

11. Mødet den 12'^ Juni.

(Tilstede vare foruden Selskabets udenlandske Medlem Professor Sven Loven
følgende 12 indenlandske Medlemmer: Westergaard, Mødets Præsident,

Ussing, Colding, Holten, Johnstrup, Barfoed, Lorenz, Mehren, Lutken, Rørdam,

Schiellerup, Sekretæren.)

Prof. C. Hol ten forelagde Selskabet en Beretning om de

med Theorells sclvregistrerende Instrument anstillede Iagt-

tagelser. Et kort Uddrag af Beretningen er bestemt for Over-

sigterne,

Overs, over d. K. D. Videosk. Selsk. Forh. 1874. (3)
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Prof. Dr. Japetus Steenstrup forelagde derefter paa

Prof. Johnstrups og egne Vegne en Meddelelse om deres Fælles-

undersøgelser af visse Havbundsdannelser i Vendsyssel,

der maa antages at hidrøre fra et meget koldt Hav, et Ishav.

Lærer og Danebrogsmand J. Lauritsen i Odense beder

Selskabet at overveje, om der ikke maalte være Grund til, ved

Subskription eller paa anden Maade, som kunde forenes med

Selskabets Virksomhed, at støtte hans Foretagende, Udgivelsen

af »Odense og Omegn i Billeder, med historisk Beskrivelse«,

hvoraf han har indsendt som Prøve S. 1—92. Selskabet ned-

satte til at udtale sig herom en Komité bestaaende af Prof.

Paludan-Miiller, Etatsr. Worsaae, Prof. Schiern, og om

det maatte findes ønskeligt. Biskop Engelstoft.

Cand.jur. Johannes Steenstrup indsender et Exemplar

af sit just nu udkomne Skrift: "Studier over Kong Valde-

mars Jordebog« 1873 og 1874, og et London den 8de Juni

d. A, dateret Brev, hvori han andrager om Selskabets Understøt-

telse til Bestridelsen af Omkostningerne ved Bogens Udgivelse

imod at afgive til Selskabet et saadant Antal Exemplarer, som

dette nærmere maatte bestemme. I den Anledning nedsattes en

Komité, bestaaende af Professorerne Paludan-Miiller,

Schiern, Thorsen, Holm og Pastor Rørdam.

Da Prof. Dr. ValdemarSchmidt allerede har ladet trykke

over 500 Sider af det Bind af Assyriens og Ægyptens Historie,

hvortil Selskabet har bevilget en Understøttelse af 300 Rdlr.,

tillod Selskabet, i Følge hans derom indsendte Begjæring, at

denne Sum nu udbetaltes ham.

Fremlagte i Mødet vare de paa Boglisten under Nr. 210— 243

anførte Skrifter.



12. Modet den 9"^ Oktober.

(Tilstede vare 16 Medlemmer: Madvig, Præsident,

Ussing, Hannover, Reinhardt, d'Arrest, Thomsen, Steen, Thorsen, Holm,

Schjellerup, Sekretæren, Westergaard, Mehren, Luliien, Colding, Schiern).

Prof. Dr. d'Arrest gav en Beretning om hidtil anstillede

Undersøgelser af prismatiske Fixstjerne-Spek tra med stærkt

fremtrædende mørke Absorplionsbaand. El Uddrag heraf

vil med tilhørende Træsnit blive optaget i Oversigten.

Sekretæren gav en Udsigt over det i Feriemaanederne

Forefaldne, og navnlig fremhævede han, at Selskabet havde at

beklage Tabet af et indenlandsk Medlem, Konferenlsraad C. N.

David, samt af tre udenlandske Medlemmer: Fysikeren A. J.

Ångstrom, Historikeren Fr. P. Guizot og Geologen Elie de

Beaumont.

Samme afgav derpaa Beretning om Udfaldet af det i Hen-

hold til Vedtægternes % 19 udsendte Cirkulære til Medlemmerne

angaaende Foredrag i de forestaaende Møder.

Fra en Unævnt var der, tillige med en Pakke Manuskript,

henhørende til en Besvarelse af Prisopgaven angaaende Brænde-

vinsbrændingens Historie, indkommet et Andragende om,

at Selskabet, saafremt der ikke inden den 31te Oktober var ind-

kommet nogen anden Besvarelse, vilde forlænge Fristen til Ud-

gangen af Marts Maaned 1875. Selskabet udsatte sin Beslutning

herom til det første Møde i November Maaned.

Sekretæren meddelte, at Prof. Dr. Mehr ens Oversættelse

fra Arabisk til Fransk af Dimischquis Kosmografi: Manuel

de la Cosmographie du Moyen Age, var bleven tilstillet Selska-

bet i 50 Explr. , der vare omdelte til de Medlemmer, som øn-

skede den.

Prof. Dr. Schjellerups franske Oversættelse af Abd-er-

R ah man es Sufi's Fixstjernefortegnelse var bleven trykt fær-



^ 52 ^
dig, og følgelig den ham til dette Arbejde tilslaaede Understøt-

telse anvist til Udbetaling.

I Mødet vare fremlagte de paa Boglisten som Nr. 329— 371

anførte Skrifter.

13. Modet (len 23"" Oktober.

(Tilstede vare 15 Medlemmer: Madvig, Præsident,

Reinhardt, d'Arrest, Thomsen, Steen, Thorsen, Lorenz, Holm, Rørdam, Zeuthen,

Schjellerup, Sekretæren, Colding, Ussing, Westergaard.)

Professor Jul. Thomsen meddelte nogle Resultater af sine

thermo-kemiske Undersøgelser; de ere bestemte til Op-

tagelse i en af Selskabets Publikationer.

Sekretæren mindede om den i Vedtægternes g 5 fastsatte

Frist for Indgivelse af Forslag til nye Medlemmer; den 15de

November.

Samme meddelte til foreløbig Underretning, at der til Se-

kretariatet allerede var indkommet én Besvarelse af Selskabets

mathematiske Prisopgave med IMotto: "'El agi^fiwy xd oftal

øt/.6Xaog» , og henstillede, om det ikke vilde være rigtigst —
uagtet Terminen ikke var luldt udløben — strax at afgive den

til Klassen for at fremme Bedømmelsen. Dette billigedes af

Selskabet.

Af Redaktøren var fremlagt 5te Rækkes hislorisk-Gloso-

fiske Afdeling, 4de Bind, Nr. 11: Prof. K. Gislasons Afhand-

ling «0m Navnet Ymir«.

Prof. Thorsen afgav paa Regesta- Kom missionens

Vegne en kort Beretning om dens Arbejders Fremskriden.

Den Meteorologiske Komité afgav Beretning om dens

Arbejders Standpunkt, samt opfordrede Selskabets Medlemmer



til i den nærmeste Tid al lage det sclvregistrerende Instrument

i Øjesyn.

Ansaaende en Degjæring fra en Unævnt om Forlængelse

af Fristen for Besvarelse af Prisopgaven om Honseæggets
Be fru fatning, saafremt inc;en Besvarelse maatte være indkom-

men inden den bestemte Frist, vedtog Selskabet at udsætte sin

Beslutning til efter den Isle November.

I iVlodet fandtes fremlagte de paa Boglisten under Nr. 372

— 383 opførte Bøger.

14. Modet (len 6" November.

(Tilstede vare 19 Medlemmer: Madvig, Præsident,
Westergaard, Ussing, Hannover, Reinhardt, Panum, Schiern, Steen, Thorsen,

Johnstrup, Barfoed, Lange, Mehren, Holm, Grundtvig, LiJtiien, Zeuthen,

Schjellerup, Se liretæren.)

Etatsr. Prof. Dr. Jap. S teens trup forelagde en Med-

delelse om Limfjordens fysiske Forhold i det ellevte

Aarhundrede med særligt Hensyn til Snor re s Beretning om

Harald Haarderaades Tog til Limfjorden og Beretningerne

om Knud den Helliges forberedte Erobringstog til England.

Derefter forelagdes de indkomne Besvarelser af udsatte

Pris spø rgsmaal, nemlig: foruden den i forrige Møde omtalte

matheniatiske med Motto af øi?.6?Mog, en Besvarelse af den

fysiologiske Opgave om Hønseæggets Befrugtning med

Motto

:

• Vere tument terræ, et genitalia semina poscunt.«

Vergils Georg.

Da Forudsætningen for den i forrige Møde omtalte Begjæ-

ring om Udsættelse af Fristen for Indgivelse af Besvarelser af

den fysiologiske Opgave altsaa ikke var tilstede, bortfaldt
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med Hensyn til denne Spørgsmaalet om en Forlængelse; hvor-

imod Selskabet, i Anledning af den i Mødet den 9de Oktober

fremlagte Begjæring om Forlængelse af Fristen for Besvarelse af

Opgaven om Brændevinsbrændingens Historie, vedtog

at udsætte Fristen til den 31te Marts 1875.

M. Stan i slås Me unier havde tilstillet Selskabet sit Værk:

Cours de Géologie comparée (s. Boglisten Nr. 393) med Anmod-

ning om at faa det bedømt af en af Selskabet nedsat Komité.

Selskabet besluttede, idet det takkede for Værkets Tilsendelse,

at tilkjendegive Forfatteren, at en saadan Bedømmelse vilde

stride mod de med Hensyn til trykte Skrifter fulgte Regler.

Fremlagte vare de paa Boglisten under Nr. 383—400 an-

førte Skrifter.

15. Modet den 20''' November.

(Tiislede vare 11 Medlemmer: Madvig, Præsident,

Westergaard, Reinhardt, d'Arrest, Steen, Thorsen, Johnstrup, Lorenz, Lutkon,

Sekretæren, Mehren.)

Prof. J. Reinhardt gav en Meddelelse om de af afdøde

Prof. I)r. H. Krøyer paa B e Ho na- Rejsen opdagede fossile

Knokler. Afhandlingen er bestemt for Skrifterne og vil blive

ledsaget af 3 Tavler.

Om det fra Lærer J. Lauritsen [s. ovenfor S. (50)] ind-

givne Andragende om Understøttelse til Udgivelse af "Odense

og Omegn i Billeder« var indkommet Betænkning fra den

nedsatte Komité (Paludan-.Mii Iler, Worsaae, Schiern),

der ikke mente at kunne tilraade Selskabet at understøtte Ar-

bejdet, da man ikke kunde tillægge det en videnskabelig Karakter.

Betænkningen blev tiltraadt af Selskabet.
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L'Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-

Arts de Belgique i IJruxelles havde sendt Selskabet en Med-

delelse om, al det agtede at aabne en Subskription til et Monu-

ment over dels afdøde Sekretær Ad. Quetelet, og at Subskrip-

tionslislen vilde blive omdelt lil de Selskaber og Lærde, med hvem

denne beromle Mand havde staaet i Forbindelse. Akademiets

Secrétat're perpétuel anmoder om al udbrede Kundskab om Ind-

samlingen saa meget som muligt.

A Academia Real das Sciencias de Lisboa, der gjentagne

Gange var blevet gjort opmærksom paa Lakunerne i de til vort

Selskab sendte Skrifter, havde i Brev af 4de Novbr. d. A. lovet,

at det Manglende meget snart skulde blive sendl.

Fremlagte i Mødet vare de paa Boglisten under Nr. 401—427

anførte Skrifter.

16. Mødet den 4"^' December.

(Tilstede vare 18 Medlemmer: Madvig, Præsident,

Ussing, Reinhardt, d'Arrest, Thomsen, Steen, Johnstrup, Barfoed, Lange, Holm,

Liilken, Zeuthen, Schjellerup, Sekretæren, Hannover, Westergaard, Mehren,

Seliiern.)

Dr. C. F. Liitken forelagde Fortsættelsen af sin Bearbej-

delse af de af Prof. Reinhardt fra Brasilien hjembragte Fersk-

vandsfisk: En latinsk Diagnose af de beskrevne Arter er op-

tagen i Oversigten for d. A. S. 127—143.

Prof. Dr. L. Ussing meddelte et pompejansk Bidrag til

Forstaaelsen af Ordet Vestihulum, som ledsaget af et Træsnit

vil blive optaget i Oversigten.

Lektor Dr. S. M. Jørgensen havde indsendt en Afhand-

ling: «0m den saakaldte Herapalhit og lignende Forbindelser«
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med Ønske om , at den maatte blive oplagen i Selskabets

Skrifter. Selskabet udsatte at tage Bestemmelse herom til

næste Møde.

Kongliga VetensJcaps och Vitterhets Samhalle i Goteborg

havde i Sommer i Ferieliden indsendt hele den nye Række af

dets Eandlingar (s. Boglisten Nr. 264) og ønskede, at Selska-

bet vilde indtræde i Bytteforbindelse med det. Selskabet be-

sluttede i Henhold til Sekretærens Forslag at sende det begge

Afdelinger af Skrifternes 5te Række og Oversigterne

fra 1852.

Formanden for den mathematisk - naturvidenskabe-

lige Klasse havde anmeldt, at Klassen havde vedtaget i næste

Møde at foreslaa Selskabet at optage Lektor Dr. S. M. Jor-

gensen som Medlem.

Redaktøren meddelte, at det 2det Hæfte af Oversigten

for 1874 var færdigt og vilde blive omdelt inden næste Møde.

Fremlagte vare de paa Boglisten som Nr. 428—448 op-

førte Skrifter.

17. Mødet den 18''' December.

(Tilstede vare 16 Medlemmer: Madvig, Præsident,

Westergaard, Ussing, Reinhardt, Colding, d'Arrest, Thomsen, Johnstrup,

Barfoed, Holm, Liitken, Rordam, Schjellerup, Sekretæren, Schiern, Lorenz.)

Paa Grund af flere vidtløftigere Forretningssager var med

Præsidentens Billigelse intet videnskabeligt Foredrag ansat

lil Mødet, hvilket ogsaa paa Mødesedlen var tilkjendegivet.

Kassekommissionen fremlagde Forslag til:
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13ii.claet loi* ^^aret Xi^TS,

Indtægter.
A. Aarlige Indtægter;

Renter af Selskabets Fonds*) 11,680 Kr.

Fra det Ciassenske Fideicommis 400 —
Etatsraad Schous og Hustrus Legat 100 —
Fra den Hjelnisljerne-Kosenkroueske Stiftelse

for 1875 .
." omtr. llOO —

For Salget af Selskabets Skrifter .... omtr. 300 —

13,580 Kr.

B. Kasseheholdning-en ved Udgang-en af 1874 omtr. Kr.

og en Guldmedaille.

*) Selskabets rentebærende Kapitaler ere:

1) Obligationer 4 pCt. i danske Penge :

Indskrevne i Statskassen 110,000 Rdl.,

Rigsbanks Obligationer 3,200 —
Husejer Kreditkasse Obligationer 6,000 —
Østifternes Kreditforenings Oblig 3,000 —
Kjobenhavns Laans Obligationer *) .... 22,000 —

144,200 Rdl, Rente 11536 Kr.

2) Rankaktier, 300 Rdlr. med Udbytte omtrent 44 —
3) Dansk- engelsk 5 pCt. Oblig. paa 100 £ med V2 Aars\

Rente 2^ £ I

4) Aktier i det Sjællandske Jernbaneselskab, 80 £ Sterl.?
^"^^'^^

"~

med Rente 3} £ Sterl ialt 5/o^)

Tilsammen . . . 11,680 Kr.

Af Selskabets Kapitalformue betragtes 280,000 Kr. som et Fond, der ikke

maa formindskes, Resten derimod som disponibel til videnskabelige Fore-

tagender (ifolge Selskabets Beslutning i 1874).

*) Indlast 1000 Rdl. og indkjobt 2000 Rdl. i Kbb. Laans Oblig.
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Udgifter.

A. Til Selskabets Bestyrelse og dets Virksomhed.
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(990 Kr.)

1) Til Kleinschmidls Grønlandske Ordbog. Bevilget den

12. Juni 1868 en Understollelse indtil 800 Kr., al udrede

af det Hjelmstjerne-Uosenkroncske Bidrag 800 Kr.

5) Til Udgivelse af Fr. Rostgaards Breve, ved Jiislils-

raad nrillin. Bevilget d. 4. Juni 1S69 af det Hjelmstjerne-

Roscnkroiieske Bidrag GOO Kr. Heraf er betalt til el Bind

230 Kr. , til det andet (Udvalg af hans literære Brcv-

vexling) Rest 370 —
2160 Kr.

Selskabets Status:

Selskabets aarlige Indtægter omtrent 13580 Kr.

Udgifter til Selskabets Bestyrelse og dets Virksom-

hed I. 3500 Kr.

(efter Middelsum) II. 8000 —
^^^OQKr.

Til Understøttelse til videnskabelige Foretagender og

tilfældige Udgifter 2080 Kr.

Den Hjelmstjerne -Rosenkroneske Beholdning ved

Aarels Udløb omtr. 1800 Kr.

3880 Kr.

Paa Aarels Budget (390 + 1770 Kr.) 2160 —
Til nye Understøttelser i 1875 (590 + 1130 Kr.) . . . 1720Kr.

Efter at dette Udkast var blevet drøftet, blev det vedtaget i

sin tlelhed med Forbehold af et Tillæg vedkommende den

meteorologiske Komité, der havde forelagt en Meddelelse

om dens Arbejders Afslutning og Overslag over de Udgifter,

denne maatte medføre. Dette Overslag blev afgivet til Kasse-

kommissioaen.

Efter Forslag af den mathematisk - naturviden skabe-

lige Klasse blev Lektor Dr. phil. S. M. Jorgensen optagen

til Medlem af Selskabet i den nævnte Klasse.

Fremlagte i Mødet vare de paa Boglisten som Nr. 449—459

opførte Skrifter.
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Tilbageblik

paa Selskabets Virksomlied i Aaret 1874.

Ved Slutningen af Aaret 1873 talte Selskabet 42 indenlandske

og 63 udenlandske .Medlemmer. 1 Aarets Løb har Selskabet

mistet 1 indenlandsk Medlem af den historisk- filosoQske Klasse,

nemlig Konferentsraad Dr. phil. C. G. N.David, Medlem siden

den 27de December 1833 og 1 af den mathematisk-nalurviden-

skabelige Klasse, nemlig Oberst J. G. Hoffmann, der havde

været Medlem siden den 4de November 18i2)*. Af udenlandske

Medlemn)er bar Selskabet mistet o, nemlig 1 af den bistorisk-

fllosofiske Klasse: F. P. Guizot, Medlem siden den 20de Dec. 1839,

og 4 af den mathemalisk-nalurvidenskabelige Klasse, nemlig P.

A. Hansen, Medlem siden den 2den Maj 1834, A. Quetelet,

Mexllem siden den 17de Novbr. 1840, Élie de Beaumont,

Medlem siden den 13de Decbr. 1850 og A. J. Ångstrom, Med-

lem siden den l8de April 1873. Derimod har Selskabet optaget

1 indenlandsk Medlem af den malhematisk-naturvidenskabelige

Klasse, nemlig Lektor Dr. phil. S. M.Jørgensen, i Mødet den

•) Prof. Dr. phil. C. E. MundlsDodsfaid indtraf sidst i Dec. 1873 og kunde

saaledes først anmeldes 1 Selskabets Møde den 16de Jan. 1874, men der

er dog taget Hensyn til del i Tilbageblikket paa Aaret 1873.
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ISdeDecbr. 1874. Ved Slutningen af Aaret talte Selskabet alt-

saa 41 indenlandske og 58 udenlandske Medlemmer. Af disse

henhørte 19 indenlandske og 21 udenlandske til den hislorisk-

filosofiske, saml 22 indenlandske og 37 udenlandske til den

mathematisk- naturvidenskabelige Klasse.

Som Medlem af Kassekommissionen gjeuval|;tcs Etals-

raad Westergaard. 1 Oberst Hoffmann mistede Kommis-

sionen et Medlem, der stadig havde havt Sæde i den siden 1856.

Ordbogskommissionen har af Mangel paa Medarbejdere

ikke set sig istand til at fremme Udgivelsen af de endnu til-

bagestaaende Hogstaver.

Hegesta-Kommissionen har fremdeles samlet Materiale

til et Supplementbind; i Mødet den 23de Oktober afgav Prof. P.

G. Thorsen, paa Kommissionens Vegne, en kort Beretning om

dens Arbejder.

Den Meteorologiske Komité, der i Aarets Løb har

fortsat Offenliggjørclsen af Vejrtavlerne paa sædvanlig Maade,

afgav i Mødet den 23de Oktober en Beretning om dens lilbage-

staaende Arbejders Standpunkt, og senere i Mødet den 18de De-

cember ved Budgettets Torhandiing en Meddelelse om disses

Afslutning, ligesom den forelagde el Overslag over de dermed

forbundne Udgifter. I Mødet den 12leJuni afgav Prof. Holten

en Beretning om de med Theorell's selvregislrerende Instru-

ment anstillede Iagttagelser.

Selskabet har været samlet i 17 Møder, i hvilke 18 Med-

delelser ere givne: 4 af Medlemmer af den hislorisk-filosofiske

Klasse, 14 af Medlemmer af den malhematisk-naturvidenskabe-

lige. 5 af disse ere i deres Helhed optagne i Oversigten for

dette Aar og 2 i Uddrag; med Undtagelse af nogle, der ere be-

stemte til Oplagelse andensteds, ville de øvrige blive trykte enten

i Selskabets Skrifter eller i dels Oversigter.

Af Skrifterne er i Aarets Løb udkommet: Femte Rækkes

hislorisk-filosofiske Afdeling, B. IV Nr. 10 (Ussing: Kong Attalos'

SloaiAlhen) ogSlutningshæftelNr. II (Gislason: om NavnetYm ir).
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Af Værker, til hvis Udgivelse Selskabet har ydet Understøt-

telse, ere udkomne: Abd-er-Bahman-es-Sufi's Fi\sljerneforlegne\se.,

oversat paa Fransk af Prof. Dr. Schjellerup, Dtmischqia's

Kosmografi, oversat paa Fransk af Prof. Dr. F. van Mehren,

Buddhagosas «Jåtakassa Atthavannanå», Iste Bind, udgivet af Bi-

bliolheksassistent V. Fausboll, samt 5te Afdeling af »Roskilde

Domkirkes Beskrivelse« ved Foreningen til Udgivelsen af danske

Mindesmærker.



Om Formen for Integralet af den lineære Differential-

ligning af anden Orden.

Af Adolph Steeu.

1. iiaar DifTerentialligningen

hvortil som bekjendt enhver saadan Ligning af anden Orden

kan reduceres, har de to partiiiulære Integraler u^ og Mo , saa

faas ved deres Indsættelse og Elimination af X

. '''d^~''''d^ ^ "'

der ved delvis Integration igjen frembringer

dui du^

hvor c er en arbitrær konstant. Integration af (2) med Hensyn

til ^2 frembringer den bekjendte Relation imellem de partiku-

lære Integraler

dx
~2cuSdx

Men benyttes u^ og u^ uden arbitrære konstante Faktorer, saa

kan man altid sætte — c = I, altsaa

du, du^
, -,

Overs, over d. K. D. Vidensk. Selsk. Forh. 1874. 1
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2. Ligningerne (7) have derfor deres væsenligsle Betydning

deri, at de føre til en fælles Form for Integralet af en-

hver Ligning af Formen (1), nemlig for de partikulære

Sdx .
\dx

^ , M, =- r sm \^ ,Ml ==- r cos \-^ j Mjj =^ »• sin \-^ , (8)

og altsaa for det fuldstændige

>i„(^+5^^.sin(B + ^^]. (9)

Disse Former kunne paa sædvanlig Maade ombyttes med

de exponentielle, nemlig for det fuldstændige Integral

^dx i'rfx

(10)

men i dette Tilfælde maa der for r indføres r]/— 1 i (7), saa

at den første (7) bliver til

S-^-Ar + ^ = o. (11)

Til samme Tid gjælder heller ikke (6), men man har r^='2,u-^u^,

hvilket ogsaa kan faas ad den i 1 fulgte Vej.

Er X konstant, f. Ex. X= +a^, kan ogsaa r tages kon-

stant og henholdsvis bestemmes af (7) og (11), i begge Tilfælde

som r^ = -f — , hvorefter (9) og (10) give de bekjendte Re-

sultaler.

d'^r
Antog man -t—̂ ^0, fik man r = ax-^b, altsaa hen-

holdsvis af (7) og af (II) r = (+ Z) ~ ^. Dette giver

1

^
'

"^'
(ax -h b)^

'

saa at

d'^u

.^.^±(^^+^ = ^ <*2^

1*



for øverste Fortegn har Integralet

u = A {ax -h b) sin I B -\- — —7-

)

og for nederste

u = {ax + b) [Ae"^"^-^'^ + Be~ °(«-+ *))-

Sætter man 1—„ = 2, saa kan man skrive

r = (re — a)2 -f- /S%

idet a og ^ ere arbitrære konstante. Man vil dernæst af (7) og

(11) henholdsvis faa

1

^ = 7Z -.^2 1 01 +

saa at Ligningerne

d'^u

dx (,,_„'+^. +(,._J, + ^^).)"=°' "'»

med Betegnelsen

dx ^ /J3 x — a 3/^3 / x— a\
' == ?= ^ 7::^ TV^-l-^ + -^ arc (^tg =^—j ,y2 *>

4 (a;_o)2^_|J2 • 4

faa følgende Integraler, for øverste Fortegn

u =^ A ((re — a)2 +/J2)sin(S + §),

og for nederste
.

•

u = {{x — af.-\-p) [Aé+Be~^).

Overhovedet kan der dannes en stor Mængde integrable

Differentialligninger ved Valget af forskjellige r, og de have til

fælles almindelig Typus

dx^ \ r dx"^ r^J

med henholdsvis efter Fortegnet Integralet (9) eller (10).

3. Formen af den Funktion, r maa være af x, vil stille

sig hojst forskjellig. For den af Liouville undersøgte Ligning

(I), hvori X er hel algebraisk rational, kan man saaledes vise,

at r ikke kan være nogen explicit algebraisk Funktion.



r kan ikke være en hel Funktion, thi saa vilde (7) under

Formen

kræve, at r gik op i 1, hvilket er umuligt.

Antog man dernæst r = — , en uforkortelig rational brud-
Pi

den Funktion, saa fik man af (7)

= Qi^

saa at q'^ maatte gaa op i gf imod Forudsætningen.

Var endelig r = gf
, p hel storre end 1, altsaa g irratio-

nal af lavere Orden end r eller rational, saa fik man

i 1gP=^

pg ax^ pg^ \p I dx'-

Men heri vilde venstre Side være irrational af hojere Orden end

højre, med mindre /? gik op i 4 , altsaa ^ = 2 eller p = 4.

For disse Værdier faas:

^"^
' 1g dx'' 4e dx''

e'-^'

^ '

Ag dx"" 16^2 dx'' g
'

hvoraf ses, at rationale g giver brudne X, begge Dele imod

Forudsætningen.

Da Liouville har bevist, at (1) for X hel algebraisk rational

af lige Grad, undertiden kan have Integraler af Formen

Yé og Zé
,

hvor F, Z og Q ere hele algebraiske Funktioner, bemærkes, at

r og -5^ slet ikke svare til Liouvilles Betegnelser F, Z og Q,

saa at de her fundne Resultater ingenlunde ere i Strid med det

forhen bekjendte.



4. De i 2 angivne Exempler foranledige en Undersøgelse

af, hvorvidt r kan staa i særegne Relationer til X. Saaledes

kan man undersøge, naar man kan have

r = X~''z\

men hvis z heri skal være en Funktion af æ, bliver den af-

hængig af en endnu mere sammensat Differentialligning end de

foregaaende. Skal derimod z være konstant, saa giver (7) og

(11) henholdsvis

hvoraf

^ = 16aZ^-- 16(I±1)ZS
dx-

idet 16 a er den arbitrære konstant. Derefter findes

X-"^dX
X =

som for a ^ O giver

-4^\/aX-'^-(x±^y

ax+h = ± yaX-'^ - (» ± ^),

men for a = O

+
Hertil svare

11 / »4

X =

og

4 (1 +2*) (CC H- 6)2

Det sidste giver den bekjendte DilTerentialligning

du''

med

4(1 ±



Men del førsle giver den nye DiderenlialligniDg

idet

= O, (15)

For denne bliver altsaa

'^ — c^ — 1

1 {ax 4- 6)2 + c^

a

saa at man faar henholdsvis ifølge (9) og (10)

u= a\/'
(ax+ by^-hc' . / l/c'-l . ax-\-bA

sin 5+ -— arc(tg= -——) ,
Ol,

og )HQ)
, H— ca l/l — c2

hvor rp /,r = arc tg =(., = «-^),

Disse Resultater gjælde slet ikke for c = O, men i saa

Tilfælde reduceres (15) til den nederste (12). De forudsætte

endvidere, at z er endelig eller c _^ 1 ; c =^^1 gjor z =- x og r

kan ikke have den antydede Form. Imidlertid kan dog (16)

bruges, idet det fuldstændige Integral reduceres til det partikulære

.. = 1/
[ax-^b)"^ H- 1

a

som virkelig tilfredsstiller Ligningen

u = O, (17)
dx^ {iax-hby^ -\-\)^

saa at derefter det fuldstændige Integral faas saaledes

u = ]/<^^±^i±-L(^ + 5arc(tg =. ax-hb)).

Lignende Bemærkninger kunne gjores med Hensyn til (14),

hvis fuldstændige Integral for 0^ = 1 kan reduceres til det
1

partikulære {x + b)^.



5. Fremdeles giver Ligning (13) (jfr. Slutningen af 2) An-

ledning til at undersøge, hvorvidt

S?-(^T^)»~0 „81

kan have Integralet (9) eller (10) henholdsvis for øverste og

nederste Fortegn. Da man faar

saa maa i begge Tilfælde Betingelsen være

d'^r;^-Xr = 0, ,19,

hvilket stemmer med hvad der umiddelbart kunde udledes af(l)

og den første (7) og (II). Heraf indses følgende

Theorein:
Naar

d^r

bestemmer r, saa vil

have sit fuldstændige Integral saaledes bestemt for

øverste Tegn

_Cdx,
for nederste

frfx

(A)'''-^Be ^"'l

Herpaa kunne flere interessante Udvidelser af de integrable

Ligningers Antal støtte sig. Saaledes vil

d^r

dx'

give r under følgende almindelige Former
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r = a sin iax + (i) eller r ^= a cos {ax -\- /J),

idel « og /S ere de arbitrære konstante. Heraf dannes

5^ f«'±-i-^-T7 1-;^.] w = O, (20)
V

-^ a* Sin* {ax + /S)/

som har Integralet bestemt

for øverste Tegn ved

u =^ A sin (ax + /9) sin I 5 — —^ cot (aa:+ /S) I

,

og for nederste

1 1

?< ^ sin(aic4-/S) (/le°« -\- Be «"
).

Den anden Form for r giver et analogt Resultat med cos. og

tg. istedelfor sin. og cot.

Gaar man ud fra

n^r — (J

dx^

hvorved

med tt^ Qg ^2 iji arbitrære konstante, saa vil for Ligningen

Integralet blive henholdsvis

M = ^ (a'-^e«^ + /S-e-"^) sin (5+7')

Og M = (a^e"^ + /J2) (^6^+ Be-'f),

o —ux

hvor T = ———~
.

Gaar man dernæst ud fra

saa har man
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for øverste Tegn

/ U-t-4aa _ U+4a^v

r = a;2 \Åx - -\- Bx ^ |

for nederste,

idet a2 <i, r = iB^^cc~2~" + 5^ 2 )^

a2 =1, r = a;2 (^ + ^Jcc),

a- > I, r = ^a;2 sin (-BH ^ ^ . cc j

.

Naar man i de to første Udtryk for r indfører henholdsvis

1/1+ 4 »2 Vi — 4a2
« = 2 og « = 2 '

altsaa sætter

^ = + 4 »

saa faar man i begge Tilfælde de nye Differentialligninger

rfa;'' \ 4a;2 cc^ (^a;« -I- 5x-«)V

som med øverste Fortegn har det fuldstændige Integral

M= C£cM^a:«4-5a;-")sin fCi+\ — ),

hvor C og 6\ ere de arbitrære konstante, og med nederste,

idel Integralet \— = S,

u == x^ [Ax"" + Bx-""] (Ce^H- 6\e-^).

Til det andet af ovenstaaende Udtryk for r svarer Differential-

ligningerne

hvoraf med øverste Tegn

u = Cx^ (A + Bl
. X] sin

(
C^ — ^ ,^ _^ ^^ . ^j) j
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og med nederste

Endelig naar i det tredie Udtryk for r sættes

l/4a2 - 1 ,, „ 1/4«''' 4- I

a ==
, allsafi a^ =

,

saa kommer man til de to Ligninger

cf^u /4ft^ 4- 1 — 1 \ _Q 9,>

dx'^'^X 4x'' '^ A*x^ sinUB -\-al.x))^ '

^

hvoraf Integralet for øverste Tegn er

., 1 . ,o , 7 , ( n co\.{B -h al.x)\
u =- Gcc2 sm (B -{- al . x) sin ( Cj j2 I

og for nederste

cot (B+ cti.x) _ cot (B+C*l.x)

u = æ^ sin {B + al. x] \Ce ''^' + Oje "^^^
).

6. Den Funktion r, af hvilken Integrationen af (1) er af-

hængig, kan dog ogsaa bestemmes af en lineær Differentiallig-

ning. Man faar den af (7) eller (II) i samme Form, fordi disse

to Ligninger tilfredsstilles af to r, som kun ere forskjellige ved

en konstant Faktor, og denne kan udelades i et partikulært Inte-

gral af en lineær Differentialligning. De to Ligninger kunne

faa Formen

\ dx'^ dx'^

J

dx^ —
eller

'''

dx"^ ' \ dx ) ^ ^
Differentiation og Division med \ r"^ giver

^_4X^'-2^r= =0. 1251
dx'^ dx dx

Altsaa gjælder følgende

Theoremer:

1. Differentialligningen

^-Z« = II)
dx"-
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har sit fuldstændige Integral af en af Formerne

u = ^rsin( ^-|-\^j (9)

eller u = r \Aei~'+ Be~^''j, (10)

idet r''^ er et partikulært Integral af

±^ _ 4X^ - 2 ^ r2 = 0. (25)
ax'^ ax dx

II. Omvendt. Differentialligningen (25) har et

partikulært Integral af en af Formerne

eller r"^ == 2u-^ Mg,

idet Wj og My ^""^ partikulære Integraler af (1).

7. Som Anvendelse af det første af disse Theoremer kan

mærkes det Tilfælde, hvor

hvilket giver

r'^ = Aax'-^ H- Sbx^ -\- 2cx -^ d

og derefter

_ 12a {ax* -\- bx^ + cx"^ -\- dx -\- e)~ {\ax^ + Ibx^ + 2ca; + c?)^ '

hvor dog e er en konstant, som ikke er arbitrær, naar Theo-

remet skal gjælde. Man finder, at
"

d'^u I '2a (aaj* -f bx'^ -\- cx"^ -^ dx -\- e)

dxl {^ax^ + 3éa;2 + 2cæ + c?)^

har det fuldstændige Integral

M = O (26)

» = ,W+3fe^+ 2«.+ <i)isin(B+J^^^^j,^3j^^23S:^), 127,

saafremt

12ae = Zbd— c^ — \.
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Flodguden Inopos' Helligdom paa Delos.

Af

L. llssins

D.'et i Oldtiden saa berømte Delos er nu kun en øde 0, der

ikke oplives af noget Slags Kultur eller menneskelig Bolig, og

hvor ej engang den gamle Herligheds Levninger i nogen syn-

derlig Grad kunne fryde Øjet. Bygningerne ere omstyrtede, og

Alt hvad Naboer eller Fremmede havde Brug for, er bortført;

Granitsøjlerne ligge der, oftest sønderbrudte, men Marmoret er

for det Meste vandret i Kalkovnen. Dog have Archæoioger og

Architekter ved omhyggelige Undersøgelser været i Stand til at

paavise de vigtigste Monumenters Beliggenhed og give os et

Begreb om deres Udseende. Vi vide, at Apollotemplet, den

runde Sø, Kong Philips Stoa og andre Monumenter laa paa den

vestlige Side af den lille 0; Nord for disse laa Byen, af hvis

Huse og Søjlegaarde endnu findes Levninger. Mod Øst dække-

des Byen og Helligdommen af den lille Bjergryg, der strækker

sig langs med Østkysten af Øen, henimod en halv Mil lang og

lidt over 300 Fod høj; det var Kynthos Bjerget, hvorefter de

gamle Digtere saa ofte benævne baade Apollo og Artemis. Ved

Foden af dette, vendt imod Apollos Tempel, laa Theatret, fra

hvis Bænkerader man endnu kan nyde den henrivende Udsigt,

som aldrig fattes i Hellas. Men gik man op ad Bjerget selv,

var man udenfor Apollos Omraade. En omhyggelig banet Vei

førte op til Toppen, hvor man fandt en lille jævnet Plads med

et lille Tempel. Allerede Tournefort omtaler dette tilligemed

dets Mosaikgulv (s. ndfr. S. 15 Anm. 2). De ifjor foretagne Ud-

gravninger, hvorom Mere siden, have, idet de ryddede Templet
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og fremdrog en Del Brudstykker af Arkitektur og Skulptur, givet

os nærmere Oplysning derom*). Mosaiket er af den simpleste

og oprindeligste Art, bestaaende af smaa runde Kiselstene, som

man flnder dem i Elvelejerne. Ogsaa de kunne ved deres for-

skjellige Farve, Sort, Hvidt, Rødt, Grønt o. a. , bruges til hele

Billeder, som ved den fortræffelige Triton i Pronaos i Templet i

Olympia. Her havde man paa lignende Maade af forskjelligfar-

vede Sten indlagt en Indskrift, der melder, at en vis ApoUonides

fra Laodikea paa egne og Venners Vegne har ladet dette Gulv

lægge for Zevs Kynthios og Athena Kynthia: Jil Kvvd^ito xal

^A&TjVq Kvv^iq 'AnoXXoaviårjq ØeoysiTOvog /^aoåixsvg vnég éav-

tov xal tæv staigMV to xatdxXvGiov , enl Isgéoog ^AqKiTOiicixov,

^axoQ€vovToq Ntxrupogov, inl éé énifielrjTov Ko'ivtov ' Al^fj ....

Til Zevs og Athene var altsaa dette lille Tempel indviet. Hvad

Indskriften angaar, da kommer man til at tænke paa en anden

Gulv-Indskrift, den paa Orchestren i det lille Theater i Pompeji

(M . OLCONIVS . M . F . VERVS . IIVIR . PRO . LVDIS); men me-

dens del der ikke er klart, hvor stor eller lille en Del af Thea-

tret M. Holconius har ladet udføre, er det her ikkun Gulvet,

hvorfor ApoUonides tillægger sig Æren. Dette kaldes med et

hidtil ukjendt Ord xatdxXvatov , det Nedskyllede. Burnouf har

forklaret dette Ord som Compluvium, aldeles usandsynligt; thi

vi beflnde os jo ikke i en aaben Gaard, men i et lille Tempel,

der var helt under Tag. Denne Sammensætning af disse na-

turlige, i Elvelejet nedskyllede og omrullede Sten, kaldes selv

en Nedskylning, paa samme Maade som et Mosaikgulv, hvorpaa man

havde afbildet allehaande henkastede Levninger fra Maaltidet,

blev kaldt «ufejet», dacégooTor.

Inden man naar op til denne Hlle Flade paa Bjergets Top,

Udt lavere nede , fører en anden , ligeledes i Oldtiden banet Vej

op til Siden. Ved Enden af denne føre 10 brede, i Klippen

hugne Trappetrin til Venstre op til et ejendommeligt Anlæg. Det

•) s. Revue archéologlque 1873 Aout, p. 107 ff.
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er en naturlig Klippekløft, hvis Sider ere glat tilhugne, og som

er dækket med 5 Par store Stenplader, der mødes i Midten som

i et Rygaastag, og ovenpaa endnu dækkes med andre Stene.

Det saaledes dækkede Hum er betydelig smallere inderst end

yderst; men ogsaa indadtil er det aabent. Havde det været luk-

ket, vilde Alle have kaldt det en Hule; nu have de Fleste været

mere tilbøjelige til at kalde det en Port. Saaledes Tournefort*),

der lydelig angiver den paa sit Kaart (Tom. 1 ,
p. 290) under

Nr. 19, og beskriver den S. 309 saaledes: »Des ruines de la

ville on monte par des dégrez taillez dans la roche a une an-

cienne porte, liette porte est une espece de corps de garde,

qui se ressent bien des premiers temps que l'isle fut habitée;

li n'a qu' environ six pas de long sur cinq pas de large; un

bomme debout en levant la main ne scauroit atteindre jusques

au haut qui est couvert de pieces de granit piates comme des

planches mais fort épaisses, longues de neuf pieds, posées en

dos d'åne bout å bout Tune contre Tautre-).

I Supplementbindet til Stuarts Antiquities of Athens Chapt.

H, PI. 4, Fig. I, har Kinnard givet en Tegning af dette Mo-

nument. Forklaringen lyder saaledes^): «Prospect af hin Portal

eller Port paa Vejen til Cynthus-Bjerget, der var bestemt til at

støtte Muren i en gammel Befæstning paa denne Højde. Denne

Indgang er construeret af 10 store Stenblokke, der møde hin-

') Relation d'iin vojage du Levant fait par ordre du Roi, par M Pitlon de

Tournefort. 4to. Paris 1717.

') Tournefort fortsætter: «De ce corps de garde on monte jusques au som-

met de la colline par un escalier de marbre, dont la pluspart des mar-

ches ont été emportées å Mycone pour faire des appuis de fenétres. Sur

le haut de la montagne regne une petite esplanade oil sont encore les

restes de quelque citadelle qui dominoit toute lisle. Les fondemeuts en

sont fort épais, å angles droits et å gros quartiers de marbre. Cette

enceinte renfermoit quelque superbe Låtiment, temple ou portique; on y

decouvre encore des pavez å la Mosaique, des colonnes et de tres beaux

niarbres.

') S. 62: Wagners tyske Oversættelse, Darmstadt 1833. Den engelske Ori-

ginaludgave, fra 1830, har jeg ikke kunnet opdrive.
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anden paa samme Maade som de ved Indgangen til den store

ægyptiske Pyramide. Det er maaske den tidligste Prøve paa den

saakaldtc pelasgiske Architektur i Grækenland. Vi se deri det

første Skridt til Bueconstructionen. Sandsynligvis er den ud-

ført af den Coloni, som Minos førte til Øen». Uden at indlade

os paa Spørgsmaalet om Forf. ikke har tillagt Bygningen en alt-

for stor Ælde, eller paa Betydningen af hans architektoniske

Sammenstilling, ville vi takke Mr. Kinnard for hans smukke og

oplysende Tegning; kun vilde vi ønske, at han havde givet den

helt som han saa den, og ikke havde smykket Forgrunden med

forskjellige Brudstykker af Architektur og Skulptur, der fandtes

andre Steder paa Delos, deriblandt med Foden af den kolossale

Apollo, som Naxierne havde ladet oprejse foran det store Apollo-

tempel^). — Disse uvedkommende Tilsætninger forstyrre ikke

paa Abel Blouets smukke Afbildnioger i Expedilion de Morée

III, PI. 11, Fig. 1 — 3. Men selv disse ere ikke i Stand til at

oplyse tilbørlig, hvad det er for et Monument. Leake mente

det var Indgangen til et Skatkammer af samme Art som de i

Mykene, Orchomenos, Pharsalos o. a. St.^), og Boss antog endnu

paa sin første Reise (1835), at det var «et Slags Indgangsdør

til den hellige Peribolos paa Bjerget Kynthos^). Men paa hans

anden Rejse (1841) gaar det op for ham, at det ikke godt kan

være en Port. Han havde allerede første Gang bemærket at

Breden, som ved Indgangen er næsten 5 Metres, ved den indre

Ende ikke er mere end 2,60. Nu tilføjer han, at man kun kan

komme igjennem den bageste Aabning ved at bukke sig (dette

var dog tildels en Følge af Grundens Opfyldning) og at den op-

rindelig sikkert havde været lukket. «Da der foran denne til-

syneladende Port«, siger han, «er en lille jævnet Flade, som

endnu er indfattet af gamle Fundamenter, vilde jeg hellere an-

') Se L. Ross, Reisen auf den griechischen Inseln des ågåischen Meeres,

I, S. 34.

') Northern Greece, HI, p. 101.

') Ross, anf. St. S. 35.
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tage, al her havde staael en Bygning, hvortil liint Klippekammer

kun dannede et Appendix , maaske en Gravlivælving eller et

Adyton» *).

Den her udtalte Anelse har tildels bekræftet sig ved de Ud-

gravninger, den franske Architekt Lebégue ifjor foretog paa

Delos efter Opfordring af Direktoren for den franske archæolo-

giske Skole i Athen, Emil Burnouf, hvis Udbytte denne har

meddelt i Hevne archéologique for August 1873. Beretningen

ledsages af el Par fortræffelige Pennetegninger og en Plan af

Udgravningen (PI. XVI—XVIIIj. Man ser deraf, at- Kløftens

stærkt divergerende Sider i en Strækning af 7 Metres ere lodret

afhugne og glatte; men den gamle Bygning har ikke gaaet helt

ind til det Inderste af Vinkelen. Den med Tag bedækkede Del

har kun en Længde af 4^/« Metres. Taget bestaar som sagt af

store, aflange Sten, der paa hver Side hvile paa en dertil ud-

hugget Fals, og mødes i Midten ligesom Sparrerne paa et Tag,

o Sten fra hver Side ; dette mægtige Loft er aldeles uforstyrret.

Om Bygningens Afslutning bagtil haves ingen Forestilling^). For-

til, hvor Breden er 6V2 Metres, begrænsedes Rummet af en

Mur af kolossale Stenblokke (Burnouf kalder dem kyklopiske; de

ere dog alle mere eller mindre firskaarne) med en Dur i Midten.

Dørens Marmorkarme ere angivne paa Planen , og, kan man tro

Burnouf, har selve Muren i en senere Tid været beklædt med

Marmor. Foran denne Mur fortsættes Kløftens divergerende Side-

linier endnu et Stykke i den engang begyndte Retning; derefter

udvider Hummet sig, navnlig til Højre, og der dannes en bred

rectangulær Terrasse , udadtil støttet af en mægtig Mur af smukt

regelmæssigt Arbejde. Ved den venstre Ende af denne Terrasse

eller Forgaard fibder man den ovenfor omtalte Opgangslrappe.

Skulde Nogen endnu kunne have den Tanke, at det snarere

var en Port end en Helligdom, vilde de i og udenfor Bygningen

*) Koss, Inselreiseii II, S. 168.

') Burnouf antager, at der ingen var, s. p. 1U6: "Le fond du temple était

t\ ciel ouvert, derriére la statue«.

Overs, over d. K. D. Yideoa^. Selsk. Forh. 1874. 2
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fundne Enkeltheder overbevise ham om det Modsatte. Midt paa

Gulvet under Stentaget, dog nærmere den indre Ende, staar et

rundt Fodstykke af Klippens egen Sten. Overfladen er en lille

Smule fordybet, og der sees Fødderne af en Marmorstatue endnu

staaende paa deres Plads*). Den venstre Fod er næsten ube-

skadiget. Den har en Længde af 0,35 M., saa at Statuen kan

have havt en Højde af 2,30 Metres. Den kolossale Gudestatue

har gjort en mægtig Virkning i dette lille Klippetempel. Ved

Vægen til Højre str?\ indenfor Indgangen ligge lo Stene, der

synes at have tjent til Fodstykke for et Bord, hvis Fødder i

Form af Consoler skulle være fundne imellem_^Ruinerne. Saa-

danne Offerborde omtales oftere i Indskrifter.

I det foran Bygningen liggende Rum findes langs med

Klippevægene og foran dem en Mængde større og mindre firkan-

tede Stene. Om de have tjent som Fodstykker for Statuer, eller

om de have været benyttede paa en eller anden Maade ved Offer-

maaltiderne, er ikke let at afgjøre. Ligefor Indgangsdøren, i

en Afstand af SVa M. fra den, findes et Hul, der var fuldt af

Kul og Aske; men om dette er Levninger fra det gamle Alter,

eller om det skriver sig fra senere Tider, vide vi ikke. Endnu

længere fremme, omtrent der, hvor Kløften udvider sig til den

brede Terrasse, findes en cirkelrund Marmorblok af omtrent 3

Ålens Brede. Den hviler paa en ligeledes rund Afsats af Klip-

pens egen Granit, og den maatte snarere kaldes en Marmorring

end en Marmorblok, thi Midten er aaben, og Marmoret omgiver

en Hulning i Klippen som Randen om en Brønd eller som Over-

Til Sammenligning kan anfores hvad Le Bas i Revue archéologique 1844,

p. 427 fortæller om Udgravningen af det lille Artemis Tempel i Messene.

Han fandt 'un piedestal creusé å la partie supérieure pour y placer une

statue, et une sorte de vasque carrée qui peut-étre était destinée å re-

cevoir un bassin en bronze contenant l'eau lustrale ou le sang des vic-

tlmes immolées dans les sacrifices« (?). Senere fandt man nogle Brud-

stykker af Statuen, navnlig "un pied chaussé d'un brodequin k large et

épaisse semelle, tenant encore a une base circulaire qni s' adapte par-

faitement au trou pratiqué dans le piedestal«.
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delen af el stori og tykt Lerkar eller en Tønde (nl&og). Uvor

dyb Hulningen indvendig er, angives ikke. Der siges kun, at

den indre Side af Marmoret er ikke hugget glat, og at tre Hul-

ler i den indre Cirkelrand vise, at der har været sat et Metal-

kar ned i denne Hulning.

Der er altsaa ingen Tvivl om at det har været en Hellig-

dom; del er kun et Spørgsmaal, om vi nærmere kunne forklare

Enkelthederne og angive, hvilken Guddom den har været ind-

viet til.

Burnouf havde allerede inden han lod Udgravningen fore-

tage, dannet sig sin bestemte Mening om dette Spørgsmaal, og

han fandt ingen Grund til at forlade den senere. Han var over-

bevist om at Delos, som Midipunktet i Archipelaget og som

Solguden Apollos maatle være et Centrum for ældgamle astro-

nomiske Iagttagelser. Og naar Scholierne til det fantastiske Sted

i Homers Odyssé, XV, 403 fl. : Nfjoog Tiq^vqir] xix?.ijax(Tai o.s.v.,

fortalte, at der paa Syros fandtes en Hule, tværs igjennem hvil-

ken man kunde iagttage Solen ved Sommersolhverv (smign. Po-

siHpo Grotten ved Napoli i Slutningen af Marts), saa troede han

fast paa Tilværelsen af en saadan Hule, men antog, at det var

en Misforstaaelse al henlægge den til Syros; den maatte ligge

paa Delos, og uden Tvivl være at søge i del h^r omtalte Klippe-

tempel. Han fandt en Bestyrkelse i Fodstykket med Statuens

Fødder; de syntes ham at slaa i samme Stilling som den Bel-

vederiske Apollo. Om saa var, vilde dette rigtignok Intel be-

vise; men det er heller ikke Tilfældet; den bevarede venstre

Fod hviler plat ned paa Jorden; Fødderne staa som paa saa

mange gamle Gudebilleder. En anden Bestyrkelse fandt han i

den ovfr. beskrevne Marmorrand i Forgaarden, hvori der havde

været indsat et Broncekar. Han ser deri del Bækken, Cortina,

som Vergil omtaler i Æneiden HI, 92, hvor Æneas paa Delos

henvender sin Bøn til Apollo, og denne svarer. «Man syntes

at høre Kjedlen brøle fra det aabnede Allerhelligste« (muglre

adytis cortina reclusis). Jeg vil her ikke tale om at det omtalte
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i Marmorranden nedsatte Broncekar ikke stod i etAdyton, hvor

Ingen maatte komme ind, men i den aabne Forgaard, hvor Alle

kom hen; men ligesom Enhver ser, at Vergils Skildring er laant

fra Delphi, saaledes er det jo almindelig bekjendt, at Cortina

er Bækkenet paa Trefoden, hvor den spaaende Præstinde sad,

og ikke en i Jorden nedgravet Beholder. Havde Burnouf ikke

været saa fast i sin forudfattede IVIening, vilde det næppe være

faldet ham ind at lade Apollo blive dyrket i en Hule; det er jo

hverken Hekate eller den persiske Mithras, vi have med at gjøre,

men den straalende Phøbos. Det vilde ikke have undgaaet ham,

at denne Bygning ikke kan være et Tempel for Apollo, eller for

nogen anden olympisk Gud, af den Grund at det vender imod

Vest. Dette forudsætter nødvendig enten at det maa være et

Heroon, saa at den Guddom, der æres deri, er en af dem, der

bo i det mørke Vesten, eller en Helligdom for en Local-Gud-

dom, der netop var knyttet til dette Sted. Af det Første er der

ingen Spor, men det Sidste turde vise sig sandsynligt.

Øen Delos lider nu til Dags i høi Grad af Vandmangel; den

har maaske kun en eneste virkelig Kilde eller Brønd, der ligger

i den nordligste, flade Del af Øen. I Oldtiden søgte man ved

talrige Gisterner at raade Bod paa Trangen; men det er ogsaa

sandsynligt, at Øen ikke har været fuldt saa tør som nu. De

Gamle tale om Floden Inopos paa Kynthos Bjerget, ved hvis

rindende Vand Leto fødte de guddommelige Tvillinger*). Det

har ikkun været en lille Bæk, og dens Vandstand har været

meget forskjellig efter Aarstiden; man fortalte, at den stod i

Forbindelse med Nilen, og at naar Nilens Vand steg, voxede

ogsaa Vandet i Inopos-); men selve disse Skildringer tyde dog

') Homers Hymn. ApoU. Del. 14 ff.:

Xalgt fidxaiQ' (6 /trjiol, intt réxts uyXaa Tfxpct

,

'AnoXkcjva civccxTa xat "Aqjffitv ioxécuQuv

^

xéxh/uff^ TiQog fÅKXQov oQog xat Kvv&i,ov ox&of

cly^oTcUM 'foivixoi én' 'lyoinoio (jésSQoiS-

2) Kalllmach. Hymne til Delos 206 IX.:

"E^STO d" 'Ivuinoto naQa qoov, ovts ^u^iotov
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paa at deu aldrig har været ganske blollel for Vand. Slrabo

fortæller, at ovenover Apollos og Letos Ueiligdomme ligger del

nøgne og stenige Bjerg Kynthos, og en ikke stor Flod, Inopos,

løber igjennem Øen*). Nu søger man forgjæves efter en saa-

d;in virkelig Bæk, der har Vand hele Aaret rundt, og tidligere

Archæoioger have ment al finde Inopos i den ovfr. omtalte Kilde

paa Øens nordre Ende, skjøndt dette paa ingen Maade kan for-

liges med Strabos Ord. Den virkelige Inopos er uden Tvivl del

Elveleie, som begynder umiddelbart under den her omtalte Hel-

ligdom og løber ud i den Bugt paa den sydlige Del af Vestsiden,

som kaldes Porto Furni. Delte erkjendte og udtalte Leake be-

stemt; man kunde allerede ane det efter Tourneforts Kaart; nu

er det riglig angivet af Kiepert i hans Alias-). Hvor stor Pris

de Gamle satte paa dette nu for Størstedelen tørre Flodleje,

fremgaar deraf, at dels Bredder paa flere Steder sees om-

hyggelig indfattede med Marmor.

Det ligger altsaa nær al lænke sig, at det lidt ovenfor lig-

gende Khppelempel eller.Huletempel har været indviet til Inopos,

og at det var hans Statue, der stod der. Del er bekjendl nok,

at man fra ældgammel Tid ofrede til Flodguderne i Helligdomme

ved Kilderne. Allerede i lliaden omtales, hvorledes Pelevs lover

Sperchios , at hvis hans Søn kommer frelst hjem fra Troja , vil

han ofre ham 60 Væddere ved Kilden, hvor han har sin Hellig-

dom og sit rygende Alter^). Den Tvivl, der er bleven ytret, om

de gamle Grækere skulde have brugt Kullusbilleder af Flodguder^),

yala joi' i^avirjaiy oTt nkrj(toyTt ()(é&(J(p

Ntlkoi dno XQtifAvolo xaréfj^fTat Al^ionriOi.

Smig. HyniD. Dian. 171. Strabo VI, 2, 4. Pausan. II, 5, 2. Plin. H.

N. 11, 102, 229.

M Strabo X, .5, 2: vniQXtiTca de 7^? nokéiug oqos il/tXoy 6 Kvpf^oi /.at

rQaxi), noTa/uog di dtaQ()(t ttjv v^gov 'Ivconoi ov /uéyai.

^1 Leake, Northern Greece III, p. 102. Smig. Ross, Inselreisen 1, S. 31.

Bursian, Geographie v. Griechenland II, S. 452.

') Hem. Uiad. XXIII, 148: ii ntiydg, o&i' lot li/néyoi ^u}/n6i n &vrjéts.

*} Hermann Gottesdienstliche Alterthumer 14, 14.
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kao kun kaldes besynderlig, selv om der ikke lod sig anføre

mere end ét bestemt Bevis derimod, nemlig Ælians Beretning

om at Akragantinerne fremstillede Floden Akragas, der havde

givet Staden Navn, som en smuk ung Mand og ofrede til ham

i denne Skikkelse*); men vi skulle strax nedenfor anføre endnu

et afgjørende Bevis, i Indskriften fra Andania. Hvad Localiteten

angaar, saa er det jo ogsaa tilstrækkelig bekjendt, at de Gamle

tænkte sig Flodguderne boende i Huler, hvorfra Floderne vældede

ud, saa at et saadant Huletempel netop maatte synes passende

for en saadan Gud. Et berømt Exempel paa en saadan Hellig-

dom fra en senere Tid er den saakaldte Egerias Grotte uden

for Rom, eller, for at nævne den med sit rette Navn, Flodgu-

den Almos Helligdom, under hvis smukke murede Hvælving den

kjølige Kilde endnu bestandig vælder frem, medens Flodgudens

Statue, som man fandt over den, nu er borttaget. Men, vil

man sige, var den deliske Helligdom Flodgudens, maatte Flod-

lejet gaa igjennem Hulen selv. Hertil kunde for det Første

svares, at ogsaa denne Kløft efter Regnskyl maa blive fuld af

Vand og afgive sit Bidrag til Inopos, men dernæst ogsaa, at

naar man ikke vil nøjes med et Alter under aaben Himmel,

men vil bygge et Tempel med en Statue i, er det lige saa

naturligt at lægge dette ved Siden af Kilden, som at gjøre

Templet selv til en Fontænebygning. Saaledes bar man sig i

det Mindste ad ved Clitumnus i Umbrien , hvoraf den yngre Pli-

nius har givet en saa smuk Beskrivelse. Han udbreder sig først

vidtløftig over den mægtige, krystalklare Kilde med det kjølige

Vand og de skyggefulde Bredder, og fortsætter derpaa-): «ved

Siden af den ligger et gammelt og helligt Tempel; deri staar

1) Ælian. Var. Hist. II, 33.

') Plin. Ep. VIII, 8, 5: »Adiacet templum priscum et religiosum; stat Cli-

tumnus ipse amictus ornatusque prætexta .... Sparsa sunt circa sacella

complura totidemque dii. Sua cuique veneratio, suum nomem, quibus-

dam vero etiam fontes; nam præter ilium quasi parentem ceterorum sunt

mineres capite disereti , sed flumini miscentur.
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Clilumniis selv, klædt i Toga prætexta«. Rundt omkring, for-

tæller han, er der flere mindre Kapeller for andre Guder, der

hver have sit Navn og dyrkes paa sin Maade. Oe fleste af dem

ere de mindre Kilder, der forene sig med Hovedstrømmen, og

som efter de Gamles Forestilling og Udlryksmaade kaldles hans

Børn. — Jeg kunde ogsaa gjøre opmærksom paa det pragtfulde

Tempel, Kejser Hadrian lod opføre lige over Hovedkilden eller

Hovedbassinet, hvorfra den store Vandledning udgik, som forsy-

nede Carthago med Drikkevand*); men det maa rigtignok siges,

at vi ikke vide om dette Tempel har været indviet til Kildens

Guddom eller mulig til en hel anden. I alt Fald tilhører det,

ligesom de to foran nævnte Exempler en Tid, der er saa meget

senere end den Helligdom, vi her beskjæftige os med, at Lig-

heden ikke vilde betyde stort.

Et ældre Exempel findes maaske i Messene, hvor Le Bas

paa Skraaningen af Ithomebjerget fandt et Huletempel, hvis Væge

og Gulv vare beklædte med et meget haardt Lag «Stuk», som

kunde det være en Cisterne, og hvis Fagade dannedes af en

Søjlegang af 5 plumpe Søjler. Le Bas vover ikke at udtale

nogen Mening om denne Bygnings Bestemmelse; men Curtius,

der sammenligner den med Fontænebygningen ved Pirene paa

Akrokorinth, mener her at finde Kilden Klepsydra, som Pausa-

nias omtaler paa Vejen op ad Ithomebjerget. Han formoder, at

man i sin Tid har ledet en Vandaare her igjennem. Dette er-

klærer rigtignok Wilhelm Vischer, efter at have undersøgt Stedet,

for en Umulighed, men, hvis Hulen ikke har ligget langt borte

fra den omtalte Kilde, kunde det derfor gjerne være en Hellig-

dom indviet til dens Guddom^).

Et sikrere Holdepunkt giver et andet Mindesmærke , som er

') Restavreret af Philippe Caillot. Revue archéologique 1873 Novemb
, p.

292-301. PI. XXII.

') Se Le Bas i Revue archéologique 1844, p. 432. Gurtius, Peloponnes.

II, S. 147. Vischer, Erinnerungen aus Griechenland, S. 448. — Pausan.

IV, 33, 1.
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fundet i samme Egn af Hellas, deu store Indskrift fra Andania,

som Sauppe har udgivet i 8de Bind af Gottinger Videnskaber-

nes Selskabs Afhandlinger 1859. Denne Indskrift indeholder et

udfOTligt Regulativ for Afholdelsen af Demeters Mysterier og de

dermed forbundne Fester. Disse ældgamle Mysterier bleve efter

Messeniens Gjenoprettelse ved Epaminondas ogsaa kaldte til Live

igjen. Man fortalte, at Argieren Epiteles, Epaminondas' Med-

hjælper i dette Foretagende, havde en Drøm, hvori han fik Be-

faling til at grave paa et vist bestemt Sted for at frelse den

gamle Kone, som der laa indesluttet i et Kobberkamraer. Ved

Gravningen fandt han en Kobber- (eller Bronce-) Krukke, og i

denne laa der en tynd, sammenrullet Tinplade, hvorpaa de store

Gudinders Mysterie-Anordning stod opskrevet; det antoges at

Aristomenes i sin Tid, da det viste sig, atMessene maatte bukke

under for Sparta, havde nedgravet den. Man samlede altsaa de

endnu levende Medlemmer af de gamle PræstefamiUer , og ved

Hjælp af en i disse Sager kyndig Mand, den attiske Lykomide

Methapos, indrettedes der i Messene Demetersmysterier, der i

Hellighed kun stod tilbage for de elevsinske*). Dog synes de i

Aarenes Løb at have tabt sig noget, indtil en vis Mnasistratos

tog sig af dem , og formodentlig ved Legater eller andre Penge-

gaver gjorde det muligt at fejre dem med tilbørlig Glans. Det

er de i denne Anledning tagne udførlige Bestemmelser, hvoraf

den omtalte Indskrift har opbevaret en stor Del. Festen holdtes

i Nærheden af det gamle Andania og Oechalia i den Karneiske

Apollos Cypres-Lund, Idnok^covog Kagveiov aXaog, to Kagved-

Giov% Der saa man, efter Pausanias, Statuer af Apollo Kar-

neos, Hagna og Hermes med Vædderen paa Skuldrene. nHagna«

siger han «er et Tilnavn for Kore, Demeters Datter; men der

vælder Vand op of en Kilde lige ved Billedet« •''). At Kore eller

') Se Pausanias IV, 26, 6. 27 , 2. 1, 5.

^) Saaledes Indskriften; hos Pausanias IV, 33, 5 skrives mindre rigtigt to

KctQvdaiov^

') Pausan. IV, 33, o: Qéwp ét dydlfxuTa 'AnoXXtavoi ian KaQveiov [xai



Persefone skulde kaldes Hagna, den Ilene, er maaske ikke i sig

selv usandsynligt; men hvorfor staar ikke Moderen ved Siden

af hende som hun plejer? Af Indskriften synes snarere at frem-

gaa, at Hagna er Kildens Navn, og at det var Kildens Guddom,

hvis Statue stod ved Siden af den, og som man et Par hundrede

Aar senere gjorde til Persefoue. Vi ville aftrykke hele det Stykke

af Indskriften , vi her have Brug for, nemlig de to Paragrafer

om Kilden og om Thesavrerne*}.

IJegl tac xgcti'ag. Tag ås xgcévag tåg wvofxaGftévac åitx

TUtv dgxceicov éyygdcfojv Ayvåg^ x«» tov ysysfijuévov noti tq

xgdvq dyakfiaiog tav STTi^éXe^av s'j^étoi Mvaaiatgatog^ scog

åv ^eZ, x«t fistexftM ftétd tæv tsgui' tav is Svaiåv xai toov

fAVGitjgicov j xal oGa xa ol &vovtsg notl tq xgdvq tgané^oavii^ xai

tdov &V(idtoiv td déguata kafi^avétoo Mvaaidtgatog, tdov ås åiacfo-

gcov Oda xn ol &vovtfg noti tq xgdvq ngoiiO^^vti' ij sig tov ^'/tj-

aavgov , otav xataGxsvaG^sT, SfÅ^dkcovu, Xafji^avétco Mvaoi-

fftgatog lO tgitov (iégog, td ås åvo fiégt], xai av ti di'dd^sfta vno

tdov &vc!ia^6vtoov dvatid^rjtai, Isgd saica tcov d^scov' d ås isgsvg

xai ol Isgoi énifiéXstav sxovtoo oncog and tcov åiacpdgcou dvccx^é-

fiata xataGxsvd^rjzai tolg d^soig , d av tolg Gvvéågoig åo^si.

QqGavooav xataCxsvdg. Ol Isgoi xatsdtayiévoi év tw vs stsi

snifxéXsiav sxovtco (istd tov dg^itéxtovog onæg xataffxsvaoS-^vti

0-^aavgoi kiS-ivoi åvo xXqxioi, xai x(^g<*^dvt(o tov fisv sva sig

tov vaov tæv Msydlcov i^swv, tov ås dXXov noti tq xgdvq ^ sv

M av tonoi åoxsT aviotg dacfaXæg s'^siv, xai snid-évtco xXqxag, xai

toi) fisv nagd tq xgdvq éxétoav tav étégav xXqxa Mvaoiatgatog,

tav ås diégav ol Isgoi, tov ås sv tw vam sxovtco tdv xXqxa ol

Isgoi xai dvoiyévto) xat åviavtov loig (ÅvatTjgiotg xai to i^agi&-

Ayytji^, xal 'Eg/urj? 'ffQoiv xqiov. jj cf« 'Ayptj KogtjS Ttjs Jfj/utjTQOs

iajiv inixlriatg' vdtug dé åviKSiv ix Tttjy^S nag' avro ro nyak/ua. Det

manglende xat 'Ayvrji er tilføjet af Sauppe i Abhdl. d. Gotting. Gesellsch.

VIII, S. 224.

M Abhandl. d. Gesellsch. d. Wissensch. zu GoUingcn VIII, S. 241, Indskrif-

tens Lin. 85 S.
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fxi^Okv éiaffOQOv f^ éxaråQov tov •i^rjOavgoi ;^wpi$ ygdWavTeg

iiatvtyitdvtui , dnoåovtui dt xai MvaatGrgdio) to j^ifofxavov aviiS

6td(fO(jov , xa&cog sv zto diayQafiftazi yéygamai.

(I Om Kilden. For den Kilde, som i de gamle Skrifter kal-

des Hagna, og den Billedstøtte, der stod ved Kilden, skal Mna-

sistratos bære Omsorg saa længe han lever, og han skal deltage

med de Hellige i Ofringerne og Mysterierne og have Del i det,

som de Ofrende fremsætte paa Bordet ved Kilden, og han skal

have Offerdyrenes Huder; men af de Penge, som de Ofrende hen-

lægge ved Kilden eiler nedlægge i Skatkammeret (Thesavren),

naar det bliver indrettet, skal Mnasistratos have Trediedelen,

men de to Trediedele og de hellige Gaver (Anathemata), der

skjænkes af de Ofrende, skulle være hellige til Guderne, og

Præsten og de Hellige skulle sørge for at Pengene anvendes til

Udførelsen af hellige Gaver til Guderne efter Raadets Bestem-

melse.

Om Indretningen af Skatkamre. De HeUige, der ere ind-

satte i det oode Aar (d. e. i indeværende Aar), skulle i Forening

med Architekten sørge for at der blive indrettede (eller opførte)

to vel tillukkede Stenskatkamre, og de skulle sætte den ene i

de store Gudinders Tempel, den anden ved Kilden paa det Sted,

hvor det synes dem at være sikkert, og de skulle sætte Laas for

dem. Til det ved Kilden skal Mnasistratos have den ene Nøgle,

og de Hellige den anden; men til det i Templet skulle de Hel-

lige have IS'øglen. De skulle aabne dem hvert Aar under My-

sterierne; de skulle opskrive de Penge, der udtælles af hvert

Skatkammer for sig, og mdbetale dem, og de skulle give Mnasi-

stratos det ham tilkommende Beløb, som der staar skrevet i An-

ordningen ».

Billedstøtten for Kildens Gudinde, Ofringerne til denne Gud-

dom og Bordet, hvorpaa Ofringerne lægges, synes uden Videre

at kunne anvendes til Forklaring af den deliske Helligdom, men

maaske lader Ligheden sig forfølge endnu videre. Der er i det

aftrykte Stykke af Indskriften megen Tale om de i Festen Del-
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tagendes Peogebidrag og de Thesavrer, der vare bestemte til at

modtage disse. En saadan Ydelse af Bidrag, i Regelen meget

smaa, men ikke uden Betydning ved deres Mængde, var sikkert

meget almindelig i Oldtiden. Romerne kaldte dem s tip es. Se-

neca omtaler dem bl. A. i 7de Bog de Beneficiis, Cap. 4,6:

•lOmnia deoriim simt; lamen et dis donum posuimus et stipem

iecimusn. Især omtales de ved Floder og Kilder, saasom ved

Nilen i Nærheden af Philæ, paa det Sted, de Indfødte kaldte

Nilens Aarer — Seneca Quæst. Nat. IV, 2, 7: «in hæc ora sti-

pem sacerdotes et aurea dona præfecli, cum solemne venit sa-

crum , iaciunt« — og ved Clitumnus — Plin. Ep. VIII, 8, 1:

«lato gremio patescit purus ae vitreus, ut numerare iactas stipes

et reluctautes calculos possis« — . Paa disse to Steder kastede

man dem altsaa i Vandet selv; men nok saa almindeligt var det

vistnok at putte dem i en Sparebøsse eller gjemme dem i et

Skalkammer, at de kunde komme til virkelig Brug. Varro, i ote

Bog de lingua Latiua g 182, gjør sig Umage for at forklare Or-

dets Etymologi. Han gjør det paa siniMaade, uheldig som Ety-

mologj men ikke uden Nytte for Oldgranskningen. Han mener, at

stips kan komme af det græske Ord aioi^ij eller, hvad der om-

trent er det Samme, af det latinske stipare, at pakke sammen;

thi, siger han, i den Tid da man ikke havde andre Skillinger

(asses) end Kobberstykker af et Punds Vægt, lagde man dem

ikke i en Æske eller Pengekiste (arca), men pakkede dem sam-

men eller opstablede dem i et Gjemmekammer (in aliqua cella).

De sammenpakkede Kobberstykker bleve altsaa kaldte stipes; og

endnu den Dag idag kalder man det stipes, naar man efter gam-

mel Skik give Skillinger til Gudernes Skatkamre («ut tum insti-

tutum, etiam nunc diis cum thesauris asses dant, stipem di-

cunt»). Det var interessant at vide, hvorledes disse Thesauri,

som Varro omtaler og hvorom vi fandt udførlige Bestemmelser

i den messeniske ludskrift, have set ud. Selvstændige Bygnin-

ger kunne de næppe have været, men i det Højeste særlig af-

lukkede Rum i Templerne; men det forekommer mig langt sand-
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synligere, at del har været et Slags slore Sparebosser, omtrent

som Faltigblokkene nu til Dugs. Smaa Lersparebøsser, med en

smal Ridse til at pulte l'engeue ned igjennem, ligesom de bru-

ges i vore Dage, vare almindelige i Oldtiden, og findes ofte i

Antiksamlingerne; hvorfor skulde man ikke have havt større af

samme Art til de større Indsamlinger? Indskriften siger, al der

skulde anbringes en saadan, med forsvarlig Laas for, i Nærhe-

den af Kilden paa et sikkert Sted. Skulde det ikke være en saa-

dan Thesavros , vi have i del i Klippegrunden nedsænkede og

med den massive Marmorrand sikrede Broncekar toran den De-

liske Inopos' Helligdom? Den ligger saaledes, at Enhver kan

komme til at lægge sin Skjærv deri, og et forsvarligt Laag med

en god Laas kunde nok sikre den imod Uvedkommendes Angreb.

Det her Ytrede er selvfølgelig endnu kun en Formodning, men

den forekommer mig al ligge saare nær, og jeg har ikke be-

tænkt mig paa al fremsætte den i det Haab at den, naar Op-

mærksomheden først var henvendt derpaa, maatte kunne finde

Bestyrkelse ogsaa fra andre Sider.
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Siluridæ novæ Brasiliæ centralis

a clarissiino J. Reinhardt in provlncia Minas-geraés circa

oppiduliim Lagoa Santa, præcipue in flumine Rio das

Velhas et alfluenlibus colleclæ, secundum characteres essen-

tialcs breviler descriptæ a

Chr. liitkeii.*)

1. Trichomycterus hrasiliensis {Vihåi), Tentacula oralia lon-

gitudinem capilis el sextam partern longitudinis totalis fere

æqnant; radius pectoralis primus in Glum brevem productus;

setæ interoperculares triseriatæ, exteriores quoque fere rectæ
;

longitudo regionis setiferæ interopercularis spatium nares poste-

riores separans æquat. Coior in utroque sexu fuscus, vittis

longitudinalibus utrinque tribus coeruleo-iacteis
,
plus minus di-

stinclis, maculis rotundis obscuris dense pictus, rarius unicolor

obscurus. Numerus radiorum: D:ll (4 + 7); P:7; V: 5;

A: 9 (4-f-5). Longitudo 6 uncias attingit. Habitat in Rio das

Vel has et affluentibus.

2. Plecostomus lima (Rhdt); Statura minor; obscuro-macu-

latus; apex rostri nudus, area ovali granulata utrinque in labio

superiore; superficies ventralis «granulata»; oculi sextam partem

capitis, dimidiam frontis æquantes; corpus haud carinatum, indi-

stincte angulatum; caput longius**) quam lalius, tertla corporis

parte nonnihil brevius, radium pinnæ dorsalis primarium , slatu

deprcsso pinnam adiposam fere altingenlem, in adultis æquans
;

pinna dorsalis prima spatio pinnas dorsales separante longior;

*) Descriptionis ubeiioris prodromus; Characinæ iiovæ mox sequcntur.

**) Usque ad finein processus parietalis (in Eypostoviatinis).
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radius pectoralis primus latitudinem capilis longitudine æquans,

basio pinnæ ventralis attingens. Numerus radiorum ut solet:

D: 1.7; P: 1.6; V: 1.5; A: 1.4 (rarissime 3); C: 1.14.1. Lon-

giludo 6 uncias liaud attingit. Habitat in rivulis flumini Rio

das Vel has affluentibus.

3. PI. FrancisciLV^. Slatura spectabilis ; maculis minus ob-

scurisgultatus; apex rostri et labrum superius omnino granulata;

superficies ventralis granulata; oculi sexta parte longitudinis

capitis et dimidia latitudinis frontis pauUo minores; corpus

haud carinatum, indistincle angulalum; caput longius quam la-

tius, tertia parte longitudinis corporis*) brevius; radius dorsalis

primus caput fere longitudine æquans, statu depresso pinnam

adiposam haud attingit; pinna dorsalis prima spatio pinnas

dorsales separanle longior; radius pectoralis primus caput lon-

gitudine æquatj ultra basin radii ventralis primarii longe produc-

tus, mediam partem hujus pinnæ tamen haud attingit. Numerus
radiorum præcedentis: D: 1.7; P: 1.6; V: 1.5; A: 1.4; C: 1.14.1.

Longitudo: unciæ X. Habitat in flumine Sti. Francisci.

4. Doras marmoratus Rhdt. Caput (ad sinum galeæ po-

sleriorem) tertiam partem longitudinis totalis (ad apices pinnæ

caudalis furcatæ) æquat; radius primus spinosus pectoralis duas

parles capitis nec non processum scapularem ensiformem,

haud spinosum longitudine superat; radius spinosus primus

dorsalis pectorali brevior, antice solummodo serratus; pinna adi-

posa dorsalem veram longitudine æquat; cauda supra et infra

ante pinnam caudalem sculellis imparibus pluribus armata; scu-

tella lateralia utrinque 31, haud alta, spinis nonnullis in mar-

gine postico, anteriora altiora. Color marmoratus. Numerus

radiorum D: U; P: 1.8; V; 6; A: 12 (3.9). Longitudo:

unciæ X. Habitat in flumine Rio das Velhas.

5. Auchenipterus lacustris Rhdt {A, galeato affinis). Lon-

gitudo capitis tertiam parlem longitudinis totalis (pinna caudali

*) "Longitudo corporiS" longitudini lotali, pinna caudali excepta, æqualis.
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excepta) parum siiperal; galea lævis, plus minus dislincle ver-

miculo-foveolata; processus scapularis (parle subcutanea excepta)

mediam partern radii spioosi pectoralis allingit; fossa frontalis

angusta, plus minus dislincla; maxilla inferior superiori nonni-

hil longior; tenlacula supramaxillaria apicem processus scapularis

attingunt, inframaxillaria lateralia paulo breviora, anteriora ultra

oculos extremitatem tendunt; radius spinosus pinnæ pectoralis

quintam partern vel ^ns longitudinis totalis (pinna caudali baud

excepta) æquat, utrinque forliter serratus, ceterum lævis; dorsalis

brevior, dimidiam capitis longitudinem æquans vel subæquans, lævis,

rarius antice subtuberculatus; pinna caudalis obllquiter rotundata.

C ol or fuscus , maculis obscurioribus. Numerus radiorum:

D: 1.6; V: 1.7; V: 6; A: 24—25. Longitudo 6 uncias baud

attingit. Habitat in flumine Rio das Velhas et in lacu Lagoa

Santa dicto.

Gianidium Llk. (nov. genus Doradinum^ differt a Centro-

mochlo capite baud galeato). Caput cute molli obtectum; fis-

sura brancbialis brevis; oriGcia nasalla baud approximata; rictus

oris mediocris; filamenla oralia 6 cylindrica, mandibularia brevia,

duas series formantia; dentes maxillares velutini, palalini nulli;

pinna dorsalis brevis, ventralibus longe præposita, spina rigida

radiisque furcatis 5 suft'ulta; analis brevis; adiposa minuta; ven-

trales radiis 6; statura parva.

6. GI. albescens (Rhdt). Teres, poslice compressum, an-

tice rotundatum; caput quintam partern longitudinis totalis (pinna

caudali furcata baud excepta) æquat; oculi sat magni, cute obteeti,

diamelro quintam partem longitudinis capitis superante, spatium

vero interoculare dimidium baud æquante; tentacula supra-

maxillaria extremitatem operculi brancbialis attingunt, non vero

basin pinnæ pectoralis, cujus radius spinosus validus, latus, fortiter,

intus principue, serratus, tres partes capitis longitudinis æquat;

dorsalis brevis crassus, antice supra subserratus, appendice ar-

ticulato molli longiuscuio præditus. Numerus radio rum:

D: 1.6; P: 1.6(5); V: 6; A: 13(4.9) (rarius 4.8) Color fusco-
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albescens , interdum indistincte maculatus. Longitudo 4^/4

iincias allingit. Habitat in flumine Rio das Velhas cum

affluentlbus.

Bagropsis Ltk. (novum genus Pimelodinum inter Piratingas

et Pseudariodes intercalandum). Cutis haud reliculata; corpus

teretiusculum; caput depressum; rostrum haud produclum; maxilla

superior nonnihil longior; oculi sursum fere spectantes, margine

supraorbitali libero; galea haud granulata, tenuiter slriolala, cute

lenui obducla; filamenta oralia teretia sex; dentes palatini in

acervos qualuor dispositi, vomerini a palalinis longe sejuncti;

pinna dorsalis anterior brevis, radio primario gracili rigido, mollibus

6, posterior adiposa haud radiata, sat longa; ventrales sub radiis

ultimis pinnæ dorsalis insertæ, radiis sex, analis brevis, caudaiis

furcata.

7. B. Reinhardti Ltk. Capilis longitudo quartam partern

longitudinis totalis (usque ad furcam caudalem) æquat; altitudo

dimidio minor, lalitudo sextam partern longitudinis totalis (usque

ad extremitates pinnæ caudaiis f'urcatæ) æquat; oculi fissuræ

branchiali quam rostri apici nonnihil propiores, diametro spatio

interoculari dimidio minore, capitis longitudinis vero septiraam

partern æquante ; acervi dentium palatini majores , vomerini

ovales minuti ; tentacula supramaxillaria apicem pinnarum

venlralium (vel ultra, in junioribus), mandibularia externa fossam

axillarem (vel ultra), interna fissuram branchialem (vel ultra)

attingunt ; radius primarius pinnæ dorsalis supra postice sub-

serratus, capitis dimidia longitudine longior; pectoralis curvatus,

rigidus, latiusculus , intus forliter serratus; pinna adiposa anali

fere duplo vel plus duplo longior. Numerus radio rum: D:1.6;

P: 1.10; V: 6; A: II (3.8); B: 10. Golor in vivis supra

aureo-viridis, interdum fusco-maculatus, infra lacteus. Lon-

gitudo pedalis. Habitat in flumine Rio das Velhas.

Pinielodus Lac. (Char. emend.). Caput galeatum, granula-

tum, processu occipitali os interspinale selliforme attingente; radius

spinosus pinnæ dorsalis valida, rigida. [Pseudorhamdiæ Blkr. pars).
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Sectto c. Hostrum atlenuatum, angustum, acuminatum, fere

conicum, ore minuto, labiis dilatatis dentibusque paucis; piona

adiposa eiongala.

8. Pimelodus Westermanni Rhdt. Formå sat gracilis, cor-

pus et caput modice compressa; roslrum angustum, elongatum;

os minutum, inferum, labiis liberis tumiduiis revolulis circum-

datum, dentibus intermaxillaribus nullis, mandibularibus

perpaucis, minutis. Caput quintam partem longitudinis totalis

(cum pinna caudali) æquat, cute lenui parlim tegilur, galea

vera et processu occipilali slriolalis granulalisque tamen excep-

tis. Oculorum diameter quintam partem longitudinis capilis

tere æquat, spatio oculos separante paullo minor. Iladius spi-

nosus pinnæ dorsalis sat validus, leniter incurvus, acutus, antice

lævis, postice supra imprimis serratus, capitis longitudine ab

apice rostri usque ad insertionem radii dimidio minor, quinta

vero parte longior radio spinoso pectorali latiorl, intus extusque

serrato. Spatium pinnas dorsales separans dorsali anteriori

longior sed pinna adiposa, analem plus duplo superante, multo

brevior. Tentacula maxillaria basin vel furcam pinnæ caudalis

attingunt, mandibularia externa basin pinnarum pectoralium, in-

lerna fissuram branchialem. Numerus radiorum: D: 1.6;

P: 1.10 (9); A: 12—13 (4.8—9); V: 6. Color argenteus,

supra, in vivis, griseus vel griseo-viridis, maculis nonnullis indi-

stinctis. Longitudo: 9V2 unciæ. Habitat in flumine Rio

das Ve Ib ns.

Pseudorhatndia Blkr. (Char. emend.) Caput nec galeatum

nec granulatum, cute moUi nuda omnino tectum; processus

occipitalis os interspinale primum attingit; radius spinosus pinnæ

dorsalis rigidus, sat validus.

9. Fseudorhamdia fur mhdl. Præcedenti habitu simillima;

caput corpusque modice compressa, roslrum angustum potius

quam lalum, maxilla superiore prominula, os mediocre, labio li-

bero revoluto plane fere circumdalum, area denlifera maxillæ

superioris inferiori angustior; caput cute lenui molli omnino tee-
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tum, haud granulatum; longiludo totalis usque ad extremitatem

superiorem pinnæ caudalis profunde furcatæ longitudinem capitis

quinquies et dimidio superat; diameter oculi latitudinem frontis (spa-

tium interoculare) æquat; capitis longitudo quadruplum huius terlia

parte superat. Radii spinosi pinnæ dorsalis et pectoralis æquales,

quarta parte longitudine capitis breviores, dorsalis crassiusculus,

rigidus, acutus, fere rectus, antice lævis, postice supra fortiter

serratus, pectorales latiores et magis curvati, antice parte intima

serrulati, postice fortiter usque ad apicem serrati. Pinna dor-

salis prima spatium interpinnale fere æquat, adiposa anali duplo

vel plus duplo longior. Tentacula maxillaria basin pinnæ caudalis,

breviora mandibulæ tentacula basin pinnæ pectoralis attingunt.

Numerus radiorum: D: 1.6; P: 1. 10; A: 14 (4.10); V: 6.

Golor fuscus, indistincte maculatus. Longitudo uncias 8'''/4

attingit. Habitat cum præcedente.

10. Ps. vittatus Kr. Statura parva, formå breviuscula,

summa altitudine sextam vel septimam partern longitudinis tota-

lis æquante, longitudine capitis quinlam partern. Diameter ocu-

lorum quintam partem capitis longitudinis æquat, duas vero

partes spatii interocularis. Caput cute moUi omnino tectum, pro-

cessus occipitalis angustus scutum dorsale (inlerspinale) parvum

attingit; os frontem latitudine æquat. Tentacula superiora api-

cem pinnarum ventralium attingunt vel superant, inferiora ex-

terna ad apicem pectoralium haud.protensa sunt. Radius dor-

salis spinosus tenuis , rigidus tamen et acutus, utrinque api-

cem versus subserrulatus, dimidiæ longitudini capitis æqualis

vel longior, pectorales validiores, antice prope basin indistincte

crenulatos, apicem versus vero distincte dentatos, postice fortiter

in parte intima serratos, fere æquans. Pinna adiposa dorsali

vera vel anali duplo vel plus duplo longior. Numerus radiorum:

D: 1.6; P: 1.9; V: 6; A: 12—13 (4.8—9). Color subfuscus,

stria obscura laterali longitudinali utrinque. Longitudo 3^9

uncias haud superat. Habitat in flumine Rio das Velhas,

in rivuhs affluentibus, lacusculisque vicinis.
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Rhamdia 131kr. Capul nudum, cule molli teclum, liaud

granulatum, processu occipitali sculiim dorsale haiid atlingenle,

radio pritno pinnæ dorsalis debili , flexili. (Sectio b, radiis

mollibus pinnæ dorsalis 6).

11. Rh. microcephala lUidt. Slaliira parva, habitus i,'obii-

nus, corpore teretiusculo, capite parvo rotiindalo, pinnis ple-

rumqiie minutis. Capul sexta pars longitudinis totalis vel pro-

pemodum, cute molli omnino tectum, postice anj^ulo obtuso

terminalum. Oculi minuti, sursum versi, apici rostri multo pro-

priores ae fissuræ branchiali; diameter illorum sextam vel sep-

timam partem longitudinis capitis æquat, haud vero dimidiam

fronlis latitudinem. Os mediocre, dimidiam capitis lalitudinem

æquans, maxillis æqualibus. Tentacula oralia fere æqualia, su-

periora apicem, inferiora basin pinnarum pectoralium altingentia.

Pinna dorsalis altiuscula, brevis, postice reducta, distantia ejus ab

angulo occipitali capitis longitudinem (ad fissuram brauchialem)

æquante, ab apice rostri tertiam fere partem longitudinis tolalis;

pinna adiposa analem elongatam, distantiam inter pinnas

dorsales æquantem vel superantem, longitudine superat. Radii

pecloralis primarii pars spinosa haud serrata, plana, latiuscuia,

tertiam fere partem, certe haud dimidiam, capitis longitudine

æquat. Pinna caudalis in adultis vix emarginata. Papilla geni-

talis elongata in maribus. Numerus radiorum: D: 1.5—6;

P: 1.7—8; V: B; A: 5.11— 13. Color griseus, supra fusco

maculato - marmoratus , infra pinnæque plerumque candidæ.

Longitudo: 3''' 4 unc. Habitat in flumine Rio das Vel ha s.

12. Rhamdia minuta Ltk. Parva, gracilis, capite et rostro

nonnihil depressis; caput quintam partem longitudinis totalis

(usque ad apices pinnæ caudalis furcatæ) æquat, cute molli

omnino tectum, processu occipitali et fossa frontali nullis.

Oculi fortiter sursum versi inter rostri apicem et fissuram bran-

chialem medium tenent locum; diameter eorundem quintam

partem longitudinis capitis æquat, dimidiam vero distantiam

inierocularem superat. Waxilla superior ultra inferiorem vix
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prominet. Filamenta superiora apicem, inferiora basin pinnarum

pectoralium fere attingunt , in junioribus tamen breviora.

Distantia pinnæ dorsalis a capite hujus longitudinem haud æquat;

adiposa distantiam interpinnalem diiplamque longitudinem pinnæ

dorsalis, haud vero duplam pinnæ analis, æquat. Radius prima-

rius pinnæ pectoralis a ceteris paulium differt, pars spinosa parte

articulata molli brevior, tertiam maxime partern capitis longitu-

dine æquans, haud serratus. Numerus radiorum: D: 1.6—6;

P: 1.9; V: 6; A: 10—12 (2—4 + 7-9). Color fuscus, dilu-

tior aut obscurior, interdum (in junioribus?) fasciis transversali-

bus dorsi quinque. Longitudo SVa uncias haud superat.

[Pseudopimelodus Blkr. (Char. emend.). Caput nudum,

cute molli tectura, processu occipitali brevi scutum dorsale an-

tice productum attingente; oculi minuti, cute tecti).
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Bemærkninger ved det tredie (sidste) Supplementhæfte

til Flora danica

ved

Joh. Lanse.

ijom det vil være Selskabets ærede Medlemmer bekjendt, blev

det ved kgl. Rescripl af 9de Oktober 1847 bestemt at udvide

Værket "Flora danica» ved Optagelse i samme af svensk-norske

Planter for saa vidt disse ikke tillige findes vildvoxende 1 Dan-

mark eller tidligere have været afbildede i Værket, som nemlig

indtil 1814 indbefattede ogsaa Norges Flora. Det bestemtes

fremdeles, at denne Repræsentation for den svenske og norske

Flora skulde indskrænkes til at udgjøre ét Bind af samme For-

mat som Hovedværket og, i Lighed med dette, indeholdende 3

Hæfter med 60 Tavler i hvert Hæfte,

Begyndelsen til denne Foranstaltnings Udførelse , hvorved

Værkets Omraade paa en heldig og i plantegeografisk Henseende

naturlig Maade blev udvidet til hele Skandinavien tilligemed de

nordlige danske Bilande (Grønland, Island og Færøerne) skete i

1853, da afdøde Prof. Liebmann udgav det første Supplement-

hæfte, som han fremlagde og ledsagede med Bemærkninger i

det kgl. Vid. Selskabs Møde d. 1 April 1853. Senere har jeg i

1865 udgivet del andet Supplementhætte, og Bindet afsluttes nu

med det tredie Hæfte, som jeg herved skal have den Ære at

forelægge, idet jeg skal tilføje følgende Bemærkninger:

Overs, over d. K. D. Vidensk. SeUk. Forb. lH~i. 3
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Paa Hæftets 60 Tavler ere 61 Arter fremstillede, af hvilke

dog 5 ere Afarter af tidligere i Hovedværket afbildede Arter, 3

formodede Bastardformer. Henved '/a af det hele Antal, ialt 19

Arter ere, saa vidt mig bekjendt, her for første Gang afbildede.

Der er i delte Hæfte indeholdt 56 Fanerogamer, (deraf 39

Tofrøbladplanter og 17 Enfrøbladplanter) og 5 Kryptogamer (2

Brægner, 3 Levermosser). Ordnede efter deres Plads i det na-

turlige System tilhøre disse Arter følgende Familier med det for

hver især angivne Artsantal:

Hepaticæ . 3. Polemoniaceæ I.

Filices 2. Umbelliferæ 3.

Gramineæ 5. Uanimculaceæ 6.

Cyperaceæ 4. Cruciferæ 3.

Orchideæ 3. Violarieæ 1.

Najadeæ 1. Nymphæaceæ 2.

Typhaceæ 4. Silenaceæ 1.

Salicineæ 3. Alsinaceæ 2.

Valerianeæ 1. Malvaceæ 1.

Cichoraceæ 10. Rosaceæ 2.

Campanulaceæ 1. Papilionaceæ 1.

Caprifoliaceæ 1.
c. 77bumma . . 61.

Det er en Selvfølge, at blandt saa mange Plantearter, hid-

rørende fra de forskjeliigste Egne af Skandinavien, og af hvilke

flere ere meget sjeldne, har det kun undtagelsesvis været muligt

at skaffe levende Exemplarer til Veje til Brug ved Tegningen

;

denne har altsaa i Reglen maattet udføres ved Hjælp af tørrede

Original-Exemplarer, dog ere, saa ofte det har været muligt,

levende Planter fra vor botaniske Have benyttede til Sammen-

ligning, navnlig for Farvernes Skyld, som let forandres ved

Tørring. Jeg har dog i de allerfleste Tilfælde været saa heldig

at have fortrinligt præparerede Exemplarer til min Raadighed,

og haaber saaledes, at her ikke maatte findes alt for mange eller

betydelige Afvigelser fra Planternes typiske Udseende.
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Jeg erkjcntler tillulde, at del ikke vilde have væiel mig

miiligl at tilendebringe delle Hæfte pau en nogenlunde værdig

og til Videnskabens Fordringer svarende iVIaade, hvis jeg ikke

havde fundet Understøttelse hos mange botaniske Venner og

Colleger, hvis Interesse for Værket jeg i høj Grad paaskjønner.

Blandt de IJolanikerc, hvem jeg særlig skylder Tak for velvillig

Meddelelse dels af levende eller tørrede Exemplarer, dels af Teg-

ninger efter Naturen eller af Bemærkninger om enkelte Arter,

maa jeg fremfor andre nævne de skandinaviske Botanikeres Ne-

stor, Prof. E. Fries, fra hvem Forslaget til delte Supplements

Udgivelse i sin Tid er udgaaet, som lige indtil dets Afslutning

har fulgt del med varm og uforandret Interesse, og hvem

særlig for dette Hæftes Vedkommende mange oplysende Be-

mærkninger om tvivlsomme Arter og Original-Exemplarer til flere

af disse skyldes, fremdeles Adj. Th. Fries i Upsala, Cand. O.

Nordstedl i Lund, Leclor Lindeberg i Gøteborg (som har

meddelt Tegninger af 3 nye Hieracium-Arler), Conservator A.

Bly 1 1 i Christiania, hvem flere af de sjeldneste norske Arter

skyldes) og Dr. Gottsche i Allona, som har ydet et værdifuldt

Bidrag til dette ligesom til flere tidligere Hæfter ved Udførelsen

af Tegningerne til de deri indeholdte Levermosser.

Foruden de af ovennævnte Botanikere udførte Tegninger ere

desuden 4 Tavler udførte (i det mindste tildels) under Ledning

af Værkets forrige Udgiver, afd. Prof. Liebmann. De øvrige

Tegninger ere udførte efter Original-Exemplarer, samlede dels

af mig selv, dels af følgende afdøde Botanikere: Mag. P. C.

Afzelius, Prof. M. N. Bly II, Mag. E. P. Fries, Provsterne

L. L. Læstadius og Stenhammar, Dr. J. Vahl; og af nu

levende: Dr. S. Almquist, Stud. L. Andersson, Dr. med.

J. Ångstrøm, Paslor Blomberg, Sludd. Cederberg og

Cederwald, Dr. phil. Eisen, Eneroth og R. Fristedt,

Dhrr. Govenius og Greve, Dr. O. Hammar, Lectorerne

C. og R. Hartman, Dhrr. Hoch og Hulting, Prof. K. A.

Holmgren, Dr. phil. Krok, Lector Kindberg, Adj. C. P. Læ-
s'
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stadius, Dr. Lønnroth, Gartner Moe, Dr. phil. Mosen,

Kjøbmand Nordvi, Forslmesler Norman, Ur. P. Ontquist,

Lector Scheiilz, Adj. Strandmark, Stnd. Søderén og Or.

Westøø.

Afdøde Dessinateiir Bayer har tegnet 10 af de i Hæftet

indeholdte Tegninger, medens de øvrige ere tegnede af Dessioa-

teur Thornam, som ogsaa har stukket samtlige Tavler med

Undtagelse af ?>, der ere slukne af Frøken Jenny Hansen.

Den ved Udgivelsen af Flora danicas Supplementhæfter til-

sigtede fuldstændige Repræsentation af den særligt svensk-norske

Flora har ikke, saaledes som det fra Begyndelsen af var forudsat,

kunnet ske Fyldest i det nu afsluttede (eneste) Bind, der kun

indeholder 180 Tavler, paa hvilke et Antal af neppe 200 Arter

have kunnet faa Plads. Ved de svenske og norske Botanikeres

livlige og stadigt tiltagende Interesse for floristiske Undersøgelser,

ved jævnligt foretagne større Rejser af Flere i forskjellige Egne

af Skandinavien, men især ved den heldige Omstændighed, at

der spredt over de fleste af især Sveriges Provinser findes tal-

rige Dyrkere af Botaniken bosatte, som med Iver nøjagtigt un-

dersøge hver især sin Omegns Flora, er der opnaaet et særdeles

grundigt Kjendskab til den skandinaviske Vegetation, hvilken nu,

trods de Vanskeligheder, der ere forbundne med flere ikke let

tilgængelige og sparsomt beboede Egnes Undersøgelse, tør siges

at høre til de bedst og fuldstændigst kjendte i Europa. Som

Følge heraf er i de sidste Aartier et stort Antal føjet til Listen

over de skandinaviske Arter, saa at i de 27 Aar, der ere for-

løbne siden Planen til Supplementet af Fl. dan. blev lagt, er

Antallet af Planter , der ifølge deres Voxested henhøre under

Supplementet, forøget saa betydeligt, at der til en fuldstændig

Repræsentation af de exklusivt svensk-norske Arter vilde behøves

mindst endnu et Bind af Supplementet. Denne Forøgelse er

forholdsvis betydeligst for Kryptogamernes Vedkommende; medens

nemlig efter vort nuværende Kjendskab til Skandinaviens Flora

neppe 50 Phanerogamer fra Sverige og Norge ikke findes



39

optagne i Flora danica, er Antallet af KryptoKaincr mange fiange

sliirrc. l>tMi ved Supplementets fastsatte indskrænkning; Id ét

Hind nodvendiggjorte Hegrænsning af Indholdet maattc derfor

opfordre til al foretage et skjonsomt Udvalg ved navnlig al ind-

skrænke K ryptogamcrne, der skulle optages, til saadanne,

som dels ere nye eller ikke tidligere afbildede, dels de eneste

Repræsentanter (or deres Slægt i Norden, og for Fane ro ga-

rnernes Vedkommende ligeledes fornemlig al optage foruden de

nye og ikke andetsteds afbildede Arter tillige saadanne, som ere

karakteristiske for Sveriges og Norges Flora eller som paa an-

den Maade have systematisk eller geografisk Interesse.

Disse Hensyn ere ogsaa, saa vidt muligt, tagne, derimod

har den fra Begyndelsen af paatænkte skarpe Afgrænsning mel-

lem Supplementets og Hovedværkets Indhold ikke kunnet slrængl

overholdes. Som Følge af den omhyggelige Undersøgelse, der

i del her omhandlede Tidsrum ogsaa er bleven Danmarks og

de danske Bilandes Flora til Del, er nemlig el ikke lidet Antal

Arter, optagne i Supplementet fordi de antoges at tilhøre ude-

lukkende dettes Omraade, senere fundne ogsaa i den Del af

Norden, der repræsenteres af Hovedværket og paa denne Maade

er i All 24 Arter (i 1ste Suppl. H. 19, i 2del Suppl. H. 5) op-

tagne i Supplementet, som rettest vilde have havl deres Plads i

Hovedværket, nemlig:

Tab. 59. Cladonia Botrytes. Danmark.

— 57,2. Umbilicaria polyrrhizos. Bornholm.

— 57,1. — alropruinosa. Grønland.

— 55,1. Celraria sepincola. Jylland.

— 55,2. Parmelia caperala. Bornholm.

— 54,1. Pannaria rubiginosa. Jylland.

— 63,1. Lecanora cartilaginea. Bornholm.

— 53,2. — cenisea. Grønland.

— 5'i,2. Riodina confragosa. Danmark.

— 66. Psora alrorufa. Jylland.

— 5S. Bilimbia milliaria. Danmark.



Tab. 60. Caliciiim lenticulare. Danmark.

— 120. Harpanthus Flotowianus. Grønland.

— 116. Dicranum fragilifolium. Grønland.

— 46. Cynodontium gracilescens. Grønland.

— 51. Bartramia fontana. Danmark.

— 43. Tetraplodon mnioides. Grønland.

— 48. Timmia austriaca. Grønland.

— 3. Aira uliginosa. Jylland.

— 27. Carex vaginala. Island, Grønland.

— 37. Betula alpestris. Grønland.

— 91. Crepis nicæensis (forv. i Sjæll.).

— 82. Ranunculus altaicus. Grønland.

— 73. Cotoneaster nigra. Bornholm.

Da den geografiske Begrænsning altsaa ikke har kunnet

fastholdes strængt og desuden allerede forud faktisk var udvisket

ved en betydelig Del norske Planters Optagelse i Værkets tid-

ligere Hæfter, kan der neppe indvendes noget væsenligt imod,

undtagelsesvis at optage en eller anden Art fra Sverige eller

Norge, for saa vidt den maatte have særlig videnskabelig Inter-

esse, i de endnu resterende 3 Hæfter af Hovedværket. Paa

denne iMaade vil det kunne haabes for Fanerogamernes Ved-

kommende at opnaa i Flora danica at give en saa fuldstændig

Repræsentation af det hele Floragebet, som det overhovedet er

muligt i et Billedværk, der skal afsluttes i et bestemt Antal Bind,

hvorimod de kryptogame Familier, af hvilke Svampe og Alger

forlængst ere udelukkede, heller ikke i Hovedværket kunne, endog

tilnærmelsesvis, fuldstændigt blive repræsenterede.

Ved Afslutningen af Flora danicas Supplementbind turde en

Oversigt over dette Binds samlede Indhold maaske ikke være

uden Interesse, og jeg skal derfor med Hensyn til de deri inde-

holdte Arters geografiske Fordeling tilføje nogle Oplysninger,

hvoraf det vil kunne sees, i hvilket Forhold omtrent de to Riger

og nogle af de mest udprægede Florakredse indenfor samme

have ydet Bidrag til Supplementbindet.



41

I delte Hind ere i del liele 196 ArliT afbildede, nemlig 18

Laver, S Levermosser, 18 Bladmosser, H IJrægner, 65 Enfro-

bladplanter, 91 Tofrøbladplanler. Af disse ere følgende (jl Arter

hidtil kun fundne i Sverige, men ikke i Norire:

Jungermanica polita.

— Helleriana.

Dicranum fragilifolium.

Bolrychium virginicum.

Stipa peunata.

Calamagrostis clialybea.

Aira bottnica.

Trisetum agrostideum.

Arclophila pendulina.

Melica ciliata.

Carex obtusata.

— laxa.

— tomentosa.

— evoluta.

To6eldia calyculata.

Calypso bulbosa.

Orcbis militaris.

Gymnadenia odoratissima.

Najas flexilis.

Thesium alpinum.

Plantago minor.

Valeriana offic. var. Integrifolia.

Linosyris vulgaris,

Inula ensifolia.

Artemisia rupestris.

— laciniata.

Hieracium Oreades.

Crepis nicæensis.

Lonicera coerulea.

Globularia vulg. var. oelandica.

GeDtiana germanica.

Silaus pratensis.

Pleurospernum austriacum.

Nuphar intermedium.

Nymphæa alba var. rubra.

Thaliclrum Kochii.

— aquilegiæfolium.

Pulsatilla pateus.

— vulg. var. glabra.

Anemone silvestris.

Ranunculus illyricus.

— cassubicus.

— ophioglossifolius.

Adonis vernalis.

Arabis suecica.

Thlaspi suecicum.

Braya supina.

Fumana procumbens.

Hfillanthenium oelandicum.

Viola elatior.

Gypsiophila fastigiata.

Dianthus arenarius.

Lavatera thuringiaca.

Rosa carelica.

Rubus castoreus.

— horridus.

Potentilla frulicosa.

— rupestris.

Geum hispidum.

Oxytropis pilosa.

Astragalus arenarius.
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Sandsynligvis ville dog enkelte af de her anførte Arter vise

sig ogsaa at findes i Norge, naar den Bearbejdelse af "Norges

Flora« fuldstændigt foreligger, som, afbrudt ved Prof. Blytts

Død, nu fortsættes ved hans Søn, Conservator A. Bly tt. Neden-

staaende 26 Arter ere derimod fundne i Norge, men hidtil

ikkeiSverige:

Sarcoscyphus revolutus.

Asplenium marinum.

Cystopteris crenata.

Coleanthus subtilis.

Sclerochloa procumbens.

Carex Deinbolliana.

— brevirostris.

— macilenta.

— punctala.

Luzula Wahlenbergii.

Platanthera obtusata.

Crepis mullicaulis.

Hieracium bienne.

— fasciculare.

— pulchellum.

— elegans.

— filiforme.

Campanula barbata.

Conioselinum Gmelini.

Conopodium denudatum.

Meum athamanticum.

Saxifraga palmata.

Ranunculus altaicus.

Braya alpina.

Moehringia lateriflora.Hieracium personatum.

De øvrige 109 Arter ere fælles for Norges og Sveriges

Flora. De Arter i Supplementbindet, som ikke vides at være

fundne i det øvrige Europa udenfor Skandinavien ere

følgende 37, af hvilke nogle dog ere fundne dels i Nordamerika,

dels i Sibirien:

Barbula brevirostris.

Plagiothecium turfaceum.

Calamagrostis elata.

— chalybea.

— lapponica.

— — var. opima.

Arctophila pendulina.

Poa stricta.

Eriophorum Callithrix.

Eriophorum russeolum.

Carex Deinbolliana.

— brevirostris.

— parallela.

— macilenta.

— tenuiflora.

— laxa.

— evoluta.

Sparganium fluitans.
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Sparganium oligocaipoii. Hieraciuin elegans.

Plalanlliera obtusata. IMantayo iniiior(?)

Salix Amandæ. Polemonium campaniilatum.

Crepis mullicaulis. Pulsalilla vulg. var. glabra.

Hieraciuin hyperboreum. Thlaspi suecicum.

— persouatum. Nymphæa alba var. rubra.

— bienne. Stellaria alpeslris.

— fasciculare. Arenaria gothica(?)

— pnlchellum. Riibus castoreus.

— filiforme.

Blandt de Florakredse paa den skandinaviske Halvø, som

udmærke sig fortrinsvis ved en karakteristisk Vegetation, maa

især fremhæves 1) det arktiske Bælte: Lappland og Fin-

marken med nærmest tilgrænsende Provinser af Sverige og

Norge; 2) de norske Højfjelde; 3) Norges Vestkyst og

4) Øerne Gottland og Olaod. En i Forhold til det øvrige

Skandinavien ret ejendommelig Vegetation findes desuden 5) i

de sydlige Provinser (Skåne og Bleking), men disses Flora

er i mange væsentlige Henseender temmelig lig Danmarks. Om
den for enkelte af disse Kredse ejendommelige Plautevæxt turde

en Sammenstilling af de i Supplementbindet optagne Repræsen-

tanter for hver især bidrage til at give. en Forestilling.*)

1) Det arktiske Bælte.

Foruden et Antal af Arter, fælles med de sydligere Egne

af Skandinavien, især med Dovres øvre Regioner, hvike her paa

de højere Bredegrader mere nærme sig Havets Niveau, findes i

dette Bælte et betydeligt Antal for den arktiske Flora særegne

Arter, som dels ere indskrænkede til Lappland eller Finmarken

*) Det er en Selvfølge , at hermed ikke tilsigtes at give en nøjagtig plante-

geograflsk Fremstilling, men jeg har antaget, at disse Oversigter for Bo-

tanikere udenfor Sverig-Norge kunde have nogen Interesse. For øvrigt

kan henvises til N. J. Andersson's Apercu de la vegetation et des plan-

tes cultivées de la Suéde, hvor særligt Sveriges plantegeografiske Forhold

ere udførligere fremstillede.



alene, dels fælles for disse Lande elier for lieie det arktiske

Bælte, hvorfor flere eller færre af disse Arter gjenfindes snart

i Island, Grønland eller Spidsbergen, snart i Finland, det nord-

lige Rusland og Sibirien, nogle ere endog udbredte over hele

Polarkredsen. Kepræsentanter for det arktiske Bælte, optagne

i Supplementbindet ere følgende Arter, som ikke ere fundne i

Norges eller Sveriges sydligere Egne*):

(De med

a) Lappland.

mærkede ere tillige fundne i Fiamarken).

Jungermanica polita.

*Calamagrostis lapponica.

— opima.

Trisetum agrostideum.

Arctophila pendulina.

*Eriophorum russeolum.

* — Callithrix.

*Carex parallela.

* — limula.

* — laxa.

*Luzula Wahlenbergii.

Calypso bulbosa.

*Sparganium fluitans.

— oligocarpon,

*Salix ovata.

* — Amandæ.

— versifolia.

— Læstadiana.

*Antennaria carpathica.

*Mulgedium sibiricum.

*Nuphar intermedium.

Rosa carelica.

Rubus castoreus.

*) Foruden disse ere følgende de vigtigste i Skandinaviens arktiske Flora

iagttagne Arter, som iiike findes i andre Egne af Sverige og Norge:

Polypodium rhæticum.

Woodsia giabeila.

Hierochloa alpina.

Calamagrostis strigosa.

Colpodium latifolium.

Carex scirpoides.

— gynocrates.

— nardina.

— glareosa.

— borealis.

— iialopliila.

— rufina.

— bicolor.

Carex stylosa.

— pedata.

Luzula arctica.

Veratrum Lobelianum.

Picea obovata.

Arnica alpina.

Hieracium lapponicum.
— argenteum.

Armeria sibirica.

Gentiana serrata.

— tenelia.

Pedicularis hirsuta.

Pedicularis flammea.

Pinguicula villosa.

Primula sibirica.

Andromeda tetragona.

Thalictrum rariflorum.

Ranunculus lapponicus.

Cochlearia arctica.

Melandrium afflne.

Stellaria humifusa.

Arenaria norvegica.

Chrysosplenium tetran-

drum.
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b) Finmarken.

Carex Deinbolliana. Conioselium Gmelini.

Plalanlhera obtusata. Thalictrum Kemeose.

Crepis multicaulis. Ranunculus altaicus.

Hieracium elegans. Braya alpina.

Poiemonium campanulatuin. Mocliungia lateriflora.

2) De norske Høj^'elde.

Dovres Fanerogamflora , saa rig paa interessante Arter,

iodelioider derimod næslen ingen Art, som ikke findes andet-

steds i Skandinavien, dels i det arktiske Bælte, dels paa de

lavere Bjerge i Norges andre Egne og i Sverige. Her maa for-

trinsvis nævnes Arlemisia norvegica, og naar nogle andre høje

Bjergstrækninger i Midlen af Norge medregnes, tillige Campa-

nula barbata og Saxifraga hieraciifolia. Da Supplementbindet

navnlig ikke indeholder nogen for Dovre aldeles karakteristisk

Art og da Hensigten ikke er her al give en Skildring af Norges

Fjeldvegetation, forbigaaes derimod de Arter, denne har tilfælles

med andre Bælter af Skandinavien.

3) Det vestlige Norge.

Denne Kyststrækning har som.bekjendt et i høj Grad fug-

tigere og mildere Klima end Skandinaviens øvrige, under til-

svarende Bredegrader beliggende Egne, og det maa i en meget

væsenlig Grad tilskrives disse særligt gunstige klimatiske For-

hold, at ikke alene flere Plantearter her gaa langt højere mod

Nord end i de indre eller østligere beliggende Egne af den

skandinaviske Halvø*), men ogsaa al adskillige Arter her have

') Efter Schubeler, die Pflanzenwelt iNorwegens, naar Bøgen sin Xord-

grænse paa Norges Vestkyst ved 60° 37' som vildvoxende Træ og bærer

endnu ved 63° 26' (som plantet) modne Frugter. Linden (Tilia parvi-

folial naar resp. som vildvoxende og plantet Træ til 62° 9' og 66° 6',

Kristtornen gaar til 63° 7' og Valnedtræet bærer moden Frugt ind-

til 63° o'.
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deres absolute Nord- eller Øslgrænse, idet de ikke findes i del

øvrige Skandinavien, men tilhøre sydligere eller sydvestligere

Dele af Europa. AF Supplementbindets Indhold anføres, som

Exempler herpaa, nedenstaaende Arter, fundne paa et eller flere

Steder i det vestlige Norge, men ellers intetsteds i Skandina-

vien*). Med Undtagelse af 3, som ere Arter, opstillede i den

nyere Tid, og om hvis geografiske Udbredelse det altsaa er for

tidligt at udtale nogen bestemt Mening, ere de øvrige (mærkede

med *) samtlige Arter, tilhørende del sydvestlige Europa (Eng-

land, Frankrig eller Spanien):

*Asplenium marinum. Hieracium filiforme.

*Sclerochloa procumbens. .
— pulchellum.

Carex brevirostris. Meum athamanticum.

* — punctata. Conopodium denudatum.

4) Gottland og Oland.

Det er bekjendt, at Vegetationen paa disse Øer, Skandina-

viens yderste Forpost mod Øst ligesom Norges Vestkyst mod V.,

er langt mere afvigende fra det øvrige Skandinaviens , end man

efter deres ringe Afstand fra Sveriges Østkyst skulde formode,

og al man navnlig paa Gotllands og Olands kalkholdige Jordbund

træffer el forholdsvis meget stort Antal Arter, som ikke findes

i det øvrige Sverige eller Norge, men først paa sydligere Brede-

*) Antallet af de for Norges Vestkyst karakteristiske Arter er foruden de

her nævnte Arter ikke ubetydeligt: som de mest ejendommelige blandt

disse nævnes følgende, blandt hvilke de med * mærkede tillige ere fundne

i Danmark:

Hymenophyllum Wilsoni. *Lysimachia nemorum.

Carex binervis. *Primula grandiflora.

— salina. Erica cinerea.

*Luzula maxima. Chærophyllum bulbosum.

Scilla verna. Fumaria media.

Centaurca nigra. *Hypericum pulchrum.

Cirsinm canum. *Ilex aquifolium.

Geutiana purpurea. *Chrysospleniuni oppositifolium.

Teucrium Scorodonia. *Vicia Orobus.
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grad<T i Evropas raslland. Disso Supplementhæfter indeholde

el forlioldsvis stort Antal af slige for de 2 Øer særegne Planter,

og skjønl Antallet i Virkeligheden er langt større*), turde neden-

staaende Liste over de i Flora danicas Supplementbind inde-

holdte Arter fra Oland og Gotlland vidne tilstrækkeligt om Flo-

raens Ejendommelighed

:

Carex. obtusata.

— tomenlosa.

Tofieldia calyculala.

Arlemisia rupeslris.

— laciniata.

Inula ensifolia.

Linosyris vulgaris.

Cilobularia vulg. v. oclandica.

Plantago minor.

Thalictrum Kochii.

Anemone silvestrls.

Pulsatilla patens.

Adonis vernalis.

Kanunculus illyricus.

— ophioglossifolius.

Arabis Gerardi.

Braya supina.

Helianthemum oelandicum.

Fumana procumbens.

Viola elatior.

Gypsophila fastigiata.

Potenlilla fruticosa.

Coronilla Emerus.

Af de i Flora danicas tredie Supplemenlhæfte fremstillede

Arter turde følgende egne sig til at fremhæves og ledsages med

nogle Bemærkninger:

Foruden de ovenfor nævnte ere

og GoUland have forud for det

tegnede ere fundne i Danmark):

*Scolopendrium officinarum.

Calamagrostis varia.

*Schoenus nigricans.

*Scirpus carinatus.

Carex Schreberi.

Orchis laxiflora.

* — pyramidalis.

*Epipactis microphylla.

*Cephalanthera grandiflora.

Ulmus elTusa.

*Kocliia hirsula.

følgende Arter de vigtigste, som Oland

ovrige Sverige og Norge (de med * be-

Galium rotundifolium.

Euphrasia salisburgensis.

Orobanche Epitliymum.

*Scandix Pecten.

Sedum dasyphyllum.

Thalictrum angustifolium.

*Ranunculus ianuginosus.

Batarchium Rionii.

Viola pratensis.

*Dianthus prolifer.

*Potentilla collina.



Tab. 125. TrUetutn agvostideutn Fries blev først

antaget for en Afart af T. suhsincatum^ og er som saadan be-

skreven (Nov. Aet. Ups. V. XI, p. 2) af Finderen, afd. Provst

L. L. Læstadius, hvem Opdagelsen af denne, som af saa

mange andre nye eller sjeldne lapplandske Arter skyldes. Prof.

E. Fries paaviste senere (Nov. Mant. 3, p. 4) dens ved Dyrk-

ningsforsøg bekræftede Ret til at adskilles som selvstændig Art,

paa Grund af flere vigtige og ved Dyrkningen constante Kjende-

tegn , navnlig dens højere og spinklere Væxt, bredere Blade,

Mangel af Haarbeklædning paa Plantens hele øvre Del, fjern-

blomstret og under Blomstringen aaben Top. Ved flere af disse

Kjendetegn er den derimod paa den anden Side beslægtet med

T. ftavescens , og den staar endog nærmere ved denne, fra

hvilken den dog er kjendeligt forskjellig ved dens tueformede

Væxt, korte Topgrene og efter Blomstringen axformigt sammen-

knebne Top, ved mindre, mere sammentrykte og ikke guld-

glindsende, men bleggrønne, brunt eller violet anløbne Smaaax

med kortere Stak.

Denne, som det altsaa synes, fra sine nærmest Beslægtede

adskilte Art er hidtil kun fundet paa faa og meget spredte

Voxesteder, som ere saa langt fjernede fra hinanden indbyrdes,

at en fremtidig Opdagelse af samme paa mellemliggende Sta-

tioner bliver sandsynlig. Fra Lappland, hvor den er funden

paa flere Steder langs Flodbredderne i de østligste Distrikter

(Torneå Lappmark) til dens nærmeste bekjendte Voxested mod

0., Halvøen Kanin i det nordlige Rusland*) er der allerede en

betydehg Afstand (c. 20 Længdegrader); den er dernæst (T. si-

biricum Rupr.) fundet længere mod 0. i Sibirien; men endnu

større Afstand er der mellem dens i Retning fra N. til S. iagt-

tagne Voxesteder. Den er nemlig hidtil ikke bemærket i hele

det mellemste Evropa, og vi træffe den først atter i Pyrenæerne,

") Forudsat, hvad der efter Beskrivelsen synes rimeligt, at T. sibiricum Rupr.

er synonym med vor Plante.
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hvor (len i ISGI blev fundet af Abbé de Miége ville paa for-

skjellige Steder i den alpine Region nær Baréges. Skjønl de

pyrenæiske Exemplarer, jeg har sél, ere noget forskjelligc fra

de lapplandske , navnlig ved de nedre Deles (Straa, Blade og

IJIadskeder) næslou fuldstændige Mangel paa Uaarbeklædning,

Smaaaxenes morkere og mere brogede Farve, er der dog neppe

Tvivl om, at den i i'yrenæerne fundne Plante, som er bestemt

og beskrevet af afd. J. Gay (Bull. Soc. hot. Tr. VIII, p. 449)

er en ved det forskjellige Voxested frembragt, i enkelte under-

ordnede Kjendetegn afvigende Form af den samme Arl^ som er

kjendt fra del nordligste Europa og Asien, og vi have da her

et Spring i Voxekredsen af 25 Bredegrader.

Tab. 126. ^rc/o/>/««7a /lewc/M/iw« (Læslad. in Wahlenb.

n. Suec. add. p. 1085 s. Glyceria) er ligeledes en af Læstadius

først funden og benævnt Art, ligesom foreg, fra Torneå Lapp-

mark, hvor den voxer paa fugtige Steder langs Torneå Elv.

Den hører til en Slægt (eller Underslægt af Glyceria), som især

er repræsenteret i den højnordiske Flora, dels i det nordlige

Rusland og Sibirien, hvorfra Ruprecht (fl. Samoj. p. 62— 63,

tab. 4—6) har beskrevet en Række Arter, dels i det arktiske

Nordamerika og Grønland.

Ruprecht adskiller den her afbildede Art (Arctophila Læ-

stadii Rupr.) fra de af ham (anf. St.) beskrevne og afbildede

Arter, og gjør opmærksom paa, at den i Grønland fundne Art

af samme Slægt, som er afbildet i Fl. dan. tab. 2343, med Uret

er benævnt Poa pendulina (Læst.) J. Vahl. Den grønlandske

Plante er ikke alene i Habitus yderst forskjellig fra den her af-

bildede, men forskjellige vigtige Kjendetegn, f. Ex. de kortere

Bladej næsten opret Top med aldeles nedhængende Grene og

faa (1—3) Smaaax paa hver Gren, 2— 3 temmelig læt siddende

Blomster i hvert Smaaax, budte Yderavner omtrent af Smaaaxets

Længde o. s. v. modsætte sig bestemt en Forening af disse to

Planter. Da Artsnavnet •pendulina« utvivlsomt bør beholdes for

Læstadii Art, vil det altsaa være nødvendigt at tillægge den



50

grønlandske Poa peudulina J. Vahl el nyt Navn. Ruprechl har,

dog ikke uden nogen Tvivl, henført denne til sin A. remotiflora

fra Øen Kolgujew, men saa vel Beskrivelse som Afbildning tyde

hen paa en fra den grønlandske ikke lidet forskjellig Art (sma-

lere og slappere Blade, meget korte og mindre nedhængende

Topgrene med talrigere Smaaax paa hver Gren, spidse Yder- og

Inderavner o. s. v. Den eneste af de Ruprechtske Arter, hvor-

til den i Grønland fundne muligen kunde henføres, er O. lati-

Jlora Rupr., men dennes Beskrivelse er for kortfattet og Teg-

ningen #dført efter et for ungt Exemplar til at jeg uden videre

tør henføre den hertil. Da fremdeles heller ikke nogen af Arterne

fra det arktiske Nordamerika, saa vidt det af Beskrivelserne kan

skjønnes, kan forenes med den grønlandske Art, har jeg forelø-

big tillagt denne Navn ai Arctophtla efusa, hvilket Navn sigter til

Topgrenenes stærkt tilbagebøjede Retning, der minder ikke lidet

om Milium effusum.

Tab. 128. JPolemoniutn coerttleutn *catnpanula-

tuni Th. Fr. blev først funden af Adj. Th. Fries ved Vester-

elven i Varanger (ØstQnmarken), den er efter Norman (loc.

spcc. nat. p. 47) ikke sjelden i det indre Finmarken, medens

Hovedarten (P. coernleum L.) er almindelig i Finmarken indtil

70° 30' N. B. og i en Højde over Havet af indtil 7—8000'*).

Om den her afbildede Art bør beholde den beskedne Plads, Forf.

har anvist den som en Underart af P. coeruleum eller om den

ikke rettere bør ophøjes til Rang af en selvstændig Art, er et

SpørgBmaal, der kan besvares forskjelligt; i hvert Fald ere de

Kjendelegn, som af Th. Fr. ere lagte til Grund for dens Ad-

skillelse, nemlig dens slanke Væxt, faa og fjerne Smaablade,

Bægerets og Blomsterstilkenes tættere og længere Uldbeklædning,

den mørkeblaa, klokkeformede Krone med spidsere Flige o. s. v.

Slægten Polemonium er end videre repræsenteret i Finmarken ved den

i Øst-Grønland, Spidsbergen og det nordlige Rusland forekommende P.

pulcliellum Bge. (P. humile Will.).
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tilstrækkelige til at sikre den en fremragende Plads som en

Prydelse for den arktiske Flora og give den Adkomst til at be-

lyses ved en Afbildning.

Tb. Fries bavde fra Begyndelsen af (Bot. not. 1858, p. 60

benført denne Plante til P. coeruleum var. grandiflora Ledeb.

(P. lanatum Pall.), men i sine senere Bemærkninger i samme

Aargang af det nævnte Tidskrift (p. 190) bar ban tillagt Planten

fra Finmarken el nyt Navn , idet ban ved nøjere Undersøgelse

bar fundet, at den Ledebourske Plante afviger i flere væsenlige

Punkter fra denne, f. Ex. ved lavere Væxt (omlr. 4"), smalere

Smaablade, en ikke klokkeformet Krone med budte eller afrun-

dede Flige o. s. v. Blandt Særkjenderne for P. campanulatum

frembæver ban ogsaa Støvknappernes Form ; denne Karakter bar

jeg dog ikke fundet constateret; ved Sammenligning med P.

coeruleum a fra forskjellige Voxesteder har jeg nemlig ikke

kunnet finde Støvknapperne mere aflange bos denne end bos

campanulatum, for bvilken de angives at være rundagtige; tvert imod

ere de uopsprungne Antberer hos de af mig undersøgte Exemplarer

af den sidstnævnte ovale, medens de hos begge Arter i opsprungen

Tilstand ere rundagtige. Dette Kjendetegn er jeg derfor ikke tilbøje-

lig til at tillægge særlig Vægt; derimod turde Frøenes Bygning hos

denne og de øvrige Polemonium-Arter fortjene en nøjere Un-

dersøgelse. Hos P. campanulatum ere de tydeligt vingede, hvor-

imod Bentham ( DC. Prodr.lX, p. 317 ) angiver Frøene af P. coeru-

leum som kantede uden Vinger, dog adskiller ban fra denne en

Afart (d, pterosperma) med vingede Frø. En Revision af Po-

lemonium-Slægten og af de enkelte Arters Variationsevne i de

nævnte og andre Karakterer vil sikkert være ønskelig.

Tab. 137. Sieliaria aipesiris Fr. bar i Udseende en

Del Lighed med S. horealis Eartm.^ i Karakterer staar den der-

imod nærmere ved >S. longifolia Fr. , med hvilken den ogsaa

forenes som Underart af Hart man og fl. Forff. Den synes

dog at være vel adskilt fra begge disse Arter og kjendes navnlig

fra den først nævnte ved smalere, linie-lancetformede Blade, som

Overs, over d. K. D. Vidcnsk. Selsk. Forh. 1874. 4
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ere aldeles glatte eller kun ved Grunden svagt randhaarede, ved

mindre Blomster, stillede i Kvast (ikke spredte) og ved en for-

skjellig Skulptur af Frøskallen , som hos denne er grubet-punk-

teret, hos S. borealis nælformigt- marmoreret (sml. Fl. Dan.

tab. 2355). Fra S. longifolia Fr. (Fl. Dan. Suppl. 1, tab. 16)

adskilles den ved spædere Væxt, en jævn (ikke ru) Stængel,

kortere Blade og meget mindre Blomster.

Denne Art angives af Fries som karakteristisk for det

arktiske Bælte og navnlig som ikke sjelden i Lappland; den er

imidlertid senere funden ogsaa længere mod S. i de norske

Fjelde, og de her afbildede Exemplarer ere samlede ved Kongs-

vold i Dovre af afd. Prof. Blytt.

Tab. 138. Rubus idæus ^, attomalti« Arrh. (R. Leesii

Bab.) er neppe nogen selvstændig Art, som af Babington an-

tages, men synes snarere at være en udmærket Afart af R.

idæus, fra hvis typiske Form den især afviger ved Bladene,

som paa de golde Skud (stundom ogsaa paa den nedre Del af

Blomstergrenene) ere trekoblede (med meget kortstilkede eller

næsten siddende, budte eller afrundede Smaablade), paa de

blomsterbærende Grene (især for oven) hele, nyreformede, buglet-

tandede eller trelappede; og ved Blomsternes Sammenstil-

ling til en for oven bladløs Top. Paa de af mig undersøgte

Exemplarer har jeg desuden i Regelen fundet Bægeret 8-delt

med afvexlende større og mindre Flige, sjeldnere 7-delt.

Denne Form er hidtil kun bekjendt fra Sverige, Norge,

England og Nordtydskland ; den er paa samtlige Voxesteder kun

funden sparsomt og øjensynligt stammende fra et enkeltindivid.

Den er af Dr. Focke gjort til Gjenstand for særlig Omtale*);

han antager den vel ikke for en Art i sædvanlig Betydning, men

enten for en i enkelte Exemplarer overlevende Form fra en

tidligere Generation af Rubus idæus, der har besiddet Karak-

terer, som udmærke Formen /S, men som eflerhaanden ere for-

'tjber Rubus Leesii Bab.", Jenaischer Zeitschrift B. V, H. 1.
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svundne og afløste af andre Kjendelegn; eller som Forløber

for en ny Art, der staar i Begreb med at udskille sig fra Hoved-

arten. Hvad den første af disse Hypotheser angaar, da vides

iniet at være bekjendt, der kunde tjene til Støtte for samme,

idet der ikke foreligger Vidnesbyrd om, al andre Artskjendetegn

(end sige netop de, der karakterisere denne Form) have været

iagttagne hos R. idæus, saa længe denne har været kjendt og

beskrevet, end dem, vi trods forskjellige mindre væsenligfj Af-

vigelser endnu anse som betegnende for Arten *). Med Hensyn

til den anden Hypothese, som Dr. Focke synes tilbøjelig til at

foretrække, maa det være Fremtiden forbeholdt at indsamle Er-

*) Prof. F. Areschoug («om Rubus idæus, dess afriniteter> o. s. v., Bot.

Not. 1872) antager, at Hindbærbusken ikke er en oprindelig europæisk

Art, men at dens Hjem maa søges enten i Nord-Amerika, idet den er

den eneste Art i Europa af en Gruppe, hvoraf Flertallet tilhører den

nordamerikanske Flora (f. Ex. R. borealis, R. strigosus og fl.); eller

maaské endog, ligesom flere med samme beslægtede nordamerikanske

Arter med sammensatte Blade, oprindelig i Japan, hvor, foruden

R. idæus og strigosus, flere nærstaaende Arter findes; han er end-

videre tilbøjelig til at anse Arterne med sammensatte Blade for

afledede Former af helbladede Stamarter og (nærmest i Overensstem-

melse med Fockes første Alternativ) at antage R. idæus anomalus for en

tilbagevendende Form til en oprindelig helbladet Typus eller mulig for

selve Stamplanten til R. idæus. Jeg kan ikke tiltræde denne Syns-

maade, som forekommer mig at hvile paa mere sindrige end sandsynlige

Forudsætninger, imod hvilke der kan stilles forskjellige Grunde, der tale

i modsat Retning. At R. Idæus enten aldeles ikke eller kun meget

sjeldent forekommer i Nord-Amerika, men at den derimod har en saa

uhyre Udbredelse i Nord -Europa, vistnok langt større end i nogen

anden Del af Verden; at den synes at have været kjendt i Europa

fra Oldtiden af iDioscoridis ^dios Idcda føres almindelig herhen , Palla-

dius de re rustica omtaler Hindbær som dyrket Plante) tale ikke for

den formodede Invasion enten fra Nord-Amerika over Beringsstrædet eller

fra Japan gjennem Øst-Asien til Europa. At en enkelt Art, tilhørende en

i den ene Verdensdel fremherskende Typus, ikke skulde kunne an-

tages for oprindelig i den anden , er man neppe berettiget til at anse

for givet, i modsat Fald vilde f. Ex. hverken Ribes Grossularia eller So-

lidago Virga aurea m. fl. være europæiske Arter. Udledelsen af Arierne

med sammensatte Blade fra en helbladet Typus forekommer mig at lede

hen til en for enhver Sondring af Arter farlig Consequens.

4*



faring om, hvor vidt muligvis denne Form vil udbrede sig videre

og bevare eller yderligere udpræge dens ejendommelige Særkjender

saaledes at den kan vinde Krav paa at anerkjendes for en særegen

Art. Hertil ville Dyrkningsforsøg for det første være nødvendige for

at erfare, om Planten bevarer sin Ejendommelighed eller gaar

tilbage til den typiske Form. IWen foreløbig turde det dog være

forsigtigst, da denne Form kun er iagttaget paa saa faa Voxe-

steder og i enkelte Exemplarer, da den fremdeles i de væsen-

lige Karakterer stemmer overens med R. idæus*), at antage den

for en Afart af denne, hvortil ikke savnes talrige Analogier fra

saavel vildvoxende som dyrkede Varieteter med hele Blade

(f. Ex. Valeriana officinalis var. integrifolia, Fragaria vesca var.

monophylla, de helbladede Afarter af Juglans regia, Robinia

Pseudacacia og fl.), hvilke Alle synes enige om at betragte som

Afarter og ikke som selvstændige Arter eller som Stamplanter

til de paagjældeude Former med typisk sammensatte Blade.

Tab. 146. Pulsatilla vulgaris var, glahra Nordst.

Denne mærkelige Afart er funden ved Saindhem i Vestergothland

af Cand. O. Nordstedt, som har beskrevet den i Bot. not.

1866, p. 76. Den udmærker sig ved rent hvide Bægerblade

samt ved hele Plantens Mangel paa Haarbeklædning, hvorved

Bladenes grønne Farve kommer tilsyne i Modsætning til den for

Hovedarien ejendommelige, fra den tætte Beklædning hidrørende

graaagtige Farvetone; selv Frugterne, som tilligemed Griffelen

hos den sædvanlige Form ere tæt beklædte med lange hvide

Haar, ere hos denne Afart aldeles glatte med Undtagelse af den

øvre Del af Frugtknuden , som er svagt haaret. Finderen be-

mærker, at denne iøjnefaldende Varietet ikke alene har holdt

sig uforandret ved Dyrkning i en Have i 10 Aar, men at den

endog ved al opdrages af Frø i Lunds botaniske Have har ved-

*) Arrhenius bemæilier (Monogr. Rub. p. 14) om denne Form: »color,

formå et structura fructuum omnino R. idæi. Ideo, etiamsi mullis ra-

tionibus ab illo diversus, de affinitatc nullum resiat dubium«.



ligeholdl constanl del samme Udseende og Karakterer som den

i vild Tilstand fundne IManle.

Tab. lo3— 162. De paa disse Tavler fremstillede Hieracium-

Arter, alle tegnede efter Original-Exernplarer fra E. Fries og

Lindeberg, ere dels nye, dels ikke tidligere afbildede Arter

af denne i Sveriges og Norges Kjeldegne saa talrigt repræsen-

terede Slægt. De i Texten tilføjede Beskrivelser af de enkelte

Arter slette sig paa det betydelige Materiale, der skyldes de

tvende nævnte Forfattere, som have gjort et specielt monografisk

Studium af Hieracium -Slægten (navnlig E. Fries Symbolæ ad

historiam Hieraciorum, Upsaliæ 1848, og Epicrisis generis Hie-

raciorum, Ups. 1862, samt Hieracia europæa exsiccata curantibus

E. Fries et F. Lagger, fremdeles C. J. Lindeberg, Hieracia

Scandinaviæ exsiccata fase. 1

—

2), hvorfor det her vil være til-

strækkeligt at henvise til disse Kilder for yderligere Oplysning

om Arterne. Kun en Bemærkning skal jeg tilføje, fremkaldt ved

den paa Tab. 161 afbildede H. crocatwn, nemlig at den Art,

der i Fl. dan. Tab. 2425 er afbildet fra Grønland under Navn af

E. prenantholdes , og som jeg i Overensstmmelse med Fries's

tidligere Opfattelse (Symb. Hierac. p. 184) i Plantefortegnelsen

lil llinks Grønlands Beskrivelse havde henført til H. crocatum,

efter senere Meddelelse i Brev fra Prof. Fries bør henføres til

H. auratum Fr. Om denne bemærker Fries, at det er den

almindeligste Art i hele det arktiske Nordamerika, hvormed dens

Forekomst i Grønland staar i naturlig Forbindelse; den har

megen habituel Lighed med H. crocatum, men udmærker sig

ved mindre omfattende, paa Underfladen uætformigt aarede,

blaagrønne, skarpt savtakkede Blade, længere og mere udstaaende

Grene, de ydre Kurvdækblade slappe (ikke tiltrykte), lysgul

Griffel o. s. v.

Tab. 163. Orchis militaris L. Den her afbildede Art

er himmelvidt forskjellig fra den paa et Par Steder i Danmark

forekommende O. purpurea Huds. (O. fusca Jacq.) ; da imidlertid

begge disse Arter ere benævnte O. miHtaris og utvivlsomt begge
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ere indbefattede under den linnéiske Art af dette Navn, er det

af Vigtighed al undersøge, hvilken af Arterne der, sét i Belys-

ning af den linnéiske Nomenclatur, Synonymer og Voxesteder,

maa ansees for mest berettiget til at bære dette Navn.

Blandt de under Fællesnavnet O. militaris L. indbefattede

Arter svarer Hovedarten (a), saaledes som som den er be-

skreven i Fi. Suec, Aet. Ups. og iter Oeland., neje til den her

afbildede Art, der ogsaa, saa vidt hidtil bekjendt, er den eneste

af de under Navnet indbefattede Arter, der er funden i Sverige.

Foruden Øland (hvorfra de her tegnede Exemplarer hidrøre) og

Gotland, er den funden paa flere Steder i Skåne, men den

mangler i Danmark og Norge *). Af de øvrige under O. mili-

taris henhørende Arter, der af Linné betegnedes som Varieteter,

svarer f
,

ganske sikkert til O. Simia Lam. fra det sydlige Eu-

ropa; y, er noget tvivlsom (maaske hører den til O. purpurea

Y stenoloba Rub.), ^ og d, sigte derimod øiensynligt til O. pur-

purea Huds. (O. fusca Jacq.), der ligesom de øvrige Arter findes

hist og her i det sydlige Europa, i Danmark meget sjeldenl

(kun paa Møens Klint og i Treide Skov ved Fredericia) men ikke

i det øvrige Skandinavien. Forskjellen mellem den sidstnævnte

Art og Linnés O. militaris a er saa udførlig fremstillet og op-

lyst ved Afbildninger i Reichenbachs fl. germ. vol. XIH, at jeg

ikke behøver her at paavise de Kjendetegn, hvorpaa den grunder

sig; for dem, der ikke have Adgang til Reichenbachs Værk,

men derimod til Flora danica, vil en nøjagtig Sammenligning af

denne Tavle med Tab. 1277 være tilstrækkelig til at overbevise

om det Begrundede i Adskillelsen, der ogsaa længe har

været almindelig anerkjendt, men naar desuagtet Navnet militaris

jævnlig har været overført paa O. purpurea, og naar man til

*) Hornemanns Angivelse af O. militaris fra Norge (oec. PI. I D, p. 885)

er draget i Tvivl i anden Del af samme Værk. Blylt angiver fra

Norge hverken O. militaris eller O. purpurea, men en urigtig Anvendelse

af Navnet O. milit. paa O. mascula hos Gunnerus er formodenlig A*rsag

til hin ældre Angivelse af Horn.
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Forskjel (ra denne har tillagt Linnés oprindelige O. militaris

andre Navne (O. Hivini Gou., O. galeata Lam.), da er detle stri-

dende mod de sædvanlige Regler for Colleclivnavnes Anvendelse').

Naar for en collcctiv Arts Vedkommende Udsondringen af

de under denne indbefattede Varieteter som særskille Arter har

vundet saa almindelig Anerkjendelse som i dette Tilfælde, kan

der neppe være Tvivl om at det oprindelige Artsnavn, saafremt

det beholdes, ikke tor anvendes paa nogen af Afarterne, men

paa selve Hovedarten. Henførelsen af Navnet O. militaris til O.

purpurea Uuds. bør derfor ubetinget afvises **). Men Spørgsmaalet

om, hvor vidt det er berettiget eller hensigtsmæssigt at benytte

Fællesnavnet til Betegnelse af Hovedarien, er fornemlig afhæn-

gigt af den større eller mindre Grad af Tilforladelighed, hvormed

denne er betegnet. Det her omhandlede Navn frembyder nu

færre Vanskeligheder end flere andre, idet Linnés Skrifter og

Hovedartens (men ikke Afarternes) Forekomst i Sverige tilstræk-

keligt vidne om, at ban ved sin o bestemt har tænkt paa denne,

ligesom Afarterne fuldstændig tydeligt ere betegnede. Der sy-

nes altsaa ikke at være Grund til al lægge det linnéiske Navn

O. militaris til Side og med Reichenbach at vælge det næstældste

Navn O. Rivini Gou. for den her afbildede Art, og jeg har der-

*) At Hartman Skand. Fl. 9 Lppl. p. 188) citerer for O. militaris saa vel

Reichenbachs O. Rivini som Fig. 1277 i Flora danica kan ikke udlæg-

ges som Ubekjendtskab med eller Mangel paa Anerkjendelse af Forskjellen

mellem de to Arter, men maa antages at hidrøre fra at han ikke har

havt vedkommende Tavle af Flora danica til Sammenligning med den

svenske Plante eller Reichenbachs Afbildning af samme. Om Hor-

nemann har været opmærksom paa Forskjellen, er vanskeligt at afgjøre:

Citatet af Fig. i Sv. Bot. (der fremstiller O. milit. a) synes at tyde paa,

at Forskjellen mellem den svenske O. militaris og den danske O. pur-

purea ikke har været ham ret tydelig.

**i I De CandoUes Fl. franc. iIII p. 248) bruges Navnet O. militaris for O.

purpurea, medens O. militaris a opføres under Navnet O. galeata Lam.,

men Forf. har undladt at citere Linnés Navn for denne sidste, uagtet

han udtrykkelig omtaler dens nøje Slægtskab med O. Simia og O. mi-

litaris (purpurea) og for disse sidste citerer de linnéiske Varieteter aldeles

correct.
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for med Godr. et Gren. betegnet denne som O. militaris L.

(excl. varr. (i, y, d, «.)

Tab. 165. Platanthera obiusata Lindl. Denne for

ikke mange Aar siden første Gang i Skandinavien opdagede og

kun paa et enkelt Voxested (liaafjord i Vestfinmarken) fundne Art

er tegnet efter Exemplarer, samlede og meddelte af Adj. Th.

Fries. De finmarkske Fxemplarer ere, som allerede bemærket

af E. Fries (Nov. mant. 3, p. 131) ikke lidet forskjellige fra Af-

bildningen af den Lindleyske Plante i Hookers Fl, Amer. bor.

tab. 199. Denne sidste er 10— 12" høj, medens intet af de Exem-

plarer, jeg har sét fra Finmarken, er over SVa", disse have des-

uden en kortere og mere udadbøjet Spore end de Hookerske

Exemplarer, hvorefter Tegningen i hint Værk er udført, og

mangle de paa denne Tegning tydelige 2 Kirtler eller Vorter

ved Grunden af Læben. Disse Kirtler omtales heller ikke i de

udførlige Beskrivelser af Fries (I. c.) og Bly tt (Norges Flora 1,

p. 347) lige saa lidt som de findes afbildede i Rei c henbachs

Figurer (ic. fl. germ.XUI, tab. 75), som ere tegnede efter Exem-

plarer fra Finmarken. Om Planten fra Finmarken bemærker

end videre Fischer (Fries 1. c.) «differt a P. obtusata Lindl.

labello latiore, forsun etiam margioe undulato«. Med disse For-

skjelligheder for Øje tør jeg ikke anse det for aldeles utvivlsomt,

om den først fra Fischer hidrørende og senere af E. Fries,

Blytt og Th. Fr. adopterede Bestemmelse af den finmarkske

Plante bør godkjendes eller om vi ikke her snarere have for os

en ny, fra den nordamerikanske P. obtusata Lindl. forskjellig Art.

Af Mangel paa Original-Exemplarer af den Lindley-Hookerske

Plante til Sammenligning har jeg imidlertid ikke turdet afvige

fra den hidtil vedtagne Bestemmelse, men har i Texten til Fl.

dan. optaget Planten under det ældre antagne Navn, saa meget

mere som Blytt angiver Plantens Højde til 3—5" og tilføjer,

at Sporen kan variere i Længde (snart lige lang med, snart

kortere end Frugtknuden.

Tab. 168. Careæ maciienia Fr. er først opstillet af
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E. Fries (Uot. not. 1S44, p. 23) som Led af en Hække Carices,

fundne i det sydlige Norge af M. N. Blytt og efter Finderen

benævnte med det foreløbige Fællesnavn «Carices Blytlii«, for

hvilke Foreningspunktet dog kun var den fælles Finder og

Findested, men ikke sigtede til en formodet Indordning under

én Art; tvert imod udtaler Fries udtrykkelig, at disse 3 Former,

beslægtede med C. loliacea^ canescens og tenuijlora, sandsynligvis

ved nærmere Undersøgelse ville vise sig at være enten ejendom-

melige Underarter af hine 3 Arter eller maaské endog selv-

stændige Arter. Den sidste Anskuelse har Fr. i sine senere

Skrifter vedkjendt sig, idet han har henført den med G. loliacea

nærmest beslægtede til C. tenella Schk. og beskrevet de 2 andre

som nye Arter under Navn af resp. C vitilis og C. macilenta Fr.

Den sidst nævnte, her afbildede Art, som oprindelig af Fries

nærmest var sammenstillet med C. tenuiflora, er han nu der-

imod tilbøjelig til, tillige med C. vililis at gruppere om C.

canescens. iMed denne (og C. vitilis) har den Bladform og

Skedehinde samt Smaaaxenes Form tilfælles, men den adskilles

ved Udløbere fra Rodstokken, ved færre og (især de øvre) tællere

samlede Smaaax, blegere Dækskjæl, og fornemlig ved Perigy-

uiet, der er uden JNæb og ikke, som hos hine, forlænget i et

tydeligt Næb. De her angivne Kjendetegn synes tilstrækkelige til

at sikre den Plads som en selvstændig Art, dannende et For-

bindelsesled mellem C. tenuiflora og C. loliacea paa den ene, C.

canescens og C. vililis paa den anden Side, dog nærmest be-

slægtet med de sidst nævnte. Af H artman, som tidligere

henførte den som Underart til C. tenuiflora, er dens nærmere

Slægtskab med C. canescens nu ogsaa auerkjendl, idet han be-

tegner den som C. canescens var. suhloliacea. Denne ikke udenfor

Lappland *) og Norge iagttagne Art findes afbildet og beskreven

i Anderssons Cyperac. Scand. tab. IV, fig. 35, hvilken Figur

doar knn for Analysernes Vedkommende er tilfredsstillende, men

Fries augiver som Synonym C. lapponica Lang.
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derimod ikke giver noget tydeligt Totalbillede af Planten, hvorfor

jeg har anset det for hensigtsmæssigt at give en fuldstændig Af-

bildning af samme.

Tab. 169—172. De her afbildede Sparganium-Ariers lagt-

tagelse og skarpere Begrænsning saa vel indbyrdes som i Foi-

hold til tidligere bekjendle Arier skyldes de senere Aartier, om

end den ene af Arterne, S. natans (Tab. 170) efter hvad Prof.

E. Fries har oplyst, er en linnéisk Art, idet Linné ved sin i

Fl. Lapp. beskrevne S. natans øjensynligt sigter til den her

fremstillede Art, medens Navnet af senere Botanikere blev over-

ført paa den over hele Europa udbredte S. minimum (Bauh.)

Fr.*), der i langt ringere Grad svarer lil Navnet end den høj-

nordiske, i Floder voxende («Flotagrås») og indtil 2 Favne lange

Plante. At den ægte S. natans i saa lang Tid blev overset og

Navnet overført paa en derfra yderst forskjellig Art, skyldes dog

tildels den Omstændighed, at Linné selv har henført denne

sidste som var. /S, til sin S. natans, dog med Tilføjelse af den

Bemærkning: «/S, in paludibus vulgaris erecta persistit, puto ni-

hilominus eandem esse plantam, loco diversam. Qui velit eas

distinguere, per me faciat.« Dette Citat synes at tyde hen paa,

at Linnés Betragtning af disse 2 Planter som Localformer af én

Art kun var foreløbig, og at han selv har næret nogen Tvivl om

Rigtigheden af at forene dem; og denne Forening bliver dobbelt

uholdbar efter at den nyere Tids Undersøgelser have stillet alle

Arternes Ejendommelighed i et klarere Lys; det har derved vist

sig, at de nævnte Arter ikke alene ere hinanden meget ulige i

Voxested og Voxemaade, men at de ogsaa i Udseende og Ka-

rakteer staa fjernere fra hinanden indbyrdes end fra andre Arter

af Slægten. At den linnéiske Begrænsning af Arierne i Sparganium-

Slægten overhovedet har været noget vid, derom vidner hans

*) Navnet Sp. minimnm, som skriver sig fra C. Bauh in og af Fries er

restitueret for denne Art, er i og for sig ikiie særdeles iieldigt, idet

Planten hverken i absolut Forsland er meget lille eller relativt til samt-

lige Arter den mindste af disse.
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Forening at de yderst forskjellige Sp. ramæum og Sp. simplex

under én Art, S. erectum.

Samtlige de her afbildede Sparganium- Arter tilligemed Sp.

hyperboreujn (Fl. dan. tab. 2792), som ogsaa er funden i Grøn-

land, tilhøre den arklisk-alpine Floras Søer og Floder, dog

ere S. fluitaus, natans og affine ogsaa iagttagne længere mod

S. i det mellemste Sverige, den sidst-nævnte muligen ogsaa i

Sydtyskland*); derimod er ingen af dem funden i Danmark.

Uagtet flere af disse Arters Berettigelse har været anfægtet,

synes det dog nu, efter omhyggelige Iagttagelser i levende Til-

stand ved Botanikere som E. Fries, Læstadius, Ångstrom,

Larsson o. fl. godtgjort, at alle Arterne ere vel adskilte ind-

byrdes og ikke kunne forenes med de sydligere Arter Sp. mi-

nimum og Sp. simplex. Kjendetegnene for hver især, som ere

angivne i Texten til Flora Danica, støtte sig væsenligt paa Un-

dersøgelse af aulhentiske Exemplarer, meddelte af Fries og

Ångstrom, saml paa de nævnte Forfatteres udførlige Beskrivelse

af Arierne (Summ. Veg. Scand. vol. 2, Bot. notiser), hvorfor jeg

her kan nøjes med at henvise til disse Skrifter.

Tab. 173. Najas flexiiis (Willd.) Rostk. & Schmidt

er i Skandinavien kun funden paa et eneste Voxested, Heder-

viken i Upland, hvor den først blev opdaget 1849, og den er i

det øvrige Europa kun funden paa ét Sted i Skotland og i et

Par Søer i Nordtyskland, hvorimod den forekommer hist og her

i Nordamerika. Denne mærkværdig spredte Forekomst maa op-

fordre til Eftersøgning paa mellemliggende Punkler, og særlig

for den danske Floras Vedkommende fortjener Opmærksom-

heden al henledes saavel paa denne som paa de andre euro-

pæiske Arter af Slægten, af hvilke iV. major Roth kun hidtil er

funden paa et enkelt Voxested i Danmark, og N. Jragilis (Cau-

linia Willd., N. minor All.) er bekjendt fra Tyskland, Holland,

*) Det synes mig nemlig ikke aldeles utvivlsomt om Fig. hos Rchb. ic. fl.

germ. IX, 417 af den Schnitzleinske S. affine tor forenes med den

højnordiske S. boreale Læat..
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søer, Aaer og Floder, men da vore færske Vande hidtil have

været forholdsvis lidet undersøgte, turde flere Arter her have

undgaaet Opmærksomheden, hvorfor en omhyggelig Undersøgelse

af vore Aaer og Søer lover yderligere Udbytte, hvorom Opdagelsen

i de senere Aar af Arter som Potamogeton trichoides, rutilus

og decipiens, Najas major, Elatine hexandra, de to Isoétes Arter,

ISitella transluceffs o. fl. varsle.

Tab. 174. Salix i;er«t/b/t«Wahlenb. antages af Wim-
mer (Sal. Europ. p. 46, under Navn af S. Lapponum-myrtilloides)

og Andersson (DC. Prodr. XVI, 2, p. 232) at være en Bastard-

form af S. myrtilloides og Lapponum, i hvis Selskab den er

funden i Lappland, det nordlige Sverige og Norge.

Tab. 175. Salix Liæstadiana Hartm. (S. canescens

Fr., non Willd.), som har en habituel Lighed med S. lanceolata

Fr. og S. oleæfolia Vill., men i Karakterer staar nærmere ved

S. Lapponum paa den ene og Gruppen Caprea paa den anden

Side, er ligeledes af Wimmer (anf. St.) og Andersson be-

tegnet som Bastardform mellem S. lapponum og forskjellige Arter

af Caprea-Gruppen. Navnlig adskiller And. som «, canescens

en af S. Lappon. og S. Caprea formodet Afkom (S. Caprea-

Lapponum Wimm.), som /S, subcinerea en Form, der antages

opstaaet ved Krydsning mellem S. Lapponum og S. cinerea, og

endelig ;', subaurita, hvis Herkomst udledes af S. Lapp. og S.

aurita (S. Lapponum -aurila Wimm.). De tvende sidst nævnte

Former ere mig ubekjendte; de her afbildede Exemplarer fra

forskjellige Egne af Umeå og Torneå-Lappmark, meddelte af

Fries og Andersson, høre, efter Beskrivelsen p. anf. St. nærmest

til Formen « (til Dels, f. Ex. Fig. 4, til Underafarten sublapponum

And.), men for øvrigt forekomme de mig alle at have mere Lig-

hed med S. cinerea end med S. caprea. Del maa imidlertid

erindres, at dersom Bestemmelsen af disse meget polymorfe

Arter af Fjeldpile og navnlig Bedømmelsen af deres formodede

Nedstamning fra bestemte Stumplanter er vanskelig selv for den,
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som studerer Planlerne i Naturen og har Lejlighed til at iagttage

dem levende paa deres forskjellige Udviklingstrin og i forskjellige

Formrækker, saa er det dobbelt vanskeligt, ofte umuligt for den,

der kun kjender en Plante af tørrede Exemplarer, at fælde en

bestemt Dom om denne. Jeg har derfor indskrænket mig til at

afbilde, de resp. Planter efter authentiske Exemplarer i yngre og

ældre Stadier af deres Udvikling.

Tab. 176, Saiiæ Amandæ And. (S. glauca var. puUata

Fr.), ligesom de foregaaende Arter hjemmehørende i Lappland,

Finmarken og Norges Fjeldregion, antages ligeledes af And, for

en Bastardform, nemlig af S. glauca og S. nigricans. Ligesom

hos den sidstnævnte blive Bladene sorte ved Tørring.

Om for øvrigt Bastardtheorien, som indenfor Pileslæglen har

fundet Anvendelse i højere Grad end i nogen anden Slægt, idet

en stor Del af vore ældre bekjendte Pilearter ere blevne redu-

cerede til Bastardformer, tør anerkjendes i den hele Udstrækning,

hvori Wimmer og senere Andersson o. Fl. hævde den, maa vel

indtil videre ansees for et aabent Spørgsmaal, for saa vidt ikke

directe Krydsningsforsøg have constateret bestemte Formers Frem-

komst, svarende til de i den frie Natur forekommende formodede

Bastarder.
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Bidrag til Bedømmelsen af de moderne Maaneelementers

Paalidelighed.

Af

H. C. F. C. Scbjellerup.

1 de 200 Aar, som ere forløbne siden Halley opdagede Maane-

længdens Sækularæquation , ere mangfoldige Forsøg gjorte paa,

ved Undersøgelse af gamle Formørkelser , dels at udfinde dens

sande Værdi, dels, efterat La Place ad Theoriens Vei havde

paavist den , at godtgjøre den beregnede Værdis Rigtig-

hed. Det var da i Særdeleshed de babyloniske Maaneformør-

kelser og Ibn Junis' Observationer, der i denne Anledning

bleve nøje drøftede, og den udfundne Overensstemmelse, som

forlangte en hundredaarig Acceleration paa 10" til 11", maatte

altid betragtes som særdeles tilfredsstillende. Det var derfor

ganske naturligt, at Astronomerne bleve satte i Forbavselse, da

Adams i Aaret 1853 fremsatte den skarpsindige Bemærkning,

at vel ikke La Place, som blev staaende ved den første Til-

nærmelse, men alle hans Efterfølgere paa dette Omraade, nemlig

Damoiseau og Plana havde ved den nøjere Bestemmelse af

KoefQcienten begaaet en theoretisk Fejl. Der dannede sig strax.

to i Sagen interesserede Partier, som debatterede Realiteten i

Adams' Opdagelse. Denne flere Aar igjennem, ofte med Hef-

tighed førte Strid lagde sig med, at den af Adams fundne og

senere af Delaunay med stor Tilnærmelse udviklede hundred-
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aarige Acceleraliou paa mellem 6" og 7" blev anerkjendt som

den ene rigtige. Denne almindelige Tilslutning til Adams'

Theorie hævede imidlertid ikke ganske Vanskelighederne, da der

endnu stod tilbage at forene Observationerne med Theorien.

De syntes snarere at voxe end at aftage ved den i Mellemtiden

faldende OlTentliggjørelse af lla nsens Maanetavler, hvori denne

udmærkede Astronom ikke alene hævdede den ældre Værdi, men

havde endog set sig nødsaget til at forhøje Koefficienten til

mellem 12" og 13". Den saaledes bestaaende store Forskjel

paa 6" maatte naturligvis anspore til nye Anstrengelser for at

forklare Overskuddet af den apparente Acceleration over den

theoretiske. Opgaven var imidlertid ikke let, og den maa i

Virkeligheden for Øjeblikket ansees for uløst, da man ikke er

kommet videre deri, end til Forslag om at antage en sækular

Foranderlighed i Jordrotationen. Imod Indførelsen af denne

Variation, optræder nu den Omstændighed, at man maa se sig

nødsaget til alter at indføre den Empirismus, som røbede en

Mangel ved den i Biirg's og Burckhardt's Tavler fuldendte

La Place's Maanetheorie, og som det skulde have været for-

beholdt dette Aarhundredes Matheraatikere, om muligt, at fjerne.

Thi om man endog i Havets Tidevande vil have fundet en til-

strækkelig Grund til Stjernedagens Retardation, en Theori, som

Delaunay, Hansen og Andre have udtalt sig for, saa er der

paa Videnskabens nuværende Standpunkt kun ringe, for ikke at

sige ingen Udsigt til at erholde en theoretisk Bestemmelse af

dens numeriske Beløb. Imod en saadan Udjevning taler desuden

selve Maanetheoriens nuværende Tilstand i det Hele taget, idet

det ingenlunde kan indrømmes, de eminente Arbeider af Han-

sen og Delaunay uagtet, at denne Theori i alle dens Enkelt-

heder skulde have naaet den højeste Grad af Fuldkommenhed.

Fortræffeligbeden af den Hansenske Methode til Beregning

af de periodiske Perturbationer, i Sammenligning med den ældre,

er aldeles uomtvistelig, saa at de derpaa byggede Tavler i

meget høj Grad overgaa de ældre. Forsaavidt maa det indrøm-
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mes, at det første Formaal for saadanne Tavler, i en Række Aar

i Nutiden at gjengive den sande Maanebevægelse, ved hine fuld-

stændigt er opnaaet. Dette beviser ikke alene de anstillede

Sammenligninger med baade ældre og nyere Obsorvationsrækker,

men i Særdeleshed den af Forfatteren senere udgivne «Darlegung

der theoretischen Berechnung der in den Mondtafeln angewandten

Storungen.') Dermed er imidlertid, fra et højere Standpunkt be-

tragtet. Sagen ingenlunde fuldstændigt afgjort. Tværtimod lader

en upartisk Betragtning af Maaden, hvorpaa de sækulare Pertur-

bationer ere udledte, en ingenlunde ringe Tvivl tilbage om de

fundne Værdiers Paalidelighed. Thi vel har Hansen i den

nævnte Bog ogsaa afhandlet disse Perturbationer, men det kan

ikke blive ubemærket, at de, efterhaanden fundne Resultater

faa Udseende af at have en saa vaklende Karakter, at deres

Rækkefølge neppe tør betegnes som en opnaaet stedse større

Tilnærmelse, ikke at tale om den forhen berørte store Forskjel

mellem Hansens og Adams' Acceleration, der lader formode,

at den Førstes Fremgangsmaade indeholder en lignende theo-

retisk Tejltagelse, som Tilfældet er med Damoiseaus og

PJanas.

De tvende af Hansen indførte Venusperturbationer med

lang Periode, vidne, naar man betragter deres Historie, heller

ikke til Fordel for den Hans en ske Methode. Allerede La

Place havde udtalt sig for en Æquation med lang Periode,

hvis Beregning dog efter hans Mening vilde strande paa uover-

stigelige Vanskeligheder. Han foreslog derfor at indføre den

empirisk, og saaledes er den ogsaa indført i Burckhardts

Maanetavler.

Senere erkjendte Poisson ogsaa Existentsen af LaPlaces

Æquation, men Delaunay paaviste, at Koefficienten til det fore-

slaaede Argument er saa lille, at et saadant Led ikke kan komme

i Betragtning ved Beregningen af Maanelængden.

Hansen har nu den store Fortjeneste at have udfundet

den sande Grund til den ved Observationernes Discussion aaben-
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barede Æqualion med lang Periode, idet han, i Modsætning til

sine Forgængere paaviste, at Venus kunde bevirite saadanne

Perturbationer *). 1 Maanetavlerne findes nu to Led af den

nævnte Art opforte med Koefficienterne 15" og 21", for hvilke

imidlertid Delaunay senere har fundet henholdsvis IG" og 0.

Hertil maa nu bemærkes, at Dansen til forskjellige Tider

har givet temmelig afvigende Resultaler, og at han i "Darlegung»

vedkjender sig, at den sidste Koefficient er fremkommet ved

empirisk at korrigere den beregnede. Delaunays Beregninger,

i største Lldførlighed givne i Conn. des Tems (1862, 63), kunne

ikke give ringeste Anledning til Tvivl. Det ligger derfor nær at

antage, at der i Hansens Middelbevægelse kunde være en lille

Fejl, hidrørende fra at den er bestemt under Forudsætning af

Existentsen af den anden Venusæqvation **).

Hansen har nu vel ikke forbigaaet disse diflfererende Re-

sultater af Adam s' og Delaunays Undersøgelser med Tavshed,

men dog kun, uden at bidrage noget positivt til Forstaaelsen af

Sagens sande Sammenhæng, indskrænket sig til at svække deres

Betydning ved at mistænkeliggjøre hine tvende Astronomers,

iøvrigt væsentligt forskjellige Methoder.

For at kunne danne sig en selvstændig Mening om For-

trinligheden eller Manglerne ved de forskjellige Methoder, maa

man altsaa gjennemgaa dem hver for sig og sammenligne dem

indbyrdes.

Følger man saaledes Hansen gjennem hans «Darlegungi>,

*) Opdagelsen af denne Perturbation maa ganske vist paa Grund af Bereg-

ningens overordentlige Indviklethed ansees for en af de største i den

physiske Astronomi, men det bor dog ikke oversees, at Udsigten til Be-

regningens hældige Udfald af Led af saa høj Orden, dog væsentlig skyldes

Airy, der i Forvejen godtgjorte deres Indflydelse paa Sollængden.

**) 1 en Afhandling (Monthly Not. of the R. A. S. Vol. XXXIV. Nr. I;, der

er kommet mig i Hænde efterat det nylig Berørte var nedskrevet, har

Airy gjort den samme Bemærkning og udfundet, at Hansens
hundredaarige Middelbevægelse maa formindskes med 36''. Denne Af-

handling kommei jeg til at omtale noget nærmere i det Følgende.

Overs, ovpr il. K. U. Virtcnsk. Selsk. Forh. 1S74. 5
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bliver det snart klart, at hans Methode til numerisk Beregning

af de periodiske Perturbationer er et Produkt af mathemalisk

Genialitet og stærkt udpræget praktisk Sands for det, det kommer

an paa ved Opnaaelsen af et astronomisk Formaal. Det er, som

Forfatteren selv siger i Fortalen, en Methode, anlagt og gjennem-

ført saaledes, at man forud er vis paa sit Resultat, og man faar

det Indtryk, at de udledte Koefficienter ere de absolute.

Delaunay derimod havde foresat sig at ville udvikle ana-

lytisk alle Maaneperturbationer uden Undtagelse. Denne Op-

gave havde vel allerede Plana med beundringsværdig Kløgt og

Kraft tildels gjennemført med en hidtil ukjendt Nøjagtighed, dog

uden at naa til det endelige Resultat, nemlig Tavler, paa

Grund af nogle væsenthge Mangler ved enkelte Udviklinger, hvis

Paavisning skyldes Hansen. Det er jo netop disse Mangler,

som iøvrigt Hansen synes at anse for uovervindelige, der førte

denne ind i det for ham ejendommelige Spor. Det maatte der-

for være Delaunay's Opgave at udfinde en anden Vej for

Løsningen af Problemet. Denne fandt han fornemmelig i en

ham ejendommelig Integrationsmethode, der med større Lethed

og større Sikkerhed end tidligere var Tilfældet, tillod at drive

Approximationen betydeligt videre end Plana havde formaaet.

Resultatet, som er nedlagt i det franske Akademies Mémoires,

maa hvad Solens Indvirkning paa Maanen angaar, utvivlsomt

betragtes som et Mesterværk, skjøndt det neppe aldeles kan

frikjendes for enkelte af de i Plana' s Theori forekommende

Mangler. Disse ytre sig fornemmelig i en saa svag Konvergents

ved Rækkerne for nogle faa Koefficienter, at Tilnærmelsen for

disses Vedkommende maatte drives betydeligt videre, hvis de

skulde kunne taale Sammenligning med Hansens. Skjøndt

ganske vist Mathematiken paa dens nuværende Standpunkt ikke

er i Stand til at bestemme Ronvergentsen af de uendelige Ræk-

ker, hvorved Koefficienterne ved Delaunay's Methode blive

fremstillede, udvise dog de enkelte Leds numeriske Værdier en

umiskjendehg Konvergents. Paa Grund af denne svage Kon-
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vergents ved og Umuligheden i at bestemme Hesten af de paa-

gjældende Hækker, saa Delaunay sig nødsaget til, efter Pla-

na's Exempel, ved fnduclion at tilføje en passende Korrection.

Det kan derfor ikke skjules, at Delauuay's Maanetheori, ufuld-

endt som den foreligger OfTentligheden, staar, hvad enkelte

Led i de periodiske Perturbationer angaar , noget under Han-
sens, medens det paa den anden Side ikke maa oversees, at

den er et betydeligt Fremskridt i Plana's Aand.

For imidlertid at vise, hvilken Grad af Enighed de tvende

Forfattere ere naaede til, har jeg foretaget en Sammenligning

mellem deres Udtryk for Maanelængden, med Fradrag af Centrets

Æquation *). Delaunay's Koefflcienter ere tagne fra Conn. d.

T. 1869, og den enkelte Steder dobbeltangivne Værdi indeholder

i den første den oprindelige, i den anden det ved Induclionen

forandrede Tal, til hvis nøjagtige Bestemmelse, der saaledes

vilde udfordres en videregaaende Tilnærmelse. Da Hansen som

bekjendt giver sine Resultater i en anden Form, har jeg fore-

taget den fornødne Forvandling, ved fra Maanetavlernes Udtryk

for ndz at subtrahere det i »Darlegung« Art. 147 beregnede

for V + F'.

*) Allerede i længere Tid har jeg været i Besiddelse af denne Sammenlig-

ning og kun den Omstændighed har holdt mig tilbage fra at offentlig-

gjøre den, at Delaunay's fuldendte Tavler i en meget nær Fremtid

kunde ventes, hvori da en saadan Sammenligning af Forfatteren selv

rimeligvis vilde have fundet en Plads. Da Delaunay's bratte Endeligt

(August 1872) efter al Sandsynlighed har afskaaret Muligheden for at hans

store Værk, der vistnok har modtaget en Del Forbedringer, nogensinde

naar sin Afslutning, har jeg ikke troet at burde tilbageholde den længere.

5*
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Sammenligning mellem Hansens og Delaunays

Udtryk for !\1aane længden.

Hansens



71

Hansens

Arguiu.
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Hansens
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Hansens

Arglim.

Delaunays

Arguui.
-D

4, -G
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Hansens
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flaiisens

Ar^iiiii.

Dflaiiiiajs

.4 r^ 11 ID.

D-H

4,-4
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Hansens

Arguiu.
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Af denne Sammenligniog fremgaar del meget lydeligt, at

der gjennemgaaende er en overordentlig Overensstemmelse

mellem de to Theorier, der spaar godt for et fremtidigt Forsug

i Plana's og Delaunays Retning. De større Differentser,

som Ondes i Hansens Afdeling 6 (Delaunays Argum. D) ere

blot tilsyneladende, da Koefficienterne heri ere afhængige af

Solparallaxen, der hos de tvende Forfattere er antaget for-

skjellig.

Vende vi os nu til de sækulære Forandringer i Maanebanens

Elementer, saa sees del af Art. 103 i «Darlegung)) , at det for

Hansen har været en Umulighed fuldstændigt at beregne den

hundredaarige Bevægelse af Maaneknuden og Perigæet; de hertil

svarende Tal maa derfor udledes af Observationerne. Som

saadanne maa altsaa opfattes de i Maanelavlerne Pag. 15 opførte

Værdier, hvorefter

den aarkge sid. Bevægelse i Knuden = — 69679".6191

den aarlige sid. Bevægelse i Perigæel = H6436".60l6.

For her at kunne anstille Sammenligning mellem Hansen

ogDelaunay, maa man, da den sidste kun har publiceret den

af Solens perturberende Kraft afhængige Del, ogsaa beregne

denne af Hansens Theori.

Ifølge «narlegung» Art. 102 og 103 har man nu, idet Log

w= 1.9205768, naar Radius lages som Enhed, for denne Del

n(tt-\-fj) = — nx 836^.5047 = — 69669".86

n(y—2fj)= wx 1758.0920 = 146426".06.

De tilsvarende Tal hos Delaunay har jeg beregnet efter hans

egen Udvikling i Compl. R. LXXIV p. 19, hvor ^ og -4^
ere udviklede henholdsvis til 7de og 9de Orden inclus. Den af

mig foretagne Beregning har en Anordning, der er forskjellig fra

Delaunay's egen.



Beregning af l0«.i.^
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, 89 o ^2 „.o
,

9 o ^4'i O
f-e-vi' = —

— == e"'m-

8 J* «>o o— rs e-e -m- = —
+45 /i o

I
*0'71 4

61179 ^ 4 ,

^56- « "' = +
4-

12822631
fi +

0.293 + |^re-w»

0.029 — ^V-e'^w"

O.OOo t— ^e^e'^ma

0.003

0.00

1

995.700 + ^!^7«5

7.812

2.104 + '^e'^-m^

91.39.; + -i^SS?^m^

= +

335403 u "S

Y'Ttl
512 '

14S3665 o s

25291729 o «

-1638r«'"^
=

+ -
1028685589 8 ,

I
45 o <^"

,+ 32"*'^ = +

0.815 4-

9.836 +

352038855 o 7

1179648
^'^^

32145882707741

679477248

a-

m

0.052 + ^m^

= 4-

9 = +

Summen + 8io2.iI5

Man faar saaledes

dh

dt

d[h-\-g)

dt

= -nx 0.004 021 151

= 71X0.008 452 415,

0.006

0.021

0.014

303.578

3.091

2.557

1.137

28.300

0.012

3.468

0.040

hvori n er Maanens .Middelbevægelse. Tages som Enhed et

juliansk Aar, er ifølge Hansen

Delaunay's n = 17325594".0731 sid.,

hvis Log. =7.2386881. Resultatet bliver nu:

dh^

dt

d[h+g)

sid. Bev. af Knuden i 365.25 Dage = — 69668".81 =

sid. Bev. afPerigæet i 365.25 Dage= 146443".14='

dh
dt

Det sees heraf, at -y- stemmer taaleligt godt med HaU'
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s en s, medens der i —;—-- er en betydelig Dififerents. Dette

var heller ikke anderledes at vente, da Summen af de ikke ud-

viklede Led aabenbart vilde faa en kjendelig Indflydelse.

De heraf beregnede daglige Variationer, henholdsvis

— 190".7429 og 400".9395, stemme ikke ganske med de af

Delaunay selv paa anførte Sted beregnede, men den lille

Differents har sin Grund i den Omstændighed, al han fejlagtigt,

saa synes det mig, har benyttet den tropiske Middelbevægelse

47435".0286 istedetfor den sideriske 47434".8914.

Delaunay betragter sine Tal som en stor Tilnærmelse til

de af A i ry ved Maanereductionerne fundne. Forskjellen er dog

ellers meget stor, men den forsvinder, naar man betænker, at

Delaunay's Værdier ere de sideriske og Airy's de tropiske.

Hvad de to vigtigste Elementer, Knudens og Perigæets

hundredaarige Bevægelser angaar, fremgaar det altsaa af del

ovenfor Meddelte, at man endnu ikke har været i Stand til ana-

lytisk at bestemme dem med tilbørlig Nøjagtighed, og de ere

derfor ogsaa i Virkeligheden, endog i Hansens Maanetavler,

udledte af de sidste 100 Aars Observationer.

Astronomerne ere imidlertid ikke satte i Stand til at danne

sig en Forestilling om Graden af disse Elementers Paalidelighed,

eftersom Hansen aldrig har publiceret de derhen hørende Akt-

stykker. Dertil kommer endnu den mislige Omstændighed, at

Hansens Resultater ere kjendeligl afvigende fra Airy's, uagtet

de begge have bygget paa det samme Grundlag. Det maa der-

for ingenlunde ansees for overflødigt, saa ofte dertil Lejlighed

gives, at underkaste Hansens Maanetavler en Prøvelse med

Hensyn til disse Elementers Paalidelighed. Dette synes nu og-

saa Hansen selv at have følt, da han ender sin nDarlegung»

med Behandlingen i al Fuldstændighed af de 4 saakaldte chro-

nologiske Formørkelser. Men uagtet alle Bestræbelser for at

skaffe de chronologiske Formørkelser en vis Berømthed, er

dog for et uhildet Blik deres Grundlag altfor usikkert til, at de
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i egentlig Forstand kunde lægges til Grund for et videnskabeligt

Arbejde af saadan Betydning. Denne de chronologiske For-

mørkelsers Svaghed har allerede Delaunay fundet og tydeligt

udtalt i C. d. T. 1864.

De 19 af Ilartwig i Astr. Naclir. Nr. 1241 undersøgte

Maaneformorkelser hos Ptolemæus vilde i Virkeligheden, paa

Grund af de forholdsvis præcise Angivelser være langt at fore-

trække, hvis ikke en ikke ganske ugrundet Mistanke klæbede

ved deres Oprindelsesmaade, der lader formode en mulig Til-

passen til den forhaandenværende Theori, saa at det ikke ligger

saa meget fjernt ligefrem at belegne dem som blotte Regnings-

resultaler.

Man maa derfor, som Hansen har gjort, udvælge andre,

for Almagesten aldeles fremmede Observationer. Saadanne præ-

cise Observationer, naar de, hvad der til Formaalets Opnaaelse

er aldeles nødvendigt, skulle have en meget høj Alder, ere nu

ikke tilstede i noget stort Forraad , hvad der tilstrækkeligt for-

klarer, hvorfor Hansen har maattet lade sig nøje med saa tar-

velige Kilder.

Eftersom jeg nu tror at have fundet nogle faa, hidtil i den

nævnte Retning upaaagtede Iagttagelser af Værdi, har jeg ikke

taget i Betænkning at underkaste dem en skarp Undersøgelse.

I Chun-Tsiu, en af Kinesernes kanoniske Bøger, de saa-

kaldte Vu-king, som tilskrives Konfucius, indeholdes en i

korteste Udtryk forfattet Oversigt over de vigtigste Begivenheder,

der have tildraget sig fra — 721 til — 480 ved Hoffet i det

for lang Tid siden forsvundne Fyrstendømme Lu.

Angaaende Ægtheden af dette Skrift støtter jeg mig paa

Dr. Legge's Autoritet*). Det har hidtil været en almindelig

*) Legge har paabegyndt en kritisk, med stor og anerkjendt Lærdom ud-

arbeidet Udgave af de kinesiske Klassikere under Titel: The Chinese
Glas sies With a translation, critical and exegetical notes, Prolegomena,

and copious Indexes. In seven Volumes. Til Dato er udkommet Vol. I,

Confucian Analects, The Gr. Learning, and llie Doclrine of Mean, 18GI,
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udbredt Mening, at Chun-Tsiu var det Eneste af Vu-king, som

havde Konfucius til Forfatter. Til denne Mening hældte ogsaa

Legge i Aaret 1861, da første Bind af hans Udgave af de ki-

nesiske Klassikere udkom. Men i Fortalen til det i 1872 ud-

komne 5te Bind, der indeholder, Chun-Tsiu, udtaler denne ud-

mærkede Sinolog sig bestemt i modsat Retning. Skulde det

nu, som det synes, have sin Rigtighed med, at det nævnte

Skrift ikke har Konfucius til Forfatter, kan der dog derfor

ikke rejses nogen begrundet Tvivl om dets Tilforladelighed som

et historisk Aktstykke, der af meget naturlige Grunde fejlagtigt

har været tilskrevet Konfucius. Lu var nemlig Konfucius'

Fødeland, og hans Levetid (— 551 til — 478) falder i det Tids-

rum, Skriftet behandler. Endelig kommer dertil nu, at den

næste store Philosoph Mang-tse, som levede omtr. 100 Aar

efter, udtrykkeligt nævner ham som Forfatter til Chun-Tsiu.

Dette Skrift maa derfor i hvert Fald være nedskrevet efter for-

haandenværende Optegnelser. Desuden kontrolleres Hovedbe-

givenhederne deri af 3 Kommentarer, af hvilke en synes at være

samtidig med Konfucius.

Chun-Tsiu betyder oForaar og Høst«, en Titel, der, over-

ensstemmende med en Ejendommelighed ved det kinesiske Sprog,

maa opfattes simpelthen som en Forkortelse af «Foraar, Sommer,

Efteraar og Vinter«, og saaledel bedst kunde gjengives ved »An-

naler'). Begivenhederne ere nemhg deri opregnede i aarlige

Bovedgrupper, der hver falder i fire Afdelinger, svarende til de

fire Aarstider. Tidsangivelsen er altid denne: I Aaret af Fyrstens

Vol. II, The Works of Mencius, 1861. Vol. III, The Shoo-Klng, 2 Parts,

1865. Vol. IV, The Shé-king, 2 Parts, 1871, og Vol. V, The Chun-Tsiew,

2 Parts, 1872. De i Titlen omtalte Prolegomena ere store Afhandlinger

om vedkommende Bøgers Tilblivelse, Skjæbne, Natur og Værdi; de inde-

holde tillige omfattende Undersøgelser over de antagne Forfatteres

Levnedsløb, saavelsom større eller mindre Brudstykker, ofte endog hele

Kommentarer af berømte Kinesere.
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Hegjering anfnres Aarstiden, derpaa Maaneden i denne og endelig

Dagens cykliske benævnelse.

I Kinesernes kanoniske Bøger anføres i det Elele 38 Solfor-

mørkelser, nemlig en i Shu-King, maaske — 2155, en i

S hi- King, — 776, og 36 iChiin-Tsiu. Disse sidste kunne

med stor Lethed identificeres ved Hjælp af Pingrés Liste over

Formørkelserne fra — 1000 til O i l'Art de vériQer les dales,

og det fremgaar af en saadan Sammenligning, at tvende af

Formørkelserne ikke have fundet Sted, og en nærmere Under-

søgelse af de forhaandenværende Omstændigheder viser endog,

at de overhovedet ikke kunne have fundet Sted, da de anføres

som indtrufne en Maaned efter en virkelig Formørkelse. Hvilke

Fejltagelser der her ere indløbne, er endnu ikke udfundet med

Vished, men der maa antages en eller anden Fejlskrivning alle-

rede i de ældste Udgaver, da de gamle kinesiske Forfattere have

omtalt dem og været vidende om deres Umulighed og i det

Højeste villet indrømme, at sligt maaske kunde have fundet

Sted i ældre Tider. Sandsynligst er det, at her foreUgger en

Forvexling af Aaret. Noget Lignende maa ogsaa være hændet

med et Par andre Formørkelser, for hvilke det imidlertid er lyk-

kedes at finde ret plausible Korrectioner. Af de øvrige 32 For-

mørkelser stemme 18 overens med Pingrés Liste i Aaret,

Maaneden og Dagen, medens Resten vel har Aaret og Dagen

rigtig, men Maaneden en, to eller 3 Enheder forskjellig. Den

sidste Omstændighed kan imidlertid ikke forringe Troværdig-

beden i Optegnelserne, da den snarere hidrører fra vort

usikkre Kjendskab til hine Tiders Kalendervæsen, hvad Intercala-

tionen og Aarets Begyndelse angaar, der maaske endogsaa

have været underkastet store Uregelmæssigheder. Dagangivelsen,

som ikke var støttet paa nogen indviklet Regel, idet den blot

afhang af en simpel Tælling, maa være det afgjørende, og den

er, som jeg nylig bemærkede, overordentlig tilforladelig.

Af disse 36 Solformørkelser har jeg nu, som alene passende

for mit Formaal, udtaget 3, fordi de særligt vare betegnede som

Overs, over d. K. D. Yidensk. Selsk. Forh. 1874. 6
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totale, nemlig — 708 Juli 16, — 600 Sepl. 19 og — 548

Juni 18. De nærmere Omstændigheder ved disse Formørkelser

ere tagne af Legges Udgave pp. 41, 301 og 304.

Den første, hedder det, indtraf i det 3die Aar af Hwan's

Regjering, i Høst, den syvende JMaaned paa Dagen lin-shin. —
Dagen er rigtig, men man maa læse ottende Maaned.

Den anden indtraf i Høst atSiuen's ottende Aar, den sy-

vende Maaned paa Dagen Kia-tse. — Dagen er rigtig, men

Maaneden skal være den 10de og følgelig den første af Vinteren.

Det er meget rimeligt, at her foreligger en simpel Forvexling,

thi den næsle Begivenhed indledes netop saaledes: Om Vin-

teren i den I Ode .Maaned o. s. v.

Endelig indtraf den tredie i Siang's 24de Regjehngsaar, i

Høst, den 7de Maaned paa Dagen Kia-tse, hvilke Data alle ere

rigtige. — Paa denne Tid var Konfucius 3 Aar gammel.

Del kan jo nu ikke paa nogen Maade antages, at disse For-

mørkelser ere blevne nedskrevne i den Hensigt, derved at give

Bidrag til videnskabelige Formaal. Optegnelserne af slige Him-

melbegivenheder fandt nemlig alene Sted, fordi de, betragtede

som slet Varsel, skulde ligesom andre gode eller onde Begiven-

heder, overleveres Efterverdenen til Efterretning og Advarsel.

Naar jeg nu ikke destomiudre har behandlet dem som nøi-

agtige Observationer, ligger det alene deri, at de ere betegnede

som totale. Derved faa de, uden at være ledsagede af en nær-

mere Tidsangivelse, en overordentlig Betydning, naar blot Obser-

vationsstedet er bekjendt. Ved vore 3 Formørkelser er nu vel

ikke Observationsstedet angivet, men der er al Grund til at an-

lage, at Iagttagelsen af Fhænomenet har været anstillet ikke

alene indenfor Fyrstendømmet Lu' s Grændser, men sandsynlig-

vis endog i Hovedstaden. Vel er Lu ikke længere til i Kina's

nuværende Inddeling, menLegge har været istand til at levere

et Kort over Kina paa Chun-Tsiu's Tid, og desuden kjen-

der man nøje den geograQske Beliggenhed af Fyrsternes

Residents. Ved Sammenligning af Legges Kort med et mo-
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derne Kinakort vil man se, at Lu indtog den sydlige Del af

den nuværende Provinds Shan-tung i det østlige Kina, begrændset

mod Syd af den sydlige Arm af Uvang-ho. Det laa imellem

34A° og 36^° nordlig Brede og imellem 11 Si" og 119° østlig

Længde fra Greenwich. Hovedstaden i Lu hed Kiu-fau og

dens geografiske Konstanter ere ifølge Biot's Dictionnaire des

noms anciens et mod. des villes et arrondissements de l'empire

Chinois p. 6d

(^ = -(-33° 52' / = 117° U' (Greenw.).

Ved den Beregning, som nu følger, anvendtes dansens

Maanetavler uden nogensomhelst Korrection.

Beregning
af de tre kinesiske Kor mørkeiser ved Hjælp afHansens

S o 1 - og Maanetavler.

I. —708. Juli 16.

Gr. M. T. d Længde ([ Brede Æqu. H. Par. Ø Længde

17^ 0'» 105° 13' 46". 7 +36* 2". 7 60' 39'M 105° 59' 54". 5

18 O 105 50 54.2 32 38.9 60 38.3 lOti 2 17.4

19 O 106 28 2.2 29 13.7 60 37.3 106 4 40.3

Desuden for IS'* 0'»

Log. Rad. v. =0.004840

O æqu. e. Par. = 8". 75 Eclipt. app. Hældn. = 23° 47' 2t".6

Tidsæquat. = Stjernetid — O app. Æ = + 31'. 84.

Heraf udledtes

Konjunklionsmomentet = 16 Juli 18^32763 Gr. M. T,

til hvilket svarer i Hansens Betegnelser

/= ;'=106°3'4".2J==+ 31'3l".7n-=60'37".9/i=276°.3700

a' = 107° 27'16".4 d' = + 22° 48'30".0 7i= — 6° 56' 57". 7

iV=95° 37' 14".2 G= 119° 64' 27".5 Z= 9i° 56' 25".0

Log sin^ = 9. 639968 Log sin k = 9. 991080

Ved Hjælp af disse Data beregnedes nedenstaaende Tabel,

der for de vedføjede Timevinkler t giver de til disse svarende
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Punkter af Centralkurvon. Længderne ere regnede østlig fra

Greenwich.

Centralkurven

t
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iV^==95° 34' 48".6 6^173° 15' 30".0 ^=92° 5' 33'.7

Log sin ^=9.689585 Log sin Æ = 9.941801
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den bedre Oversigts Skyld graQsk ere fremstillede i vedføjede Dia-

gram, viser at deres Skjæringspunkter ikke falde indenfor Grænd-

serne af Fyrstendømmet Lu, d. v. s., de tilfredsstille ikke Be-

tingelsen, at alle 3 Formørkelser skulle have været totale for

ét Sted.

113°
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bringe Centralkiirven 1° 41' længere mod Nord, dersom den

skulde have været iagttaget total i Hovedstaden.

For al Formørkelsen — 708 skulde kunne have været total

for noget Sted i Lu, maatte paa samme Maade dens Central-

kurve kunde forflyttes henved 5° mod Syd.

For nu at blive istand til at bedømme, hvorvidt et eller andet

Element kunde varieres saaledes, at hine to Kurver kunde un-

dergaa saadanne harmonerende Forflyttelser, uden at Formør-

kelsen — 600, hvis Centralkurve ogsaa vilde lide en vis Forflyt-

telse, ophørte at være total, har jeg beregnet Differentialformler,

der for Variationer i Middellængden og i Knudens Længde give

Variationen af Polhøjden for Kurvens Skjæring med Hovedstadens

Meridian.
— 708, d(p= 16.77 d^+ 8.13 d.Q

— 600, å(f= 22.35 (}^+ 12.58 di2

— 548, d(p^— 0.2161— 5.23 di2

Betragtningen af disse Formler viser, at en harmonerende

Forskydning af de 3 Centralkiirver kun kan opnaaes ved at an-

tage dl == O og en negativ Værdi for dSi.

Gaar man nu ud fra, at Formørkelsen —600 skal forblive

total, tør 6Q ikke vælges større end — 7'. 5, saa at Korrectionen

i Maaneknudens hundredaarige Bevægelse ikke kan overstige

18". 3*). Formørkelsen — 548 vil da, eftersom den nordlige

Grændsekurve kommer til at gaa 1° syd for Hovedstaden, have

været total indenfor Lu' s Grændser, hvorimod den sydlige

Grændsekurve for den ældste Formørkelse kun kommer 62' nær-

mere til Hovedstaden, og gaar altsaa endnu 3° 58' nordhg

*) Ifolge Art. 320 i Hansens -Darlegung« vil en Forandring paa 12" i

Maaneknudens liundredaarige Bevægelse kun bevirke en Forandring paa

+_ \" i Maanebreden paa Bradley's Tid. Den her udfundne Værdi maa

derfor ingenlunde ansees for urimelig, saa meget mere som ogsaa Airy

(i Phil. Trans. 1853) kun tillægger de Bradleyske Declinationer ringe

Væet.
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forbi samme; Byen vil dog komme til at ligge indenfor Kurven

for den 1 1 Tommers Phase.

Beregning

af de 3Sol formørkelser underAnvendelse af Maane-
længdens Acceleration efter Adams ogDelaunay.

I. —708 Juli 16.

Medtages desuden nogle mindre Korrectioner efter Hansen,

svarer ifølge "Darlegung" II p. 394 o. il. en Ændring paa —6"«^

i Maanens tVliddellængde efter Tavlerne til

Js = -. 0.0659498 d/y = — 0^231063 J« = —0°.l 53287,

som atter medføre følgende Variationer i Maanens Længde,

Brede og Æquat. Hor. Parallaxe

:

d/= _l° 10' 22".7 dé=--f-5' 52". O d;T = 4-l".7.

Konjunktionen fandt herefter Sted 16 Juli 20^.35250 Gr. M. T,

for hvilket Moment haves

/=^'=106°7'53".6 ^>=-h30'26".O 7r=60'37".5 /t= 306°.7062

«'= 107° 32'28".I d'= 4-22° 47'54".8 Å = — 6° 58' 58".5

JVr^95° 39' 46'M G' = 120° 4' 18".0 ^=94°58'7".o

Log sin g = 9.640382 Log sin k = 9.990971

Centralkurven, som s kjærer Hovedstadens Meridian.

t X (f

82° 113° 56' +23° 2'

84 115 40 22 3

86 117 26 21 5

Den gaar altsaa nu henved 15° syd for Hovedstaden.

11. —600 Sept. 19.

For denne Formørkelse fandtes

d2 = _ 0.0606192 d//=— 0°.21150 d« ==— 0°. 14031

dZ = — 1° 5' ie".8 d5 =-+-5'25".4 d7i = + 0".8

Konjunktionsmom. = 19 Sept. 20'».62912 Gr. M. T.,



91

Ul hvilkel svarer

/=/'=l70°il'34".9Z»=-h4()'30".3 7i=6lM3".8 |u= 312°.4294

«'=i7l°2H' l.V'.O d'= -1-3° 4 5'6r'.5 A = — 23° 2H' 51".G

^V=9o^ 35' li".o G= 173° K/ 7".4 /ir= 92° 5' 29".3

Log siu ^ = 9.689740 Log sin /c = 9.941761

C e ulraik II rve n

83° 114° 10' 4-21° 17'

86° (16 O 20 58

87° 117 63 20 42

Da det sees at. denne Kurve ogsaa kommer til at gaa honved

16° syd for Hovedstaden, falder deres Skjæringspunkt meget nær

dens Meridian.

III. — 648 Juni 18.

(}2 = _ 0.0580059 d/i -= — 0°.20244 d« = — 0°. 13430

JJ==_I° 2' 41".6 db=^ — b' 15". I (5/r = — 0."9

Konjunktionsmom. = 18 Juni IS'*.79826 (ir. iM. T.,

i hvilket Øjeblik haves

Z= Z'=80°28'24".7 å= + 9'2".5 7i= 6i'9".6 .a= 283°.1980

a' = 79° 36' 32".6 d' = -h 23° 26' 16".7 A = + 4° 10' 7".5

N=U° 20' 56".3 (9 = 66° 28' 7".0 Z?=86° 3' 61".0

Log sin ^ = 9.630616 Log sin ^ = 9.994616
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for de to ældste P^ormørkelser. Vore kinesiske Formørkelser vise

saaledes, hvad man fra andre allerede har havt Grund til at for-

mode, at den nye Acceleration er aldeles utilstrækkelig til at

gjengive Maanens Plads Aartusinder tilbage i Tiden ; der maa

derfor endnu være en eller anden perturberende Indflydelse,

som det ikke er lykkedes nogen af de to største Maanetheorikere,

Hansen og Delaunay, at opdage. Stjernedagens Uforander-

lighed blev da stærkt draget i Tvivl, eftersom la Pia ces Bevis

netop væsentligst støtter sig paa den Omstændighed, at hans

Maanetheori med stor Tilnærmelse tilfredsstillede de gamle For-

mørkelser.

Allerede J. R. Maver i sin »Dynamik des Himmels» ud-

taler sig 1848 om den Indflydelse, som Tidevandene nødvendig-

vis maa udøve paa Jordens Rotation, saaledes p, 40: «hi der

Erregung von Ebbe und Fluth liegt ein Grund zu einer Ver-

minderung der Umdrehungsgeschwindigkeit der Erde.« Denne

Tanke blev vel adopteret baade af Hansen og Delaunay, men

Analysen har hidtil vist sig magtesløs overfor Beregningen af

denne Indflydelses Beløb, endog blot tilnærmelsesvis, og man

vil derfor, saalænge intet andet Middel staar til Raadighed,

være henvist til at udlede det ved Hjælp af gamle Formørkelser*).

Linder Forudsætning af en saadan Foranderlighed i Jord-

rotationen har jeg søgt at bringe de 8 Formørkelser i Harmoni

med den historiske Overlevering, hvortil altsaa vil knytte sig et

Forsøg paa at bestemme Stjernedagens Retardation.

Efter Mayer have Følgende forsøgt at behandle Problemet matliematisk

:

W. Ferrel: On the effect of the Sun and Moon upon the rotatory

motion of the Earth. Astron. Journal Nr. 66. 1853.

Delaunay: Sur l'existence d'une cauie nouvelle ayant une influ-

ence sensible sur la valeur de l'équation séculaire de la Lune. Compte

R. Jan. 1866. Tome 61.

Airy: On the supposed possible Effect of Friction in the Tides, in

influencing the apparent Acceleration of the Moon's mean motion in

longitude. Monthl. Not. of the R. A. S. Vol. 26. p. 221.

Abbott: Elementary Theory of the Tides. Quarterl. Journ. Vol. XII.

1872. p. 7.
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I denne Hensigt forlængede jeg de sidst beregnede Kurver

lil Skjæring med Fvrstendømmets Parallel. Beregningen gav mig

nemlig:

I. Centralkurven IG Juli — 7 08.
t

46°
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Paa det Sted, hvor disse Kurver skjære Parallelen, vil man da

kunne placere en Figur af samme Udstrækning som Lu, og

saaledes, at Beliggenheden med Hensyn til én af Kurverne

tilfredsstiller de samme Betingelser, som opfyldtes i den første

Beregning.

Det Punkt, som i denne Figur kunde repræsentere Hoved-

staden, vil da, naar man henfører det til Formørkeisen — 600,

faa 87° 11' østl. Længde fra Greenwich. Naar man nu erindrer,

at Stedets Længde er 117° 13', saa vil den deraf følgende

Længdedlfferents 30° 2' være den Vinkel, som vi ved en an-

tagen ensformig Rotation af Jorden i — 2400 Aar have regnet

formeget. Detle kan udtrykkes saaledes, at Stjernedagen maa

antages at retardere, og Beløbet er fra — 600 til 1800, altsaa

i 2400 Aar voxet op til 2'* O"' 8', saa at Tiden maa korrigeres

med — 12*.514 f-,

naar t udtrykkes i de siden 1800 forløbne Aarhundreder.

Umiddelbart efter at jeg i December f. A. havde afsluttet

de foregaaende Undersøgelser, udsendte Airy en mindre Af-

handling (i Monthl. Not. Vol. XXXIV Nr. 1), hvori han beskjæf-

tiger sig med en Undersøgelse over den Virkning paa Maanens

Middelbevægelse, som Udeladelsen af den forhen omtalte urigtige

Venusæquation vilde udøve, og kommer til det Resultat, at

Hansens hundredaarige Middelbevægelse maa formindskes med

36". Denne Korrection har jeg nu ogsaa taget Hensyn til og

anbragt den ved den sidste Beregning.

L — 708.

Korrectionen — 36" < giver for denne Formørkelse

d^= 4- 16' 27".0 6b = —\' 28".2

saa at Konjunktionen indtraf 16JuH 19^87927 Gr. M. T., hvortil

svarer

1 = 1' = 106° 6' 46".0 é = + 30' 3o".7 n = 60' 38".0

Den heraf resulterende Centralkurve haves af den , der er ffivet
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Pag. 93 ved at variore de enkelte Funklers Længde og Pol-

højde henholdsvis med -|- 7° 9' og 4- 13'.

If. —600.
Her haves

JJ=-f I.y 67".2 d/; = — I' 25".2

Konj. 19 Sept. 20M7871 Gr. M. T.

/= Z'= 170° 40' 29".0 5 = -f-46' 39".7 7r = 6ri4".0

Længden og Polhøjden af Punkterne i Kurven Pag. 93 maa

varieres henholdsvis med -1-6'' 51' og + 16'.

111. — 548.

61= Ib' 36".4 é6 = -{-\' 24".2

Konj. 18 Juni 18^35690 Gr. M. T.

/ = /' = 80' 27' 21".5 ^. = -I-
8' 53".8 7r = 6l'9".3

d/ = 4- 6° 36' d(f = — 8'.

Anstilles nu de samme Betragtninger som Pag. 94 og

vælges atter Aaret — 600, bliver den samme Sted angivne

Længdedifferents formindsket med 7^ 7'. Den heraf resulterende

Stjernedagens Retardation = 9'.549 t"^

maa da ansees som den rimeligste Værdi.

Lægges denne Beregning til Grund, bliver enhver Stjernedag

0'.000 00O014 23

længere end den næstforegaaende, og følgelig var Dagen for

2400 Aar siden 0'.012 52

kortere end for nærværende Tid.
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Fjerenes Land.

Af

f. Schiern.

(Meddeelt i Mødet den 10de April 1874.)

jLlerodot, der har saa stor Betydning ikke blot i historisk, men

ogsaa i geographisk og ethnographisk Henseende, vækker let

Lyst til Eftergranskning, hvor Et eller Andet forekom ham selv

dunkelt, tvivlsomt eller utroligt i de Beretninger, der gaves

ham. Dette gjælder ogsaa om de Steder i hans Skildring,

hvorved der her skal dvæles, og den Interesse, hvormed man

gjerne søger at prøve Herodots Kritik, kan maaskee ogsaa und-

skylde, om disse Steder her gjøres til Gjenstand for en større

Opmærksomhed, end de uden en saadan Interesse turde have

Krav paa.

De findes nærmest i hans fjerde Bog. Hvad Cæsars Com-

mentarier ere for Galliens Fortid ellerTacitus's Germania forTydsk-

lands og Nordens, er denne Herodots fjerde Bog for Østeuropas;

den bringiir de første paalidelige Efterretninger om de sydligere

Strækninger af det vide Sletteland, der, i det Hele og Store taget,

kan siges at dannes af den østlige Deel af Europa og den til-

stødende Deel af Asien, og som fra det sorte og kaspiske Hav

naaer indtil det nordlige lishav.

Den sydlige Deel af Slettelandet, fra Donau indtil Don og fra

Kysterne af det sorte og asovske Hav indtil vel omtrent 50" n. Br.,



havde i llcrodols Dage de Heboere, som Grækerne kaldte Sky-

ther, men som kaldte sig selv Skololcr, og om hvis Slamme-

slægtskab der har været fort Slrid nok. Der har været de,

som have villet henføre dem til den Kolkerace, der nu gjerne

pleier at betegnes som den altaiske, fordi Altaibjergeoe betragtes

som dens Udgangspunkt, til den Uace altsaa, der omfatter den

tungusiske, den mongolske, den tyrkiske, den samojediske og den

finske Folkestamme, og som i nordlig Retning naaer fra Kyslerne af

Kamlschatka til Kysterne af del norske Finmarken. I denne [be-

tydning blev Udtrykkel «den skythiske Folkeæt« brugt af Uask,

og i denne Betydning er Ordet «skylhisk'> eller ham blevet an-

vendt af nyere Sproggranskere j som naar der, med Hensyn til

den Art af Kileskrifterne, der er bleven henført til den altaiske

Race, nu tales om medo-skythisk eller casdo-skythisk, eller om

den skythiske Version af Indskriften i Behislan. Af Fremmede,

der ligeledes have henført Skytherne til den altaiske Race, kan

her fortrinsviis nævnes Niebuhr, der især støttede sig til Hero-

dots og Hippokrates's Skildring af Skythernes Sæder og den

Sidstnævntes Yttringer om deres Udseende; i den senere Tid

har man ogsaa for den samme Mening villet hente en ny Støtte

fra de mærkværdige hebraiske Gravskrifter paa Krim, hvoraf

flere ere blevne udgivne af Chwolson, og som vise Tilstedevæ-

relsen af et jødisk Samfund paa Krim Aarhundreder førend

vor Tidsregning; ved Siden af de hebraiske Navne bære Jøderne

paa disse Indskrifter ogsaa tyrkisk-tatariske iNavne, og dette

kan efter Chwolsons Mening kun udledes af deres Samboen med

Skytherne*). Der er Andre, som have henført Skytherne til

») Rask, Samlede Afhandlinger. Kjøbenhavn. 1834-1838. 11, 331. Nie-

buhr, Untersuchungen iiber die Geschichte der Skythen , Geten und

Sarmaten, i Kieine historische und philologische Schriften. Bonn. 1828.

S. 352—390. Chwolson, Hebraische Grabschriften aus der Krimm, ein

Beitrag zur biblischen Chronologie, semitischen Paiåographie und alten

Ethnographie. Si. Petersburg. 1865., i Mémoires de l'Académie des Sciences

de St. Petersbourg. Vile Serie. Tome IX.
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den indo -europæiske Folkerace, hvad enten de nu tænke sig

Skytherne som en forsvunden Folkestamme, der engang var stillet

mellem Slavernes og Medo- Persernes endnu hinanden nærstaaende

Stammer, eller ligefrem som Forfædre til Slaverne eller vel endog

baade til Slaver og Germaner; den russiske Erobring af Slette-

landene Norden for det sorte Hav, der i de sidste Aarhundreder

har fundet Sted paa den altaiske Races Bekostning, viser sig

efter denne Betragtniogsmaade som en historisk Reaktion, som

en Tilbagevenden til tidligere Raceforhold, hvad enten nu, som

sagt. Russerne betragtes som Sønner eller kun som Broder-

sønner af Oldtidens Skyther. Af Forfattere, der saaledes have

henført Skytherne til den indo-europæiske Folkerace, kan, foruden

Alexander v. Humboldt og Jacob Grimm, ogsaa Bergmann nævnes,

men især er dette dog blevet gjort gjældende afZeuss, IMoUen-

hoflf og Cuno; disse tre støtte sig især til de Overeensstem-

melser, som de have fundet mellem de mange skythiske Navne,

der forekomme hos de gamle Forfattere eller i græske Indskrifter

Norden for det sorte Bav, og lignende medo-persiske eller

slaviske Navne, eller til tilsvarende Overeensstemmelser i mytho-

logisk Henseende ^). Der gives endelig ogsaa en Mellemvei

mellem de modsatte Anskuelser. Da nemlig Herodot skjelner

mellem forskjelUge Afdelinger af Skytherne, da han paa nogle

M A. V. Humboldt, Kosmos, Entwurf einer physischen Weltbeschreibung.

StuUgart und Tubingen. 1845— 1862. II, 176,420. I. Grimm, Geschichte

der deutschen Sprache. Leipzig. 1848. I, 218—237. Bergmann, Les

Scythes, les ancétres des peuples germaniques et slaves. Deuxiéme Edi-

tion. Halle. 1860. Zeuss, Die Deutschen und die Nachbarståmme.

Munchen. 1837. S. 275—302. Mullenhoff, Ueber die Herkunft und

Sprache der pontischen Scythen und Sarmaten , i Monatsbericht der

koniglich preussischen Akademie der Wissenschaften. Aus dem Jahr

1866. Berlin 1867. S, 549—576. Cuno, Forschungen im Gebiete der

alten Volkerkunde. Erster Theil: DieSkythen. Berlin. 1871. Jvfr. ogsaa

Schiefner, Sprachliche Bedenken gegen das Mongolenthum der Skythen,

i Bulletin de la Section des Sciences historiques, philologiques et politiques

de l'Académie imperiale de St. Pétersbourg. Tome XIII. (St. Péters-

bourg et Leipzig. 1856. 4°.), p. 193—205.
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Steder nævner de af ham saa kaldte onomadiske Skythem (vofid-

åeg2xv&ttt) og «de kongelige Skyther« (^aad^ioi 2xv&ai), paa

andre Steder nævner ode agerdyrkende Skyther« {Sxvd^at yecog-

yol) og «de pløiende Skytherw (2xv&ai aQorijgeg), saa har man

i disse forskjellige Afdelinger af Skytherne ikke villet see for-

skjellige Stænder af det samme Folk, men derimod fundet en

Antydning af forskjellige Folkestammer; det europæiske Skythien

bliver efter denne Opfattelse et Begreb, der svarer til Begrebet

om det europæiske Tyrki, hvor jo ogsaa en Stamme af den al-

taiske Race hersker over Stammer af den indo-europæiske.

Paa dette Standpunkt har navnlig Schafarick stillet sig, der kjen-

delig har følt sig frastødt ved Tanken om, at den ham saa

kjære slaviske Folkestamme skulde udledes fra Skytherne med

disses barbariske og hæslige Sæder*). Jeg behøver ikke her at

gaae nærmere ind paa den hele Strid, thi de Egne, som her i

det Følgende skulle omtales, vare ikke skythiske Egne, men skjel-

nes udtrykkelig fra Skythernes som Naboegne. Det er for For-

maalet her tilstrækkeligt at fremhæve, at selv om man vil hen-

føre Skytherne til den altaiske Folkerace, behøver man dog der-

for ikke at betragte dem som Finner. Niebuhr forkaster saa-

ledes enhver Tanke om, at Skytherne skulde kunne have været

Finner; han og de Forfattere, der især have knyttet sig til

ham — som Grote og Neumann — , ansee det for utvivlsomt,

at man i Skytherne har en Mongolerkoloni for sig, der altsaa

skulde være naaet frem til Europa over halvandet Tusind Aar,

førend det store mongolske Indfald fandt Sted i Middelalderen ^),

og ogsaa Schafarick finder i de egentlige Skyther Mongoler,

skjønt dog netop han — ligesom Rask, men i Modsætning til

1) Schafarick, Slawische Alterthumer. Deulsch von M. v. Aehrenfeld, her-

ausgegeben von Heinrich WuUiie. Leipzig. 1843—1844. I, 267—288.

') Niebuhr, Zur Geschichte der Sliythen, Geten und Sarmaten, anf. St. S. 361—
364. Grole, History of Greece. London. 1851. III, 324—325. Neu-

mann, Die Hellenen im Skythenlande. Berlin. 1855. I, 148—200,
226—321.

Oyers. over d. K. D. Vldensk. Selsk. Forh. 1874. 7
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Zeuss og Grimm — har ineent at kunne identificere Skythernes

Navn med Navnet Tsciiud(Cud), hvormed, sonn bekjendt, Russerne

fra gammel Tid betegne Folkene af den finske Stamme, men

hvorom Schafarick mener, at det tidligere af Slaverne har været

overført paa den altaiske Race i Almindelighed.

Efter denne Fremstilling meddeles her Udgangsordene for

den følgende Betragtning. Idet Herodot i den Qerde Bog gjengiver,

hvad Skytherne have berettet ham om sig selv og Landet oven

for dem, hedder det i Slutningen af det 7de Kapitel saaledes:

«0m Landene mod Nord, oven for deres Land, fortælle de, at

man der ikke er i Stand til at see videre eller kan passere

igjennem paa Grund af udspredte Fjer. Thi af Fjer sige de, at

Jorden er fuld, som ogsaa Luften, og at det er dem, der hindre

Udsigten« *). I det 31te Kapitel kommer Herodot senere atter

tilbage til Sagen, og nu har han denne Bemærkning: «Angaaende

Fjerene, hvormed Skytherne sige at Luften er saa opfyldt, og at

det derfor ikke er muligt enten at see videre i Landet eller at

gjennemvandre det, er min iVIening denne: i de Egne, der ligge

oven for Skytherne, sneer det uafladeligen, om endog, som ri-

meHgt er, mindre om Sommeren end om Vinteren. Enhver, der i

Nærheden har seet en tæt Snee falde, veed nu allerede, hvad

jeg mener, thi Sneen seer ud som Fjer. — Jeg formoder altsaa,

at naar Skytherne og deres Nabofolk tale om Fjer, er det, fordi

de ligne Sneen ved dem» -).

') Ta di xaivTtfQ^e ngo? ^ooérjv kéyovat aptfxov riiiv vnegoixcov Ttj? x^QI^
ovx oln TS ilvai, m TiftoaujTtQo} ovts ofjau ovre dif^iévat vno nrtQcSu

xi^vuiVMV' nzfQwv yccQ xat xijv yrjy xal zou riéqct ilfat nkiov, xat

jKvru tlvcci, T« dnoxXijtovTa rrji' oxpiv. Herod. IV. 7.

^) Iliql di zdJi' TiTiQuu, T(jjv 2xv&ai léyovat dpdnXiov ilvctv rov ^éga,

xal Tovjwv tivixa ovx old n ilvni, ovn idtlv to ngoacj z^? T^mifjov

ovrt dn^iivat, ztjvdi i^io ntql avnof tijv yyai/utju. zd xarvnig^i tav-

zr]g Trji X^Q^^ '^''** vi>(f'tZKi^ ikdaaovt di rov 9sQiog f} zov j^ét/iwvo?,

wonfQ xal olxog. ^dij iJSf oazn dy^o^iv ;f»o»'« ddqijv ninzovaav tldi,

oldi z6 Xiyoi. iotxi yctg i, ^Ktiv nnqalot' — t« wv nztgd ilxdi^oviai

TTiv x^ovu rovs 2xv9c(5 n xal zovi niQiolxovg doxéu) kéyny. Herod.

IV, 31.
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Herodots Hemærkning findes senere benyltel haacle i Melas

Geographi og hos den ældre Plinius. Thi det er aabenbart til

de samme Egne, som Uerodot omtalte, at der bliver sigtet

i Melas Geographi, naar denne, efter al have nævnt de rhipæiske

Bjerge eller Uralbjergene, hertil føier: «Hvad der er nærmest

ved de rhipæiske Bjerge bliver ganske iifremkommelii,'t ved den

ideligen faldende Snee; ja denne hindrer endog i at see langt

bort« *). Og naar den ældre Plinius i sin Naturhistorie anfører,

at det er i Nærheden af de rhipæiske Bjerge, at der findes en

Strækning, der har Navn af "det fjerbærende Land », <» Pterophoros

appellata regio«, forklares ogsaa her Navnet deraf, al de i dette

Land stadig nedfaldende Sneeflokker her see ud som Fjer'*). Den

samme "fjerbæreode« Landstrækiiing eller nPtero'phoros regio«

fmdes derefter endelig ogsaa nogle Gange anført i Solins Notits-

samlinger og med den samme Udtydning af Navnet^).

Ved den af Herodot først givne Forklaring have senere og-

saa alle Udgivere af hans Værk acquiesceret. Og Den, der nogen-

sinde har oplevet en Sneestorm, kan jo ogsaa forstaae, om man

virkelig fordum har talt om saadanne som Hindringer, der

kunde møde og standse dem, som vilde trænge frem i de ved-

kommende Egne. Castrén, der oftere passerede Ural, begyn-

der Beskrivelsen af sin Overfart i November 1843, paa Veien til

Obdorsk, saaledes: <il)en tredie November hilstes vi igjen af en

klar, stille Morgen. Nu saa jeg for første Gang Ural i dens

fulde Pragt, omstraalet af Stjerners Glands, som belyste de Bøl-

ger lignende, skyhøie Toppe. Stolt hævede |fra Midten « Urals

*) Rhipæis montibus proxima cadentes assidue nives adeo invia efficiunt, ut

ultra ne visum quidem incedentium admittant. Pomp. Mel. II, 1.

') Mox Ripæi moiiles el assiduo nivis casu pinnarum similitudine Ptero-

phoros appellata regio. Plin. H. i\ IV, 26.

^1 Ultra hos (Arimaspos) et Ripliæum jagum regio est assiduis obscssa

nivibus: Pterophoron dicunt, quippe casus continuanlium pruioarum quid-

dam ibl exprimit simile pinnarum. — De Hyperboreis rem loquemur:

incolunt pone Pterophoron. Solin. c. 15, 16.
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Fyrste« sin hvide Isse, og talløse Stjerner hang over den.« Men

han tilføier derpaa, at en Samojed, der fulgte med Slædetoget,

her traadte hen til hans Side med de Ord : «Du seer, at Fyrsten

er mild i Dag, men han kan ogsaa paatage sig et andet Aasyn,«

hvorpaa han fortalte om de mægtige Sneestorme, som rase paa

Ural, og om hvorledes mange af hans Brødre i saadanne Uveir

havde tilsat Livet ved Overfarten*). Og naar nu derhos Egne

hen imod Ural nævntes som Fjerenes Land, kan det jo ogsaa

let forstaaes, al denne Benævnelse fremkaldte Herodots For-

klaring; hans Sammenligning passer vel mindre, hvor Markerne

skjules af et heelt, sammenhængende Sneedække, men naar

enkelte Sneeflokker omflyve i Luften, kunne de jo vel vække

Tanken om hvide Fuglefjer-). Paa den anden Side maa det

imidlertid fastholdes, at den heleForklaring ikkun beroer paa enHy-

pothese, blot paa en Formodning eller Gisning af Herodot;

det staaer efter Herodots udtrykkelige Ord aldeles fast, at de

oprindelige, virkelige Beretninger have talt om Fjer, uden at

der tillige findes nogen ligefrem Antydning om, at ogsaa de kun

have brugt Ordet poetisk.

Hvorledes Fjerene ere komne ind i hine geographiske Med-

delelser om bestemte Landskabers Eiendommeligheder, har den

Forfatter, der har udgivet den nyeste og udførligste Undersøgelse

om de gamle Skylher, heller ikke villet undlade nærmere at op-

lyse, men Forklaringen kan neppe findes meget tilfredsstillende.

Cuno siger, at naar de skythiske Hjemmelsmænd have talt om

Mængden af Fjer, saa skete dette, »enten for at gjøre sig for-

slaaelige for Sydlænderen, eller fordi deres utilstrækkelige Kjend-

skab til det græske Sprog førte dem til dette Udtryk« •''). Ved

1) Castrén, Nordiska Resor och Forskningar. Helsingfors. 1S52— l8o7.

I, 285. Samojederne kalde Ural Pae, og den høiestsTop i hver afBjerg-

kjædens Strækninger benævnes sædvanlig Pae jieru, »Urals Fyrste«.

2) 1 den l47dePsalme hedder det om Herren, at »han giver Snee sovi Uld,

han strøer Riim somAske«, og Arnobius (11, 58, 59) nævner Sneen som

• nives plumeas* eller «plumeas crustulas« (Disputationum adversus Gen-

tiles Libri VH. Recognovit Orellius. Lipsiæ. 1816. I, 91).

*) Entweder um sich dem Sudlånder deutlich zu machen , oder indem ihre
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det sidste Alternativ, en ikke ualmindelig Godtkjøbsudvei i lig-

nende Tilfælde, er det vistnok unødvendigt at opholde sig, især

saalænge der ikke kan paavises nogensomhelst Lighed mellem

græske Udtryk for Snee og Fjer. Men ogsaa den Forestilling,

at det sidstnævnte Udtryk skulde være blevet valgt for at gjøre

siif forstaaelig for Sydlænderen, vil ikke kunne bestaae ved

nogen Eftertanke. Der gives vistnok Sydlændere, lige over for

hvilke der kun vilde være Opfordring til at benytte denne Om-

skrivning eller lignende Billeder for al betegne Sneen, men dette

gjælder ikke om Hellener. Da det Himmelphænomen, som i

Aar kan ventes oplevet den 9de December, skulde flnde Sted

den 6le Juni 176J — Venus's Forbigang forbi Solskiven —

,

havde det franske Videnskabernes Akademi blandt Andre, der

skulde iagttage Phænomenet fra forskjellige Punkter, ogsaa i

denne Anledning udsendt Astronomen Legentil de la Ga-

laissiére til Pondicherry. Men det var dengang, at Englæn-

derne og Franskmændene, under Syvaarskrigen, ogsaa kæmpede

mod hinanden i Ostindien; ved Legentils Ankomst til F(ysten

erfarede man af de Indfødtes Baade, at Byen netop var bleven

indtaget af Englænderne. Fregatten la Sylphide, der havde

overført ham, vendte da strax iilsomt om, og i Stedet for at anstille

Observationen paa sit Bestemmelsessted, kom han til at lade det

beroe med at foretage den paa det aabne Hav, paa Fregat-

tens gyngende Dæk. Da imidlertid den anden Forbigang af

Venus forbi Solen foreslod den 3die Juni i Aaret 1769, valgte

han, hellere end at vende tilbage, saalænge at forblive i de

fjernere Himmelegne, hvortil han var kommen, og han opholdt

sig da saaledes ogsaa i nogle Aar paa de Philippinske Øer,

hvorom han i sit Reiseværk, der er dediceret til den senere saa

ulykkelige Kong Ludvig den Sextende, meddeler flere interes-

sante Iagttagelser. Han har blandt Andet deri bemærket, at 0-

boerne ikke have den fjerneste Forestilling om, hvad Snee vil

ungenugeode Kenntniss der griechischen Sprache sle zu diesem Ausdruck

fuhrte. Cuno, Forschungen im Gebiete der alten Volkerkunde. I, 79.
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sige, eller vide noget om, hvilken Farve den har*). Men dette

kan jo ogsaa let forstaaes, thi de Philippinske Øer ligge mellem

5° og 20° n. Br. , og om endog Øerne ere bjeigfulde, ere

Bjergene ikke høie nok til under disse Bredegrader at naae op

til Sneegrændsen. Paa selv samme Maade skriver en af Old-

tidens græske Forfattere, Ælius Aristides, i det andet Aarhun-

drede af vor Tidsregning saaledes: «De af Ægypterne, der ikke

have været udenlands, have ikke seet Snee, ja kunne ikke engang

forstaae Nogen, naar man taler til dem derom. Jeg i det Mindste

har, naar jeg forklarede dem den som noget Fremmed, ikke

formaaet at gjøre dem Tingen begribelig, men ligesom man

overhoved lige over for dem af dem, der tale barbarisk (o: æ-

gyptisk), trænger til Tolk, saaledes fattes der dem ogsaa i

denne Henseende paa Evne til at forstaae«^). Ogsaa dette

er let at fatte, thi Ægypten ligger mellem 22^/2° og 31V
n. Br. , og paa den nordlige Halvkugle sammentræffer i

den vestlige Deel af det store Kontinent Sydgrændsen

for Sneefaldet i Lavlandene omtrent med den 30te° n. Br.^).

I det nordligste Ægypten er Snee endnu et saa sjeldent Phæ-

nomen, at den her neppe siges at vise sig en Gang hvert halvhun-

drede Aar"*). Men hele Europa ligger i Sneeregionen, og om endog

') Car quoique l'eau soit plus fraiche dans l'hiver que dans l'été, jamais

elle ne gele, jamais on ne tremble de froid: les Insulaires ne savent

point de quelle couleur sont la gréle, la neige et la glace. Voyage dans

les mers de l'Inde fait par ordre du Roi, å 1 'occasion du passage de

Venus dans le disque du Soleil, le 6 Juin 1761 et le 3 du méme moi

1769. Par M. Le Gentil, de TAcadémie royale des Sciences. Imprimé

par ordre de Sa Majesté. Paris. 1781. 4°. II, 11.

*) Atyvnnojf fiéf o* fir} dnodtjjui^aaujéi ovdé tZcTo*' /toVa, dkV ovd'iiifjov

léyovToi dvvaviat /ua^ély ^/uils yovv oianeQ akko t* TWf dzoncjy

d(ft]yov/utyoi. Jtéaaxfiv ovx fXxofxfv, clXX uianfQ Saa ig/utjyéu)! iåiiio

oXoiS TtQos To«)f ^(tQ^ctQil^ovTag aviaif, otiroi jovto ayviaarov ^y. Aristides,

ex recensione Guilielmi Dindorfii. Lipsiæ. 1829. II, 443.

') Mary Sommerville, Physische Geographie. Aus dem Englischen von D.

Adolph Barth. Leipzig. 1851. II, 64.

*) La neige et la gréle sont des phénoménes que tel Egyptien de cinquante

aos n'a jamais vus. Volney, Voyage en Syrie et en Egypte pendant les
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jo vistnok Sneefaldet i Syden er langt ringere end i Norden,

vare dog navnlig ogsaa (jrækerne vel bekjendte med Sneen.

Naar Kom og Florents i (ijennemsnit har mellem 1 og 2 Soee-

dage, og l'alermo mellem 2 og 3 Sneedage aarlig*), har dog

Athen i Gjennemsnit noget over 3 Sneedage, i Aaret 1869

var der endog 9 Sneedage ^). Uer strides endnu om, hvor

meget af Skythernes Land Herodot kjendte af Autopsi, men der

er ingen Tvivl om, at han især samlede sine Efterretninger hos

Grækerne i Olbiopolis, den fra Milet ved Pontus Euxinus eller

det sorte Hav anlagte blomstrende Kolonistad, hvis Ruiner ved

llinski kun ligge henved femten Mile Øst for det i Aaret 1792

anlagte Odessa, der nu har overtaget den miletiske Kolonies

Rolle i Verdenshandlen. Men Olbiopolis laa og Odessa ligger

mellem 46 og 47°n. Br. , Odessa havde til Exempel i Aaret

années 1783, 1784 et 1785 Paris. 1787. 1, 63. Naar det om et Punkt

af en tilsvarende Beliggenhed i Vestafrika, nemlig om et Pas gjennem

Atiasbjergene, der førte til Guzzulanernes Land, hos Leo Africanus (Al

Hasan Ibn Mohammed Alwazzan Alfasi) siges, at det kaldtes åti fjerrige,

fordi Sneeflokkerne her sammenlignedes med Fjer, da hidrørte vel ogsaa

i dette Tilfælde Sammenligningen, netop den samme, som anstilledes af

Herodot, fra Sneens Sjeldenhed for de Omboende: •Imismizi é una citta

assai grande su la rupa d'un monte di quei di Atlante, lontana dalla

sopradelta (Delgumaha nova) verso ponente circa a 14 miglia, ediOcata

da gli antichi. Sotto lei é un passe che attraversa Atlante alla regione

di Guzula, & é detto Burris, cive piumoso, perche di continovo vi fiocca

la neve, laquale ha somiglianze di bianca piuma, che alle volte si vede

volare-. Deila Descrittione dell' Africa e delle cose notabile che qvivi

sono per Giovan Lioni Africano. p. 17, i Primo Volume e terza Editione

delle Navigatione et Viaggi, raccolto gia da M. Gio. Battista Ramusio.

In Venetia. L'Anno 1563. fol.

') Schou, Tableau du Climat et de la Vegetation de l'ltalie. Copenhague.

1839. p. 201.

') L.Matthiessen, Das Klima von Athen, i August Mommsens Griechische

Jahreszeiten. Heft 2 (Schleswig. 1873.), S. 20. Grundlaget for den af

Dr. Ludwig Matthiessen i Husum her offentliggjorte klimatographiske

Studie ere de af Direktøren for det athenske Observatorium Dr. Julius

Schmidt siden Aaret 1858 anstillede og af ham meddeelte Iagttagelser.

Den første Vintersnee nævnes her som faldende den 10de December,

den sidste den 4de Apjil.
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1870 23 Sneedage og i Aaret 1871 26 Sneedage*), og under

saadanne Forhold behøvede Skylherne sandeUg ikke diplomatiske

Omsvøb for at tale til Olbiopolitanerne om Sneefog. Det er

iøvrigt mærkeligt, at den anførte lydske Forfatter, selv om Fore-

stillingen om de geographiske Forhold noget Øieblik har kunnet

fordunkles, da han dog er saa vel bevandret i den græske Lite-

ratur, ikke droges til Minde, hvorledes denne er saa fortrolig

med Sneen, hvorledes t. Ex. allerede Illaden, naar Achalerne og

Trojanerne bekæmpe hinanden med Kastevaaben, sammenligner

disses tætte Flugt med et tykt Sneefog og saa udfører Skil-

dringen af et saadant lige saa smukt som træffende-).

Langt antageligere er vistnok en anden Forklaringsmaade,

der som den afgjort sikkre er bleven fremsat af Adolph Erman.

Erman ledsagede Hansteen og Due paa Hansteens Reise i Si-

berien for at undersøge Jordmagnetismen, og da Reiseselskabet

den 7de Oktober 1828 holdt sit Indlog i Tobolsk, skete dette,

som Erman selv fortæller i sin store Reiseberelning, under

Aarets første Sneefald, ved hvilken Leilighed han lagde Mærke

til, at deres russiske Kudske nævnte Dagens smukke Sneeflokker

som bjélie muchi eller «de hvide Fluer« ^). Som Lærer i Ma-

*) Wild, Annalen des physikalischen Centralobservatoriums. Jahrgang 1870

(St. Petersburg 1872.), S. 154. Jahrgang 1871 (St. Peiersburg. 1873.), S. 154.

») Tolvte Sang, Vers 278—288 (Homers Iliade, oversat af Chr. Wilster.

Kjøbenhavn. 1836. 1, 206—207):

• .Som naar i Vinteren Sneeflokkerne falde fra Himlen

Tykt, naar den raadsnilde Zeus er tilsinds, at Sneen skal styrte

Ned over Menneskenes Børn, for at vise dem klart sine Pile;

Blæsten han dysser i Ro og Sneen han strøer, til den skjuler

Bjergenes kneisende Top og høitfremstikkende Pynter,

Kløverbevoxede Sletter og Mændenes frugtbare Marker;

Over det graadige Hav, over Bugt, over Strand den tillige

Drysser, men sluges af rullende Sø, alt Andet for Resten

Hylles foroven i Snee, naar fra Zeus den styrter saa vældig —
Saa fløi Stenene tykt fra begge de kæmpende Skarer,

Baade paa Troerne ned og op mod Achaler fra Troer«.

') Noch denkwurdiger wurde uns der Einlritt in die Stadt durch ein reich-

liches Schneegestober. Auch hier mochte es, so wie fur uns, das erste

des Jahres sein, denn die Fuhrleute freuten sich laut Qber die schdnen
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thematik og Physik ved det franske Institut i Berlin skrev han

eller sin Bjemkomst et Examensprogram for Aarel 1834, der

har den franske Titel "Fragmens sur Hérodote et la Sibérie«,

og efter hvad han her tilføier, skal hiin spøgefulde Talemaade

om «de hvide Fluer« høres over hele Siberien'), hvorfor han

ogsaa med Hensyn til den af Herodot gjengivne Fortælling om

Fjerene betegner det som aldeles utvivlsomt, at "Herodot har

talt med Folk fra Siberien eller dog med Personer, som havde

besøgt dem»-). Muligheden heraf skal heller ikke nægtes, men

Erman synes dog her ikke at have betænkt, at det jo først er

fra det sextende Aarhundrede, at Russerne ere komne til Sibe-

rien; fordi der nu mellem Siberiens Russere er opkommet en

spøgefuld Talemaade om «bjélle muchi», er der dog et Spring

herfra til at antage, at den samme Spøg ogsaa for lo tusind

Aar siden derfra skal være kommen Herodot for Øre. Og

allermindst kan Ermans Forklaringsmaade støttes ved at sam-

menstilles med et Sted i den femte Bog, hvor Herodot ogsaa

dvæler ved de formeentlige Hindringer mod at trænge frem i

nordlig Retning, men hvor der ikke længer er Tale om Fjer,

som her opfylde Alt, men om Bier, som skulle bedække Alt^).

Thi sæt ogsaa, at hiint Udtryk om «de hvide Fluer« virkelig laa

til Grund for Herodots Meddelelser, kunde det dog for det

Flocken, die sie mit iibllchem Scherze »die weissen Fliegen« {bjélie

muchi) benannten. Erman , Reise ura die Erde durch Nord-Asien und

die beide Oceane. Berlin. 1833—38. 1, 451.

M On l'entend repeter dans loute la Sibérie. Erman, Fragmens sur Hé-

rodote et la Sibérie, i Programmc d'Invitation å TExamen public du

College Royal Francois fi.\é au 7. Octobre 1834. Berlin. 4e. p. 12.

') Hérodote a certainement parlé å des Siberiens oh å des gens qui les

avoient visités. Erman, Fragmens sur Hérodote et la Sibérie. p. 12.

')
'i2ff di Sqtjixh Xéyovot, fiéhaaat xctTtxovai rå négrjy rov 'Iotqov , xai

vno jovjujv ovx tlvat ånX&tlv 16 nQoOiojéQO). Herod. V, 10. Hansen

iBeitråge zur Geschichte der Volkerwanderung. I Abtheilung : Osteuropa

nach Herodot mit Ergånzungen aus Hippokrates. Dorpat. 1844. S. 119,

179) har forst sammenstillet de her nævnte Bier med Ermans »hvide

Fluer«; Abicht (Herodotos, fur den Schulgebrauch erklårt. Leipzig. 1861

— 1863. 111,8) synes at billige Sammenstillingen.



108

Første ikke paa een Gang gjengives ved at tale om Fjer og ved

at tale om Bier; og dernæst er det overhoved kun med Urette,

at Stedet i den femte Bog ligefrem anføres som et Parallelsted.

Thi i den fjerde Bog er det Skytherne, som tale, og som for-

tælle om de Norden for dem liggende Egne; men i den femte

Bog er det Thrakerne, som tale, og som kun fortælle om de

paa den anden Side af Donau {ta néQtjv tov 'lotgov) liggende

Egne, der, i Forbigaaende sagt, netop udmærke sig ved deres

Rigdom paa Bier.

Til de anførte Betragtninger kan overhoved endnu føies, at det

af Herodots Fremstilling synes at fremgaae, at de Fjer, der om-

taltes som karakteristiske for de oven for Skythernes Land lig-

gende Egne, navnlig ogsaa skulde forefindes hele Sommertiden,

og del er i alt Fald først Norden for Deneschkin og for Sosvas

Kilder, eller fra 61° n. B., at der i Ural begynder at vise sig

Bjergtoppe med evig Snee*).

Idet jeg her skal fremhæve mindre kjendte Forhold, der

maaskee ogsaa turde formodes at have foranlediget eller bidraget

til Fortællingen om Fjerene, — thi der kan efter Sagens Natur

her kun blive Spørgsmaal om en Formodning — , vil det ikke

være af Veien først at orientere sig noget nærmere med Hensyn

til den Retning, hvori Fjerenes, de virkeliges eller digtedes,

Egne overhoved maae søges. Naar Herodot har omtalt de øst-

ligste af de Norden for. det sorte Hav boende Skyther, tilføier

han her denne Bemærkning: «Hele det omtalte Land lige indtil

det, som tilhører disse Skyther, er Sletteland og frugtbart, men

derfra er Landet stenet og ujævnt»; og »naar man drager gjen-

nem en stor Strækning af det ujævne Land», kommer man til

«høie Bjerge«-). Anførelsen af disse »høie Bjerge« er en lyk-

') Hochstetter, Ueber den Ural. Berlin. 1873. S. 20.

') MixQi ;"*»' <^^ ^?f ToviiDV zujy 2xv9^éu}y ;fa»pi;ff fan rj xataktxSiiaa

naaa nsdtas n y^ xal fiadtiyctto?, 16 <f' dno tovtov h9oid>}? t' Ioti

xat Tgtjxétj- tft***A^o»'T» tTé xai 7»jf ^QVX^I^ /aJpov nolXof oixéovat

iTKuQiav oiqioiv vipijl-aif av^qtonot etc. Herod. IV, 23.
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kelig Angivelse, den kan her tjene som en Ledestjerne. Thi

der gives i disse Egne ingen andre Bjerge end Urala^ hvis

Kjæde begyndei* ved de solbrændte (Iræsslepper Norden for det

kaspiske Hav og strækker sig lige til iishavet, for saa endnu

engang at opdukke i Nowaja Semlias Dobbeltø. Al Herodot her

har sigtet til de sydlige uralske Bjerge, og at det førend dem

nævnte stenede og ujævne Land er Plateauet Obstchu Syrt

mellem Nedre-Volga og Uralfloden, er da nu ogsaa almindelig

antaget*). Dersom der ellers kunde være Tvivl herom, mnalte

') En effel, il cst impossible de ne pas rcconnaitie le pays rocheux, å

travers lequel les commercans se rendaient au pays des Areippéens,

accompagnés de sept interpréles, dans l'Obstchii Syrt, plateau élévé, for-

mant la limite entre !a plaine basse de l'Europe d'un coté et le plateau

Aralo-Casplenne de l'autre. — En conséquence de cette Identilé nous

devons nous ranger de l'opinion des savants qui ont placé les Argip[iéens

å l'extrénnité méridionale des monis Urals oii commence l'Obstchii Syrt.

Ph. Bruun, Essai de concordance entre les opinions contradicloires rela-

tives å la Scythie d'Hérodo'e el aux eontrées limitrophes, i Hecueil d'Anti-

quités de la Scythie, publié par la Comraission imperiale archéologique.

Livraison II. St. Pétersbourg. 1873. p. CVI, OVII. Hos v. Baer finder

man dog en fra den almindelige afvigende Opfattelse, idet en Afhandling

af ham: aHandelsweg, der im funften Jahrhuiidert v. Chr. durch einen

grossen Iheil des jelzt Russischen Gebietes ging- (HIstorische Fragen

mit Hulfe der Naturwissenschaften beantwortet. St. Petersburg. 1873.

8.99) iklie henfører de Bjerge, ved hvis Fod Argippæerne boede, til det

sydlige Ural , men til Bjergkjæden Bolor eller Belur Tagh paa Pamirs

Høisletle, hvor den af Ptolemæus senere omtalte Byttehandel med Se-

rerne cllor Chineserne, efter Baers Forklaring af den givne geographiske

Position, ogsaa fandt Sted. Baers Grund for denne afvigende Opfattelse

er først og fremmest, at, som han mener, »der Gebirgs-Stock Pamir,

das Dach der Welt nach den Asiaten, ist wohl geeignet die Kenntniss

des Hinterlandes abzuschneiden, sicher aber nicht der Ural, der so viele

Einsenkungen hat, dass er zu keiner Zeit dem Volkerverkehr Hinder-

nisse entgegensetzte«. Men skjønl det vistnok er saa, at Uralbjergene

fra Orenburg til iishavet have nogle dybe Sænkninger, frembyde de dog

som det ogsaa fremgaaer af Castréns Vidnesbyrd, navnlig i deres nord-

lige Række ofte de største Vanskeligheder for Overgangen, og mere be-

høver man ikke heller at lægge i Herodots Ord om, at det var en Hække

af høie, uveibarc Bjerge, .«om Ingen overskred, ved hvis Fod Argip-

pæerne boede [Ovqui it yaq vtp>]i.a dnoTttfÅyé* afiara, xal ovdéii

atfta vJiéfjfiaiyft. Herod. IV, 26.).
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denne ogsaa, som allerede andetsteds bemærket, bortfalde ved

den Maade, hvorpaa Herodot skildrer Beboerne af disse Bjerges

Aftækning. Ved Foden af Bjergene, hvor Beboerne endnu bare

den skythiske Klædedragt, men havde deres eget Sprog*), voxte

et Træ, der beskrives saaledes: «Dets Størrelse er omtrent som

Figentræet, og Frugten, som det bærer, ligner en Bønne, men

har stenet Kjerne. Naar Frugten bliver moden, trykke de den

igjennem Tøier, da en tyk og sort Saft afløber, og denne Saft

har Navnet Ascliy {åaxv). Den baade søbe de og drikke de

blandet med Mælk, og de faste Dele sammentrykke de til en

Masse, og ogsaa heraf ernære de sig'>^). De tyrkiske Basch-

kirer ved Syd-Ural bruge endnu Frugten af Hægebærtræet

(Prunus Padus) aldeles paa den samme Maade, som her er

bleven skildret af Herodot, og betegne endnu med et aldeles

tilsvarende Ord, nemUg med Ordet atscJim, saavel enhver Syre

i Almindehghed, som i Særdeleshed den sure Frugtsaft af de

sorte Hægebær, som de blande med Mælken^). Herodot be-

') 'Poivfiv de Idi^u léujfi, fadrju dé xgiuj/uffot ^xv^ixtj. Herod. IV, 23.

'') Jlovztxop fitf ovvofta rw dét>d(jéa), an' ov fwo*, /uéyndos dt xarå

avxériv fiiiXiaid x^' xaqnov de ffogéei xva/uu) iaoy^ nvQ^vce de £/«.

TovTo ineåv yéyt]Tni> nénov, aaxeuovat i^aiioiai>' dnoQ{>fet d' an' aviov

7ii(}(v xat ^ikttv , ovvofia de tw dnoQQéovii iort aa)^v. tovto xai Xti-

/ovGi, xat ydlaxn av/u/uiayovTes nivovci' xat dno TTJe naxvnjTOS

avTov irji rqvyo? nakddag avvuSelai xat Tavras anéovTai. Herod.

IV, 23. Hos Grækerne hed Træet det pontiske, fordi de overhoved med

Navnet pontisk betegnede alle de Gjcnstande, som de Norden for deres

Fædrelands Grændser lærte at kjende i Omegnen af Ponlus Euxinus eller

det sorte Hav.

^) Erman, Reise um die Welt. I, 307, 427. Ligesom Baer ikke har villet

erkjende de Bjerge, ved hvis Fod Argippæerne boede, for at være Syd-Ural,

saaledes vil han ogsaa i deres vegetabilske Næringsmiddel see Frugten

;)f den især i Bokhara megel almindelig forekommende Oleaster [Eleagnua

angustifolia) , Og ikke med Erman Frugten af Hægebærtræet. Men om
endog Herodots Omtale af den Frugt, som Argippæerne brugte til deres

Næring, i een Henseende vel maa indrømmes at passe mindre vel paa

den lille runde Frugt af Hægebærtræet, kunde dog de andre af Erman

fremhævede Overeensstemmelser ikke derved tabe deres Overvægt; hos

Baer selv forekommer desuden denne Bemærkning: «Auch hore ich von

Personen, die an der Ostgrånze Europas und dem westlichen Sibirien
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mærker ogsaa, al man kalder de ved Foden af hine høie IJjerge

Boende Argippæer eller de hvidhestede'), hvad enten han nu

alene sletter sig til Andres Heretninger, eller han, hvad der

under den livlige Handelsforbindelse ikke vilde være urimeligt,

selv i Olbiopolis kan have havt Leilighed til at see et Kobbel

af saadanne hvide Heste, som fra Argippæernes Bjerge vare

førte ned til Kysten. Og endnu siges den hvide Farve i en

paafaldende Grad at være fremherskende lios Baschkirernes

Heste; i Orenburg, den viglige efter Peter den Stores l'lan

grundede Stad ved den uralske Folkeport, hvor der i Aaretl833

ankom fjorten Karavaner med halvtredietusinde Kameler-), og hvor

Russerne endnu af den mægtige, til Byttehandlen opførte Steen-

bygning (Gostinoi Dvor) maae give de forskjellige Nationer for-

skjellige Afdelinger-''), som Skytherne i Herodots Dage under

deres Handelsomsætning hos Argippæerne maalle bruge «syv

Tolke og syv Sprog til at afgjøre deres Sager med dern», om-

bytte de bokhariske Kjøbmænd izjerne deres kostbareste asia-

tiske Varer med Baschkirernes hvide Heste, der under det sær-

egne Navn Argamaki af dem føres lige til Indien for der at

sælges^); Hesteavlen er overhoved Baschkirernes Hovedbeskjæf-

heimisch sind, von dem beruhmten Botaniker Bunge, dass die Fruchte

der Traubenkirsche in Sibirien grosser werden, als bei uns« (Historische

Fragen mit Hulfe der Naturwissenschaften beanlwortet. S. 102j. Frug-

terne af Oleaster blive iøvrigt ogsaa af Tatarerne i selve det russiske

Rige anvendte paa samme Maade som i Bokhara eller som Hægebær-

træet ved Syd-Ural (Georgi, Geographisch-physikalische und naturhisto-

rische Beschreibung des Russischen Reiches. Konigsberg. 1797— 1802.

III, 4, 742).

') Ovyo/utt de acfi lari 'AQymnaloi. Herod. IV, 23.

') Schnitzler, La Russie, la Pologne et la Finlande, Tableau stat., geogr. et

hist. Paris. 1835. p. 705.

'j Georgi, Beschreibung aller Nationen des russischen Reiches. Leipzig.

1783 4o. I, 160, 218. Pallas, Reisen durch verschiedenen Pro-

vinzen des Russischen Reichs. St. Petersburg. 1771— 1776. 4°. I, 230

— 235.

*l Singuiares maxime equi apud Baschkiros et Kirgiso-Tataros albi ma-

culis crebris minutis et orbiculatis brunneis, qui a Bocharis sub no-

m'ine Argamaki coempti ad Indos deducuntur, ubi in maximo solent esse

pretio. Pallas, Zoographia Rosso-Asiatica. Petropoli. 1841. 4°. I, 259.
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tigelse, del er meget almindeligt, at den enkelte Baschkir

eier 50 Heste, mange have 500, de rige fra 1,000 til 2,000, og

Heste udføres ogsaa aarlig i Tusindviis*). Naar Herodot som

karakteriserende Træk for Argippæerne ogsaa fremhæver, at de

"efter Sigende alle ere skaldede lige fra Fødslen af, braknæsede

og have store Hager« ^), da kunne de to sidstnævnte Træk af

den altaiske Races gamle Typus ikke vække Anstød; Alexander

Humboldt har vel med Hensyn til den her fulgte Forklaring af

Herodots Beskrivelse af Argippæerne gjort den Bemærkning, at

«en lang Hage« ikke for ham har viist sig som et physiogno-

misk Kjendetegn for Mongoler eller for den mongolske Folke-

familie^), men lige over for denne Benægtelse er det værd at

lægge Mærke til, at en anerkjendt klassisk Beskrivelse af de

mongolske og tyrkiske Horder, der i Aaret 1241 gjorde det

store Indbrud i Europa, som dengang af en fransk Geistlig,

Yvo af Narbonne, fra Wien blev sendt til Erkebiskoppen af

Bordeaux, og som Mathæus Parisiensis har optaget i sin Historia

\lajor, netop ved Siden af de platte Næser ogsaa anfører de

lange Hager som særdeles paafaldende hos de fremmede Skarer^).

Angivelsen, hvorefter Argippæerne lige fra Fødslen altid skulle

være skaldede, var jo derimod vistnok en Misforstaaelse eller

Overdrivelse, hvorpaa ogsaa Plinius allerede i Oldtiden har været

') Georgi , Beschreibung ailer Nationen des rassischen Reiches. I, 174.

Pallas, Reisen durch verschiedenen Provinzen des Russischen Reichs.

II, 75.

*) IJdvTts (faXaxQol Ix ytué^s , xal tgasve? xai &ijÅ.sai' ofioioig, xal ai/uol

xal yévn« i^ovisg fitycika. Herod. IV, 23.

') Herodot unterscheidet die iiahlkopfigen Argippåer von den Skythen , und

sind die erstern «platnasig», so haben sie dabei auch »ein langes Kinn^,

was nach meiner eigener Erfahrung keineswegs ein physiognomischer

Kennzeichen der Kalmucken oder anderer mongolischen Stamme ist.

A. V. Humboldt, Kosmos. II, 421.

*j Habent autem Tartari — nasos distortos et breves, menta lyroeminentia

et acuta. Mathæi Parisiensis Historia Major. Editore Wilhelmo VVats.

Londini. 1641. fol. p. GIG. Stedet er blevet almindelig bekjendt ved

dets Benyttelse af Blumenbach, De generis humani varietate nativa.

GoUingæ. 1795. p. 305—306.
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opmærksom*), men dog ingen slørre, end at man vel kan paa-

vise det faktiske Forhold, der ligger til Grund for den. Thi

dette er iipaatvivlelig, ved Siden af den allaiske Races medfødte

llaarfattigdom-), den Skik at afrage hele Hovedet, der fra gammel

Tid har udmærket saa mange Tolk af den altaiske Race, den

Skik, som først de tungusiske Manschurer efter deres Erobring

af China i Aarene 1644— 1661 gjorde gjældende her, hvor Be-

folkningen tidligere havde ladet sit Uaar voxe, og hvor ogsaa

de chinesiske Taipinger, under deres Oprør mod det manschu-

riske Dynasti i vore Dage, aflagde den fremmede Skik og igjen

viste sig i langhaarede Hære'"'). Den tilsvarende Maade at rage

Haaret paa, som i Vesten de muhamedanske Tatarers Kolonier

i Lithauen endnu i Slutningen af det sextende Aarhundrede

gjorde det til en Modesag for selve den polske Adel at efler-

') Pomponius Mela (I, 19) gjengiver ligefrem Angivelsen hos Herodot: «Et

feminis et maribus nuda sunt capita«, men Plinius (H. N. VI, 14) skriver

mere betænksomt: »Gapillus juxta feminis virisque in probro exlstima-

tur» , og efter ham Solinus (c. 17): »luxta viros ae feminas tædet cri-

nium, uterque sexus comas tondent«. Paa disse Steder læses urigtig

Arimphæi for Argippæi.

*) Der Bart ist schwach entwickelt, diinn uiid von schwarzer Farbe; er

wachst in der Regel nur um die Lippen und die untern Theile des

Kinnes. Bachenbårte sind innerhalb der mongolischen Rasse etwas

Unerhortes. Die Behaarung der bedeckten Theile ist spårlich oder

mangelt ganz. F. Muller, Aligemeine Ethnographie. Wien. 1873. S. 363.

I P. Dass's "Nordlands Trompet eller Beskrivelse over Nordlands Amt»

(Udg. for den norske historiske Forening af A. Eriksen. Kristiania 1873.

S. 73) skildres Lapperne med

"Ansigtet gusten og brun

Spidshaget og Kjægerne lange;

De plages ei heller med Rigdom af Skjæg,

Men Hagen er nøgen og bar som en Væg,

Jeg har det befundet hos mange,

Og findes end Nogle, som Skjægge-Haar har.

Er Haarene moxen saa tynde og bar,

At man dennem tælle vel kunde.«

») Wolseley, Krigen i China 1860, med Beskrivelse af Landet og Indbyg-

gerne. Efter den engelske Original ved Wm. Mariboe. Kjobenhavn. 1862.

S. 229.
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ligne*), og hvorefter ogsaa den osmanniske Tyrk endnu kun

lader den Dusk forblive uafraget, hvormed engang, som han

haaber, hans Skytsengel skal drage ham til Paradiset^), over-

holdes endnu strengt af Baschkirerne, der under deres Fløiels-

huer have Hovederne afragede '"'), og som lade denne Afragning

begynde saa tidlig, at man mindes om Ammianus Marcellinus's

Ord om de hunniske Tyrker, der lode en lignende Epilation

allerede foregaae i Børnenes spæde Tid eller, som del hedder,

«ab ipsis nascendi primitiis infantum«^). Da Herodot ikke blot

nævner de omlalle Beboere af Syd-lJral som Argippæerne, men

til Afvexling af og til om dem ogsaa bruger Betegnelsen «deSkal-

dedei) {ol (faXaxgoi) som et Egennavn^), er det ikke heller uden

Betydning, at den rimeligste Forklaring af Navnet Baschkirer

eller, som Busserne skrive, Baschkuirzi synes at være den,

hvorefter man, ligesom den første Stavelse utvivlsomt er det

') On rasait la tete å la tatare en n'y laissant qu'une touffe de cheveux au

sommet, qu'on iiommait loupet å la horde (Czuprina ordinska). Lelevel,

Histoiie de Pologue. Paris <fe Lille. 1844. I, 186.

'') Charles White, Hausliches Leben und Sitten der Tiirken. Nach dem

Englischen bearbeitet. Herausgegeben von Alfred Reumont. Berlin 1844

—45. 11, 335.

^) Les hommes couvrent leur tete rasée d'un bonnet thibetain en velours

cramoisi. Pauly, Description ethnographique des Peuples de la Russie.

Publié å I'occasion du jubilé millenaire de l'Empire de Russie. Saint

Pétersbourg. 1862. fol. Peuples Ouralo-Altaiques. p. 28. Araberen Ibn-

Foszlan fremhæver allerede i Begyndelsen af det 10de Aarhundrede rig-

tigen, men for indskrænket, som karakteristisk for Basckkirerne, at de

afragede hele Skjægget. De Baschkiris quæ memoriæ prodita sunt ab

Ibn-Foszlano et Jakuto, interprete C. M. Fraehnio, i Mémoires de l'Aca-

démie Imperiale de St. Pétersbourg. Tome VIII (St. Pétersbourg. 1822. 4°.),

p. 626.

*) Quoniam ab ipsis nascendi primitiis infantum ferro sulcantur altius genæ,

ut pilorum vigor tempestivus emergens conrugatis cicatricibus hebebetur,

senescunt imberbes absque uila venustate, spadonibus similes. Amm.
Marcellin. XXX, 2. (Ammiani Marcellini Rerum Gestarum Libri qui

supersunt. Franciscus Eysenhardl recensuit. Berolini. 1861. p. 488.).

') Saaledes flndes Navnet (Phalacri) ogsaa opfattet og anvendt af Ihre,

Glossarium Suio-Gothicum. Upsaliæ. 1769. fol. Tom. I, Prooemium.

p.V.



115

tyrkiske hasch eller Hoved, i Slutningen har seet den passive

Participialendelsc af et tyrkisk Verbum {kuirkmak) , der betyder

at rage, saa at Navnet IJasclikirer, der maa antages først at

være opstaaet blandt deres tyrkiske Naboer, bliver synonymt

med «de llovedragede«').

Naar Herodots Skildring har omtalt Beboerne af det syd-

lige eller baschkiriske Ural, standser den et Øieblik. Inden den

gaaer videre, indskydes denne Bemærkning: «Indtil disse Skal-

dede har man rigehg Kundskab om Landet og om Folkene

førend dem, thi de besøges baade af Skyther, som det ikke

falder vanskeligt at udspørge, og af Hellener fra Handelsstaden

ved Borysthenes og fra de andre pontiske Handelsslæder»'^),

men, tilføies der derpaa, «til hvad der ligger Norden for de

Skaldede kjender man ikke Noget, uden hvad de selv fortælle

derom, og med Nøiagtighed vidste heller Ingen at fortælle om,

hvad der var oven for dem »•"'). Ved Siden af den FortælHng om

Fjerene, som Skytherne havde meddeelt Herodot, gjengiver hans

Skildring derefter en anden Fortælling om Beboerne af de «høie

og uveibare, af Ingen overskredne Bjerge«, der skulle findes

oven for de Skaldede, men som han finder utrolig; « disse

Skaldede fortælle » — saaledes skriver han — «hvad jeg dog

ikke finder troligt, at der boe Mænd med Oedefodder paa Bjer-

gene«'*). Men Herodots Skepsis har dog i dette Tilfælde vist-

nok ikke større Betydning, end den vilde have havt, dersom

han havde levet i Middelalderen, og dersom han da, mellem

andre ham givne Beretninger om Beboerne i Norge, havde

') Erman, Reise um die Erde. I, 429—i30.

^) MfXQii fiiy pvu Twr (fctXay.Qwv tovtcju noXki] TifgK/ciuttce rij? X^Q*I^

iarl xal rCJv i/uriQoa&f id^yéioy. xnl yaQ Sxv^iwv rtréf unixvioPTtg fs

aviovi, iwi' ov xaXtnop ian nvdéadca, , xal 'Mkktjpwp twp ix Boqva^i-

peos re i/unogiov xat tiSp alkoiP Jlopnxiup ifxnogiojp. Herod. IV, 24.

') To dé 7WP (fttXaxQuJp xarvntQ&f oMétg drgtxfcos oMt qQtiaai. Herod.

IV, 25.

*) Ol dé (falaxQot oviot Xéyovai,, ijxol {AiP ov ntaTa Xfyopiii^ oixééw t«

ovQtn aiyinoång apd^ai. Herod. IV, 25.

Overs, ovpr d. k. D. Yidensk. Sel.sk. Forh. ]s74. 8
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fundet det utroligt, al man sagde, at der mellem Fjeldene

ogsaa fandtes Birhehenere. Ligesom vi i Herodots Skildring

af Argippæerne eller de Skaldede gjenkjende Baschkirerne,

saaledes tør man vistnok ogsaa i hans Omtale af de Gede-

føddede gjenkjende et af de finske Folk ved Uralbjergene, nemlig

Ostjaherne. -Disse gaae med et eiendommeligt Fodtøi, der

ogsaa endnu bliver eller i det Mindste i det forrige Aarhundrede

blev opkjøbt hos dem af russiske Kjøbmænd, for at sælges i

Siberien. Pallas skildrer deres Fodbeklædning saaledes: «Paa

Fødderne trække de korte Strømper af Rensdyrkalves korthaarede

Skind og over dem Støvler af remmeviis sammensyede Rensdyr-

fødder: til Saaler for Støvlerne sammenflikkes de med børste-

agtige Haar begroede Stykker mellem Rensdyrets Klove »M«

Føies kun hertil, at der, som man erfarer af Ermans Beretning

— ikke af hans Program, men af hans store Reiseskildring —
endnu gives Ostjaker, der til deres eiendommelige Dragt hellere

end Rensdyrskindene bruge det mere langhaarede Skind af de

vilde Geder '^)j synes der ikke at kunne lades Tvivl om, hvad

Baschiirernes Forfædre meente, naar de nævnte i^gedeføddede

Mændn paa Bjergene. Rlandt Herodots nyere Fortolkere har

der vel ogsaa været dem^), der have yttret Formodning om.

An die Fusse ziehen sie kurze Strumpfe (Netowy) von jungen kurz-

haarigen Rennlhierfellen (Pyschi) und driiben Stiefeln (Pymi) aus rlemen-

weiss zusammengesetzten Bennthierpfoten (Kyszi), an welchen die bor-

stigen Haarflecken zwischen den Klauen des Rennthiers anstalt der

Sole zusammengestiickelt werden, weil sie daurhaft sind und das Gleilen

auf dem Sclinee durch ilire slraubigte Richtung verbindern. Dergleichen

ostjakische Stiefeln werden auch von russischen Kaufleuten verfiihrt, und

sowohl in Sibirien, als Russiand auf Winterreisen gelragen. Pallas,

Reise durch verschiedene Provinzen des Russischen Reichs. St. Pelers-

burg. 1771— 1776. 4o. HI, 40.

Aus dem iceit langkaarigeren Felle der wilden Ziege. Erman , Reise um
die Erde. II, 16.

Saaledes navnlig Kolster, Das Land der Skythen bei Herodot und Hippo-

krales, eine geographische-historische Untersuchung, i Neue Jahrbiicher

fiir Philologie und Piidagogik. Herausgegeben von J. C. Jahn u. R. Klotz.

Xlllter Supplementband (Leipzig. 1847), S, 44.
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at der ved dette Navn maaskee kunde være sigtet til en eien-

dommelig Fodbeklædning som den lier omtalte, men at en saa-

dan ogsaa i Virkeligheden, som det her er blevet fremhævet,

netop forekommer hos et af de uralske Folk, har undgaaet

deres Opmærksomhed.

Der har været ældre Fortolkere, som i den af Herodot

gjengivne Beretning om de gedeføddede Mænd paa Bjergene

kun have villet see et poetisk Billede for Bjergboere, der vare

fodrappe eller med Geders Lethed vidste at klavre op ad Bjer-

gene, ligesom Herodot selv i Beretningen om de paa Jorden

udspredte Fjer ogsaa meente kun at maatte see en Omskrivning

for Snee*). Hvad der her er blevet oplyst om Ostjakerne, kan

imidlertid ogsaa støtte Formodningen om, at ligeledes de for

Herodot omtalte, i Nordegnene udspredte Fjer maaskee i en

mere bogstavelig Forstand kunne gjenfindes hos andre af den

finske Stammes gamle Folk. I Virkelighed findes i alt Fald

netop hos nogle af disse Folk Fjer udspredte paa en høist ual-

mindelig Maade.

Mellem Argippæerne eller Baschkirerne i Syden og Aigi-

poderne eller Ostjakerne i Norden træffes nemlig siden uminde-

lige Tider som bosatte ved Mellemvolga og ved Volgas Bifloder

Kama og Vialka Tschuvaschernes og Tscheremissernes Folke-

slag. Begge Folk ere ikke strengt adskilte fra hinanden, men

Hovedmassen af Tschuvascherne boer paa den høire elier den

saakaldte Bjergside (Gornaja) af Volga, Tscheremisserne findes

') Le nom d'Ægipodes ou d'hommes å pieds de chévre ne doit pas étre pris

dans un sens littéral, mais doit designer seulement que ces peuples

étoicnt fort legers å la course. De Guignes, Mémoire dans lequel on

ciitreprend de fixer la situation de quelques peuples Scythes, dont il est

parlé dans Hérodote, i Ménioires de lAcadémie des Inscriptions. Paris.

1707—1809. 4o. XXXV, 557. Ces montagnards accoutumés å graver

sur les plus hautes montagnes, étoient sans doute comparés par les

Argippéens aux chévres qui grimpent sur les plus grandes elevations.

Ainsi , ceux-ci prenoient au figuré cette expression pieds de chévres,

tandis qu'Hérodote l'entendoit au propre. Histoire d'Hérodote, traduite

du grec par P. H. Larcher. Nouvelic Edition. Paris. 1802. III, 429.

8*
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derimod i del Hele laget nærmest paa deu venstre eller den af

Russerne saakaldle Engside (Lugovaja) af Floden*). Tschuva-

scherne tale nu ligesom Baschkirerne tyrkisk^), de ere tyrki-

serede Finner, der danne Overgangen fra Volgafinnerne til Basch-

kirerne, men Tscheremissernes Sprog henhører endnu, om

endog en stor Deel af Ordforraadet nu ogsaa af dem er optaget

fra Tyrkisk, til de finske Sprogø). Ved Siden af den her nævnte

Ulighed i sproglig Henseende bestaaer der med Hensyn til

Sæder og Skikke en stor Overeensstemmelse mellem begge Fol-

kene, begge udmærke sig ved den paafaldende Seighed, hvor-

med de have holdt fast ved deres fra Oldtiden nedarvede Tra-

ditioner, de danne i denne Henseende paa Volgas Bredder en

skjærende Modsætning lil det moderne Liv, der nu er i Færd

med at udvikle sig paa Floden selv, som nu i Forening med

Kama, efter at det første Dampskib paa Volga blev sat i Gang

i Aaret 1843, kan opvise 80 Passageerdampskibe i regelmæssig

Fart foruden talrige Regjeringsdampskibe, mange Privaldampskibe

og 360 Bugseerdampskibe^). I Tschuvaschernes og Tscheremis-

sernes Egne findes endnu store, herlige Egeskove, og deres

Hjemstavn har vistnok oprindelig, i del Hele og Store taget,

dannet en sammenhængende, uoverskuelig Skovstrækning, hvori

de have ført det nomadiske Liv, som allevegne, paa de græs-

rige Stepper, som her i Skovegnene, eller paa de øde Stræk-

ninger ved lishavet, saa længe fortrinsviis er vedblevet at

være betegnende for den altaiske Race overhoved. Efter at

Friherre Siegmund Herberstein i Aaret 1516 havde udført sin

bekjendte Ambassade til Christian den Anden, som han i hans

keiserlige Svoger, Carl den Femtes Navn skulde gjøre Fore-«

') Ferdinand H. Muller, Der ugrische Volksstamm oder Untersuchungen

uber die Liindergebiete am Ural und am Kaukasus. Berlin. 1837— 1839.

I, 2, 453.

') Scott, De lingua Tscliuwaschorum. Berolini. 1842.

^) Ahlquist, Nachrichten iiber Tschuwaschen und Tscheremisseu, i Ermans

Archiv fur wissenschaftiiche Kunde von Russiand. XVIII, 56.

*) Hochstetter, Der Ural. S. 5.
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slilliuger med UeDSyn lil hans Forhold til Dyveko, blev hun

senere to Gange sendt som Gesandt til Rusland, og i lians

mærkelige Skildring af hine Dages Rusland omtaler han endnu

baade de tscheremissiske Mænd og Kvinder som uforlignelige

Bueskytter, der aldrig lagde Buen fra sig og endog nægtede

Børnene Føde, hvis de ikke først kunde ramme Maalet med

deres Pile'); som et saadant Folk af Bueskytter have de ogsaa

langt senere viist sig-), om endog ei fuldt saa længe som

Baschkirerne, der endnu i Aaret 1813, da ogsaa de kom til

Rhinen i Kampen mod Napoleon og Frankrig, overraskede Tyd-

skerne ved den Lethed, hvormed de med deres Pile vidste at

træffe Fuglen i dens Flugt-^), og som lige indtil nu ikke have

ladet FUntebøssen heelt fortrænge deres nedarvede Buer^). Ander-

ledes end Baschkirerne vise Tschuvascherne og Tscheremis-

'serne sig vel nu ogsaa som stadige Agerdyrkere, men deres

Jordbrug, som drives af een eller flere af deres smaa Lands-

byer under Eet, staaer dog, i Modsætning til deres Markers

') Cereniissæ populi sub Novuogardia inferiore in sylvis habitant. —
Omnes tara viri quam feminæ cursu sunt velocissimi , sagitarii porro

peritlssimi omnes, arcu numquam e manibus deposlto, quo adeo oblec-

tantur, ut etiam filiis cibum non præbeant, nisi præfixum scopum sa-

gitta feriant. Rerum Moscovitarum Commentarii Sigismundi Liberi Ba-

ronis in Herberstein, Neyperg et Guettenhag. Basileæ. lo53. fol. p. 90.

') Die an der Sura lebenden Tschuwaschen haben erst zu Anfang des

gegenwiirtigen Jahrhunderts deu Gebrauch der Feuergewehre kennen ge-

lernt. Lebedjew, Die Jagd bei den Sinibirsker Tschuwaschen , i Ermans
Archiv fur wissenschaftliche Kunde von Russiand. X, 452. Jvfr. dog

hermed Georgis Bemærkning fra Aaret 1776: »Sie (die Tschuwaschen)

sind grosse Freunde des Jagd und bedienen sich jetxt mehr der Kugel-

buchsen als der Bogen«. Beschrcibung aller Nationen des Russisches

Reiches. I, 39.

^) E. Ruckert (Die Pfahlbauten und Volkerschichten Osteuropas. Wiirzburg.

1869. S. 68) bemærker: »Auch noch in neuerer Zeit haben in dem
Franzosenkriege 1813 die Baschkiren treffende Beweise ihrer Kunst, mit

ihren Pfeilen den fliegenden Vogel zu spalten, gegeben, wie ich mich

selbst aus meiner Kuabenzeit erinnern kann«.

*) Ausscrdem aber fiihren sie noch immer mit ausserordentliclier Geschick-

lichkeit die von jchcr bei ihnen ubligen Bogen. Ernian , Rcisc um die

Erde. I, 424.
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naturlige Frugtbarhed, paa et meget primitivt Standpunkt og

er i nogle af sine Former vistnoli nedarvet fra den Qerneste

Hedenold ; hvad der allevegne ofte har været Tilfældet med

Nomadelivet, at dette, som blandt Andre Niebuhr har frem-

hævet^), ikke udelukker et vist indskrænket Jordbrug, gjælder

ogsaa om de finske Folk ved Mellemvolga; August Ahlquisl,

Forfatteren af «De vestfinska Språkens Kulturord », har be-

mærket, at om endog Tscheremisserne i de nyere Tider først

have optaget forskjellige Betegnelser for Agerdyrkningsgjenstande

fra fremmede Sprog, ere dog Betegnelserne for saadanne Be-

greber som Korn (Byg), Brød, at saae, at pløie eller for det Red-

skab, hvormed Sæden afskjæres, oprindelig tscheremissiske Navne-).

I Særdeleshed viser sig dog i religiøs Henseende Tscheremissernes

og Tschuvaschernes Hængen ved Forliden. De fleste af dem ere

vel nu siden det forrige Aarhundrede blevne døbte som Christne

af den russisk-græske Kirke, men baade Tschuvascherne og

Slettelandets Tscheremisser ere dog ikkun at ansee som nominelle

Christne, deres Overgang til den russisk-græske Kirke er meest

kun skeet pro formå. Deres gamle Spaamænd eller hedenske

Præster, som hos Tschuvascherne kaldes <Jomse», hos Tschere-

misserne «Kart», spille endnu en stor Rolle, og ved deres aarlige

Fester, som under mange besynderlige Skikke holdes i Skov-

kanterne, gjøres der et heelt Blodbad af talrige Offerdyr, navnlig

ogsaa af en stor Mængde Fugle. De her omhandlede Egne

have en overordentlig Mængde af Fuglevildt-''), og om den store

') iS'iebuhr, Vortrage uber alte Geschichte. Berlin. 1847—1851. I, 181.

^) Ahlquist, Nachrichten uber Tschuwaschen und Tscheremissen, i Ermans

Archiv fiir wissenschaftliche Kunde Ton Russiand. XVIII, 57. Ahlquist,

De VestQnska Språkens Kulturord. Helsingfors. 1871. S. 29— 31, 40, 43.

') Des Sommers brachten uns die Tsehuwaschen lebende wilde Vogel zum

Geschenk, die sie im Walde mit den Handen gefangen hatten; es bc-

fanden sich darunter wilde Enten, Kraniche, Reiter, wilde Huhner, Dros-

seln, Spechte, Wachlelkonige, Schnepfen verschiedener Art u. s. w. Le-

bedjew, Die Jagd bei den Simbirsker Tschuwaschen, i Ermans Archiv

fiir wissenschaftliche Kunde von Russiand. X, 471—472.
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Mængde af Fjerkræ hos Tscheremisser og Tschuvascher træffer

man hos Ilaxlhausen den Oplysning, al mange Millioner Æg
aarligen fra den tschuvaschiske Folkeresi ad Volga og ad de

forskjellige Kanalsyslemer naae lil Pelersborg M.

Det er en af Tscheremissernes og Tschuvaschernes gamle

hedenske Skikke, der her skal fremhæves. Inden de udsaae

Rornet, om hvis Væxt de, samlede i Rækker, med Ansigtet

vendl mod Øst, bøiede til Jorden eller knælende bede til Overguden

— som hos Tscheremisserne kaldes «Juma», hos Tschu-

vascherne «Tora» — , bliver en Masse Aske, Levningen af nogle

opbrændte Dele af Offerdyrene, kastet op i Luften, men alle

de i Overflødighed afplukkede FugleQer blive derimod omhyg-

ligen udstrøede paa Jorden, som senere, saa længe Sæden spi-

rer, ikke paa nogen Maade maa røres -). Man faaer en Fore-

stilling om den Maalestok, hvorefter denne Fjerudstrøning

finder Sted ved Volga, ved den Oplysning, at hvor der nu boer

russiske Nybyggere i Nærheden af Tschuvascherne, gribe de

russiske Bønder gjerne Leiligheden til at samle og tilegne sig

de udspredte Fjer, naar Tschuvascherne ikke passe paa^). Men

det er først i den nyere Tid, at Tscheremisserne og Tschu-

vascherne paa sine Steder have faaet disse Fremmede saa tæt

paa Livet; tidligere har den store regio pterophoros i den For-

stand, hvori jeg her bruger Ordet, ikke været udsat for nogen

saadan Forstyrrelse; det er først ved den slaviske Folkestammes

') Haxthausen, Studien uber die innern Zustånde Russiands. Hannover.

1847—52. I, 459.

') Die Asciie wird von einigen Tschuwaschen auf eine Matte von Bast ge-

legt und bis nahe an den Wald getragen. Einer der vier Jonisa folgt

ihnen mit einer Schaufel und streut mit derselben die Asche in die

Luft. Ein anderer Jomsa geht auf den nåchsten Acker, und streut die

dahin gebrachten Fedem vom geopferten Oeflugel auf demselben aus.

Kronheim, Die Tscliuwaschen, i Ermans Archiv fur wissenschaftliche

Kunde von Russiand. III, 103,

*) Die russischen Bauern lassen jetzt diesen Talisman nicht liegen, sondem

sammdn namentlich die Fedem, Kronheim, Die Tschuwaschen , i Er-

mans Archiv. III, 103.
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Udbredelse henimod Ural, at de tscheremissiske og tschuvaschiske

Egne nu paa et Sprogkort lage sig ud som Øer.

Det er nu omtrent en Menneskealder siden, at den Afhand-

ling fremkom, hvortil jeg paa dette Sted nærmest har henholdt

mig. Dette gjælder nemlig om nogle ethnographiske Optegnel-

ser om Tschuvascherne, som i Aaret 1843 udgaves af Dr. W.

Kronheim, der dengang var praktiserende Læge i Tscheboksar i

Gouvernementet Kasan, og som, efter hvad han angiver, især

for sine Meddelelser havde at takke den Tillid, han havde

vundet hos en tschuvaschisk Offerpræst eller Jomsa, der af ham

var bleven helbredet for eu Øiensygdom, og hvis Hustru han

havde frelst ved en Nedkomst. Senere har jeg derimod længe

forgjæves søgt efter en lignende Oplysning i nyere Skrifter,

naar jeg kun undtager en kort Berøring af Tscheremissernes og

Tschuvaschernes Fjerudstrøning i A. von Buschens statistiske

Skrift om det russiske Keiserriges Befolkning, der udkom i Aaret

1862^). Jeg har forgjæves i denne Henseende efterseet ik*ke blot de

ældre, men ogsaa de nyere mere almindelige Reisebeskrivelser og

lopographiske Skildringer, som til Exempel Adolph Ermans og

Alexander Castréns Reiseberetninger og den store ethnographiske

Beskrivelse af Ruslands Folkeslag, der i Aaret 1862, i Anledning

af det russiske Riges tusindaarige Jubilæum, blev udgivet af T.

Pauly -). Med ikke større Udbytte har jeg gjennemseet de Mo-

1) Noch heute existirt bei den Tscheremissen und Tschuwaschen das Fest

Ssinsa, bei welchem auf den frisch umgepfiiigten Acher mit Gebet Federn

ausgestreuet werden. Es ist dies ein aus dem Heidenthum stammender

Gebrauch. A. v. Buschen, Bevolkerung des russischen Keiserreichs in

den -wichtigsten statistischen Verhåltnissen dargestellt. Gotha. 1862.

S. 3. Det er dog neppe rigtigt, naar Festen her siges at blive holdt

i^nach der Aussaat" ; om Tscheremisserne, hos hvilke Foraarsfesten kaldes

aggh parém, bemærkes det i det Mindste udtrykkelig af Vischnefski

(Ueber die Religion der heidnischen Tscheremissen im Gouvernement Ka-

san, i ErmansArchiv. XVII, 389.), at Festen feires «vor der Aussaat des

Sommerkorns ".

^) Et Exemplar af dette Pragtværk findes i H. M. Kongens Haandbibliotliek,

en Gave af den russiske Storfyrst-Thronfølger.
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nof^raphier eller specielle Optegnelser om Tschuvascher og

Tscheremisser, der, oprindelig udgivne paa Russisk eller

Finsk, have været mig tilgængelige gjennem tydske Oversættel-

ser eller Bearbeidelser *). Nu er det vel saa, at denne Taushed

for en Deel kan forklares ved den Skyhed, hvormed disse halv-

vilde Folk i deres Skovegne gjerne søge at holde alle Fremmede

borte fra sig 2), og ligeledes saa, hvad der for mig ei heller har

savnet Betydning, at jeg med Uensyn til Szeklerne i Transsil-

vanien — der jo netop med Magyarerne ere uddragne fra de

uralske Finner, og som, om endog i svækket Skikkelse, gjerne

overholde mange af Stammens gamle Traditioner — var heldig

nok til at støde paa en Bemærkning, hvorefter i alt Fald de ikke

') Alexandra Fuchs, Brieniche Nachrichten iiber die Tschuwaschen und die

Tscheremisscn des Gouvernement Kasan, i Ermans Archiv fiir wissen-

schaftliche Kunde von Russiand. I, 374-379. Wiedeman n, Die Tschere-

misscn und ihreSprache 1. c. VII, 415-428. Sbojew, Zur Mythologie der

Tschuwaschen. 1. c. XIII, 70-73. Lebedjew, Die Simbirskischen Tschu-

vaschen 1. c IX, 562—588. Lebedjew, Die Jagd bel den Simbirsker

Tschuwaschen. 1. c. X, 452-472. Wischnewski, Ueber die Religion der

heidnischen Tscheremisscn im Gouvernement Kasan. 1. c. XVII, 386—

396. Ahlquist, Nachrichten iiber Tschuwaschen und Tscheremisscn. Le.

XVIII, 39—64. Til disse Afhandlinger kan endnu føies de Notitser af

Fenenko om Tscheremissernes nationale Eiendo.mmeligheder og Sæder,

der findes meddeelte hos Haxthausen, Studien iiber die innern Zustånde

Russiands. I, 436—450.

«) Es ist heutezutage sehr schwierig, ja oft ganz unmoglich dieses Volk

(die Tschuwaschen) in seiner nationellen Eigenthumlichkeit, besonders

in religioser Hinsicht, kennen zu lernen. In jedem Fremden glauben sie

einen Spion und Verråther zu sehen, und sind daher immer auf der Hut.

Kronheim, Die Tschuwaschen, i Ermans Archiv fur wissenschaftliche

kunde von Russiand. III, 71. Aujourd'hui encore ils (les Tschuwasches)

se retirent de préference dans les bois et évitent autant que pos-

sible toute relation avec les autres hommes. Pauly, Description elhno-

graphique des Peuples de la Russie. Peuples-Ouralo-Altaiques. p. 27,

Das Saalfest fiel geråde indieZeit meiner Anwesenheit zu Ischak, aber

die Tschuwaschen richteten es so ein, dass die ganze Feier voriiber war,

als ich eben in der Eigenschaft eines Zuschauers ihr beizuwohnen mich

anschickte. Ahlquist, Nachrichten uber Tschuwaschen und Tschere-

misscn, i Ermans Archiv fiir wissenschaftliche Kunde von Russiand.

XVIII. 50.
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undlade om Foraaret at udstrø Hanefjer paa deres Marker*),

men jeg har dog længe ikke kunnet undertrykke enhver Tvivl

om, hvorvidt Tschuvascherne og Tscheremisserne, der høre til de

mange mindre Folkeslag i det russiske Rige, hvorover Historien

synes at have udtalt sin Dødsdom ^), virkelig endnu selv i vore Dage

have bevaret hele den gamle Skik, der, saaledes som den fandtes

omtalt, og i Betragtning af deres Hjemstavns Beliggenhed, saa let

kan minde om den fjerhærende Landstrækning, der i Oldtiden

nævntes Norden for Skylhernes Egne og henimod Uralbjergene.

Idet jeg allerede for nogle Aar siden besluttede at gjøre et

Forsøg paa at faae denne Uvished hævet ved en Oplysning fra

Rusland selv, henvendte jeg mig herom til en der bosat Lands-

mand, Philologen R. L. Rasmussen, der vil være Flere i Hjem-

met bekjendt for sit Kjendskab til det russiske Sprog og den

russiske Literatur, som allerede for flere Aar siden udvandrede

til Rusland, og som, efter tidligere at have været ansat ved et

af Bibliothekerne i Petersborg, nu er Lektor ved det derværende

geistlige Akademi. Jeg turde gjøre Regning paa hans Tjenst-

villighed til at skaffe mig en under mine ethnographiske Studier

savnet Oplysning, men meddeelte ham forsætlig Intet om, hvorfor

Tscheremissernes eller Tschuvaschernes Forhold hos mig havde

') Det er hos W. Mannhardt (Die Korndåmonen, Beitrag zur germanischen

Sittenkunde. Berlin 1868. S. 15), at jeg har fundet denne Bemærkning:

«Bei den Szeklern in der Nåhe von Udvarhely wird ein lebender Hahn

in die letzte Garbe hineingebunden und von einem dazu erwåhlten

Burschen mit einem Bratspiess zu Tode gestocken. Den Leichnam balgt

man aus und wirft das Fieisch weg, Haut und Federn werden bis zum
nåchsten Jahre aufgehoben; im Friihjahre werden die Korner der letzten

Garbe mit den Federn des Hahnen ziisammengerieben und auf das anzu-

bauende Feld gestreut. « Mannhardt er bleven foranlediget til at give

denne faktiske Oplysning om Szeklerne, idet han søger at eftervise, at

en dæmonisk Hane skal have hørt til de Væsener, som man paa andre

Steder tillagde Indvirkning paa Agrenes Frugtbarhed.

*) Tschuvascherne anslaaes nu kun til et Antal af 670,000, Tscheremis-

serne til 210,000. Pauly, Description ethnographique des Peuples de la

Russie. Peuples Ouralo-Altaiques. p. 25, 27.
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vundet en særlig Interesse; jeg nævnte i min Skrivelse ikke

Stederne hos Herodot eller de andre tilsvarende Citater fra Old-

tiden, som jeg heller ikke lige indtil denne Dag har berørt for ham,

men bad ham kun at see til, om der mulig i den russiske Literatur

skulde findes nogen Oplysning om, hvorvidt hine anførte

Folk have den Skik, at udstrøe Fjer paa Markerne. IJans første

Svar gav mig ikke megen Udsigt til at faae en Oplysning som

den, jeg attraaede. I hans Svar, der er dateret St. Petersborg

den ",'26 Januar 1871, skrev han med Hensyn til det her omhandlede

Spørgsmaal, efter at have beklaget, at Bibliothekerne havde

været lukkede, da han ved Nytaarstid havde modtaget mit Brev,

saaledes: «Efter at de atter vare blevne tilgængelige, har jeg et

Par Gange været ude i Videnskabernes Selskabs Akademies Biblio-

thek og flere Gange i det keiserlige offentlige Bibliolhek, men

desværre er jeg ikke kommen til noget Resultat, der kunde

være Dem til Nytte. Hverken i Paulys Ethnographi af Rus-

lands Folkeslag eller i Rechbergs Værk eller i Georgis Be-

schreibung, ei heller i de mere specielle Skrifter: Fuchs's Opteg-

nelser om Tscheremisserne og Tschuvascherne eller Sbojefs

Tschuvascherne, eller i en russisk Afhandling af en Hr. Visch-

nefski om Tschuvaschernes religiøse Meninger, har jeg

kunnet finde Noget om den Skik, De omtaler. Jeg har ikke

troet at burde opsætte dette Svar længere; skulde jeg imidlertid

være saa heldig at træffe en eller anden Bekjendt fra hine Egne

og derved naae til en Oplysning, der svarede til Deres Ønske,

skal jeg uopholdelig underrette Dem derom.« Svaret var for saa

vidt lidet lovende, som de i det nævnte Forfattere, som det vil sees,

vare de samme, som jeg selv havde kjendt — om endog de

russiske kun i Oversættelser og Udtog — , Listen var kun mindre

fuldtallig. Længere hen i det samme Aar havde jeg imidlertid

den Tilfredsstillelse at modtage nogle Ord fra vor Landsmand,

hvorved han, efter en Meddelelse til ham fra en Bekjendt, L

Eleonski, underrettede mig om, at det virkelig forholdt sig, som

jeg havde formodet, at blandt Finnerne ved Mellemvolga fandt
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den Skik Sted at udstrøe Fjer omkring paa Markerne. Da jeg

forrige Aar paatænkte at gjøre Herodots Beretning om de fjer-

opfyldte Egne Norden for Skytherne til Gjenstand for en Med-

delelse til Videnskabernes Selskab, som anden Beskjæftigelse

dog dengang nødte mig til at opsætte, kunde jeg ikke strax Gnde

det Brev, hvori denne Underretning først blev mig sendt, og som

er dateret St. Petersborg den ^lu Mai 1871, men efter min Anmod-

ning sendte min tjenstvillige Korrespondent mig da atter den sav-

nede Efterretning i et Brev fraSt. Petersborg af^^/so Marts 1873, ord-

ret saaledes, som han selv tidligere havde faaet den indhentet, og

hvorefter den nu til Slutning her skal meddeles: «Den af mine

Bekjendte, jeg for et Par Aar siden henvendte mig til an-

gaaende Fjer-Udstrønings-Spørgsmaalet, er ikke nogen Geist-

hg, men Docent ved det herværende geistlige Akademi og hed-

der Eleonski. Han selv kunde ei give mig Oplysninger, men

skrev til sin Hjemstavn, der just er i det Tscheremissiske, og

fik da i Brev fra Pater Anatoli Korinfski, Sognepræst i Uspenkoje

ved Floden Vetluga (Kreds Makarjef, Gouvernement Nischni Nov-

gorod) følgende Svar:

<iVed at udspørge Tscheremisser, der have levet her længe,

har jeg erfaret, at de7i Skik at stroe Fjer omkring paa Mar-

kerne før Tilsaaningen er bevaret hos dem, og at denne Ud-

strøning af Fjerene foregaaer, saavel naar der saaes Rug, som

ogsaa naar der saaes Sommerkorn, samt at dette gjøres i den

Tro, at Kornet da kommer til at trives bedre«').
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Characinæ novæ Brasiliæ centralis

a clarissiino J. Reinhardt in provincia Minas-Geraes circa

oppidiiluin Lagoa Santa in lacu ejusdeni noniinis, flumine

Uio das Ve i has et rivulis affluenlibus collectæ, secundum

characleres essenliales breviter descriplæ a

Chr. Lutken. 1)

1. Curimatus albula Ltk. Altitiido corporis terliam partern

longitudinis totius (pinna caudali exclusa) in adullis vulgo su-

perat, in nonnulhs magis elougatis, nec non in junioribus, vero

æquat; longitudo capilis quarlam parlem longitudinis totius

superat. Diameter oculorum quarta pars longitudinis capitis,

latitudine dimidia frontis aliquanto major. Radius dorsalis pri-

mus in speciminibus altissimis inter apicem rostri et radios

primos rudimentarios caudales fere intermedius, in individuis

magis elongatis vero rostro paulo propior; allitudo pinnæ

dorsalis spatium pinnam dorsalem veram et adiposam separans

longitudine æquat; adiposa supra ultimos radios pinnæ aualis

inserta; ventrales sub medio pinnæ dorsalis incipientes anura

attingunt, pectorales vero ventrales non attingunt; pinna caudalis

profunde fissa. Striæ radiales squamarum paucæ, raro duas

vel tres numero excedunt. Squamæ lineæ lateralis 36—37, series

squamarum horizonlales (præter medianas inpares) utrinque 6

vel o supra, 8 vel 7 infra lincam lateralem in parte anteriori

trunci. Numeri radiorum: D: 13 (3 + 10) (primus vulgo

*) Descriptiouis uberioris prodromus. SUuridas novas antea (p. 29—36) pari

modo breviter descripsi.

Overs, over d. k. D. Vidensk. Selsk. Forh. Is74. 9
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riidimenlum modo); P: 13—14; A: 10 (2.8); V: 9 (1.8)i);

C: 4.17.4. Color dorsi in vivis viridescenle-fuscus, lalerum

ventrisqiie argyreo-splendens, maciila utrinque anle basin pinnæ

caudalis; interdum eliam macularum indistincta series in laleri-

bus corporis. Longitudo: 4V2 iinciæ. Habitat in flumine Rio

das Vclhas et rivulis affliientibus.

2. Prochilodus affinis Rhdt.-) Altitiido corporis tertiam

partern longitudinis totius (pinna caudali exclusa) vulgo æquat vel

fere æquat; nonnunquam major, duas quintas partes longitudinis

totius æquans. Longitudo capilis quarta pars longitudinis to-

tius; oculorum, inter apicem roslri et marginem operculi me-

dium locum tenentium, diameter tertiam partem spalii interorbi-

lalis æquat vel paullum superat. Labium superius acutum ultra

maxillam inferiorem longe productum. Pinna dorsalis caudali

pauUo propior quam apici rostri; altitudo ejus spatium inter-

pinnale, inter ipsam et pinnam adiposam, supra medium pinnæ

analis sitam, baud æquat; longitudo vero dimidium spatium inter-

pinnale superat. Ventrales sub medio pinnæ dorsalis insertæ,

analem baud attingunt, pectorales non ventrales. Squamæ lineæ

lateralis rectæ4o— 47, series squamarum supra illam 8 (rarius 7),

9 infra eandem, in anteriore corporis parte (præter impares

medianas); squamarum pars inlecta granulis minutis elongatis

concentrice dispositis ornata. Pinna dorsalis maculis

minutis picta. Numeri radiorum: I>: 13 (3.10); P: 15—17;

V; 9 (1.8); A: 12 (3.9, radius 2.10); C: 3.16—17.3. Lon-

gitudo: unciæ 12(— 18). Habitat in Rio das Velhas et

rivulis affluentibus.

(Prochilodus argenteus Spix. verus = P. costatus Val.?, a

præcedenti differre videtur squamarum parte intecta granulis

elongatis radialiter dense dispositis ornata, forsan etiam

') Radium uUimum pinnæ dorsalis et analis, ubi usque ad basin Ossus

est, bis numeravi; ventralis externi, quod rudimentum est, rationem nul-

lam habui.

^) P. argenteus Val. verosimiliter = P. affinis Rhdt. ; P. costatus Val. =
P. argenteus Spix. Ag., ut opinor.
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sculptura fortioro ossium oculos circumdanliiim, parietalium

etc. , nec non nnmero serierum sqnamnrum (49, ^) et fortasse

radioriim pinnaruni: D: 3.9; A: 2.8. [Jab. in fliimine l\io

S. Francisco, unde pellem dimidiam retulit cl. I\.)

Léeporellus n. p. v. subg., difTert a Leporinis veris nari-

bus approximatis, orificiis branchialibus profunde fissis, mem-

brana branchiostega plane libera, ad superficiem inferiorem ca-

pitis baud aduala, — quibiis cbaracteribus ad Tetragonopte-

rinos accedit — nec non lobis pinnæ caudalis ex parte squa-

matis.

L. pictus Kner. [L. vittatus Val.?). Hab. in flumine Rio

das Velhas.

3. Leporinus Reinhardti L\k. Hentes supra et infra utrin-

que tres. Uostrum ultra maxillam inferiorem baud productum');

plicæ orales ultra lineam verticalem a naribus anterioribus-)

baud productæ. Pinna analis caudalem nullo modo atlingit.

Squamæ lineæ lateralis 38 (rarius 37— 39), series squama-

rum horizontalium 6 supra, 7 infra illam in parte anteriori

trunci præter impares medianas. Color frontis piscis viventis

obscure-olivaceus, dorsi viridescente-cinereus, laterum ventrisque

argyreus, pinnæ dorsalis et caudalis viridescente-fuscus, analis

et ventralium lutescens vel in aurantiacum trahens; maculæ

nigrescentes 3 utrinque, in junioribus fasciæ transversæ dorsales

indistinctæ nonnullæ. Numeri radiorum D: 13 (2.11); P: 15

—17; A: 11 (2.9); V: 9; C: 3.17.3. Longitudo 7 uncias

paullo superat. Hab. in flumine Rio d. Velhas nec non in

lacu Lagoa Santa.

4. Leporinus tæniatus Rhdt. Dentes superiores utrinque

tres, inferiores quatuor. Rostrum ultra maxillam inferiorem baud

productum. Maxillare superiiis et plicæ orales nares anteriores

') In L. elongato ultra mandibulam valde productum.

*) In L. elongato nares posteriores attingunt.
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haud superant. Pinnæ analis (depressæ) exlremitas pinnam

caudalem attingit. vel prope ad illam accedit. Squamæ lineæ

lateralis 37 v. 38, series squamarum liorizontalium 5 supra,

6 infra illam in parle anleriori corporis, præter medianas im-

pares. Color partis dorsalis corporis liiteo-cinereus, ventralis

argyreo-lacleus ; tænia obscure-fusca lateralis squamas lineæ

lateralis percurrit; in junioribus interdum maculæ vel fasciæ dor-

snles plus minus distinctæ; pinnæ, adiposa excepta, albescentes.

N urne ri radiorum præcedentis, rarius D:2.8;A:2.8. Lon-

gitudo: unciæ 8^'o. Habitat in flumine Rio das Vel has et

affluentibus. (Affinis L. orthotæniæ Glhr. ; an eadem?)

5. Leporinus Marcgravii Rhdt. Dentes superiores utrinque

tres, inferiores quatuor. Roslrum ullra maxillam inferiorem

haud productum. Maxillare superius et plicæ orales nares an-

teriores haud superant. Pinnæ analis (depressæ) apex caudalem

minime attingit. Squamæ lineæ lateralis 36— 37, series squa-

marum horizontalium 4 supra, 5 infra illam in parle an-

teriori trunci, præter medianas impares. Numeri radiorum

I): 12 (2.10) (rarius 2.9, 3.9 v. 3.11); P: 16; V: 9; A: 11

(2.9) (rarius 2.8)^); C: 3.17.3. Color dorsi in vivis viridi-

fuscus, veniris argjreo-albus; macularum magnarum nigro-cioe-

rearum series utrinque tres, inferiores minus distinctæ, superiores

sæpe cum serie septima dorsali mediana in fascias transversas

confluenles; pinnæ cinerascente-albidæ, adiposa sanguinea, nigro

marginata; macula sanguinea etiam utrinque in extremitate po-

stica maxillæ superioris. Lo n g itu do: 4^3 unciæ. Hab. in fl.

Rio das Velhas et affluentibus.

Tetragonopteri species flumen Rio das Velhas, lacum

Lagoa Santa dictum et rivulos vicinos incolentes omnes ad

divisionem typicam pertinent generis Tetragonopteri^ quæ conti-

netur numero radiorum pinnæ analis quadraginta haud superante,

rictu oris mediocri, osse maxillari, dentibus paucis inslructo, post

Radius ullimus analis et dorsalis fissi.
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antoi'ioi'oin parlcin oculi haiid extenso, corporis allitmJine breviore

quam lonyitiido dimidia cst, vel fere illam æquante, nec tion piniiu

dorsali spalio pinnas ventrales el analem separanti supraposita.

6. T. Cuvieri Ltk. (an Chalceus fasciatus Cuv. , Tetrago-

nopt. fasciatus Auct. ex p.?). Torma gracilis; allitudo corporis

lertiam parlem longitudinis lolius (pinna caudali exclusa) æqual

vel pauliim superal, in junioribus quarlam partern fere æqual.

Longiludo capilis diamelrum ociilorum, qui spatium inleroculare

(o: frontis lalitudinem) æquat, ter vel ter et dimidio superal;

juniorum oculi majores. Allitudo pinnæ dorsalis spatium hane

a pinna adiposa separans \ix æquat. Pinna caudalis profunde

lissa; pector;iles basin pinnarum ventralium attingunt vel prope

ad illam accedunt. Linea laleralis continua 38 v. 39 squamas

porforal ; series squamarum horizonlales in anteriori corporis

parte vulgo 7 supra, 7— 8 infra lineam laleralem, rarius ^^ .

Numerus slriarum radialium squamarum mediocris. Radiorum

numeri: D: II (2.9); P: 12—15; V: 8; A: 24—30 3-4

+ 21— 26, sæpius 3 + 23— 24). C ol or dorsi viride- luleus,

lalerum ventrisque" argyreus; pinna dorsalis, caudalis et analis

ex parte rubræ, ceterum luteæ vel lulescentes, dorsalis, adiposa

el caudalis nigris marginibus instruclæ; analis el ventrales anlice

margine lacleo. Tænia argyreo-cinerascens, in maculam et

slriam caudalem nigram usque ad angulum fissuræ contiuuata,

adest ; maculæ scapularis in junioribus interdum utrinque vesti-

gium. Longiludo maxima: \^k unciæ. Habitat in fluminibus

S. Francisco et Rio das Velhas cum affluentibus.

7. T. lacustris Rhdt, Formå vulgo brevior et allior, alti-

tudine corporis dimidiam longitudinem (pinna caudali exclusa)

æqanle, interdum gracilior; juniores vulgo graciliores. Dia-

meler oculorura duas parles lalitudinis frontis fere æquat, quar-

lam partem longitudinis capitis æquat vel paulum superal. Alli-

tudo pinnæ dorsalis spatium ioter hane et pinnam adiposam

fere æquat. Pinnæ pectoraleS ventrales attingunt vel fere attin-

gunt; caudalis mediocriter incisa. Linea laleralis continua
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squamas M— 36 perforat; 6—7, rariiis 6 series sqiiamarum

horizonlales puneni anleiiortin corporis siipra lineam lateralem

utrinque tegunt, 6—7 infra illam; slriæ radiales squamarum

sæpius perpaucæ. Dentes maxillares vulgo niilli, in specimini-

bus maximis singuli. Nu mer i radiorum: D: 11 (2.9); V: 8;

A: 24—33 (3—

4

-f 21—28, vulgo 3.24). Color dorsi piscis vivi

viridescens, laterum ventrisque argyreus, pinnæ luteæ vel lute-

scenles, impares tenuiter nigro marginatæ. Tænla lateralis di-

slincta nulla in adultis; macula scapularis vero semper distmcta;

caudalis formå striæ nigræ usque ad incisuram caudæ extensa,

in junioribus antice etiam protensa tæniæ lateralis vestigium

præbet. Longitudo maxima: unciæ 5. Habitat in lacu

Lagoa Santa dicto nec non in rivulis nonnullis viciuis.

8. T. rivularis Llk. Formå gracilis ; altitudo corporis

terlia fere pars longiludinis totius (pinna caudali excepta). Dia-

meter oculorum latitudinem frontis (spatium interoculare) æquans

vel lertia parte minor, quartam partem longiludinis capitis æquat

vel paulum superat. Altiludo pinnæ dorsalis spatium inter hane

pinnam et pinnam adiposam vulgo haud æquat; pinnæ pecto-

raJes ventrales haud altingunt; caudalis profunde flssa. Dentes

maxillares 1— 3. Linea lateralis in aliis continua, in

aliis plus minus abbreviata et interrupta, ita ut sæpe

8—16 squamas .anteriores solas perforat; numerus squamarum

seriei totius 33— 38, serierum horizontalium in anteriore cor-

poris parte utrinque 5—6 superiorum, 6—7 inferiorum. Striæ

radiales squamarum numerosæ. Numeri radiorum:

D: 11 (2.9); V: 8; A: 19-24 (3 + 16-21, sæpius 3.18).

Color piscis viventis cinerascente-olivaceus, infra sanguineo- argy-

reus; pinnæ ventrales et pectorales rubræ, impares viridescente-

luteæ, marginibus rubris latis instructæ. Tænia lateralis argyreo-

cinerascens in junioribus præsertim sat distincta, in maculam

et striam caudalem desinens; macula scapularis quoque in ju-

nioribus sæpissime visibilis. Longitudo 4^4 uncias haud

superat. Habitat in flumine Rio d. Velhas cum affluenlibus.
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i). T. gracilis Khtlt. Slalura miiuita; fortria gracilis; alli-

liido (|iiarlam parteni longiludinis corporis (pinnæ caudalis nulla

ratiotu' liabita) æquat vel superat. Oculoriim diamelt-r diinidiam

capilis longiUidinem vix æquat, lalitiidinein froiilis superat, inter-

dum fere duplo major. Pinna caudalis profunds flssa; peclo-

rales venlrales altinguiit; allitudo pinnæ dorsalis spatium inter

hane et pinnam adiposam æquat vel paulum superat. Linea

latcraiis brevis, abrupta, 6— 12 modo squamas anllcas

perforal; nuinerus totalis squamaruni hujus seriel 32 v. 33,

serierum horizontalium o superiores et 4 inferiores utrinque in

parte anteriori corporis; striæ radiales squamurum perpaucæ.

Numeri radiorum: D: 11 (2.9); V: 8; A: 21-24 (3-44-

18— 20). Color pisciculi vivenlis dorsi viridescens, ventris ar-

gyreus; pinna dorsalis et caudalis rubescentes, marginibus nigris

lacteisque iustructæ, analis antice margine lacteo; stria angusta

lateralis argyreo-cinerascens utrinque adest; macula scapularis

vero deest, caudalis nulla vel indistincta. Longitudo maxima:

unciæ 2, sæpissime IV2 modo. Habitat in lacu Lagoa Santa

dicto.

10. T. nanus Rhdt. Statura minutisslma: formå gracilis;

altitudo corporis quartam partern longitudinis totius paulum su-

perat; oculorum diameter frontis latiludinem superat, longitudi-

nem capitis vero dimidiam æquat vel vix æquat. Pinna adi-

posa rarius adest; pectorales ventrales haud attlngunt; cau-

dalis profunde flssa. Linea lateralis brevissima inter-

rupta, 4—7 modo squamas anticas perforat; numerus lotalis

squamarum hujus seriel 30—32, serierum horizontalium i supra

lineam lateralem, totidemque infra in parte anteriori corporis;

striæ radiales squamarum perpaucæ. Numeri radiorum:

D: 10—11 (2-1-8—9); V: 7; .4:17-19(3-4-1-14-15). Color

pisciculi viventis dorsi sæpe aurantiacus, laterum ventrisque

rubro-argyrescens; pinnæ aurantiacæ, impares apicibus albidis;

stria argyreo-cinerascens angusta utrinque adest nec non ma-

cula et stria caudalis nigræ. Longitudo unciam singulam
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niimqiiam siiperat! Habitat in lacu Lagoa Santa, nec non in

rivulis nonnnllis \icinis.

Chirodon Girard (& Odontostille Cope). (Charact. emen-

datus). Pinna dorsalis brevis in medio corpore, post pinnas

venlrales sita; analis niediocris; corpus ovale, squamis medio-

cris magnitudinis lectum ; linea lateralis continua vel

interrupta; venter rotundatus; os angustnm; dentes inter-

raaxillares et mandibulares serie singula, subtiliter

crenulati; dentes maxillares nonnulli (2—3) vel nulli.

Nares approximati; fissuræ branchiales confluentes.

11. Ch. piaba L{\.. Statura minula. Tetmgonoptero iii\e-

nili similis, sed ore minuto, descriptione dentium etc, distinguen-

dum. Altitudo corporis tertiam partern longitudinis (pinna eau-

dali exclusa) vix superat, ciijus quarta parte caput brevior.

Oculorum diameter lalitudinem frontis æquat, tertiam partern

longitudinis capilis paulum superat. Pinnæ dorsalis longitudo

(ad basin) dimidium spatium inter bane et pinnam adiposam

baud æquat; caudalis profunde fissa; pectorales ventralcs altin-

gunt. Dentes intermaxillares ulrinque 5, angustiores, mandibu-

lares c. 7, laliores; maxillares 2 — 3. Linea lateralis

abbreviata, interrupta, 9—10 squamas anteriores modo per-

forat; numerus universus squamarum in hac serie 35, serierura

borizontalium superiorum 5, totidemque inferiorum in parte an-

teriori corporis; striæ radiales squamarum paucæ. Numeri
radiorum: D: 11 (2.9); V: 8; A: 23 (3-|-20). Color: stria

lateralis angusta argyreo-nigrescens nec non macula caudalis

adsunt, scapularis vero baud distincta. Specimen unicum, l-'';4

uncias longum, inter Tetragonopteros rivulares in rivulo flumini

Ilio das Velhas affluenti captum.

1 2. Brycon Reinhardti Ltk. Formå gracilior, caput angu-

stius et magis elongatum quam in B. Lundi{\ altitudo corporis

in junioribus quartam partem longitudinis tolius (usque ad pin-

nam caudalem) æquat, capitis longitudine brevior vel æqualis, in

adultis duas septimas partes longitudinis totius æquat et longi-
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tiulineiii capilis siipcrat. Dianieler uculorum, supra medium

capilis latcrum positorum, diias parlcs lalitudinis frontis planiiis-

culi nec non spalii intcr marginom posteriorem orbitæ et opcrculj,

quartam (in junioribus) vel quintam (in adultis) partern capitis

longiludinis æquat. Ossis maxillaris oxtremitas lale-roliindata

sub partern anteriorem oculi relro extenditur. Linea lateralis

in junioribus simplex, in adultis parce ramosa, circiter quinqua-

ginla (60—52) squamas percurrit; series horizontales squama-

rum 9 supra, 6 infra illam in parte anteriori trunci; striæ squa-

marum paucæ, in dorso saltem, divergenles. Pinna dorsalis inler

ventraies et analem, infer occiput et pinnam caudalem accurate

intermedia, dimidio altior quam longa; allitudo pinnæ analis

longiludinom pinnæ dorsalis æquat; pinna caudalis profunde

incisa, radiis mediis baud elongatis. Numeri radiorum:

D: 11 (2.9); P: 14—15; V: 8; A: 24 (25) (3 + 21-22). Color:

Macula nigra ad basin pinnæ caudalis, tæniæ formå usque ad

incisuram caudæ producta. Longiludo: iinciæ 8V2. Habitat

in flumine Rio d. Velhas.

13. Brycon Lundii Rhdt. (an B. orthotænia Gthr. ? sed

numero squamarum lineæ lateralis diversa; dentes interni man-

dibulares quoque adsunt). Formå altior, caput brevius et allius;

altitudo corporis tertiam parlem longiludinis totius (ad p. cau-

dalem) æquat vel pauUum superat; capitis longitudo duas nonas

partes longitudinis totius æquat; frons latissimus, convexus,

spatio orbitam a margine posteriore operculi separante latior,

dnplum oculorum diamelrum latitudine æquat; diameter autem

oculorum, qui inter marginem superiorera et inferiorem capitis

medium locum tenent, ad quartam partern longitudinis capitis ap-

proximat. Ossis maxillaris angusti extremitas acuminata modo ad

marginem anteriorem oculi retro extensa. Linea lateralis squamas

circiter sexaginta (59—61) ramulis suis numerosis fere tegit;

pars antica fere verlicaiis, cum arcu scapulari parailela, adsur-

gens; squamarum striæ numerosæ, convergentes; series squa-

marum horizontales 11 supra, c. 8 infra lineam lateralem in
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parte anteriore triinci. Pinna dor?alis occipiti aliquanto propior

quam pinnæ caudali haud profunde incisæ, radiis mediis pauhini

elongatis fere trilobæ; altitudo pinnæ analis longitudini pinnæ

dorsalis brevior. Numeri radiorum: D: II (2.9); P:14

— 15; V: 8 (7); A: 30-33 (3.37—29); C: 5.17.5. Color:

Macula et stria caudalis in junioribus adsunt. Longitudo:

15V2 unciæ. Habitat cum præcedente.

14. Xiphorhamphus lacustns Rhdt. Dentes duo majores

(canini) utrinque in parte anteriore ossis maxillaris, non-

nullis minutis interpositis. Longitudo capitis duas septimas

partes longitudinis tolius (pinna caudali exclusa) vulgo æquat;

altitudo corporis in junioribus quinta pars longitudinis, in adultis

duas nonas parles hujus æquans. Kostrum in junioribus spatium

inter centrum oculi et marginem anteriorem præoperculi longi-

tudine æquat, in adultis superat. Diameter oculorum in adultis

sextam partern longitudinis capitis æquat vel haud plane æquat,

in junioribus quintam partem æquat vel superat; in his dimidia

parte rostri longior, in illis fere tertiam æquans; in junioribus

extremitas ossis maxillaris marginem posleriorem orbitæ attingit,

in adultis uUra hunc retro producitur. Radius primus pinnæ dor-

salis vulgo pauUo post medium inter extremitatem occipitalem

cranii et originem pinnæ caudalis positus, rarius inter illos

plane intermedius; pinna dorsalis multo altior quam longa,

altitudo illius spatio interpinnali, ad pinnam adiposam
,

pauUo

longior vel æqualis; pinna analis sub ultimis radiis dorsalibus

incipit, pinna dorsali duplo longior, sed minus alta; adiposa

supra radios ultimos anales inserla; caudalis in junioribus pro-

funde Gssa; pectoralium extremitates a ventralibus longe distant.

Color in vivis supra olivaceo-viridis, sublus argyreus; macula

scapularis et caudalis utrinque nigræ. Numeri radiorum:

D: 11 (2.9) (rarius 2.8); P: 14—16; V: 8; A: 27—29 (4—5

4-23—24) (rarius 22). Squamæ lineæ lateralis c. 100 (96—99).

Longitudo: unciæ 12". Habitat in lacu Lagoa Santa.
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15. Serrasalvw (s. sti:) Brandtii lilidt. Summa alli-

ludo dimidiam longiludinem tolam (ad hasin piiinæ caiidalis)

iu specimiuibus mediocribus viiigo æquat vel (in jiinioribus)

haud plane altingit vel (in maximis) paiillum superat, ila ut

dimidiam longiludinem totam usque ad marginem pinnæ caii-

dalis æqiiet. Dorsum in aliis fere horizontale, anlice proclive,

iu aliis magis curvatum, regione parietali coocava. Longitudo

capilis fere tres decimas partes longitiidinis tolius (ad pinnam

caudalem) æqnat. Diameter oculorum in adullis duas nonas

partes longitiidinis capilis (ab apice rostri usque ad fissuram

branchialem) æquat, spatium interorbitale dimidium superat,

longiludinem rostri æquat; in junioribus major, quartam partern

longitudinis capilis æquat vel superat, spatio interorbitali quarta

parte tanlum brevior. Os suborbitale secundum longius quam

allius, a parte horizoutali præoperculi spatio cutaneo angusiis-

simo, inlerdum evanescente, in junioribus magis distincto se-

junctum. Dentes palatini semper adsunt. Pinna caudalis ia

adultis truncata, in junioribus excisa, dorsalis brevior quam

anlice alta, dlmidia longiludine capilis lamen longior; radius

primus in adullis oculis, in junioribus pinnæ caudali paullo pro-

pior. Pinna adiposa semisquamala; analis caput longiludine

æquat, anlice parum producta; ventrales ante dorsalem positæ

haud analem, pectorales vero ventrales attingunt. Adulti uni-

colores dorso obscuriore, juniores maculis minutis nigris picti.

Numei-i radiorum D: 15—17 (2—34-13—15); P: 13—16;

V: 6—7; A: 34-40 (1—4 + 30—37); G: 7.17.6; Squamarum

c. 90, ^, spinarum ventralium 30— 35. Longitudo: unciæ 9.

Habitat in lacu Lagoa Santa qui dicitur, nec non in rivulis

vicinis.

16. Myletes (Tometes) micans Rhdl. Åltitudo summa (inter

pinnam dorsalem et ventrales) duas partes longitudinis tolius

(ad pinnam caudalem) paulium superat; capilis longitudo tertiam

fere parlem alliludinis corporis, duas nonas partes longitu-

dinis totius (ad pinnam caudalem) æquat. Oculi in medio
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æque distantes , dlametrum habent quartam partern longitiidinis

capitis, dimidiam spatii interorbitaiis æquantem; ossis opercu-

laris latitudo quarta pars allitudinis. Dentes utrinque |^, man-

dibularibus internis conicis humilibus vel alliusculis exceptis,

cornpressi scindentes, intermaxiilares antici inter se paullum

distantes, posteriores dense illis appressi, mandibulares primarii

sæpissime lobulo accessorio, in antico duplici, præditi. Dorsum

convexum, supra oculos parum excavatum. Pinnæ dorsalis

radius primus caudali propior quam apici rostri, ventrales vero

rostro propiores, in eadem iinea verticali fere tamen positæ.

Longitudo pinnæ dorsalis longitudinem pinnæ analis et dimidiam

altitudinem corporis æquat vel fere æquat; allitudo utriusque

longitudinem capitis æquat vel paulum superat, analis vero postice

dorsali humilior; pinna caudalis profunde excisa
;

pectorales

capite aliquanto, ventrales tertia vel dimidia parle breviores.

Linea dorsalis angusta ab occipite usque ad pinnam dorsalem

nuda. Numeri radiorum: D: 27-28 (4 + 23-24); A: 36

— 39 (3 + 33-36); P: 16; V: 8; C: 5.17.5; spinarum ven-

tralium 46—47 + 6 (anales), squamarum c. 100—115, 301133.

Color in vivis supra viridescente-coeruleus, subtus argyreo-

albus, pinnæ dorsales et caudalis griseæ, marginibus miniaceo-

rubris latis instruclæ, analis sanguinea, ventrales albæ, pecto-

rales lutescente-albæ. Longitudo: unciæ 13. Habitat in

Rio d. Velhas el R. TaquaruQii.
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Euuiuoratio pisciuni^) flunieii Rio tins Yclhas cl Incimi La;;oa Santa

qui (licuutur rivulosquc viciuos kabitauliuiii.

I. Siliii'idæ.

A. Sto|;ophiliiia.

1. Stegopliilus insidiosiis Rhdt. In cavilatc branchiali

riatystomæ orhignyance] R. (1. V,

B Triclioniyclcriua.

2. Tricliomycterus hrasiliensis YW\å\..^\Å\.. ••Cambeja«,

"Bagre molle«. W. d. V. & affl.

C. llypostoniatina.

3. Loricanah'ma liner. «Cascudo barbado". R. d.V.

4. Plecostomus lima (Rhdt.) Llk. «Casciido'>. In af-

fliientibus ad fl. R. d. V.

6. Plecostomus alatus (Cast.). «Cascudo». R. d. V.

(R. Cipo & R. Sahara).

D. Doradiua.

6. Doras marmoratus Rhdt., Ltk. R. d. V.

7. Auchenipierus lacustris Rhdt., Ltk. «PacamiiO» v.

«Pacu'>, »Ronca Ronca«. R. d.V. & Lagoa Santa

(lacus).

8. Olanidium albescens (Rhdt.) Ltk. "Jundiå» v.

»Pacii branco". In fl. R. d. V. & affluentibus.

E. Pinieloiliua.

9. PlaiystomaemarginatumVdX. «lVlandi-aQU», "UrutU"

V. (iMandi-UrutU)) (junior). R. d. V, (Rio S. Fran-

cisco).

10. Platijstoma orhigmjanum Val. "Sorubim", «Caso-

nettC" V. <.Loango». In fl. R. d. V. et affluenti-

bus. (Rio Cipo & R. S. Francisco?).

11. Bagropsis Reinhardti Ltk. "Mandi-Bagre". R. d. V.

M Nomina trivialia brasiiiensia addita sunt.
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12. Conorliynchus conirostris (Val.). «Pirå Tamanduå«.

W. d. V., R. S. Fr. (& R. Clpo).

13. Pimelodus maculatus Lac. wMandi'), «!V1. ama-

rello«. R. d. V. et L. S. (lacus). (R.S.Francisco,

se c. Marcgr. ?).

14. Pimelodus Westermanni Rhdt. , Ltk. «Papa-isca-

agu«. R. d. V.

16. Pseudorhamdia fur {K\\å{.) Ltk. oPapa-isca«. R.d.V.

16. PseudorJiamdta lateristri'ga {M.Tr.). «Xué (Chué)«,

« Lambari«. R. d. V.

17. Pleudorliamdia vittata (Kr.) Ltk. In fl. R. d. V.

et rivulis affl.

18. Rhamdia Hilarii (Val.) «' Bagre » («lVlandi- Bagre »).

R. d. V. & L. S. (lacus). (R, S. Francisco).

19. Rhamdia microcephala (Rhdt.) Ltk. «Bagre».

R. d. V.

20. Rhamdia minuta Ltk. In fl. R. d. V, & affl.

21. Pseudopimelodus charus (Val,). «Pacu do Rio»,

(iPacamao do Rio». R. d. V. (Bio Cipo, s. n.

P. Bufonii Gthr. ; Rio Sabarå).

II. Characinæ.

Å. Erj'thrinina.

22. Macrodon trahira (Spix). «Trahira». In Lagoa

Santa (lacu) nec non in affluentibus ad Rio d.

Velhas. (Rio S. Francisco ; Rio Cipo, s. n. M. «w-

termedii Gthr.).

B. Curimatina.

23. Curimatus albula Ltk. «Papa-terra». R. d. V.

& affl.

24. ProcMlodus affinis Rhdt. nCrumata«. R. d. V. &

affl.; R. S. Francisco (Rio Cipo?).

25. Parodon Hilarii Rhdt.
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C. Aiiastonintiiia Si Totragonoptoriim.

?G. Characidium fasciatum Rhdt. «Laml)aii<'. \j. S.

(lacus) nec iion in offl. ad \\. d. V.

27. Leponmis elongatus Val. »Piaii". R. d.V. ; F\. S.

Francisco. [W. Cipo, s. n. L. pachyuri Gtlir.).

28. Leporinus Eeinhardti Ltk. «Timi)oré pintado«.

L. S. (lacus), W. d. V. et aCfl., R. S. Francisco.

29. Lejwrinus tæniatiis Rhdt., Lti<. »Timboré rajado».

W. d. V. & am.

30. Leporinus Marcgravii Rhdt., Ltk. «Timboré».

R. d. V. & afn.

31. Leporellus pictiis (Kner). <tTimboré». R. d. V.

32. Tetragonopterus lacustrisVAuW..^ Ltk. «Piaba rodo-

leira«, »P. do lagoa«. In L. S. (lacu) et rivuiis

vicinis.

33. Tetragonopterus Cuvieri Ltk. «Piaba», «P. do rio».

R. d. V. & affl., R. S. Francisco.

34. Tetragonopterus rivularis Ltk. i'Piaba«
,

"Piaba

do corregO". R. d. V. & affl.

35. Tetragonopterus gracilis Rhdt., Ltk. «Piablnlia

branca». L. S. (lacus).

36. Tetragonopterus nanus Rhdt., Ltk. »Piabinha

vermelha«. In L. S. (lacu) et rivuiis vicinis.

37. Chirodon piaba Ltk. "Piaba-i. In rivulo R. d. V.

affluente.

38. Brycon Lundii Rhdt., Ltk. MiVIatrincha». R. d. V.

39. Brycon Eeinhardti Ltk. "Peripetinga« ,
«Doura-

dinho'i (jun.). R. d. V.

40. Piahina argentea Rhdt. «Piaba». In affl. ad R.

d. V.

E. Hydrocyonina.

41. Gynopotamus {Ræboides) xenodon (Rhdt.). »Ca-

chorra-'. R. d. V.
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42. Salminus Cuvieri Val. «Dourado". R. d. V.,

R. S. Franc. (R. Cipo s. n. S. hrevidentis (Cuv.)

Glhr.).

43. Salminus Hilarii Val. cDoiirado". R. d. V.,

R. S. Franc.

44. Xipliorhamijlms lacustris Rhdt. , Ltk. «Bicuda'>.

L. S. (lacus).

F. Serrasalmoniua.

45. Serrasahno {Pijgocentrics) piraya Cuv. "Piranha

rodoleira«. R. d. V. (R. S. Franc).

46. Serrasalmo {pr.) Brandtii Rhdt., Ltk. "Piranha da

lagoa», «Pirambeba» (junior). L. S. (lacus) nec

non in rivulis ad R. d. V. affl.

47. Myletes {Tometes) micans Rhdt. »PacamaO", «Pa-

cu". R. d. V., R. TaquaruQU.

III. Gymuotinæ.

48. Carapus fasciatus (Pall.). i'Sarapo«. In lacu L. S.

et in rivulis vicinis.

49. Sternopygus virescens Val. [microstomus Rhdt.).

«Peixe espada da lagoa>. L. S. (lacus).

50. Sternopygus carapo L. [Marcgravii Rhdt.). "Peixe

espnda do Rio«. R. d. V.

51. Sternarchus brasiliensis Rlidt. "Peixe espada com

boca rachada«. R. d. V.

IV. Sciænoideæ.

52. Pachjurus Lundii Rhdt. "Curvina". R. d. V.

53. Pachjurus corvina Rhdt. «Curvina". R. d. V.

Præter species e flumine S. Francisco et affluentibus

(Rio Cipo atque R. Sabarå), quarum supra mentio jam facla

est, sequentes species validissimæ, ut videtur, in hisce aquis

repertæ descriptæ sunt, in flumine Rio das Vel has vero non
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inveDtæ; duas (57 & 61), a flumine S. Francisco retulit cl.

Reinhardt.*)

Siluridæ :

54. Loricaria nudiventris Val. S. F.

65. Rhinelepis aspera Sp. S. F.

56. Plecostomus Commersonii Val. {suhcarinatus Cast.).

Minas.

57. Plecostomus Francisci Ltk. «Acarii>. S. F.

58. Pterygophlichthys duodecimalis Val. S. F.

59. Rhinodoras nigerVdX. {eden fulus Sph, Humboldtii \g.).

Characinæ

:

60. Erythrinus unilæniatus Sp. S. F.

61. Prochilodus argenteus Sp. »Crumala«. S. F.

62. Brycon Eilarii Val. S. F.

63. Mrjletes (Tometes) altipinnis Val. S. F., Rio Cipo.

Sciænoideæ

:

64. Pachyurus Francisci (Cuv.). S. F.

65. Pachyurus squamipennis Ag. S. F.

?

') Accedunt denique species nonnullæ plus minus dubiæ vel denuo exa-

minandæ, præcipue Characinæ, quas ex parte synonymas specierum

supra enumeratarum habere licet.

a. Platystoma coruscans Ag. (S. F.) = P. orhignyanum Val.? (Nr. 10).

b. Pimelodus hufonius Gthr. (Rio Cipo) = Pseudopimelodus charus

Val. (Nr. 21).

c. Enjthrinus salvus Ag. (S. F.) = E. unitæniatus Spix.? (Nr. 60).

d. e. £. microcephaliis (S macrodon Ag.) (S. F.) = Macrodon trahira Sp.

(Nr. 22).

f. Prochilodus costatus Val. (S. F.) = P. argenteus Spix? (Nr. 61].

g. Leporinus melanopleura Gtlir. (R. Cipo) = L. tæniatus Rhdt. , Ltk.

(Nr. 29).

h. L. acutidens & obtusidens Val. pp. (S. F.) = L. Reinhardti Ltk.?

(Nr. 2S).

i. L. pachyurus Gthr. (non Val.) (R. Cipo) = Lelonyatus Val. (Nr. 27).

k. Chulceus (Tetragonopterus) fasciatuj Cuv. (S. F.?) = T. Cuvieri Ltk.?

(Nr. 33).

L Brycon orthotænia Gthr. (R. Cipo) = B. Lundii Rhdt, Ltk.? (Nr. 38).

m. B. carpophagus Cast. (vix Val.?) (R. Sabara); quid?

n. Serrasalmo aureus Val. (p.p.) (S.F.?); quid?

Overs, over d. k. T). Videosk. Selsk. Forb. ]B74. 10
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Joh. Lange, S. (39) og 35—63, Resumé p. 9—24.

Qeologiache Reichs-Aiutalt i Wien ønsker at modtage de ældre Rækker af

Selskabets Skrifter, hvilket tilslaas, S. (36).

Gislason, K., Prof. Dr. , hans Afhandling om Navnet Yiuir fremlægges trykt,

S. (52).

Orundtvig, Svend, Prof., er Medlem af Komiteen ang. Pastor Dahls »Hjælpe-

Ordbog., S. (17) og i38).

Guizot, Fr. P., Selskabets udenl. Medlem, dør, S. (51).

Guldmedaille, Selskabets, tilkjendes Dr. E. C. Vogel, S. (18).

Haan, David Bierens de, Selskabets udenl. Medlem takker i Anledning af

sit Valg, S. (16).

Eanseii, P. A., Observatoriedirektør i Gotha, Selskabets udenlandske Medlem,

afgaar ved Doden, S. (43).

Harald Haarderaade, S. (53).

Havbundsdannelser i Vendsyssel, Meddelelse herom af Prof. Johnstrup og

Etatsr. Steenstrup, S. (50).

Havfiske, danske, Prisopgave om disses Livsforhold, S. (34)— (35).

Eerapathit, Afhandling herom indsendes af Lektor Dr. Jørgensen, S. (55).

Herodot, Bemærkninger om dennes Beskrivelse af Øst-Europa, af Prof

Schiem, S. (42) og 9G— 126.

Hispania Bætica som romersk Provins, Prisopgave herom, S. (32).

Historisk-fUosofisk Klasse gjenvælger Konferenlsraad Madvig som Formand,

S. (48).

Holm, E., Prof. Dr. , er Medlem af Komiteen ang. Prof. Vald. Schmidts »As-

syriens og Ægyptens Historie«, S. (12)— (14); konstitueres som
Redaktør, S. (42); meddeler Oplysninger om den dansk-norske

Stats Forhold til Kejser Paul og Napoleon, S. (43); er Medlem af

Komiteen ang. Joh. Steenstrups »Studier over K. Valdemars Jordebog*,

S. (50).

Holten, C, Prof., forelægger en Beretning om Iagttagelser med Theorella

selvregistrerende Instrument, S. (49).

Hønseæggets Befrugtning, Besvarelse af Prisopgaven herom indkommer, S. (53).

Inopos' Helligdom paa Delos, Meddelelse herom af Prof. Ussing, S. (17),

13—28, Resumé p. 6—8.

Integralet af den lineære Differentialligning af 2den Orden, Meddeleise herom

af Prof. Dr. Steen, S. (12) og 1— 12.
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Jdtahassa Atthavannand af Buddhagosa, udgivet af V. Fausbøll, 1ste Bind,

understøttes af Selsliabet med 300 Rdlr., S. (14)— (16).

Johnstrup, F., Prof., fremlægger en Meddelelse om Cyprineleret , S. (49);

hans og Etatsr. Steenstrups Undersøgelser af Havbundsdannelser i

Vendsyssel, S. (50).

Jørgensen, S. M., Lektor Dr., indsender en Afhandling om Herapathit, S. (55);

foreslaas til Medlem, S. (56); optages, S. (59).

Karakteristik- Theorien, Besvarelse af Prisopgaven herom indkommer, S. (52).

Kassekommissionen afgiver Erklæring over Prof. Vald. Schviidts Andragende

om Understøttelse til hans »Assyriens og Ægyptens gamle Historie«,

2det Bind, 8. (12); over V. FausbøUs Xnårageade om Understøttelse

til hans Udgave af »Jåtakassa Althavannanå« , S. (14); dens For-

mand er Medlem af en Komité ang. Prisforhøjelse for Selskabets

Skrifter, samt nogle Budgettet vedkommende Forhold, S. (17) og

(43)—(47); forelægger Eegnskabsoversigten for 1873, S. (39)- (42);

Etatsraad Westergaard gjenvælges som Medlem af denne, S. (43).

Kassereren er Medlem af en Komité ang. Prisforhøjelse for Selskabets Skrifter,

samt nogle Budgettet vedkommende Forhold, S. (17) og (43)— (47);

faar Tilladelse til en Maaneds Fraværelse, S. (48).

Kjøkkenmødding ved Sølager, S. (38).

Klorets Allotropi, Prisopgave herom, S. (33).

Knud den Hellige, S. (53).

Konstanter, som forekomme i den sfæriske og den theoriske Astronomi, Pris-

opgave herom, S. (33).

Krigsvidenskabeligt Selskab erholder Tilladelse til at benytte Selskabets Lokale,

S. (48).

Krøyer, E., Meddelelse om de af ham paa Bellona-Rejsen opdagede fossile

Knokler, af Prof. Reinhardt, S. (54).

Lange, Joh-, Prof., forelægger det sidste Supplementhæfte af Flora Danica

og knytter hertil nogle Bemærkninger, S. (39) og (35)— (63), Re-

sumé, p. 9.

Lauritsen, J., Lærer i Odense, søger Understøttelse til »Odense og Omegn i

Billeder« etc, S. (50); Betænkning afgives, S. (54).

Legater, det Thottske, S. (34) ; det Classenske, S. (34).

Limfjorden i det Ilte Aarhundrede, Meddelelse af Etatsr. Prof. Dr. Steenstrup,

S. (53).

Lorenz, L., Docent, er Medlem af Komiteen ang. Prisafhandl. om Hoved-

planeternes Spekira, S. (17)— (19).

Liltken, C. F., Dr. phil., giver en Meddelelse ang. brasilianske Silurider, hjem-

førte af Prof. Beinhardt, S. (36) og S. 29— 36; om brasilianske

Characiner, S. (55) og S. 127— 143.

Maane-Mementer, deres Paalidelighed, Foredrag og Afhandling herom af Prof.

Dr. Schjellerup, S. (28) og S. 64-95.

Madvig, J.N., Konferentsraad, gjenvælges som Formand for den historisk-

filosofiske Klasse, S. (48).

Maller, s. Silurider.

Mathematisk-naturvidenskabelig Klasse forelægger Betænkninger over Pris-
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besvarelser for 1872, S. (17)— (28); gjenvælgcr Prof. cVArrest som
Formand, S. (18); forcslaar et nyt Medlem, S. (67).

Mehreit, A. F. van, Prof. Dr., er Medlem af Komiteen ang. Prof. Vald. Schmidts

• Assyrlcns og Ægyptens Historie«, S. (12)—(14); ang. V. Fausholls

• Jatakassa Atthavannanå« , S. (15)— (16); hans Oversættelse af Di-

viischquPs Kosniografi omdeles til Medlemmerne, S. (61).

Meteorologisk Komité afgiver Beretning om dens Arbejders Standpunkt, S. (52);

Tillæg til Budgettet for 1876 med Hensyn til denne forbeholdes,

S. (69).

Meunier, Stanlslas, litstiller Selskabet sin Cours de Geoloyie comparée, S. (5 i).

Mundt, C.E., Prof., Medlem af Selskabet siden 1849, hans Død anmeldes af

Sekretæren, S. (16).

Muller, L., Etatsraad Dr., er Medlem af Komiteen ang. Prof. Vald. Schmidts

• Assyriens og Ægyptens Historie«, S. (12)— (14).

Naldemes Forplantninj, Prisopgaven herom besvares, S. (21)— (28); belønnes

med en Pengesum, S. (27) og (37).

Nancy s. Sociélé des Se. de Nancy.

Paludan-31uller, C, Prof. Dr., er Medlem af Komiteen ang. Lærer Lauritsens

• Odense og Omegn«, S. (50) og (54); ang. Joh. Steenstrups »Studier

over K. Valdemars Jordebog', S. (60).

Planteaskernes underordnede Bestanddele, Prisopgave herom, S. (34).

Prisafhandlinger bedømmes og belønnes, S. (17)— (28); S. (29)— (32).

Prisopgaver udsættes for 1874, S. (32)— (36); Indleveringsfristen forlænges

for Opgaven ang. Brændevinsbrændingens Historie, S. (61); Op-

gaver for 1873 besvares, S. (52) og (53).

Quetelet, Adolphe, Secrétaire perpétuel ved Akademiet i Bryssel, Selskabets

udenlandske Medlem, afgaar ved Døden, S. (36), (39); Skrivelse fra

Akademiet i Bruxelles i denne Anledning, S. (55).

Quetelet, E., Dr., meddeler sin Fader, A. Quetelets Dod, S. (39).

Bedaktøren fremlægger Skrifternes 5te Række, historisk-filosofisk Afdeling, B.

IV, Nr. 10, S. (16)— (17); forelægger Forslag til Forhøjelse af Prisen

paa Selskabets Skrifter, S. (17), (42) og (45); under Prof. Vssings

Fraværelse konstitueres Prof. Holm som Redaktør, S. (42); den

fungerende Redaktør forelægger 3die Hæfte af Oversigterne for 1873

og 1ste Hæfte for 1874, S. (48); Redaktøren fremlægger Skrifternes

5R. hist. Afd. B. IV, Nr. 11, S. (52); fremlægger Oversigten for 1874»

Nr. 2, S. (56).

Begesta-Kommissionen, Beretning om dens Arbejder, S. (52).

Begnskabsoversigt for 1873, S. (40)— (42).

Beinhardt, J., Prof., hans Forslag ang. nogle Budgettet vedkommende Forhold,

S. (17), (42), (45); gjør en Meddelelse om de af Krøyer paa Bellona-

Rejsen opdagede fossile Knokler, S. (54).

Bomerske og halvromerske Oldsager fundne udenfor Bomerstatens Grænser,

Prisopgave herom bedømmes, S. (29)— (32); belønnes med en Sum
af 150 Rdlr. , S. (29); Forfatteren ønsker ikke at modtage denne,

S. (36).

Boskilde Domkirkes Beskrivelse, S. (62).
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Rørdam, Holger, Pastor, Dr. phil., er Medlem af Komiteen ang. Joh. Steenstrups,

• Studier over K. Valdemars Jordebog', S. (501.

Schjellerup, E. C. F. C , Prof. Dr., er Medlem af Komiteen ang. Prisafhandl.

om Hovedplaneternes Spektra, (17)— (19); forelægger en Meddelelse

om de moderne 3Jaaneelementers Paalidelighed S. (28) og 64—95;

hans franske Oversættelse af Abd-er-Rahman-es-Sufis Fixstjerne-

fortpgnclse udkommer, S. (51).

Schiem, F. , Prof. Dr. , er Medlem af Komiteen til Bedømmelse af Pris-

besvarelsen om romerske Oldsager fundne udenfor Romerstalens

Grænser, S. (29)— (32); meddeler Bemærkninger om nogle Steder i

Herodots Beskrivelse af Øst-Europa, S. (42) og 96—126, Resumé

p 25—40; er Medlem af Komiteen ang. Lærer Lauritsens "Odense og

Omegn«, S. (50) og (54); af Komiteen ang. Joh. Steemti-ups "Stu-

dier over K. Valdemars Jordebog', S. (50).

Schmidt, Vald., Prof, Dr. , erholder en UnderstoUelse af 300 Rdlr. til 2det

Bind af hans "Assyriens og Ægyptens gamle Historie, S. il2)— (14);

faar udbetalt Understøttelsen til »Assyriens og Ægyptens Historie«,

S. (50).

Sekretæren er Medlem af en Komité ang. Prisforhøjelse for Selskabets Skrifter,

samt nogle Budgettet vedkommende Forhold, S. (17) og (43) -(47)

faar Tilladelse til umiddelbart at afgive de i Ferien indkommende

Skrifter til Bibliotheket, S. (49); meddeler Beretning om Udfaldet

af Rundskrivelse til Medlemmerne ang. Foredrag, S. (51); giver

Beretning om det i Feriemaanederne Forefaldne, S. (51); minder

om Fristen for Foreslaaelse af nye Medlemmer, S. (52).

Sepierne, Foredrag herom af Etatsr. J. Steenstrup, S. (47)— (48).

Silurider, hjemførte fra Brasilien af Prof. Reinhardt og beskrevne a

C.F.Lutken, S. (36) og S. 29—36.

Société des Sciences de Nancy, S. (49).

Syektroskopiske Undersøgelser af Venus, Mars, Jupiter, Saturn og Uranus,

Besvarelsen af Prisopgaven herom belønnes, S. (18)— f21).

Steen, A. , Prof. Dr.
,

gjor en Meddelelse om »Formen for Integralet af den

lineære DllTereutialligning af 2den Orden., S. (12) og S. 1— 12;

er Medlem af en Komité ang. Prisforhøjelse for Selskabets Skrifter,

samt nogle Budgettet vedkommende Forhold, S. (17) og (43)— (47).

Steenstrup, Japetus, Elatsr. Prof. Dr., er Medlem af Komiteen ang. Besvarelsen

af Prisopgaven om Nuxdemes kjønsløse Formering, S. (21)— (28);

gjør en Meddelelse om Udgravninger i Solager Kjokkenmødding

,

S. (38) ; forelægger Selskabet en Meddelelse om en ny Slægt af

Sepia- Gruppen, S. (47)— (48); forelægger Prof. Johnsirups og sine

Fællesundersøgelser om Havbundsdannelser i Vendsyssel, S. (50);

forelægger en Meddelelse om Limfjorden i det Ilte Aarh., S. (53).

Steenstrup, Johannes, Cand. jur., andrager om Understøttelse ved Subskription

til "Studier over Kong Valdemars Jordebog«, S. (50).

Strasbourg, s. Société des Sciences de Nancy, S. (49).

Studier ooer Kong Valdemars Jordebog, af Cand. jur. Joh. Steensirup, S. (50).

Sølager Kjøkkenmødding, S. (38).
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Tauber, P., Caiwl. pliil., modlBger en Sum af Må) lUilr. som Opmuntring til

fort^al(e Studier over Na'ulerne, hvilken Sum var ham tilkjendt for

en liesvarelse af Prisopgaven dcsangnaendc; S. (37) jfr. S. (18) og

(•J8)— (:?9); giver Kvitterins for Ilaandskrifttt, S. (39).

Theorells sehregixtrerende luHtrument, S. (i 9).

ThermokemLske Vndersogeher af Prof. Jul. Thomsen, S. (52).

Thomsen, Jul., Prof., cjeiivælges som Revisor, S. (48); meddeler nogle

Resultater af sine thermo-kevnske Undersøgelser, S. (52).

Thorsen, P. G., Prof. Bibliothekar, er Medlem af Komiteen ang. Pastor Dahls

• Hjælpe-Ordbog«, S. (17) og (38); er Medlem af Komiteen ang.

Joh. Steen.itrups »Studier over K. V(ddemars Jordebog, S. (50); af-

giver Beretning om Regesta-Kommissioneiis Arbejder, S. (52).

Thottske Legat, S. (34).

Universitetet i Kristiania tilstiller Selskabets 2 Kroningsmedailler, S. (16).

Ussing, J. L., Prof. Dr. , hans Afhandling om Kong Attalos' Stoa i Athen

fremlægges, S. (16)— (17); giver en Meddelelse om Flodguden

Jnopci Helligdom paa Delos, S. (17), S. 13— 28, Resumé p. 6—8;

er Medlem af Komiteen ang. Pasfor Dahls »Hjælpe-Ordbog«, 8.(17)

og (3S); er Medlem af Komitern ang. Prisbesvarelsen om romerske

Oldsager fundne udenfor Romerslatens Grænser, S. (29)— (32);

rejser bort og Prof. E. Holm konstitueres som Redaktør, S. (42);

giver et pompejansk Bidrag til Forklaring af Vestibulum, S. (55).

Verein Bohmischer Mathemutiker i Prag ønsker at træde i Hytteforbindelse

med Selskabet, S. (39).

Westergaard, N. L., Etatsraad Prof. Dr. , er Medlem af Komiteen ang. Prof.

Vald. Schmidts »Assyriens og Ægyptens 'Historie", S. (12)— (14);

ang. V. Fausbolls »Jatakassa Atthavannanå« , S. (15)— (16); gjen-

vælges som Medlem af Kassekommissionen, S. (43).

Vestibulum, Meddelelse ang. dette Ord af Prof. Dr. Ussing, S. (55).

Vetenskaps och Vitterhets Samhålle, Kongliga, i Gøteborg træder i Bytte-

forbindelse med Selskabet, S. (56).

Tidenshnbemes Selskab, dets Prisopgaver besvares, S. (52) og (53).

— udsætter Prisopgaver, S. (32)— (35)

— optager et nyt Medlem, S. (59).

— dets Tab af Medlemmer.

1) indenlandske; C. N. David, S. {h\).

2) udenlandske: Ad. Quetelet, S. (36); F. A. Hansen, S. (43); A.J. Ang-

strom, S. (51); F. P. Guizot, S. (51); Élie de Beaumont, S. (51).

— dets historisk-filosofiske Klasses Valg af Formand, S. (48).

— dets mathematisk-naturvidenskabelige Klasse forelægger Betænkninger over

Prisopgaver, S. (17) -(28); Valg af Formand, S. (48); foreslaar et

nyt Medlem, S. (57).

— dets Regnskabsoversigt for 1873, S. (40)— (42).

— dets Budget for 1875, S. (57)- (59).

— dets Skrifter, S. (l6)-(t7), S. (52); Prisen paa dem, S. (17) og (45).

— Oversigt over dets Forhandlinger for 1873, H. 3 og 1874, H. I forelægges,

S. (48); for 1874, H. 2, S. (56).
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Videnskabernes Selskab, dets Kassekommission s. Kassekommissionen.

— dets Regesta-Kommission s. Regesta-Komvuislonen.

— dets Meteorologiske Komité s. Meteorologisk Komité.

— dets Embedsmænd s. Sekretæren og Redaktøren.

— dets Revisorer, S. (48).

— dets Legater s. Legater.

— dets Guldmedaille, S. (18).

— dets Lokale, S. (48), (49).

— dets udenlandske Forbindelser, S. (16), (36), (39), (49), (55), (56).

— de af det understøttede Værker;

• Dansk Hjælpe-Ordbog- af Pastor Hans Dahl, S. (17), (37), (38); en

fransk Oversættelse af Abd-er-Rahman-es-Sufis Fixstjernefortegnelse

af Prof. Dr. Schjellerup, S. (51); en fransk Oversættelse af Dis-

mischquVs Kosmografi af Prof. Dr. van Mehren, S. (51); Buddhagosas

Jdtahassa Attliavannand 1ste Bind, udgivet af Bibliotheks-Assistent

V. Fausboll], S. (14)— (16); «Assyriens og Ægyptens gamle Hi-

storie., 2det Bind, af Prof. Dr. Vald. Schmidt, S. (12) -(14) og (50);

• Roskilde Domkirkes Beskrivelse«, 5te Levering, S. (62).

— Tilbageblik paa dets Virksomhed i Aaret 1874, S. (GO;— (62).

Togel, H.C, Astronom der Sternwarte zu Bothkamp bei Kiel, vinder Prisen

for den Astronomiske Prisopgave for 1872, S. (18)— (21); takker

herfor, S. (28); indsender Kvittering for Guldmedaillen og for ved-

kommende Haandskrift, S. (39).

Worsaae, J.J.A., Minister for Kirke- og Undervisningsvæsenet, er Medlem

af Komiteen ang. F. Fausholls oJåtakassa Althavannanå« S. (15)

—(16); af Komiteen til Bedømmelse af Prisbesvarelsen om romerske

Oldsager fundne udenfor Romerstatens Grænser, S. (29)— (32); er

Medlem af Komiteen ang. Lærer Lauritsens "Odense og Omegne,

S. (50) og (54).

Yniir, Afhandling om dette Navn, af Prof. Dr. Glslason, S. (52).
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Qnestions mises au concours ponr Tannée 1874.

Classe des Lettres,

Question d'Histoire et de Philologie.

(Prix: la Médaille d'or de rAcadémie.)

Les inscriptions roraaines en Espagne étant raaintenant publiées

d'une maniére bien plus compléte et plus exacte qu'elles ne

rétaient auparavant,

TAcadémie Royale demande une description critique du Sud

de l'Espagne {Hispania Baetica) comme province romaine, depuis

la premiere prise de possession jusqu'å la fin du premier siecle de

l'ére chrétienne, dans laquelle on indiquera la forme du gouverne-

menl, l'élat politique de la population comme en general la situa-

tion qui lui était faite, et la propagation de la civilisation romaine

et de la langue latine.

Classe des Sciences.

Question d'Astronomie.

(Prix: la Médaille d'or de rAcadémie.)

11 est, sous plusieurs rapports, important en Astronomie de

connaitre les nombres qui ont servi de base aux anciennes re-

cherches. Comme ils n'ont pas été rassemblés suivant un plan,

mais qu'il faut, dans chaque cas donné, les chercher avec beau-



coup de peine dans les grands ouvrages ou les traités spéciaux

qui s'y rapportent, l'Académie désire de provoquer un travail oCl soient

réunies, dans l'ordre chronologique de leur determination, toutes

ies constantes dont on fait usage dans rastronomie sphérique et

théorique. Vu i'élendue de la matiere, on se bornera å la periode

qui est comprise entre Ptolémée et la Gn du XVIII siecle. Il

ne sera pas nécessaire de souinettre å une crilique la valeur

intrinseque des diverses constantes, mais il faudra les donner au

complet et de maniere qu'on puisse en embrasser l'ensemble.

Seront en outre exclues les recherches speciales concernant les

monvements propres et les parallaxes des éloiles flxes, les satel-

lites des planetes extérieures et les elements des orbites des

cometes.

Question de Chimie.

(Prix: la Médaille d'or de rAcaJémie.)

A différentes époques on a observé des phénoménes qui

semblent indiqner que le chlore peut exister å l'état allotrope.

L'Académie propose en conséquence sa médaille d'or en récom-

pense pour une recherche expérimentale qui constatera avec cer-

titudc l'exislence de cette allotropie supposée.

Prix Thott.

(400 Couroniies danoises.)

Depuis qu'il a été établi que les elements principaux des

cendres des végétaux sont nécessaires å leur complet développe-

raent, on s'est souvent demandé s'il ne fallait pas aussi, sous ce

rapport, attribuer un role iraportant aux elements secondaires, et

on a été conduit å en considérer du moins quelques-uns comme

indispensables å certaines plantes, en partie parce que ces ele-

ments peuvent se rencontrer en proportion relativeraent plus grande

dans les cendres que dans le terrain ou Teau oii croissait la

plante, ce qui indique que celle-ci les a accumulés dans ses tissus,



en jiarlie paico quo les essais de ciiltiirc praliqués dans des terrains

arlificiels semblenl vraiment élre favorables a celle hypolhése.

Toutefois , comme celle quoslion n'a pas encore élé éclaircie avec

toul le soin qu'elle mérite, rAcadcmie propose un prix de 400

Cou onnes pour le mémoire qui, oulre un exposé criliqiic de ce qui

a élé publié jusqu'ici å ce sujet, renfermera des fails nouveaux

bases sur des essais personnels de cullure exécutés avec soin,

et pouvant conlribuer å la résoudre.

Les réponses å ces questions peuvent élre écrites en latin,

en francais, en anglais, en allemand, en suédois el en danois.

Les mémoires ne doivent pas porter le nom de Tauteur mais une

devise, et élre accompagnés d'un billet cacheté muni de la méme

devise, et renfermant le nora , la profession et l'adresse de l'au-

teur. Les membres de l'Académie qui deraeurent en Danemark

ne prennent point part au concours. La récompense accordée

pour une réponse satisfaisante å l'une des questions proposées,

lorsqu'aucun autre prix n'est indiqué, est la méiaille d'or de

rAcadéraie, d'une valeur de 320 Couronnes.

Les mémoires doivent élre adresses, avant la fin du mois

d'Octobre 1875, au secrétaire de l'Académie, M. le Conseiller

J. Japetus Sm. Steenstrup, professeur å l'Université de

Copenhague.

(Rés. da Bull. de l'Acad. Roy. Dan. des Scieac. et d. Lettr. p. 1874.)



Sur le sanctuaire du fleuve Inopos å Délos.

Par

M. L. Ussing.

(Voir p. 13— 28.)

M. Eraile Burnouf a publié dans la Revue Årchéologique,

livraison d'Aout 1873, un interessant compte rendu des fouilles

exécutées par M. Lebégue dans l'ile de Délos, en l'accompa-

gnant de deux excellents dessins å la plume et d'un plan. Ces

fouilles ont, pour la premiere fois, fourni des renseignements

exacts sur les anciens sanctuaires du Cynthe, et l'on doit étre

trés-reconnaissant a M. Burnouf des données nouvelles dont il

a ainsi enrichi la science, méme si on ne peut adhérer å ses

conclusions.

L'édiGce mis au jour par M. Lebégue est encaissé dans

un étroit ravin , forme de deux pans de rocher que recouvre en

partie un toit compose de dix grandes pierres acculées aux rochers,

et posées en dos d'åne. L'entrée est fermée par un mur cyclo-

péen avec une porte aux chambranles de marbre; le fond, qui

n'a que la moitié de la largeur de la muraille d'entrée, est å

present å ciel ouvert, mais il n'est pas sur qu'il en ait été de

méme lorsque l'édiflce était intact. M. To urnefort a appelé ce

curieux monument un corps de garde; d'autres voyageurs l'ont

pris pour une porte, et ce n'est que dans ces derniers lemps

qu'on a soupconné que c'était un sanctuaire. Aujourd'hui, aprés

le déblayement complet du ravin, il est impossible de conserver

le moindre doute å eet égard; car on y voit la base de la statue

du dieu supportant encore ses deux pieds, ainsi que deux pierres

paralléles qui paraissent avoir servi de base å la sainte table, et,

sur la terrasse qui est devant l'édifice, on remarque plusieurs

détails d'un caractere analogue, notamment un bloc de marbre

circulaire formant actuellement la bordure ou Torifice d'une cavité

creusée dans le rocher, mais qui anciennement couronnait un vase

de metal encastré dans celte cavité.



A qiiel dicii cc sancliiairc ('tait-il clédié? M. Burnouf le

prend pour la Grolle du soleil mcntiormée par quelques commen-

taleurs d'FIomfcrc comme existant dans I'JIe de Syros, mais qui

sans doutc n'a jamais exislé que dans leur fantaisie. Par consé-

quent, il aurait étc consacrc au dicu du soleil, et la statue aurait

été celle d'Apollon; M. Burnouf trouve méme que le dieu s'a-

vance comme l'Apollon du Belvédere, ce qui n'est pas exact,

puisqu'il s'appuie également sur les deux pieds comme beaucoup

d'idoles anciennes. Mais comment admcltre qu'ApoIlon ait pu

élre adoré dans une caverne comme celle-ci? Les cavernes ne

servaient qu'au culte d'flécale; on y adora plus tard Mithra,

mais jamais Phébus-Apollon. Et que dire de la direclion du

temple? II est lourné vers l'Ouest. Or, c'est un fait bien connu

que les tempics des dieux olympicns étaient toujours tournés vers

le levant, et que les sanctuaires qui regardaient le couchant

étaient consacrés aux heros ou aux divinilés inférieures. Ici,

nous n'avons pas affaire a un heros; le choix du lieu nous porte

ailleurs. Un peu au-dessous du sancluaire commence le ravin

que les anciens appeiaient le (leuve Inopos, fleuve qui est

célébré dans les hymnes antiques pour avoir été témoin de la

naissance d'Apollon et de Diane. Les restes de quais de marbre

qui bordent cå et lå le ravin, semblent prouver qu'il renfermait

autrefois de l'eau; aujourd'hui il est complétement å sec, et est

seulement alimenté pendant l'hiver par les eaux qui viennent de

la montagne, entre autres celles du ravin converli en sanc-

luaire. Il est done trés-probable — je serais méme tenté de

dire evident — que ce temple est celui du dieu Inopos. On

sait quel caraclere sacré les anciens attribuaient aux sources et

aux fleuves, comme ils leur prodiguaienl les sacrifices et leur

élevaient des lempies et des statues. C'esl ainsi qu'on trouve,

aux environs de Rome, le celebre sancluaire du fleuve Almo, com-

munément appelé la grotte d'Egérie; le description de Pline le

jeune nous fait également connaitre le temple de Clitumnus, pres

de Mevanie, et, dans le magnifique temple conslruit par l'empe-

reur Hadrien au-dessus de la source principale de l'aqueduc de

Carlhage (voir Rev. Archéol. Novembre 1873), je suis trés-porté å

voir celui de la source elle-méme. Dans les lemps plus reculés,

la Messénie nous offre des exemples analogues. Le petit sanc-

luaire érigé dans une caverne du mont Ithome, et découverl par

M. Le Bas (Rev. Archéol. 1844), 'pourrait bien étre celui de la
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fontaine Klepsydre, bien que l'eau de la source ne l'ait pas Ira-

versé. Mais ce qui est plus positif, c'est que dans la celebre

inscriplion d'Andanie, publiée par M. S a u p p e dans les Mémoircs

de l'Académie de Gottingen VIII, on lit une description délaillée

du culle de la source sacrée de Hagria. A colé de la source

élait la statue de la dét-sse; on y immolait des victimes, et on y

voyait une table pour les otTrandes, ainsi qu'un trésor, ØijnavgoCi

c'est-å-dire une boite fermée ou un trone , destiné å recevoir les

piéces de monriaie offerles å la déesse. L'analogie evidente qui

existe entre le sanctuaire de Hagna, en Messénie, et celui d'Inopos,

dans l'ile de Délos, me porte å voir un trone semblable dans le

vase de metal qui était encastré dans le bloc de marbre circu-

laire placé devant le temple. La supposition de M. Burnouf,

que ce serait la cortlna raentionnée par Virgile (HI, 92), est

inadmissible, ce mot signiQant le chaudron suspendu sur le tré-

pied de Torade, chose tout å fait différente; d'ailleurs ce bassin

ne se trouve pas dans Tadyton, raais å l'extérieur du tompie, en

face de l'entrée.

M. Lebegue ayant également fouillé le petit temple situé

sur le plateau supérieur de la montagne, nous lisons pour la pre-

miere fois j'inscription en mosaique qui est encastrée dans le

pave de eet édifice. Ce pave se compose de petits cailioux de

couleur différente. L'inscription nous apprend que le temple était

consacré a Jupiter et a Minerve, et qu'un certain Apollonides a

fait les frais du pave. Celui-ci est appelé d'un nom jusqu'ici

inconnu xazdxXvGtov. M. Burnouf le Iraduit par complu-

vium. Mais il n'y a pas ici de cour ouverte; c'est le pave d'un

temple tres-petit et entiérement couvert. Ce mot signiGe done

simplement cailloutage. De méme qu"un pave en mosaique

représentant des débris de repas jetés cå et lå au hasard, était

designe sous le nora de dadycozof „non balayé", de méme un

pave compose de cailioux rouiés était appelé xazccxkvotop „lave

par le mouvement des eaux".

(Rés. du Bull. de 1 Acad. Koy. Dan. des scieac. et d. Lettr. p. 1874.)
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U» s. War Department^ Ofjice of the Chief Signal- Officer^ Wash-

ington.

89. Annual Report for 1872. Washington 1873.

The New Orleans Academy of Sciences, New Orleans, Louisiana.

90. Geological Ueconnoissance of tlie Slate of Louisiana, May

and June 1869. New Orleans 1873.

Professors James D. Dana and B. Silliman, New Haven, Con-

necticut.

91. American Journal. Third Series. Vol. VI. Nos. 32—36.

Vol. VII. No. 37. New Haven 1873—74.

The Essex Institute^ Salem, Massachusetts.

92. Bulletin. Vol. IV. Nos. 1—12. 1872.

La Sociedad Mexicana de Historia Natural, Mexico.

93. La Naturaleza. Entrega 12 y entregas 19—39. Mexico

1869-73.

The Bojjal Ohservatory, Greenwich.

94. Observations in the year 1871. London 1873. 4to.

The Royal Observatory^ Cape of Good Hope, Cape Town.

95. Results of astronomicai observations made in 1857. Cape

Town 1872.

Die Physikalisch-Medicinische Gesellschaft in Wiirzhurg.

96. Verhandlungen. Neue Folge. V. Band. 4'" (Schluss-)

Heft. Wurzburg 1874.

Professor D. Bierens de Haan, Selsk. udenl. Medlem, Leiden.

97. Notice sur des tables logarithraiques hollandaises, p. D.

Bierens de Haan. Rome 1874. 4to.

La Société Entomologique de Belgique, Bruxelles.

98. Compte-rendu. N« 96.

Generalstabens Topografske Afdeling, ved Chefen^ Hr. Oberst

Klingseg.

99. Allasbladene Jelling, Ribe, Esbjerg og Skalling i 1 : 40,000.
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Det Danske Meteorologiske Institut^ Kjøhenhavn.

100. Oversigt over Vejrforholdene. No. i. Januar 1874. Folio.

Messrs. Truhner & Co.^ 57 & 59 Ludgate Hill, London.

101. En Bogkatalog.

Det Astronomiske Observatorium i Kiel.

102. Aslronomisclie Nachrichten. Nr. 1976— 1977.

I Mødet den 27^« Marts
fra:

La Reale Accademia delle Scienze di Torino.

103. Memorie. Serie II". T. XXVII. Torino 1873. 4to.

Il Regio Osservatorio delV Universita di Torino.

104. Bollettino meteorologico ed astronomico. 1873. fol. obl.

Il Sign. Professore Adolfo Targioni Tozzetti, Firenze.

105. La Pesca in Italia. Documenti raccolti per cura del Mi-

nistero di Agricoltura, Industria e Commercio del Regno

d 'Italia, ordinali da A. Targioni Tozzetli. Vol. I, Parti

1—3. Genova 1871—72.

106. Relazioni sulla Pesca, di A. Targioni Tozzetti. Genova

1872.

107. Relazioni sulle Esposizioni universali del 1862 e del 1867

c Tableaux d' analyses de différents produits agricoles

d'Italie ecc. Firenze 1867-69-

108. Sulla malattia delle Uve, rapporto compilato da A. Targioni

Tozzetti. Firenze 1856.

109. Studii sulle Cocciniglie, memoria di A. Targioni Tozzetti.

Milano 1867. 4to.

110. 4 forskjellige Særtryk af Smaa-Bidrag til Molluskers og

Vertebraters Naturhistorie, af A. Targioni Tozzetti.

111. 16 forskjellige Særtryk af Smaa-Bidrag til Insekters og

Krustaceers Naturhistorie, af A. Targioni Tozzetti.

112. Notizie della vita e delle opere di P. A. Micheli, di Gio-

vnnni Targioni Tozzetti, Firenze 1858.
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Die Naturforschende Gesellschaft in Zilricli.

113. Vierleljahrsschrift. Jahrg. 17. II. 1—4. Zurich i872.

Die Naturforschende Gesellschaft in Danzig.

114. Schriften. Neuc Folge. B. IIF. H. 2. Danzig 1873.

Il Signor Conte Guido Vimercati, Ingegnere Civile, Firenze.

115. Rivista scienlifico-industriale. Febbraio 1874. Firenze 1873.

Det Danske Meteorologishe Institut^ Kjøbenhavn.

116. Bulletin météorologique du Nord. Février 1874.

Prof. Dr. C. A. F. Peters, Selsk. udenl. Medlem, i Kiel.

117. Bestimmung des Langenunterschiedes zwischen den Slcru-

warten von Altona und Kiel, von C. A. F. Peters. Kiel

1873. 410.

Dr. H. C. Vogel, Astronom der Sternwarte zu Bothkamp hei Kiel.

118. Ueber ein Spcctroscop zur Beobachlung lichlschwacher

Sterne, von H. C. Vogel (Berichte der K.. Sachs. Gesellsch.

der Wissenschaften, Dec. 1873).

LI. R. Societa Agraria di Gorizia.

119. Atti e Memorie. N. 21 a 24. 31 Dec. 1873.

Librairie Gauthier -Villars, Quai des Augicstins, 55, Paris.

120. Bulletin. Oct.-Déc. 1873.

Bernard Quaritch, Bookseller, 15 Piccadilly, London.

121. En Bogkatalog.

I. D. Mollers Institut fiir Mikroshopie, Wedel, Holstein.

122. Preisverzeichniss. Berlin 1874.

Det Astronomiske Observatorium i Kiel,

123. Aslronomische Naehrichten. Nr. 1978— 1979.

I Mødet den 10**^ April
fra:

The Museum of Comparative Zoologi/ at Harvard College, Cam-

bridge, Massachusetts.

124. Illustrated Catalogue of Ihe Museum. No. Vil. Revision
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oftheEchini, by A. Agassiz. Part III, with piates. Cam-

bridge 1873. 4to.

Der Naturwissenschaftliche Verein filr Schleswig-Holstein, Kiel.

125. Schriften. I. Heft 1. Kiel 1873.

126. Mitlheilungen des Vereins nordlich der Elbe zur Verbrei-

tung naturw, Kenntnisse. H. 1—9. Kiel 1857— 1869.

Die Naturforschende Gesellschaft zu Halle a. d. S.

127. Abhandlungen. B. XIII. H. 1. Halle 1873. 4to.

128. Sitzungsberichte 1872 & 1873. 4to.

The Meteorological Committee qf tlie Royal Society of London.

129. QuarterlyWeather Report. 1872, Part IV. 1873, Part I.

London 1873—74. 4to.

La Société Lmpériale d'Agriculture de Moscou.

130. Journal. 1873. No. 4. Moscou.

Die Koniglich Preussisclie Akademie der Wissenschaften zu Berlin.

131. Monatsbericht. Januar 1874. Berlin 1874.

Il Real Comitato Geologico d'ltalia, Roma.

132. Bollettino. 1874. N« 1 e 2. Roma 1874.

L'Accademia Reale delle Scienze di Torino.

133. Programma di Concorso.

De Koninhlijhe Akademie van Wetenschappen te Amsterdam.

134. Programma certaminis poétici.

La Société Entomologique de Belgique, a Bruxelles.

135. Compte rendu. N^ 97. 1874.

Det Danske Meteorologiske Institut i Kjøhenhavn.

136. Oversigt over Vejrforholdene. 1874. No. 2.

Det Astronomiske Observatorium i Kiel.

137. Aslronomische Nachrichlen. Nr. 1980— 1981.
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I Mødet den 24'^° April
fra

:

EL Ohservatorio de Marina de San Fernando, Cådiz.

138. Anales. Scccion 2*. Observaciones meteorologicas.

Ano 1872. San Fernando 1873. 4to.

The Zoologicai Society of London.

139. Transaclions. Vol. VIII. P. 6. London 1873. llo.

140. Proceedings. 1873. P. I— II. London 1873.

La Société Entomologique de Belgique, Bruxelles.

141. Annales. T. XVL Bruxelles 1873.

La Société des Sciences de Nancy^ ancienne Société des Sciences

Naturelles de Strasbourg fondée en 1828.

142. Statuts.

Il Sign. Conte G. Vimercati, Ingegnere Civile, Firenze.

143. Rivista scientifico-industriale. Marzo 1874. Firenze.

Die Kais. K'on. Geologische Reichsanstalt in Wien.

144. Abhandlungen. Band V. Heft Nr. 6. Wien 1873. 4to.

145. Jahrbuch. 1873. B. XXIIL No. 4. Wien 1874. 4to.

146. Verhandlungen. 1873. N« 14—18. Wien. 4to.

Die Kais. K'on. Sternwarte zu Prag.

147. Magnelische und meteorologische Beobachtungen im Jahre

1872. Jahrg. 33. Prag 1873. 4to.

Das Kais. K'on. Hof-Mineralien-Cabinet in Wien.

148. Mineralogische Mittheilungen. Jahrg. 1872. Heft III

—

IV.

Jahrg. 1873. Heft H— IV. Wien 1872—73. 4to.

Die Koniglich Bayerische Akademie der Wissenschaften^ in Milnchen.

149. Sitzungsberichte. 1873. Philos.-philol. und hist. Classe.

H. IV—V. — Math.-phys. Classe. H. II. Munchen 1873.

La Societa Italiana per VAntropologia e VEtnologia, Firenze.

150. Archivio. Vol. IV". Fase. i"*". Firenze 1874.

Det Danske' Meteorologiske Institut, Kjøhenhavn.

151. Bulletin météorologique du Nord. Mars 1874. Fol. obl.
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Die Physikalisch-MediGinuche Oesellschaft in Wiirzburg.

152. Verhandlungen. Neuc Folge. B. VI. H. 1—4. Wiirz-

burg 1874.

Die Kais. Kon. Zoologisch-Botanisehe Oesellschaft in Wien.

153. Verhandlungen. Jahrg. 1873. B. XXIII. Wien 1873.

Professor D. Bierens de Haan^ Selskabets udeid. Medlem, Leiden.

154. Nouvelles lables d'intégrales définies, par D. Bierens de

Haan. Leide 1867. 4to.

Notice sur Meindert Semeijns. Rorae 1873.

4to.

Intorno alla vita ed ai lavori di Meindert

Semeijns. (Roma 1872). 4to.

Notice sur des tables logarithmiques hol-

landaises. Rome 1874. 4to.

Sur quelques nouvelles formules de réduc-

lion dans la théorie des intégrales définies.

Arch. Néerl, 1870.

La méthode d'Euler pour Tintégration de

quelques équations différentielles linéaires.

Arch. Néerl. 1872.

Note sur la differentiation et l'intégration

d'une intégrale multiple par rapport å une

constante. Arch. Néerl. 1871.

Note sur la quadrature par approximation.

Arch. Néerl. T. VIII.

Notes sur la théorie des intégrales définies.

Arch. Néerl. 1867.

On certain early logarithmic tables. Philos.

Mag. 1873.

De iis quæ Academiæ Lugduno-Batavæ anno

1872—73 acciderunt. Lugduni-Batav. 1873.

155.

156.

157.

158.

159.

160.

161.

162.

163.

164.

Par

D. Bierens

de Haan.

Die Kon. Preussische Akademie der Wissenschuften zu Berlin.

165. Monatsbericht. Februar 1874. Berlin 1874.

La Societh Agraria di Gorizia.

166. Atli e Memorie. 1873. N. 1.
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Messrs. Triibner & Co.^ Bookseller.o, 57 Ludgate Hill, London.

lf)7. American and oriciilal literary Record. Nos 99— 100.

168. En Bogkatalog.

Mr. Bernard Qiiaritch, Bookseller, lo FiccadUhj^ London.

169. En Bogkatalog.

Det Astronomiske Ohservatorium i Kiel.

170. Aslronomisclie Nachrichlen. Nr. 1982—1983.

I Mødet den 8<^« Maj
fra:

Tlie Royal Society of London.

171. Philosophical Transactions. Vol. 163. Part 1 <fc 2. Lon-

don 1874. 4to.

172. Proceedings. Vol. XXI. No. 146— U7. Vol. XXII. No.

148—150. 1873—74.

173. The Royal Society, 30'" Nov. 1873. 4to.

174. Klein, The anatomy of the lymphatic system, I: The

serous membranes. London 1873.

T/ie Geological Survey of India, Calcutta.

175. Memoirs. Vol. X. Part 1. Calcutta 1873. 4lo.

176. Palæontologia Indica. Ser. VIII. Parts 3—5. — Ser. IX.

Part 1. Calcutta 1873. Fol.

177. Records. Vol. VI. Parts 1—4. Calcutta 1873.

La Société Imperiale d'Agricidture de Moscou.

178. Compte-rendu pour 1872. Moscou 1873.

Universitetet i Leiden.

179. Annales academici. 1868—69 & 1869—70. Lugduni-

Balavorum 1873—74. 4to.

Der Naturvnssenschaftltche Verein zu Bremen.

180. Abhandlungen. B. IH. II. 4. B. IV. II. 1. Bremen

1873—74.
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181. Beilage N^ 3 zu den Abhandl. Tabellen iiber den Flachen-

inhalt des Bremischen Slaats etc. Bremen 1873. 4to.

Prof. Dr. A. Kolliker, Wiirzhurg.

182. Knochenresorption und interslitielles Knochenwachsthum,

von A. Kolliker. (Verh. der Phys. -Medie. Gesellschaft

J873. Neue Folge. B. V.)

VI. R. Societh Agraria di Gorizia.

183. Atti e Memorie. 1873. N. 4 a 7.

Die Privathibliothek Sr. Majestdt Kaiser Franz Josef, Wien.

184. Die Samralungen der Familien- und Privathibliothek Sr.

M. des Kaisers. B. J. Wien 1873. Fol.

La Société Entomologique de Belgique, Bruxelles.

185. Compte-rendu. N" 98.

La Societh Geografica Italiana, Rema.

186. Bollettino. Vol. XI. Fase. 3—4. Roma 1874.

Lihrairie Gauthier- Villars, Quai des Augustins 55, Paris.

187. Bulletin. 1874. N"^ 1—3.

Det Astronomiske Observatorium i Kiel.

188. Astronomische Nachrichlen. Nr. 1984—1986.

I Mødet den 29^^ Maj

fra:

// Reale Istituto Veneto di Scienze, Lettei'e ed Årti, Venezia.

189. Memorie. Vol. XVIII. P I. Venezia 1874. 4to.

190. Atti. Serie IV'^ T. II. Disp. 7—10. T. IH. Disp. 1—3.
Venezia 1872—74.

La Direzione del Cos mos (Sign. Guido Cora., Via della Provvi-

denza 17) Torino.

191. Cosmos. 1874. I. Torino 1874. 4to.

La Société Vaudoise des Sciences Naturelles, Lausanne.

192. Bulletin. 2« Serie. Vol. XII. N« 71. Lausanne 1874.
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Der Naturwissenschaftliche Verein fiir Sachsen und Thiiringen

in ITalle a. d. S.

193. Zcitschrifl fiir die gesammton Naturwissenschaftcn, \cuc

Folgc. 1873. Bd. Vin. Hcrlin 1873.

Die Physikalische Gesellschaft zu Berlin.

194. Die Korlsclirille der Physik im Jaiire 1869- Jalirg. XXV,

Ahlh. 1—2. Berlin 1873—74.

Tj Ohservatoire Physiqiie Central de liussie a St.-Pétershourg.

195. Annalen. Jahrg. 1872. St. Pelersburg 1873. llo.

196. Jahresbericht fur 1871 und 1872. Si. Pelersburg 1873. 4lo.

La Sociéfé Imperiale des Naturalistes de Moscou.

197. Bulletin. Année 1873. N° 3. Moscou 1874.

T/ie Royal Geographical Societij of London.

198. Proceedings. Vol. XVIII. N"* I tt II. London 1874.

The Geological Society of London.

199. The Quarterly Journal. Vol. XXX. P. 1. N"117. London

1874.

Prof. Arthur W. Wright, Boston, Massachusetts.

200. On Ihe polarization of llie zodiacal ligbt, by A. W. Wright.

(Am. Journal of Se. & Arts. Vol. VII). May 1874.

Alexander J. Ellis., Esq., London.

201. Algebra identified with georaetry in a series of five tracls,

by A. J. Ellis. London 1874.

Pastor Hans Dahl, Sognepræst til Skårup og Tvilum.

202. Dansk Hjælpeordbog, af II. Dahl. H. 1— 1. Rjobenhavn

1873—74.

Det DansJce Meteorologiske Institut, Kjohenhai'n.

203. Iagttagelser. Okt.— Dec. 1873. Fol. obl.

204. Bulletin météorol. du Nord. Avril 1874, Pol. obl.

La Société Entomologique de Belgique, Bruxelles.

205. Coinplc-rendu. iN" 99. Mai 1874.
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La Sociela Agro.ria di Qorlzia.

206. Alli c Mcmoric. 1874. N. 8.

Messrs Triibner & Co., 57 Ludgate Hill, London.

207. American and orienlal literary Record. No 101. April

1874.

Mr. Bernard Quaritch, BookseUer^ 15 Piccadilhj^ London.

208. 2 Bogkataloger.

Det Astronomiske Observatorium i Kiel.

209. Astronomische Nachrichlen. Nr. 1987—1988.

I Mødet den 12*^ Juni
fra:

Die Kaiserliche AJcademie der Wissenschaffen in Wien.

210. Denlisoliriften. Philos.-IIist. Classe. B. XXII. Wien

1873. 4to.

211. Silzungsberichte. Phil.-Hist. Classe. B. LXXIV. H. 1—3.

Wi^en 1873. — Math.-Natnrw. Classe. Abth. I. B. LXVIII.

H. 1—2. Alnh. II. B. LXVII. H. 4-5. B. LXVIII.

H. 1—2. Ablli. III. B. LXVII. H. 1—5. Wien 1873.

212. Archiv fur oslerreichisclie Geschichte. B. 50. 2'° Hiilfte.

B. 51. l'^' Hairte. Wien 1873.

Die Ivaiserlich-K'dnigliche Oeologische Reichsanstalt in Wien.

213. Jahrbuch. Jahrg. 1874. B. XXIV. Nr 1. Wien 1874.

4to.

214. Verhandlungen. 1874. N" 1—6. Wien 1874. 4to.

Die Koniglich Preiissische Akademie der Wissenschaffen zu Berlin.

215. Abhandlungen. 1873. Berlin 1874. 4to.

216. Monalsberichl. Marz 1874. Berlin 1874.

217. Vcrzeicliniss der Bibliolhek der K. Akademie. Berlin 1874.

VAcadémie Itnjjérialc des Sciences de St. - Pétersbonrg.

218. Mémoires. T. XIX. N»^8-10. T. XX. N"^ 1— 10.

T. XXI. N"-' 1—5. St.-Pélersboiirg 1873. 4to.
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219. hullelin. T. XVIII. N"^ 3—5. T. XIX. N" 1—3.

Sl.-Pétcrsbourg 1873. 4to.

L' Observatoire P/iysiqiie Central de Russie h St.'Pétershourg.

220. Ilcpertoriiim fur Mcteorologic. IJ. III. Si, Péteisbourg

1871. Ito.

Bi/rdn for Sveriges Geologisha Undersdlcnvng , Stochhobn.

221. Sveriges geologiska undersokning. IJIatleii 4l)— 19 med

l)esl(iif'iiii)g. Stockholm 1873.

222. Edouard Erdmann : Description de la foiniatioii carboiiifcru

de la Scania. Stockholm 1873. 4to.

223. Algernon Bortzell : Beskrifning ofvcr Besicr-Eckstciiis kro-

molitografi och litotypografi. Stockholm 1872- -Ito.

224. Otto Gumælius: Bidrag til kannedomcii om Sveriges crra-

tiska bildningar. Stockholm 1872.

225. David Hummel: Ofversigt af de geologiska forhållandeiia

vid Ilallands Ås. Stockholm 1872.

220. A. E. Tornobohm: Ueber die Geogiiosie der schwedischeii

Ilochgebirge. Stockholm 1S73.

227. J. G. O. Linnarsson : Om några forsteningar från Sveriges

och Norges »Primordialzoni). Stockholm 1873.

228. Die Ausstellung der Geologischen Landes-Uritersuchung

auf der Weltausstellung in Wien 1873.

Tir. Edvard Erdvmnn^ Geolog vid Sveriges Geologiska Under-

sokmngj Stockholm,

229. iakttagelser éifvcr Moranbildtiingar i Skåne, afE.Erdmann.

Stockholm 1872.

Prof. Dr. J. G. Agardh, Selskabets udenl. MedUin, Lund.

230. Till Algernes systematik, af J. G. Agardh. (Lunds Univ.

Årsskrift 1872). 4to.

Prof. Dr. E. Edlund, Selskabets udenl. Medlem^ Stockholm.

231. Thcoric des phénoménes clectriques, par E. Edlund.

Stockholm 1874. 4to. (K. Sv. Ak. Handl. XII, 8).

Prof. Dr. C. J. Tornberg, Selskabets udenl. Medlem, Lund.

232. Koranen, ofversatt af C. J. Tornberg. II. i— 6. Lund

1873—74.
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La Société Bvluiiiquc de trance, Fariti.

233. BuUeliii. T. \X. 1S73. Hcvuc bibliogr.. E. Paris.

La Eeale Aæademia dei Lincei, Ixoma.

234. AUi. T. XXVI. Sessione 11^ 1873. Koma 1874. 4lo.

JL Eeal Comitato Gcologico d'ltcdia, Boma.

236. Bollellino. 1874. -V 3 c 4. Roma 1874.

The Royal Society of Edinburgh.

236. Transaclions. Vol. XXVII. Pari 1. Session 1872—73.

Edinburgh. 4lo.

237. Piocecdings. Session 1872— 73. Vol. Vill. No. 85— S6.

Edinburgh.

lir. Karl Pettersen i Tromso.

238. Geologiske L'ndersogclscr over Tromso - Amt , af K. Pei-

tersen, IV. Throndhjcin 1874. (,K. N. Vidsk. Sclsk.

Skr. 13. 7.)

De HolUuidsche Maatschappij der Wef.enscJiappen te Uaarlem.

239. Programme. Année 1874.

Der Vereiu j'ilr Natur- und Hcilhunde zu Preshurg.

240. Vcrhandlungcn. Ncue Folge. H. 2. Presburg 1874.

Der XatuncissenschaftUche Verein J'ilr Schleswig-Holstein , Kiel.

241. Schiitten. I. Ilefl 2. Kiel 1874.

Messrs. Tridtner & Co.^ 57 Ludgate Hill, London.

212. En Bogkatalog.

Det Astronomiske Observatorium i Kiel.

243. Aslronomische Xachrichlen. Nr. 1991- 1991.

Afgivet umiddelbart til Bibliotlieket den 17^° August

fra:

LAcadémie des Liscriptions et Belles Lettres de l'Institut de

France, Paris.

244. Mémoires. T. XXI, 2. T. XXIII, 2. T. XXIV, 2.

T. XXV, 2. T. XXVII, 2. Paris 1857—70. o voil.

it)-4lo.



21 Bilag 1874.

2iij. Mémoiios |)ioseiilés par divois savaiils. I" Serie. Su-

jets divcrs d'crudilioii. T.V, 1. T. VI, I. T. VU, 1—2.

T. VIII, 1—2. Paris 1857— 74. — 1 1'^ Serie. Anli-

quilt-s de la Fraiice. T. 1, 2. T. IV, i. T. V, 2.

Paris 1843—65. 9 voll. hi-llo.

L'Académie des Sciences de Vinstitut de France, Paris.

21G. Mémoires. T. XXXVJII et T. XLI. Paris 1873-71.

2 voll. iii-lto.

De Uollandsche 3Iaatsckappij der Wefenschappen te Haarlem.

247. Archives néerlandaises. T. VIII. Livr. 3—4. La Ilaye

1873.

248. IMbliolheca ichlhyologica et piscaloria. Catalogus van

Boeken en Geschrifteu over de natuurlijkc Gcschiedenis

van de Visschen en Walvisscheti etc. , door D. Muhler

Bosgoed. Haarlem 1873.

De Directie van Teylers Stichting te Haarlem.

219. Archives du Musée Teyler. Vol. III. Fase. 3. Haarlem

1873. 4to.

Ilet Koninhlijk Nederlandsch Meteorologisch Instituut te Utrecht.

250. Meteorologisch Jaarboek voor 1873 Jaarg. XXV. Deel 1.

Waarnemingen in Nederland. Ulrechl 1873. Fol. obl.

De Koninklijke Natuurkundige Vereeniging in Nederlandsch

Indie te Bataiia.

251. NatuurkundigTijdschrift. Deel XXXII. Serie VH. Deel W.

AU. 4—6. Batavia 1873.

Universitetet i Lund.

252. Årsskrift. T. IX. Afd. 1—2. Lund 1872—73. 4to.

253. Lunds Universitets- Biblioteks Accessions- Katalog 1873.

Lund 1874.

Il Sign. Conte Guido Vimercati, Ingegnere Civile, Firenze.

251. Ilivista scientifico- industriale. Maggio e Giugno 1874.

Firenze.

Il Rev. Sign. Giotto Ulivi, Parroco a Gricignano in Mvgello.

'2bb. La partenogenesi e serniparlenogenesi delle api, per G.UIivi.

Firenze 1874.
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Leeds P/nlosophical and Literarij Socief/j.

256. Ilcport for 1872—73. Leeds 1873.

Die Konigl. Såchsische Gesellschaft der Wissenschafteji, Leipzig.

257. Abhatidluiigcn. Matli.-pliys. Classe. li. X. N" 7. Leipzig

1874.

Bie Kaiserlich Leopoldinisch- Carolinische Deutsche Akademie der

Naturforscher, Dresden.

258. Leopoldina. Heft X. Nr. 1—2. Dresden 1874. 4to.

Die Åstronomische Gesellschaft in Leipzig.

259. Vierleljahrsschrift. Jahrgang IX. H. 1. Leipzig 1874.

Der Verein fur Kunsl und Alterthuni in Ulm und Oherschioalen,

Ulm.

260. Verhaiidlungen. Neiic Reilie. Heft VL Ulm 1874. 4lo.

261. Ulmisches Urkutidenbucli , von F. Pressel. B. 1. SUitt-

garl 1873. 4to.

Die Medicinisch-Naturivissensc/iaffliche Gesellschaft zu Jena.

262. Zeitschrift. H. VIII. Neue Folge B. 1. H. 2. Jena 1874.

Die Universitat zu Kiel.

263. Sciiriflen aus dem Jalire 1873. B. XX. Kiel 1874. 4to.

Kongl. Vetenskays och Vitterhets Savihalle i G'otchorg.

264. Handlingar, Ny Tidsfoljd. 11.1—12. Goleboig 1850— 73.

The Academy of Natural Sciences of Philadelphia.

265. Procoedings. Vol. 1. Vol 11, 1. Vol. 111, 10—12.

Vol. IV. Proc. 1873, P. 1—3. Philadelphia, 1843—

1874.

266. Journal. Voll. VII tfc VIII. Philadelphia 1834— 42. New

Series. Vol. 1. Ihid. 1847— 50. Vol. VIH, P. 1. Ibid.

1874. 4lo.

The American Philosophical Society held at Philadelphia, for

promoting useful knowledge.

267. Transactions. New Series. Vol. XV. P. 1. Philadel-

phia 1873. 4to.

268. Proeeedings. Vol. XIII. No 90—i)l. Philadelphia 1873.
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Tlie Boston Soct'eti/ of Nattirnl Ilistonj.

269. Meraoirs. Vol. II. P. II, N" IV. P. III, N" I— II.

Boston 1873-74. 4lo.

270. Proccedings. Vol. XV. P. III— IV. Vol. XVI. P. 1— II.

Boston 1873—74.

The Essex Institute, Salem, Mass.

271. Bulletin. Vol. V. 1873. Salem 1874.

The Caltfornia Academy of Natural Sciences, San Francisco.

272. Proceedings. Vol. I. 1854—57. Second edition. Vol. V.

Part II. 1873. San Francisco 1873—74.

The Bvffalo Society of Natural Sciences, Buffalo, N. Y.

273. Bulletin. Vol. I, N« 4. Buffalo 1874.

Professors James D. Dana and B. Sillimrn , Neio Haven,

Connecticut.

274. American Journal. Third series. Vol. VII. Nos. 38

—

12.

New Haven 1874.

The Wisconsin State Agricultural Society, Madison, Wisconsin.

275. Transaclions. • Vol. X, 1871. Vol. XI, 1872—73. Ma-

dison 1872—73.

The Department of the Navy, Washington.

276. Operations for 1873. Washington 1873.

The American Academy of Arts and Sciences, Boston,

277. Proceedings. Vol. VIII. Ark 64—85. Boston tt Cam-

bridge 1873. 4to.

278. The complete works of Count Rumford. Vo'll. II— III.

Boston 1873—74.

The Lyceum of Natural History in the City of Neto York.

279. Annals. Vol. X. Nos. 8—11. New York 1872—73.

280. Proceedings. Vol. I, p. 237—300. Second series. Jatiu-

ary—March 1873. New York 1873-

The Peahody Academy of Science, Salem, Mass.

281. Report for the yoar 1873. Salem 1873.
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282. Tlie American Naturalist. Vol. VI, No. 12. Vol. VII,

Nos. 1—12. Vol. VIII, No. 1. Salem 1872— 74.

The Smithsonian Institution^ Washington.

28.3. Report 1872. Washington 1873.

TJ. S. Geologieal and Geographical Siirvey af the Territories^

F. V. Hai/den, U. S. Oeologist, Washington.

284. Bulletin. Nos. 1— 2. Washington 1874.

285. Miscellaneous Publications. Nos. 4—5. Washington 1874.

The Zoologicai Society of Philadelphia.

286. Second annual Report. Philadelphia 1874.

The Peabody Institute of the City of Baltimore^ Mart/land.

287. Seventh annual Report. Baltimore 1874.

Bossiter W. Raymond., Esq., U. S. Commissioner of Mining

Statistics^ Washington.

288. Slalistics of mines and mining in the slates and territories

west of the Rocty Mountains. Washington 1873.

Det Danske Meteorologiske Institut, Kjohenhavn.

. 289. Bulletin météorologique du Nord. Mai-Juin 1874. Fol. obl.

LI. R. Societa Agraria di Gorizia.

290. Atti e Meraorie. N. 9, 10, 11. 1874.

Ferd. Dihnmlers Verlagshuchhandlung, Berlin.

291. Inhaltsverzeichniss der Abhandlungcn der k. Akaderaie

Wissenschaften zu Berlin. 1822—72. Berlin 1873.

M. Bernard Quaritch, Bookseller^ 15 Piccadilly, London.

292. Nogle Bogkataloger.

Herren Faesy und Frick., Buchhandler
.,
Groben 22, Wien.

29.3. Calalogue mensucl de la littérature italienne. N"' 5 Æ 6.

1874.

Det Astronomiske Observatorium i Kiel.

294. Astronoraische Nachrichten. ' Nr. 1995—1998 & Nr. 2001.
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Le pays des plumes.

Remarqucs sur quelqucs passages du A" livre d'llérodotc

par

M. Frederik Schlern.

(Voir p. 96— 12G.)

Idérodote, qui a une si grande importance, non seulement comme
historien , mais aussi comme géographe et elhnographe , éveille

facilemcnt lo goilt des recherches iorsqu'il se renconlre dans son

hisloire quelquc chose qui lui a paru å lui-méme obscur, douteux

OU incroyable dans les rapports qu'on lui adressait. Tel est le

cas pour les passages que nous nous proposens de discuter ici,

et l'intérét avec lequel on aborde l'examen de la critique d'Héro-

dote nous servira peut-étre d'excuse pour leur avoir consacré une

attention plus grande qu'ils n'eussenl mérité sans ccla.

Les passages dont il s'agit se trouvent dans son quatriéme

livre. Ce que les Commentaires de César sont pour la Gaule,

la Germania de Tacite pour l'Allemagne el le Nord, le quatriéme

livre d'Hérodote Test pour I'Europe orientale. II nous donne les

premiers renseignements dignes de foi sur les regions méridionales

de eet immense pays de plaines, qui, dans son ensemble, em-

brasse I'Europe orientale et les partics limitrophes de TAsie , et

s'étend depuis la Mer Noire et la Mer Caspienne jusqu'å l'Océan

Glacial.

En racontanl dans son quatriéme livre ce que les Scylhes

lui ont rapporté d'eux-mémes et des pays situés au-delå du leur,

Hérodote écrit å la fln du 7® chapilre: «Ils racontent des

pays situés au nord du leur, qu'il n'est pas possible de les

traverser ni d'y voir devanl soi å cause des plumes qui y sont

3
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répandues. Car ils prélendent que la terre et l'air en sont rem-

plis, et que ce sont elles qui empéchent dy voirii ^). Dans le

31® chapitre , Hérodote revient sur le méme sujet, et fait celte

remarque: „Relativement aux plumes dont les Scythes prétendent

que l'air est rempli, et qui empécheraient de voir devant soi et

de parcourir le pays, mon opinion est celle-ci : dans les contrées

au-delå de la Scythie, ii neige continuellement, quoique, comme il

est probable, moins en été qu'en hiver. Tous ceux qui ont vu la

neige tomber en épais flocons, savent déjå ce que je veux dire,

car la neige ressembic å des plumes. Je suppose done que si

les Scythes et les peuples voisins parlent de plumes, c'est par

suite d'une confusion due å cette ressemblanceu -).

La remarque d'Hérodote a plus tard été utilisée dans la géo-

graphie de Mela et par Pline l'Ancien. Car c'est évidemment

aux mémes contrées dont parle Hérodote qu'il est fait allusion

dans la géographie de Mela , lorsque eet auteur , aprés avoir

nommé les monts Rhipéens ou monts Ourals, ajoute: «Le pays

qui touche aux monts Rhipéens est impraticable å cause de la

neige qui y tombe continuellement; elle empéche méme dy voir

loin devant soi»"''). Et lorsque Pline lAncien, dans son histoire

naturelle, rapporte que c'est dans le voisinage des monts Rhi-

péens que se trouve une region appelée le pays des plumes

vPterophoros appellata regio» , il explique également ce nom par

la circonstance que les Docons de neige qui tombent continuelle-

ment dans cette region, ont le méme aspect que des plumes^J. La

') Tu df xcnvntQ&f ngoi ^ooiriV Xiyovat ayi/uoy Twy vnéQoixa)v rr^g ^lOQtjS

oi'x old Tt tlvai, lii nfjoawTéQU) ovts o(jav ovn dié^tévai vno nrtQuJy

xé)[vfiivwv' mfQuJy yceg xal ir,v yr,v xat lov rj^ct tlvat nXéov, xai

ravjn élyai tu dnoxlr/ioyTa jr,y oipiv. Herod. IV. 7.

'^) ntqi di Tujy njfQcHy, lojy 2ixvdat Xiyovct dvdn'/.iov tlvai Toy r'f'p«,

xcd TovTojy ét'yéxa ovx old Tt ilyca oiTi idtly to TiQoau) t^» i^7iti(jov

ovTé dn^iévat, Tijvdi tj^to négt avTiJjy jijy yvui/jirjy. rd xaTvnfo^é rav-

ir}i TTJi X^Q^^ "'** vi(f(Tat , Ikdaaoyt dé tov ^iQSo? fj tov jfé»,uw»'of,

iScTifQ xat oixog. tjdtj wy oaTts dy^o^éy ^ioya ddgijy ninTovaav tids,

oldt TO ktyvj. loixi yag ' ^^ujv TJTtQolai' — r« wy nTtgu tixd^oyTas

Trjy x^oya tovS 2xv9ui Tt xat tov? ntQioixov? doxéoj Xiyiiy. Herod.

IV, 31.

'/ Rhipæis montibus proxima cadentes assidue nives adeo invia efficiunt, ut

ultra ne visum quidem incedentium admittant. Pomp. Mel. II, I.

*) Mox Ripæi montes et assiduo nivis casu pinnarum similitudine Piero-

phoros appellata regio. Plin. H. N. IV, 26.
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raémo region a plumes ou »Pleropkoros regio« csl erifin mentionnée

a plusieurs reprises dans les Nolices de Solifius, et avec la rnéme

inler(jrétalion du nom ').

L'cxplication donnée par llérodote a dans la suite élé admise

par tous les édileurs de son ouvrage. Celui qui a vu nne tour-

mente de neige, peut en efTet bien comprcndre qu'on en ait ré-

ellement parlé dans l'atitiquilé comme d'un obstacle capable d'ar-

réler les voyageurs qui voulaient penetrer dans les contrées dont

il est question. De plus, si les contrées touchant å l'Oural étaicnt

appelées le pays des plumes , on comprend facilement aussi

que cette denomination ait pu provoquer l'explication d'Héro-

dote; sa comparaison est moins exacte lorsqu'il s'agit de champs

entiereraent cachcs sous un lapis de neige, mais les Ilocons que le

vent fait voltiger dans l'air pouvaient bien éveilier l'idée de plumes

blanches. D'un autre coté, il ne faut pas oubiier que toute cette

explication ne repose que sur une hypothese, urie simple conjec-

lure d'Hérodote; d'aprés le récit rnéme de l'hislorien grec, il est

constant que les rapports originaux parlaient de plumes, et rien

n'indique que ce terme y fiit pris dans un scns figuré.

Comment les plumes en sont-elles venues å figurer dans ces

Communications géographiques sur les particularitcs de diverses

contrées, c'est ce qu'a aussi essayé d'éclaircir Tauteur des recher-

ches les plus récentes et les plus détailiées qui aient été publiées

sur les anciens Scythes, mais son explication n'est guére satis-

faisante. M. Cuno prétend que si les Scythes ont parlé de plu-

mes, c'élait (ipour se faire comprendre des habitanis du Sud, ou

parce que leur connaissance imparfaite de la langue grecque leur

a fait employer cette expression« -J. II est sans doute inutile de

s'arréter å cette derniére alternative, échappatoire commode assez

ordinaire en pareil cas, surtout tant qu'on ne pourra pas montrer

la moindre ressemblance entre les mots grecs pour neige et plume.

Mais l'assertion que cette derniére expression aurait été choisie

') Ullra hos (Arimaspos) et Riphæum jugum regio est assiduis obsessa

nivibus: PterophoroniWcani, quippe casus continuantium pruinarum quid-

dam ibi exprimit simile pinnarum. — De Hyperboreis rem loquemur:

incolunt pone Pterophoron. Solin. c. 15, 16.

•) Entweder um sich dem Sudlander deutlich zu machen, oder indem ihre

ungenugende Kenntniss der griechischen Sprache sie zu diesem Ausdruck

fuhrte. Cuno, Forschungen im Gebiete der alten Volkerkunde. Ersler

Theil: Die Scythen. Berlin. 1871. I, 79.

3"
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pour se faire comprendre des méridionaux, tombe également avec

un pen de réflexion. II y a certainement des habilants du Sud

vis-å-vis desquels il pourrait y avoir lieu d'eraployer celle image

OU une autre semblable pour designer la neige, mais ce ne sont

pas les Hellenes. C'est ainsi qu'au siecle dernier, i'aslronome

Legentil a fait la remarque que les habilants des Philippines

n'ont pas la moindre idée de ce que c'est que la neige, et ne

savent pas de quelle conleur elle est ^). Mais c'est aussi facile å

comprendre, car les iles Philippines sont siluées entre le 5® el le

20^ degré de Lal. N., et, bien qu'elles soient montagneuses, les

montagnes n'y sont pas assez haules pour atteindre sous ces

latiludes la limile des neiges. Un des auteurs grecs de l'antiquilé,

Ælius Arislides, écrit de mérac au 11^ siecle de notre ere: «Ceux

des Egyptiens qui n'ont pas voyagé å l'élranger, n'ont jamais vu

de la neige, et ne comprennent méme pas les gens qui leur en

parlent. En ce qui rae concerne du moins, lorsque j'ai essayé de

le leur expliquer, je n'ai pas réussi a leur rendre la chose com-

préhensible, mais de méme qu'on a en general bcsoin d'un inter-

prete avec ceux d'entre eux qui parlent barbare (égyptien), de

méme ils n'ont pas sous ce rapport la facuKé de comprendre«-).

Cela est également facile a concevoir, car l'Egyple est siluée entre

le 22^/9° et le 31^/2° de Lal. N., et, dans rhémisphére boréal,

la limile sud de la neige. dans la partie occidentale du grand

continent et les basses terres, tombe sous le 30^ degré de Lal.

N. environ*''). Dans le nord de l'Egyple, la neige est cncore un

phénoméne tellement rare, qu'il se montre å peine une fois tous

^) »Car quoique Teau soit plus fraiche dans l'hiver que dans I'été, jamais

elle ne gele, jamais on ne tremble de froid: les Insulaires ne savent

point de quelle couleur sont la gréle, la neige et la gJace. » Voyage dans

les mers de l'Inde fait par ordre du Roi, å roccasion du passage de

Venus dans le disque du Soleil, le 6 Juiii 1761 et le 3 du méme mois

1769. Par M. Le Gentil, de rAcadémie Royale des Sciences. Imprimé

par ordre de Sa Majesté. Paris. 1781. 4". II, 11.

') Alyvmiuiv ,uiv ol /u^ dnodt]iurjCai>Tés ovdi fldou ;^»oV«, dX)^ ovd^ irégov

XiyopToi dvvavTttv juatfflf rj/uélg yovv wamQ itkXo n TaJv uTonmy

(Oftjyovjuffoi didc'cGXfiv ovx éi^oufv, alk' uiaufQ oacc fQfxtji/icos iåflio

oAtoj TiQoi Toiis ^aQ^aQi^ofiaS avzuiu, ovto) tovto uyvuiGTov rji/. Aristides.

ex recensione Guilielmi Dindorfii. Lipsiæ. 1829. II, 443.

') Mary Sommerville, Physische Geographie. Aus dem Englischen von

Ad. Barth. Leipzig. 1851. II, 64.
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los cinqiianlc ans')- Mais l'Europe cntiere est siluée dans la

ri'gioii (ies neiges, el bien qu'il lombe assurément beaucoup moins

de tieige dans Ic Sud quo dans le Nord, les Grecs nolamment la

connaissaient ce[iendant fort bien. Si Rome et noretice ont en

moyenne 1—2 jours de ncige par an, et Palermo 2— 3 jours^),

Alhi-nes en comjite plus de 3, et, en 1869, il y en a méme eu

9'^). On n'est pas encore d'accord sur Tctondue du pays des

Scythes qu'IIérodote connaissail par aulopsie, mais il n'y a pas

de doute qu'il rorueillait surtout sos rcnseignements chez les

Grecs d'Olbiopolis, colonie llorissante fondée par Milet sur le

Pont-Euxin , et dont on voit aujourd'hui les ruines å Ilinski , å

quinze milles a Pest de la moderne Odessa
,

qui remplit mainte-

nant le role de la colonie Milésienne dans le commerce du monde.

Mais Olbiopolis était, et Odessa est située entre le 46® el le 47^

degré de Lat. N. ; Odessa a eu, par ex., en 1870, 23 jours de

neigc, et en 1871, 26''), et, dans de pareilles conditions climaté-

riques, les Scylhcs n'avaient certainoment pas besoin d'user de

circonlocutions diplomatiques pour parler aux habitants d'Olbio-

polis de tourmenfes de neigc.

Beaucoup plus acceptable assurément est rexplicalion donnée

par M. Adolf Erraan. Ce savant accorapagnait M. M. Due et

Hansteen dans le voyage que ce dernier flt en Sibérie pour y

étudier le magnetisme terrestre, et lorsque les voyageurs arrivérent

å Tobolsk le 7 Octobre 1823, il se trouva que c'était le jour oh

tombait la premiere ncige de l'année, et, å cette occasion, M. Erman

remarqua que leurs cochers russes appelaient les jolis flocons de

neige qui remplissaient l'air du nom de hjéhjja muchi ou «mouches

blanches« ^). Aprés son retour å Berlin, M. Erman, en sa qualilé

') »La neige et la gréle sont des phénoménes que ttl Egyptien de cinquante

ans n'a jamais vus.« Volney, Voyage en Syrie et en Egypte pendant les

années 1783, 1784 et 1785. Paris. 1787. 1, 63.

*) Schou, Tableau du Climat et de la Vegetation de l'llalie. Copenhague.

1839. p. 201.

*) L. Matthiessen , Das Klima von Athen, pub. par August Mommsen, Grie-

chische Jahreszeiten. 2 Liv. (Schleswig 1873). p. 20.

*)Wild, Annalen des physikalischen Centralobservatoriums. Année 1870

(St. Pétersbourg. 1872.) p. 154. Année 1871 (St. Pétorsbourg. 1873.) p. 154.

') Noch denkwiirdiger wurde uns der Eintrilt in die Stadt durch ein reich-

liches Schnecgestober. Auch hier mochte es, so \\\e fiir uns, das ersle

des Jahres sein, denn die Fuhrleute freulen sich iaut uber die schonen
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de professeur de mathématiques et de physique au College Franeais

de celte ville, écrivit un programme d'invitalion å Texamen public de

ce College sous le titre francais de »Fragmens sur Hérodote et

la Sibérie«, et, d'aprés ce qu'il y raconte, celte locution singuliére

(ties mouches blanches» serait en usage dans toute la Sibérie*),

d'oi il conclut comme une chose certaine, relativement au récit

d'Hérodote sur le pays des plumes, que ce dernier «s'est entre-

tenu avec des habitants de la Sibérie, ou avec des personnes qui

les avaient visités«-). Ce n'est pas impossible, mais Erman semble

pourtant avoir oublié ici que c'est seulement au XVI^ siede que les

Russes sont venus en Sibérie; parce que la plaisante locution de

"bjélyja muchi« s'est répandue parmi les Russes de la Sibérie, on

n'en saurait cependant induire que la méme plaisanterie soit parvenue,

il y a deux mille ans, aux oreilles d'Hérodote. L'explication de

M. Erman est encore moins admissible lorsqu'on la rapproche

d'un passage du cinquiérae livre, ou Hérodote discute également

les prétendus obstacles qui erapéchaient de penetrer dans les re-

gions du Nord, mais oij il n'est plus question de plumes qui

remplissent tout, mais d'abeilles qui couvrent tout-''). Car méme
en supposant que l'expression dies mouches blanches« ait servi

de base aux Communications d'Hérodote, ce dernier ne l*eut d'abord

pas rendue de deux maniéres en parlant et de plumes et d'abeilles,

et ensuite on ne saurait établir un paralléle entre ce passage du

cinquiéme livre et celui du quatriéme. Dans le quatriéme livre,

ce sont en effet les Scythes qui parlent, et leur récit roule sur

les contrées situées au nord de leur pays, tandis que dans le

Flocken
, die sie mit iiblichem Scherze »die weissen Fliegen« [hjélyja

muchi] benannten. Erman, Reise um die Erde durch Nord-Asien und die

beide Oceane. Berlin. 1833—38. I, 461.

') "On l'entend repeter dans toute Ja Sibérie.« Erman, Fragmens sur Hérodote

et la Sibérie, Programme d'lnvitatioii å l'Examen public du College

Royal Francois fixe au 7. Octobre 1834. Berlin. 4°. p. 12.

') »Hérodote a certainement parlé å des Sibériens ou å des gens qui les

avolent visités.« Erman, Fragmens sur Hérodote et la Sibérie. p. 12.
') 'Sis dé ØQTiixis kéyovai, juéhaaat xaxixovai, t« TitQriv tov 'largov , xai

vno tovtiav ovx tlvai, diék&fly ro ngoowråqw. Herod. V, 10. Hansen
(Beitråge zur Geschichte der Volkerwanderung. I Abthcilung: Osteuropa
nach Herodot mit Ergånzungen aus Hippokrates. Dorpat. 1844. p llH,

179) a le premier comparé les abeiiles mentionnées ici avec «]es mouches
blanches» d'Erman; M. Abicht (Herodotos, fiir den .Schulgebrauch erklårt.

Leipzig. 1861— 1863. III, 8) semble approuver la comparaison.
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cinquiéme, ce sont les Thraces qui onl la parole, el Icur récit ne

concerne que les conlrées situces au-delå du Danubc {tcc nég^v

TOV 'IrfTQOv) .,
lesqucllcs, soit dit en passant, se font précisément

remarquer par leur richesse en abeilles.

Aux considérations qui précedent on peut encore ajouter qu'il

sembie resulter du récit d'Hérodote que les plumes menlionnées

comme caracléristiques des conlrées siluées au nord du pays des

Scylhes, s'y trouveraient également pendant tout l'été, et ce n'est

en lout cas qu'au nord de Deneschkin et des sources du Sosva,

å parlir du 61® degré de Lal. N.
,

qu'on commence a voir dans

rOural des sommels couverts de neiges éternelles*).

Avant d'exposer ici quelques circonstances moins connues

qu'on peut aussi supposer avoir donné lieu ou conlribué au récit

sur les plumes — car il ne saurait étre question que d'une sup-

position — il ne sera pas inutile de nous orienter plus exacte-

ment quant a la direction oii il faut chercher le pays des plumes

veritables ou non. Aprés avoir mentionné les plus orienlaux

parmi les Scythes qui habitent au nord de la Mer IVoire, Uérodole

ajoute celle remarque: «Toul le pays dont je viens de parler,

jusqu'å celui de ces Scythes, esl un pays fertile et de plaine,

mais å parlir de Ih il devicnt rocheux et inégal, et apres en avoir

traversé une grande étendue, on arrive å de haules montagnes« -).

L'indicalion de ces «hautes montagnesn est tres-précieuse, et

peut nous servir de guide. Car il n'exisle dans ces conlrées

d'aulres montagnes que les monts Ourals, dont la cbaine commence

dans les steppes siluées au nord de la Mer Caspienne, et s'étend

jusqu'a rOcéan Glacial
,
pour reparailre encore dans la Nouvelle-

Zemble. On admet aussi généralement aujourd'hui qu'Hérodote

avait en vue l'exlrémité méridionale des monts Ourals, et que le

pays rocheux et inégal qui les précéde est le plateau å'Obstchii

Syrt, entre le Volga inférieur et le fleuve Oural^). S'il reslait

') Hochstetter, Ueber den Ural. Berlin. 1873. p. 20.

*) MéxQi f^tv d>j T^f ToviMV rijjy ^xv^twv xoiQrfg ton fj xaTalt)(Si7aa

nåaa Ttédids Té ytj xal ^a^vyato? , lo d' dno tovtov hdaidt]? t' iait

xal TQtjxirj. Sn^iX&ovTi di xai Trjg TQtj)[ir]? /wgov noklov oixiovat

vnwQtttv ovQfcov i\ptjX(x)v aySQwnoi' etc. Herod. IV, 23.

•) »En effet, il est impossible de ne pas reconnaitre le pays rocheux, å

travers lequel les commercans se rendaient au pays des Argippéens,

accompagnés de sept interprétes, dans l'Obstchii Syrt, plateau élevé, for-

mant la iimite entre la plaine basse de l'Europe d'un coté et le plateau
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d'ailleurs quelque doute å eet égard , il disparaitrait devant la

description qu'Hérodole fait des habitants de ces montagnes. Au

pied des montagnes, oil les habitants, qui étaient »lous cliauves et

avaient le nez aplati et le menton allonge«, portaient encore le costume

scythe, raais avaient leur propre langue^), croissait un arbre qui

est décrit comme il suit; «I1 a å peu pres la grandeur du figuier,

et son fruit ressemble å une féve, mais renferme un noyau.

Lorsque le fruit est mAr, ils le pressent a travers un linge, et

il en sort un jus noir et épais qui porte le nom d^Aschy (aaxv).

Ils boivent ce jus mélangé avec du lait, et, quant aux parties so-

lides, ils les compriment en une masse dont ils se nourrissent

également.) -). Les Baschkirs tures, dans le sud de l'Oural, se

servent encore de fruit du merisier å grappes {Prunus Padus) absolu-

ment de la méme raaniére qui est décrite par Hérodote, et désignent

encore sous un nom tout semblable, atschui^ aussi bien tout acide

en general que le jus acide des fruits noirs du merisier en

particulier, lequel ils mélangent également avec du lait. Que, sous

d'autres rapports, la description d'Hérodote s'adapte aussi tres-

bien aux Baschkirs, c'est ce que d'autres auteurs, M. Erraan no-

tamment, ont déjå démontré, et on pourrait l'établir d'une ma-

niére encore plus complete'').

Lorsqu'Hérodote a décrit les habitants de TOural méridional

OU les Baschkirs, il s'arréte un moment, et avant d'aller plus

Aralo-Caspienne de l'autre. — En conséquence de cette identilé nous

devons nous ranger de l'opinion des savants qui ont placé les Argippéens

a l'extrémité méridionale des monts Urals ou commence l'Obstchii Syrt.»

Ph. Bruun, Essai de concordance entre les opinions contradictoires rela-

tives å la Scjthie d'Hérodote et aux contrées limitrophes, Recueil d'Anti-

quités de la Scythie, pubiié par la Commission imperiale archéologique.

Livraison II. St. Pétersbourg. 1873. p. CVI, CVII.

*) •Piov^v dé låifjv tévTt?, ia^^rt di ^Qfco/ufyoi' 2xv9txfj. Herod. IV, 23.

') Uovnxdy futv ovvofxa jw défdQio), tin ov ^wat, /uéya9os di xarå

GvxirjU /u('eli6TC( Xfj' XKQTiov di (fOQSéi xvujuw Xcov, TivoTiVtt dé fy«*.

TovTo imccv ytvtijca ninov, aaxfvovat l/uarioiai' clnoQQift d" an aviov

na}(v xal /uikav , ovvo/ua dé zw dnoQQéovil icji a6j(v. rovro xal Aet-

^ovGt^ xid ydkaxu avju/uiayofTis nivovGi' xat dno Ttje na^vrtjTos

avTov r^i TQvyog nakcidas cvfTidélcif xnl ravTug anéovTai. Chez les

Grecs, eet arbre s'appelait Tarbre pontique, parce qu'en general ils dé-

signaient sous ce nom tous les objets appartenant aux contrées situées

au nord de leurs frontiéres, dans le voisinage du Pont-Euxin ou la mer

Noire.

') Erman
, Reise um die W'elt. 1. 307, 427—430.
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loiu, fait celle rcmarquc : nOn a une connaissancc cxaclc de lout

le pays jusqu'a celiii qu'occupent ces homraes chauves, et de tous

les peuples en deca. II n'cst pas difficile d'en avoir des nouvelles

par les Scythes qui vont cliez cux, et par les Grecs de la ville

située sur le Boryslhfene et des autres villes du Pont-Euxin» ^),

mais, ajoutc-t-il, «quant aux contrées siluées au nord du pays

des hommes chauves, on n'en connait que ce que ces derniers

en racontent, et aucun d'eux ne pouvait dire quelque cliose de

précis a ce sujet«-). A coté du récit sur les plumes, que les

Scythes lui avaicnt comnauniqué, Hérodote en donne un autre sur

les habilants des «hautes monlagnes inaccessibles, que personne

n'a franchieso qui doivent se Irouvcr au-dela du pays des homraes

chauves, mais qu'il Irouve incroyable; «ces hommes chauves»

écrit-il »racontent que ces monlagnes sont habilées par des hom-

mes å pieds de chevre , mais cela ne me parait meriter aucune

croyance» •''). Mais le doutc d'Hérodote n'a assurément pas ici

une signification plus grande qu'il n'aurait eu, s'il eut vécu au

moyen åge, et trouvé incroyable qu'on lui eut raconlé que dans

les monlagnes de la Norvége vivaient des Birkeheins {Pieds de

bouleau , appelés ainsi å cause de leur chaussure). De méme

que, dans la description qu'Hérodote nous a iaissée des Argip-

péens ou des hommes chauves, nous reconnaissons les Baschkirs,

de méme, dans sa menlion des hommes å pieds de chevre,

on doit sans doute aussi reconnailre un des peuples finnois

des monts Ourals, å savoir les Ostjaques. Ce peuple se sert

d'une chaussure parliculiére que les marchands russes achetent

encore ou achetaient du moins au siécle dernier pour la revendre

en Sibérie. Pallas la décrit ainsi: "Ils porlent des chaussettes de

peau de jeunes rennes å poils courts, et par dessus des boltes

de pieds de rennes coiisus ensemble en forme de courroies ;
les

semelles de ces boltes sont fabriquées avec les morceaux couverls

de poils raides qui se trouvenl entre les sabots du renne, et

') Mi/Qi' juéu VW riSv (fnXctxqdSv tovtmu nolXi] niQi'fciviin ryj? jjfwpj;;

iail xal Twu f/uTiQoa9s i^vémv. xal yuQ 2xv9hov TtJ'iff dnixvéovTai ii

avTov? , Twu ov /ftAfTToV iart nvf^éaf^at, xal 'Ek^fwu rujy ix BoQvnBé-

pfoS Té ifxnoqiov xctl zwv iiXXwv Ilovtixiuv ifxno^tiwv. Hcrod. IV, 24.

') To di TOV (fctXaxQ(Zv xmiinég^f ovditg drgsxéccg olde rfQiiaat. Herod.

IV, 25.

3) Oi di (fceXaxQot oviot Xéyovai, f/uol /uiv ov ntOTci Xiyovrt?, olxtHV la

ovQin atyinodas ctvdQai. Herod. VI, 25.
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qu'ils cousent ensemblcB *). Si, comme le rapporte Erman — non

dans son prograrame, raais dans la grande description de son

voyage — on ajoute å cela qu'il y a encore des Ostjaques qui, au

lieu de peau de renne, se servent pour leur costume de la peau

å poils plus longs des chivres sauvages"-)^ on ne peut, ce me semble,

conserver des doutes quanl å ce que voulaient dire les ancétres

des Baschkirs , lorsqu'ils parlaient des montagnards h pieds de

chevre.

Quelques auteurs n'ont voulu voir dans le récit d'Hérodote

sur les hommes å pieds de chevre, qu'une image poétique pour

designer des montagnards légers a la course et habitués å gravir

les montagnes avec Tagilité des chevres, tout comme Hérodote

lui-méme ne voyait qu'une image de la neige dans les plumes qui

couvraient la terre dans la conlrée s'étendant au pied deTOural^).

Mais ce que nous savons des Ostjaques vient aussi å l'appui de

I'hypothése que les plumes mentionnées par Hérodote pourraient,

dans un sens plus littéral, se retrouver chez d'autres anciennes

peuplades de la race finnoise. En effet, quelques-unes d'entre

elles font servir les plumes å un usage trés-singulier.

') An die Fusse ziehen sie kurze Striimpfe (Netowy) von jungen kurzhaa-

rigen Rennthierfellen (Pyschi) und driiben Sliefeln (Pynii) aus riemen-

weiss eusammengesetztcn Bennthierpfoten (Kyszi), an welclien die borsti-

gen Haarflecken zwischen den Klauen des Rennthiers anstatt der Sole

zusammengestiickelt werden, weil sie dauerhaft sind und das Gleiten

auf dem Schnee durcli ihre straubigte Riclitung verhindern. Dergleichen

ostjakische Sliefeln werden aueh von russischen Kaufleuten verfiihrt,

und sowolil in Sibirien, als Russiand auf Winterreisen getragen. Pallas.

Reise durch verschiedene Provinzen des Russischen Reichs. St. Peters-

burg. 1771— 1776. 4°. III, 40.

*) Aus dem weit langhaarigeren Felle der ivilden Ziege. Erman , Reise um
die Erde. II, 16.

*) "Le nom d'Ægipodes ou d'hommes å pieds de chevre ne doit pas étre

pris dans un sens littéral, mais doit designer seulement que ces peuples

étoient fort légers å la course.« De Guignes , Mémoire dans lequel on

entreprend de fixer la situation de quelques peuples Scylhes, dont il est

parlé dans Hérodote, pub. d. 1. Mémoires de l'Académie des Inscriptions.

Paris. 1707—1809. 4°. XXXV, 557. «Ces montagnards accoutumés å gravir

sur les plus hautes montagnes , étoient sans dOute compavés par les

Argippéens aux chévres qui grimpent sur les plus grandes elevations.

Ainsi , ceux-ci prenoient au figuré cette expression pieds de chévres,

tandis qu'Hérodote l'entendoit au propre.« Histoire d'Hérodote, traduile

du grec par P. H. Larcher. Nouvelle Edition. Paris. 1802. IH, 429.
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Entre les Argippcens ou Baschkirs, ;iu Sud, et les Ægipodes

OU Ostjaques, au Nord, habitent de()uis un lemps immémorial,

sur les rives du Volga el de ses alflucnts, le Kama et le

Vialka, les peuplades des Tschuvasches et des Tscheremisses.

Ces deux peuples nc sont pas slrictement séparcs Tun de l'autre,

mais la masse princi|)alc des Tschuvasches demeurc sur la rive

droite, ou la rive inontagneuse (Gornaja) du Volga, landis que les

Tscheremisses hahitcnt en general la rive gauche ou la rive des

prairies (Lugovaja), comme l'appellent les Russes*). Les Tschu-

vasches, de méme que les Baschkirs, parlent la langue turque-);

ce sont des Finnois devenus Tures, qui forment la transition des

Finnois du Volga aux Baschkirs, mais la langue des Tscheremisses

apparliont encore au Finnois, bien qu'ils aient aussi adopté un

grand nombre de mols turcs"''). A colé de cette difference dans

le langage, il exisle au point de vue des mæurs et des coulumes

une grande ressemblance entre les deux peuples; tous deux se

distinguent par la tenacité avec laquelle ils ont conservé les tra-

ditions de leur ancétres , et, sous ce rapport, il forment un con-

traste bien tranché avec la vie moderne, qui est maintenant en

train de se développcr sur le Volga lui-raéme. On trouve encore

dans les contrées habitées par eux de grandes et belles forets de

chénes, et il est probable que leur pays était a l'origine entiére-

ment couvert d'immenses forels, oh ils menaient celle vie nomade

qui, dans les steppes å påturages, comme dans les regions boisées

et dans les plaines déserles voisines de la Mer Glaciale, a pendant si

longtemps caractérisé les peuples de la race altaique. Les Tschu-

vasches et les Tscheremisses sont des agriculteurs bien plus stables

que les Baschkirs, mais, en opposition a la fertilité naturelle de

leurs terres, leur agriculture est des plus primitives, et quelques

uns de ses procédés remontent certaineraent å l'antiquité la plus

reculée. La remarque faite entre autres par Niebuhr"*), que la

vie nomade n'exclut pas une cerlaine agriculture limitée, s'applique

') Ferdinand H. Muller , Der ugrische Volksstamm oder Untersuchungen

uber die Låndergebiele am Ural und am Kaukasus. Berlin. 1837— 1839.

1, 2, 453.

*) Scott, De lingua Tschuwaschorum. Berolini. 1842.

') Ahlquist, Naehrichtcn iiber Tscliuwaschen und Tscheremissen, pub. par

Erman, Archiv fiir wissenschaftliche Kunde von Russiand. XVIII, 56.

*) Niebuhr, Vortrage uber alte Geschichte. Berlin. 1847— 1851. I, 181.
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également å ces peuples riverains du Volga; M. August Ahlquist,

l'auteur de "De vestfinska Språkens Kulturordn, a fait observer

que, quoique les Tscheremisses aient adoplé pour les objets agri-

coles divers noms tirés de langues étrangeres , les expressions

servant, par ex., å designer le grain (orgc), le pain, l'en.semence-

ment, le labourage, Tinstruraent avec lequel on coupe les mois-

sons, sont cependant d'origine tseheremisse '). Mais Tattachement

des Tschuvasches et des Tscheremisses au passé se manifeste

surlout dans le domaine religieux. La plupart d'entre eux, depuis

le siécle dernier, ont bien été baptisés comme chrétiens de l'Eglise

russo-grecque, mais les uns et les autres ne sont pourlant å

considérer que comme des Chrétiens de nom, leur passage dans

l'Eglise russo-greque ayant seulement eu lieu pro formå. Leurs

anciens devins ou prétres paiens, qui, chez les Tschuvasches, sont

appelés uJomse«, et chez les Tscheremisses, oKarti), jouent encore

un grand role, et, dans leurs fétes annuelles, qui se célebrent

sur la lisiére des forets avec des coutumes trés-bi/arres, on

immole des hécatombes de viclimes , notamment un grand

nombre d'oiseaux. Les contrées qui nous occupent sont trés-

riches en gibier a plumes^); on y Irouve aussi une grande quantité

de volailles, ce que confirme le fait mentionné par M.Haxthausen

que plusieurs millions d'æufs sont expédiés annuellement å St.

Pétersbourg par le Volga et les canaux'*').

Parmi les anciennes coutumes paiennes des Tscheremis-

ses et des Tschuvasches, il en est une qui merite l'atlention.

Avant de semer le grain, dont, ranges en files, le visage tourné

vers l'Est, courbés vers la terre ou agenouillés, ils prient leur

dieu supréme — appelé «Jumai> chez les Tscheremisses et «Tora»

chez les Tschuvasches — de favoriser la croissance, ils jetlent en

1) Ahiquist , Naehrichten fiber Tsehuwaschen und Tscheremisscn
,
pub. par

Erman, Arcliiv fur wissenschaftliche Kunde von Rusland. XVIII, 57. Ahiquist,

De Vestfinska Språkens Kulturord. Helsingfors. 1871. p. 29— 31, 40,43.

*) Des Sommers brachten uns die Tsehuwaschen lebende wilde Vogel zum
Geschenk , die sie im Walde mit den Hånden gefangen hatten; es be-

fanden sich darunter wilde Enten, Kraniche, Reifer, wilde Huhner, Dros-

seln, Spechte, Wachtelkonige, Schnepfen verschiedener Art u.s.w. Le-

bedjew. Die Jagd bei den Simbirsker Tsehuwaschen, pub. par Erman,

Archiv fiir wissenschaftliche Kunde von Russiand. X, 471— 472.

') Haxthausen , Studien uber die innern Zustånde Russiands. Hannover

1847—52, I, 459.
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l'air UMc masse de cendres provenant des parties brAlées des

animaux ofTcrls en sacriGce, tandis quc les plumes sont répanducs

avec soin sur la terre, el il est dcfendu d'y toucher aussi long-

temps que le grain croil*). Quc cetle operation se fasse sur uue

grande éclielle, c'est cc que semble prouver la circonstance que

les paysans russes , la oil il y a des colons établis dans le

voisinage des Tschuvasches, saisissent voiontiers chaque occasion

de recueillir et de s'approprier les plumes dont il s'agit, lorsque

ceux-ci n'y prennent pas garde-). Mais c'est seulement dans un

temps recent quc les Tschuvasches et les Tscheremisses ont vu

des élrangers venir se fixer si pres d'eux ; avant celte époque la

grande regio ptcrophoros
.,

dans le sens oii je prends ici ce mot,

n'était pas exposée a étre ainsi troublée; ce n'est que depuis la

diffusion des populations slaves le long de l'Oural que les con-

trées tscheremisses et tschuvasches se présentent sur une carte

des langues comme des iles.

II y a maintenant Irente-deux ans qu'a paru le mémoire

dont je me suis surtout servi ici. Je veux parler de quelques

notices elhnographiques sur les Tschuvasches, publiées en 1843

par le docteur W. Kronheim
,

qui était alors médecin å Tsche-

boksar dans le gouvernement de Kasan, et qui, d'aprés ce qu'il

raconte, devait ses renseignements a la confiance d'un prétre tschu-

vasche ou Jomsa, qu'il avait guéri d'une maladie d'yeux, et dont

il avait sauvé la femme pendant une couche. Mais, sauf une

courte mention que M. A.Buschen, dans son écrit slatistique sur

la population de l'Empire russe, publié en 4862, a faite de la

coutume des Tscheremisses et des Tschuvasches de répandre des

plumes dans leurs champs'"'), c'est en vain que j'ai cherché dans

') Die Asche wird von einigen Tschuwaschen auf eine Matte von Bast ge-

legt und bis nahe an den Wald getragen. Einer der vier Jomse folgt

ihnen mit einer Schaufel und streut mit derselben die Asche in die Luft.

Ein anderer Jomsa geht auf den nåchsten Acker, und streut die dahin

gebracliten Federn vom. geopferten Gefiiigel auf deviseiben aus. Kron-

heim, Die Tschuwaschen
,
pub. par Erman, Archiv fur wissenschaftiiche

Kunde von Russiand. III, 103.

') Die russischen Bauern lassen jetzt diesen Talisman nicht liegen, sondem

sammeln namentlich die Federn. Kronheim, Die Tschuwaschen, pub. par

Erman, Archiv. III, 103.

*) Noch heute exislirt bei den Tscheremissen und Tschuwaschen das Fest

Ssinsa, bei welchem auf den frisch umgepfliigten Acker mit Gebet Federn
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d'aulres ouvrages des éclaircissemenls analogues. Sous ce rap-

port, j'ai parcouru inutilement non seulement les anciennes rela-

tions de voyagos et descriptions topographiques, mais aussi celles

de date recente, comme, par ex., les voyages de M. M. Adolf

Erman el d'Alexander Castrén, el la grande description elhnogra-

phique des peuples de la Russie, publiée en 1862 par M. T. Pauly,

å l'occasion du jubilé miilénaire de l'Empire russe, et je n'ai pas

été plus heureux en compulsant les monographies des Tschuvasches

et des Tscheremisses ou les nolices speciales sur ces peuples,

qui, publiées originairement en russe ou en finnois, me sont de-

venues accessibles dans les traduclions allemandes. Ce silence,

il est vrai, peut en parlie s'expliquer par le caractére farouche

de ces peuples å demi sauvages, qui s'isolent dans leurs forets

de tout contact avec les étrangers'), et, d'un autre coté, relative-

ment aux Szeklers de la Transylvanie — qui, avec les Magyares,

descendent précisément des Finnois de l'Oural, et onl, quoique

å un moindre degré , conservé plusieurs des anciennes traditions

de leur race — j'ai bien eu la chance de trouver quelque

ausgestreuet werden. Es ist dies eiii aus dem Heidenthum stammender

Gebrauch. A. v. Buschen , Bevolkerung des russischen Kejserreichs in

den wichtigsten statistischen Verhaltnissen dargestelit. Gotha. 1862. p. 3.

Il n'est cependant pas exact, comme on le dit ici, que la féte soit célé-

brée «nach der Aussaat« ; en pariant des Tscheremisses, chez lesquels

la féte du prinlemps s'appelle aggh parém, M. Vischnefsiii (Ueber die Reli-

gion der heidnischen Tscheremissen im Gonvernement Kasan, pub. par

Erman, Archiv XVII, 389) remarque du moins expressément que ia féte

est célébrée »vor der Aussaat des Sommerkorns«.

') Es ist heutezutage sehr schwierig
,

ja oft ganz unmoglich dieses Volk

(die Tschuwaschen) in seiner nationellen Eigenthumiichkeit, besonders

iu religioser Hinsicht, kennen zu lernen. In jedem Frcmden glauben sie

einen Spion und Verrålher zu sehen, und sind daher immer auf der Hut.

Kronheim, Die Tschuwaschen, pub. par Erman, Archiv fur wissenschaftliche

Kunde von Russiand. 111,71. »'Aujourd'hui encore ils (les Tschuwasches)

se retirent de préférence dans les bois et évitent autant que possible

toule relation avec les autres hommes.i Pauly, Description ethnographique

des Peuples de la Russie. Peuples-Ouralo-Altaiques. p. 27. Das Saat-

fest fiel geråde in die Zeit meiner Anwesenheit zu Ischak , aber die

Tschuwaschen richteten es so ein, dass die ganze Feier voriiber war, als

ich eben in der Eigenschaft eines Zuschauers ihr beizuwohnen mich

anschickte. Ahlquist , Nachrichten iiber Tschuwaschen und Tschere-

missen, pub. par Erman, Archiv fur wissenschaftliche Kunde von Russ-

iand. XVUl, 50.
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pari la remarque qu'ils ne manquent pas au prinlemps de

répandre des pliimcs sur Icurs cliamps^); mais il m'est pendant

longtemps leslé des doutes sur la question de savoir si les

Tschuvasches et les Tscheremisses, qui appartiennent a ces nom-

breuses peliles peuplades de l'Empire russe sur lesquelles Phisloire

sembic avoir prononcé son arret de morl-), sont encore de nos

jours demeurés lideles a cette anciennc coutume, qui, étant donnée

la silualiun de leur pays, rappelle si facilement la regio pteropho-

ros qui, dans l'aiitiquilé, désignait des contrées situées au nord

des Scythes, au pied de l'Oural.

Pour faire cesser cette incertitude, je ra'adressai, il y a quel-

ques années, a un compalriote établi depuis longtemps en Russie,

M. L. Rasmussen, qui, apres avoir d'abord été attaché å une

des bibliotliéques de St. Pélersbourg , est maintenant lecteur å

l'Académie thcologique de cette ville. Je pouvais compter sur son

obligeance pour me procurer le renseignement qui me manquait;

mais, gardant å dessein le silence sur les motifs qui avait éveillé

chez moi un intérét particulier pour les Tscheremisses ou les

Tschuvasches, je ne mentionnai dans ma lettre ni les passages

d'Hérodote, ni ceux des autres auteurs de l'antiquité, et me bornai

å le prier de voir si, dans la littérature russe, il ne se trouvait

pas quelque renseignement sur la coutume de ces peuples

de répandre des plumes dans leurs champs. Sa premiere

réponse , datée de St. Pétersbourg le ^^/oe Janvier 1871 , ne me

laissait pas grand espoir d'obtenir ce que je désirais. Aprés

m'avoir exprimé ses regrets que les bibliothéques eussent élé fer-

raées, ma lellre lui étant parvenue vers l'époque du jour de l'an,

M. Rasmussen m'écrivait en effet ce qui suit : « Des leur

réouverture, j'ai élé plusieurs fois å la Bibliothéque de l'Aca-

') Bei den Szeklern in der Nåhe von Udvarhely wird ein lebender Hahn

in die letzte Garbe hineingebunden und von einem dazu erwåhlten

Buischen mit einem Bratspiess zu Tode gestocken. Den Leichnam balgt

man aus und wirft das Fleisch weg , Haul und Federn werden bis zum
nåchsten Jahre aufgehoben; ira Fiuhjahre werden die Korner der letzten

Garbe mit den Federn des Hahnen zusammenyerieben und auf das anzti

bauende Feld gestreut. W. Mannhardt, Die Korndåmonen , Beitrag zU'

germanischen Silteiikunde. Berlin. 1868. p. 15.

') Les Tschuvasches ne coniptent plus maintenant que 670,000 individus,

et les Tscheremisses 210,000. Pauly, Description ethnographique des

peuples de la Russie. Peuples Ouralo-Altaiques. p. 25, 27.
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démie des Sciences et å la Bibliotheque Imperiale, mais sans

arriver a aucun resultat qui put vous étre utile. Je n'ai

rien pu trouver sur la coutume dont vous pariez, ni dans les

ouvrages de Pauly, de Rechberg et de Georgi, ni dans les écrits

plus spéciaux, comme les notices de Fuchs sur les Tscheremisses

et les Tschuvasches , les Tscliuvasches de Sbojef, et le mémoire

en langue russe de M. Vischnefski sur les opinions religieuses

des Tschuvasches. Je n'ai pas voulu tarder plus longtemps å vous

répondre, mais si je suis assez heureux pour renconlrer quelque

connaissance de ces contrées, et me procurer par ce moyen les

renseignements que vous demandez, je ne manquerai pas de vous

les comrauniquer». Cette réponse n'était guere encourageante,

surtout comme les ouvrages mentionnés par M. Rasmussen étaient

les mémes que je connaissais, sauf que la liste en était raoins

corapléte. Mais j'eus plus tard la satisfaction d'apprendre de mon

correspondant que la coutume de répandre des plumes dans les

champs existe réellement , comme je l'avais supposé , chez les

Finnois riverains du Volga. En terminant, je traduis ici textuelle-

ment le passage de sa lettre du ^^lao Mars 1873 relalif å cette

comraunication : nLa personne å qui je me suis adresse il y a

deux ans pour éclaircir la question que vous m'aviez soumise, est

M. Eleonski, docent å l'Académie théologique de St. Pétersbourg.

Ne pouvant me donner lui-méme ces renseignements, il a écrit

dans son pays, qui est précisément celui des Tscheremisses, et

a recu la réponse suivante du pére Anatoli Korinfski, prétre å

Uspenskoje, sur le fleuve Vetluga (cercle de Makarjef, gouvernement

de Nischni Novgorod):

«En interrogeant les Tscheremisses qui ont longtemps vécu

ici, j'ai appris que la coutume de répandre des plumes dans les champs

avant les semailles existe toujours chez cwx, aussi bien lorsqu'ils

sément le seigle que les grains d'été, et qu'ils procfedent ainsi

dans la croyance que cette pratique favorise la croissance du grain.n

(Res. du Bull. de l'Acad. Roy. Dan. des scienc. et d. Lettr. p. 1875.)
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1872. — Malh.-phys. Classe. 1872. III— IV. 1873.

I— II Æ Extraheft zum B. XXIV. Leipzig 1873.



Die Konigliche Gesellschaft der Wissenschaften zu Gottingen.

52. Abhandlungen. B. XVIII. 1873. Gotlingen 1873. 4to.

53. Nachrichlen aus dem Jahre 1873. Gottingen 1873.

Die Medicinisch-NaturwissenscJiaftliche Gesellschaft zu Jena.

54. Jenaische Zeitschrift fiir Naiurwissenschaft. B. VIII. Neue

Folge. B. I, H. i. Jena 1874.

L' Observatoire Boyal de Bruæelles.

bb. Annales 1872. Ark 8. 1873. Ark 6 & 7. 410.

La Société Entomologique de Belgique, Bruxelles,

56. Compte-rendu, 1874. N** 95.

La Direzione del Cosrnos (Sign. Guido Cora, Via Provvidenza

17), Torino.

57. Cosmos. VI. Torino 1874.

Il Sign. Conte Guido Vimercati^ Ingegnere Civile^ Firenze,

58. Rivista scientifico-induslriale. Gennaio 1874. Firenze 1873.

Det Danske Meteorologiske Institut^ Kjohenhavn.

69. Bulletin météorologique du Nord. 1874. Janvier. Co-

penhague. fol. obl.

Messrs Trilhner & Co., Booksellers, Ludgate Hill 57, London.

60. American cfc oriental literary Record. No 98.

De Koninklijhe Akademie van Weteiischappen te Amsterdam.

61. Verhandelingen. Deel XIII. Amsterdam 1873. 4to.

62. Verslagen en Mededeelingen. Afd. Letterkunde. Tweede

Reeks. Deel III. — Afd, Natuurkunde. Tweede Reeks.

Deel VII. Amsterdam 1873.

6.3. Jaarboek voor 1872. Amsterdam.

64. Processen-Verbaal. Afd. Natuurkunde. 1872—73.

65. Gaudia domestica, elegia Petri Esseiva. Amstelodami 1873>

Der Verein Bohmischer Chemiker in Prag.

66. Zpråvy spolku chemikuv ceskych. Rediguje V. Safarik.

Rocnik II. Sesit I. V Praze 1874.



Bilag 1874.

Det Astronomiske Observatorium i Kiel.

67. Astronomische Nachrichlen. Nr. 1974— To-

I Mødet den 13^^ Marts
fra:

Die K'onigliche Bayerische Akademie der Wissenschaften zu

Milnchen.

68. Catalogus codicum lalinorum Bibliothecæ Regiæ Monacensis.

T. I. Pars 3. T. II. Pars 1. Monachii 1673—74.

Der Naturwissenschaftliche Verein fur Steiermark in Oraz,

69. Mittheilungen. Jahrg. 1873. Graz 1873.

Die Konigliche Preussische Akademie der Wissenschaften zu Berlin.

70. Monatsbericht. December 1873. Berlin 1S74.

La Société Botanique de France, Paris.

71. Bulletin. T. XX. 1873. Revue bibliogr., C-D. Paris.

M. E. Hébert^ Directeur du Laboratoire géologiqite h la Sor-

bonne, Paris.

72. Comparaison de Téocéne inférieur de la Belgique et de

TAngleterre avec celui du bassin de Paris, par M. Hébert,

Paris 1873.

La Société Vaudoise des Sciences Naturelles, Lausanne.

73. Bulletin. 2^ S. Vol. XII, N« 70. Lausanne 1873.

La Reale Accademia dei Nuovi Lincei, Rema.

74. Atti Cdell'Accademia Pontificia). T. III. 1849—50. Roma

1873. 4to.

La Societa Entomologica Italiana, Firenze.

75. BuUettino. Anno V. Trimestre 4. Firenze 1874.

The New York State Agricultural Society, Albany^ New York State.

76. Transactions for 1871. Albany 1872.

The Boston Society of Natural History, Boston, Mass,

77. Memoirs. Vol. II, Part II, N. 2— 3. Boston 1872— 73. 4to.
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78. Proceedings. Vol. XIV, p. 225—426. Vol. XV. Parts

I— II. Boston 1872—73.

The Buffalo Soeiety of Natural Sciences, Buffalo^ N. Y.

79. Bulletin. Vol. I, N« 2—3. Buffalo 1873.

The Peabody Museum of American Archæology and Ethnology,

Cambridge, Mass.

80. Fifth and sixth annual Reports. Boston 1872 & Cam-

bridge 1873.

The Connecticut Academij of Arts and Sciences, New Haven,

Connecticut.

81. Transactions. Vol. II. Part 2. New Haven 1873.

The Academy of Science of Sf. Louis, Missouri.

82. Transactions. Vol. III. N« 1. St. Louis 1873.

U. S. Oeological Survey of the Territories, F. V. Hayden,

Oeologist- in~ Charge, Washington

.

83. Report in 5 voluraes. Contributions to the extinct verte-

brate fauna of the Western Territories, by J. Leidy.

Vol. I. P. 1. — Acridiae of North Araerica, by C.

Thomas. Vol. V. P. 1. Washington 1873. 4to.

84. Miscellaneous Publicalions. Nos. 1— 2. Washington 1873.

F. V. Hayden, U. S. Geologist of the Territories, Washington.

85. Annual Reports for 1867—69. Washington 1873.

Smithsonian Institution, Washington.

86. Miscellaneous CoUections. Vol. X. Washington 1873.

The Board of Public Education of the First School District

of Pennstjlvania, Philadelphia., Penns.

87. Fifty-fourth annual Report. Philadelphia 1873.

The Board of the Directors and Officers of the California In-

stitution for the Education of the Deaf and Dumb and

the Blind, Sacramento, California.

88. Tenth Report. Sacramento 1873.



Remarques sur la troisiéme et demiére livraison supplémentaire

de la "Flora Danica".

Par M. Joh. Lange.

(Voir p. 35—63).

Uii rescrit royal du 9 Oclobre 1847 a, comme on sait, ordonné

de joindre å la Flora Danica un Supplement, renfermanl les plantes

de la Suéde el de la Norvége, en tant qu'elles ne croissaient pas

en Danemark å Tétat sauvage, ou n'avaient pas déja été repré-

senlées dans eet ouvrage, qui, jusqu'en 1814, a aussi compris la

flore de la Norvége. L'étendue de ce Supplement fut en méme
lemps limitée å un volume du méme format que l'ouvrage princi-

pal, et compose de 3 livraisons, chacune avec 60 planches.

Celle mesure, gråce å laquelle la Flora Danica représente la

vegetation de loute la Scandinavie et des possessions danoises du

Nord (Gronland, Islande, iles Færoe), recut son commencement

d'exécution en 1854, lorsque feu M. le professeur Liebmann pré-

senta å l'Académie Royale des Sciences, dans sa seance du 1*"^

Avril, la premiere livraison supplémentaire. Plus tard, en 1865,

j'ai publié la deuxiéme, et la troisiéme, que j'ai Ihonneur de pre-

senter aujourd'hui, termine le volume.

Les 60 planches de celle demiére livraison représentent 61

espéces, dont o sont des varietés d'espéces déjå représentées dans

l'ouvrage principal, et 3 des formes hybrides. 11 y en a environ

un tiers, soit en tout 19 espéces, qui, aulant que je sache, sont

figurées ici pour la premiere fois.

Ces 61 espéces comprennent 56 Phanérogames (dont 39 di-

cotylédones et 17 monocolylédones) et 5 Cryptogames (2 Fougéres

et 3 Hépatiques). Rangées suivant leur place dans le syslerne

naturel, elles appartiennent aux families suivantes, entre lesquelles

elles se distribuenl dans les proportions indiquées ci-dessous:

Hepaticæ 3 Orchideæ 3

Filices 2 Najadeæ 1

Gramineæ 5 Typhaceæ 4

Cyperaceæ 4 Salicineæ 3
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Valeriatieæ 1 Alsinaceæ 2

Polemoniaceæ 1 Malvaceæ 1

Umbelliferæ 3 Cichoraceæ 10

Ranunculaceæ 6 Carapanulaceæ i

Cruciferæ 3 Caprifoliaceæ 1

Violarieæ 1 Rosaceæ 2

Nymphæaceæ .2 Papilionaceæ 1

Silenaceæ 1
Somme 61.

La delimitation 'géographique qu'on s'était d'abord propose

d'élablir par la publication du Supplement, en consacrant ce der-

nier aux plantes de la Suéde et de la Norvége, et Touvrage prin-

cipal a celles du Danemark, des Færoe, de l'Islande et du Gren-

land, n'a pu étre rigoureusement maintenue; elle avait d'ailleurs

déjå été effacée par l'introduction, dans les livraisons antérieures,

d'un grand nombre de plantes de la Norvége, et, pour ces motifs,

on admcttra aussi par exception des plantes de la Norvége et de

la Suéde dans les 3 livraisons de l'ouvrage principal qui restent

encore a paraitre, lorsqu'elles présenteront un intérét particulier

pour la science. De celtc maniére, on peul espérer, en ce qui

concerne les Phanérogames, que la Flora Danica donnera de la

flere scandinave une représentalion aussi compléte que le com-

porte un ouvrage limité a un nombre déterrainé de volumes;

quant aux families des Cryptogames, dont les Champignons et les

Algues ont depuis longtemps été cxclus, elles ne seront pas mérae

d'une facon approximative représentées complétement dans l'ou-

vrage principal.

En terminant le Supplement de la Flora Danica, il ne sera

peut-étre pas sans intérét de donner un apercu general de son

contenu, et j'ajouterai en conséquence quelques remarques concer-

nant la distribution géogvaphique des espéces qui y sont figurées,

afin de montrer dans quel rapport les deux Koyaumes ont fourni

des contributions au volume dont il s'agit.

Dans ce volume sont représentées en tout 196 espéces, savoir

18 Lichens, 8 Hépatiques, 18 Mousses, 6 Fougéres, 55 Monoco-

tylédonées et 91 Dicolylédonées. De ces 196 espéces, il y en a

61 qui jusqu'å present n'ont été trouvées qu'en Sucde, mais non

en Norvége (v. p. 41). (Cependant il est probable qu'on en trou-

vera aussi quelques-unes en Norvége, lorsque l'ouvrage sur la flore
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de ce pays, qui a élé intcrrompu par la inorl du professeur B I y 1
1,

et est mainlenant continué par son (ils, M. A. Blylt, aura été

complélenient terminé). Par contre, il y a ^6 especes apparle-

nanl a la Norvége, qui jusqu'ici n'ont pas élé trouvées en Suéde

(v. p. 42).

Les 109 espi'ces reslantes sont communes aux Hores de la

Norvége et de la Suéde. Quant aux espéces du Supplement qui,

en dehors de la Scandinavie , nont pas^ que je sache^ été trouvées

dans le resle de CEurope^ on en compte 37 (v. p. 42—43), dont

quelques-unes cependant croissent aussi, soit dans l'Amcrique du

Nord, soit en Sibérie.

Parmi les zones de la presqu'ile scandinave qui se distin-

guent par une vegetation caractéristique, il faut surlout citer: 1) ia

zone arctique, comprenant la Laponie, le Finmark et les provinces

limitrophes de la Suéde et de la Norvége; 2) les montagnes de la

IS'orvége; 3) la cote occidentale de la Norvége et 4) les iles de Gott-

land et d'Oland. On trouve en outre 5) dans les provinces méri-

dionales (Scanie et Bleking) une vegetation bien distincte relative-

ment au reste de la Scandinavie; mais, en beaucoup de points

essentiels, la flore de ces provinces est assez semblable å celle

du Danemark. Une revue des espéces représentées dans le Sup-

plement donnera une idée de la vegetation particuliére å chacune

de ces zones. *)

1. La zone arctique.

Outre un certain nombre d'espéces qui croissent également

dans les contrées plus méridionales de la Scandinavie, et notam-

ment dans les regions supérieures des monts Dovre, cette zone

renferme encore un nombre considérable d'espéces particuliéres a

la flore arctique, et qui sont en partie limitées å la Laponie ou

au Finmark, en partie communes å ces deux contrées ou å la

zone arctique tout entiére, ce qui explique que plusieurs de ces

espéces se retrouvent tantot en Islande, au Gronland ou au Spitz-

*) 11 va sans dire que nous iie songeons pas ici å exposer en détail la

distribution géographique des plantes de la presqu'ile scandinave, mais

nous avons supposé que ces apevcus ne seraient pas sans intérét pour

les botanistes étrangers. Pour ce qui regarde la Suéde, nous renverrons

du resle å l'ou vrage de M. N. J. Andersson: »Apercu de la vegetation

et des plantes cultivées de la Suéde«.

2*
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berg, lantot en Finlande, dans la Kussie septentrionale et en Si-

bérie, et que quelques-unes méme sont répandues tout le long

du ceicle polaire. Les représentants de la flore arctique recueil-

lis dans le Supplement sont les especes suivantes, qui n'ont pas

été trouvées plus au Sud dans la presqu'ile scandinave. *)

a) Laponie.

Les espéces maiquées d'un * croissent aussi dans le Finmark.

Jungermannia polita. Rubus castoreus.

*Calamagrostis lapponica. *Sparganium fluitans.

— „ var. opima. — oligocarpon.

Trisetura agrostideum. *Salix ovata.

Arctophila pendulina. * — Amandae.

*Eriophorura russeolum. — versifolia.

* — Callithrix. — Læstadiana.

*Carex parallela. *Antennaria carpathica.

* — limula. Mulgedium sibiricum.

* — laxa. *Nuphar intermedium.

* Luzula Wahlenbergii. Rosa carelica.

Calypso bulbosa.

b) Finmark.

Carex DeinboUiana. Crepis multicaulis.

Platanthera obtusata. Hieracium elegans.

*) Outre ces espéces, nous mentionnerons encoie les suivautes, qui sont les

plus iniportantes qu'on alt observées dans la flore arctique de la Scandi-

navie, et qui n'ont pas été trouvées dans d'autres parties de la Suéde et

de la Norvége:

Polypodium rhæticum. Carex bicolor. Pedicularis liirsuta.

Woodsia glabella. — stjlosa. — flammea.

Hierochloa alpina. — pedala. Pinguicula villosa.

Calamagrostis strigosa. Luzula arctica. Primula sibirica.

Colpodium latifolium. Veratrum Lobelianum. Andromeda tetragona.

Carex scirpoides. Picea obovata. Thalictrum rariflorum.

— gynocrates. Arnica alpina. Rauunculus lapponicus.

— nardina. Hieracium lapponicum. Cochlearia arctica.

— glareosa. — argeuteum. Melandrium afflne.

— borealis. Armeria sibirica. Stellaria humifusa.

— halophila. Gentiana serrata. Arenaria norvegica.

— ruGna. — tenella. Cbrysospieniumletrandrum.
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Polemoniura campanulatum. Ranunculus altaicus.

Coiiioselinum Gmclini. Rraya alpina.

Thaliclrum Kemense. Moehringia lateriQora.

2) Les montagnes de la Norvége.

La flore phanérogame des monts Dovre, si riches en espéces

interessantes , n'en renferme guére qui ne se Irouvent ailleurs

en Scandinavie, soit dans la zone arctique, soit dans des

montagnes moins hautes situées dans d'autres parties de la Nor-

vége et en Suéde. Nous mentionnerons seulement ici VArtemisia

norvegica, et, en comprenant dans cette zone quelques montagnes

(iu centre de la Norvége, la Campanula barbata et la Saxifraga

hieraciifolia. Comme le Supplement ne renferme aucune espfece

caractéristique des monts Dovre, et que notre but n'est pas de

décrire ici la flore des montagnes de la Norvége, nous passerens

sous silence les espfeces qu'elle a de communes avec d'autres

zones de la Scandinavie.

3) La Norvége occidentale.

La cote occidentale de la Norvége jouit, comme on sait, d'un

climat heaucoup plus humide et plus doux que les autres parties

de la Scandinavie situées sous les mémes latitudes, el c'est å ces

conditions climatériques particuliérement favorables qu'il faut surtout

attribuer, non seulement que plusieurs espéces y croissent beau-

coup plus haut vers le Nord que dans les regions intérieures ou

plus orientales de la presqu'ile scandinave*), mais aussi que di-

verses espéces y ont leur limite septentrionale ou occidentale ab-

solue, comme elles ne se trouvent pas dans le reste de la Scan-

dinavie, mais appartiennent ti des contrées de l'Europe situées

plus au Sud ou au Sud-Ouest. Comme exemples, on a repré-

senté dans le Supplement les espéces ci-aprés, qui croissent

dans une ou plusieurs localités de la Norvége occidentale, mais

') D'aprés M. Schiibeler »Die Pflanzenwelt Norwegens«, le Hétre, sur la

cote occidentale de la Norvége, croit å l'état sauvage jusqu'å 60° 37'

Lat. N., et, comme arbre cultivé, porte encore des fruits murs å la lati-

tude de 63° 26'. Le Tilleul (Tilia parvifolia), comme arbre croissant å

l'état sauvage et arbre cultivé, atteint respectivement les latitudes de

C2° 9' et 66° 6'. L'Uex va jusqu'å 63° 7', et le Noyer denne des fruits

murs jusqu'å 63° 5'.
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n'ont élé trouvées nulle part ailleurs en Scandinavie *). A Tex-

ception de 3 espéces (marquées d'un *), qui ont été décrites dans

ces derniers lemps, et dont la distribution géographique nest

pas encore bien connue, toutes les autres appartiennent au sud-

ouest de l'Europe (Angleterre, France ou Espagne).

Asplenium marinum. *Hieracium filiforme.

Scierochloa procumbens. * — pulchellum.

*Carex brevirostris. Meum athamanticum.

— punctata. Conopodium denudatum.

4) Gottland et Oland.

C'est un fait bien connu que la vegetation de ces iles, qui

constituent le poste le plus avance de la Scandinavie vers l'Est,

diflfére de celle du reste de la presqu'ile scandinave beaucoup

plus qu'on ne serait porte å le supposer, d'aprés leur faible di-

stance de la cdte orientale de la Suéde, et que sur leur sol cal-

caire croissent un nombre relativement trés-considérabie d'espéces

qui ne se trouvent pas dans le reste de la Suode ni en Norvége,

mais seulement å des latitudes plus méridionales sur le continenteuro-

péen. Le Supplement renferme un grand nombre de planles ca-

ractéristiques de ces 2 iles, et, bien qu'il y en ait en réalité bien

davantage **), la liste suivante des espéces de Gottland et d'Oland

représentées dans le volume, donnera une idée suffisante des

particularités de leur flore:

*) Outre Jes précédenles , la cote occidentale de la Norvége compte un
assez grand nombre d'espéces caractérisliques; nous nientioniiprons,

comme les plus remarquables, les suivautes, dont celles marquées' d'uu
* croissent aussi en Danem;irk.

Hymenophj'llum Wilsoni. *Lysimachia nemorum
Carex binervis. *Primula grandiflora.

— salina. Erica cinerea.

*Luzula maxima. Chærophyllum bulbosum.
Scilla verna. Fumaria media.

Centaurea niara. *Hypericum pulchrum.
Cirsium canum. *llex Aquifolium.

Gentiana purpnrea. ^Chrjsospleuium oppositifolium.

Teucrium Scorodonia. *Vicia Orobus.
**) Voir le note p. 47.
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Cart'x oblusala.

— toraentosa.

Tofieldia calyculata.

Artemisia rupeslris.

— laciniata.

Inula ensifolia.

Linosyris vulgaris.

Globularia vulg. v. oelandica.

Plantago minor.

Thalictrura Kochii.

Anemone silvestris.

Puliialilla patens.

Adonis vernalis.

Rannnculus illyricus.

— ophioglossifolius.

Arabis Gerardi.

Braya supina.

Hclianthemum oeiandicum.

Fumana procumbcns.

Viola elatior.

Gypsopbila fasligiata.

Potentilla frulicosa.

Coronilla Eraerus.

Parrai les espéces représenlées dans la troisiéme livraison

supplémentaire de la Flora Danica, nous signalerons les suivanles

en les accompagnant de quelques remarques.

PI. 125. Trisetum agrosiideum Fries. Cette plante a d'abord

été prise pour une varieté du T, subspicaium^ et décrite comme

telle (Nov. Aet. Ups. V. XI, p. 2) par feu M. L. L. Læstadius,

auquel on doit sa découverte, ainsi que celle de tant d'autres

espéces rares de la Laponie. M. le professeur E. Fries a montre

plus tard (Nov. Mant. 3, p. 4) qu'elle devait étre regardée comme
une espéce å part, å cause de plusieurs caracleres imporlants qui

persistent par la culture. D'un autre coté, elle se rapproche du

r. flavescens, dont elle se dislingue cependant facilement.

Cette espece n'a jusqu'ici été trouvée que dans des localités

trés-éloignées les unes des autres. De la Laponie, oii elle croit

en plusieurs endroits le long des fleuves, dans les districts de

l'Est (Torneå Lappmark), a sa station connue la plus voisine

vers l'Est, la presqu'ile de Kanin dans la Russie septentrionale*),

on corapte déjå une distance considérable (env. 20 degrés de lon-

gitude); elle a ensuite été observée plus loin vers l'Est, en Sibérie

(T. sibiricum Rupr.); mais la distance entre ses stations, dans la

direction Nord-Sud, est encore plus grande. Jusqu'a present, en

*) En supposant, ce qui, d'aprés la description, semble étre probable, que

!e T. sibiricum Rupr. soit un synonyme de notre plante.
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effet, on ne la pas rencontrée dans l'Europe centrale, et nous la

retrouvons seulement dans les Pyrénées, oii, en 1861, elle a été

découverte par M. l'Abbé de Miégeville dans la region alpine

aux environs de Baréges. Les exemplaires des Pyrénées que j'ai

eus sous les yeux sont, il est vrai, un peu différents de ceux de

la Laponie; mais, jusqu'å plus ample informe, je dois admettre que

la plante des Pyrénées, qui a été déterminée et décrite par feu

M. J. Gay (BuU. Soc. bol. Fr. VIII, p. 449), est une forme, lé-

gérement raodiGée par Tinfluence de la localité, de la méme espéce

qui croit dans le nord de l'Europe et en Asie, et nous avons ainsi

entre ces deux stations une distance de 25 degrés de latitude.

PI. 126. Arctophila pendulina (Læstad. in Wahlenb. fl. Suec.

add. p. 1085 s. Glyceria). De méme que la précédente, cette

espéce a également été découverte par M. Læstadius dans le

Torneå Lappmark. Elle apparlient å un genre ou å un sous-genre

du Glyceria, qui est surtout représenté dans la flore des hautes

latitudes, en partie dans celle de la Russie septentrionale et de la

Sibérie, dont M. Ruprecht (Fl. Samoj. p. 62—63, PI. 4—6) a

décrit plusieurs espéces, en partie dans la flore arctique de l'Araé-

rique du Nord et du Gronland.

M. Ruprecht sépare l'espéce représentée ici (Arctophila Læ-

stadii Rupr.) de celles décrites et représentées par lui, et fait

observer que l'espéce du méme genre trouvée en Gronland, qui

est reproduite sur la PI. 2343 de la Flora Danica, est a tort dé-

signée sous le nom de Poa pendulina (Læst.) J. Vahl. La plante

du Gronland est non seulement tres-diflFérente par Phabitus de

celle qui est représentée ici, mais divers caractéres importants

s'opposent aussi absolument å leur reunion. Le nom spécifique

de „pendulina" devant étre reserve å l'espéce de Læstadius, il

sera nécessaire de donner un nouveau nom au Poa pendulina

J. Vahl du Gronland. M. Ruprecht l'a , cependant non sans

quelques doutes, rapporté å son A. remotiflora^ de l'ile de Kol-

gujew, mais la description, aussi bien que la figure, indique une

espéce assez difFérente de celle du Gronland. Peut-étre que la plante

du Gronland pourrait plutot étre rapportée au G. laliflora Rupr.,

mais la description de celle-ci est trop courte, et l'exemplaire re-

présenté, trop jeune, pour permettre de decider quelque chose å

eet égard. En outre, comme aucune des espéces arctiques de

l'Amérique du Nord, autant qu'il est possible d'en juger par les
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descriptions, ne peut otro rapportée h celle du Gronland, j'ai

donné å cetle derniére le nom d'Arctophila effiisa^ lequel fait allu-

sion a la direclion fortemeni inclinée ou mcme pendante des

branches de la panicule^ disposition qui rappelle assez le Milium

effusum.

PI. J28. Polemonium roeruleum *campanulatum Th. Fr. Celte

espece a d'abord élé trouvoe par M. Th. Fries sur les rives du

Vesterelven, a Varanger (Finmark oriental); d'aprés M. Norman
(loc. spec. nat. p. 47), elle n'est pas rare dans l'intérieur du Fin-

mark, tandis que l'espéce principale (P. coeruleum L.) est com-

mune dans le Finmark jusqu'å 70° 30' de Lat. N. et une hauteur

de 7—8000 pieds au-dessns du niveau de la mer. Quant å

savoir si l'espece représentée ici doit conserver la place modeste

qui lui a élé assignée par l'auleur, comme varieté du P. cæru-

leum, OU si elle doit étre élevée au rang d'espece distincte, c'est

la une question a laquelle on peut répondre différemraent; en tout

cas, les caracléres sur lesquels M. Fries s'est fonde pour en

établir la separation, sont suffisanls pour lui assurer une place

eminente comme un des ornements de la flore arctique, et lui

consacrer une planche de la Flora Danica.

PI. 137. Stellaria alpestris Fr. Dans son aspect, cette plante

présente une certaine ressemblance avec le S. horealis Hartm., tandis

que, par les caractéres, elle se rapproche davantage du S. longi-

folia Fr. , dont elle a aussi été considérée comme une varieté par

M. Hart man et autres auteurs; mais elle semble cependant étre

bien distincte de ces deux espéces.

M. Fries en fait une espece caractéristique de la zone arc-

tique et assez fréquente notamment en Laponie; toutefois, elle a

ultérieurement été trouvée plus au Sud dans les montagnes de la

Norvége, et les exemplaires représentés ici ont été recueillis par

feu M. le professeur Blytt å Kongsvold , dans les monts Dovre.

PI. 138. Rubus idæus /S, anomalus Arrh. (Leesii Bab.). Cette

plante constitue moins une espece distincte , comme le suppose

M. Babington, qu'une varieté remarquable de la forme type

R. idæus, dont elle différe surtout par les feuilles, qui, sur

les pousses sté»'iles (souvent aussi ^ la parlie inférieure des

branches floriferes) sont trifoliolées (avec de folioles å pétiole trfes

court OU presque sessiles, obtuses ou arrondies), et, sur les

branches floriferes (surtout vers le haut), entiéres, réniformes,
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sinuées-dentées ou trilobées, et par la reunion des fleurs en utie

panicule aphylle. Sur les exemplaires que j'ai examinés, j'ai en

outre Irouvé que le caiice se compose ordinairement de 8 sépales,

alternativement grands et petits, rarement de 7.

Jusqu'å present, cette forme n'est connue que de la Suéde,

la Norvége, TAngleterre et TAllemagne septentrionale; dans toutes

ces localités, elle n'a été trouvée qu'en petite quantité, et est

évidemment issue d'un individu isolé. M. le docteur P^ocke la

mentionne d'une maniére speciale*); il n'cn fait pas une espece

dans le sens ordinaire du mot, mais la regarde, soit comme une

forme, limilée a quelques exemplaires, d'une generation antérieure

de Rubus idæus possédant les caracteres qui distinguent la forme

jS, mais qui ont disparu peu å peu pour faire place a d'autres,

soit comme un précurseur d'une nouvelle espece qui est en train

de se separer de l'espéce principale. En ce qui concerne la pre-

miere de ces hypotheses, je ne sache rien qui puisse servir k

l'appuyer, comme il n'existe pas de témoignage qu'il ait été ob-

servé chez le R. idæus, depuis qu'on I'a connu et décril, des

caracteres autres que ceux que nous considérons encore, malgré

quelques modifications legeres, comme distinctifs de l'espéce*^).

"tjber Hubus Leesii Bab.» Jenaischer Zeitschiilt B. V. H. 1.

M. F. Areschoug (sur le Rubus idæus, ses afflnités etc., Bot. Not. 1872)

pense que le Fiamboisier n'est pas originaiiement une espece euiopé-

enne , mais qu'il en faut chercher la patrie, soit en Amérique, comme
étant le seul représentant en tuiopc d'un groupe dont la majeure partie

appartient å la flore de l'Amérique du Nord (p. ex. le R. borealis, le R.

strigosus etc), soit peut-étre, comme plusieurs cspéces américaines ii

feuilles composées qui s'en rapprochent, au Japon, oii croissent, outre

les R. idæus et strigosus, d'autres espéces voisines; il est de plus dis-

posé å regarder les espéces å feuilles composées comme des lormcs

dérivées d'espéces primitives å feuilles enliéres, et (suivant la pre-

miere hypolhése de M. Focke) t^ prendre le R. idæus anomalus pour

une forme revenue ti un type originaire a feuilles entiércs, ou peut-étre

pour la souche méme du R. idæus. Je ne saurais me ranger h cette

opinion
,

qui me parait reposer sur des suppositions plus ingénieuses

que vraisemblables, centre lesquelies on peut éle\er plus d'une objection.

Que le R. idæus ne se rencontre que tres -rarement dans l'Amérique

du Nord , mais qu'il soit au contraire tres répandu dans l'Europe sep-

tentrionale, beaucoup plus assurément que dans aucune autre partie

du nionde, et qu'il ait, comme il senible, été connu en Europe des l'an-

tiquité, ce sont \k des circonstances qui ne parlent pas en faveur de
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Quant a la secoiide hypolhfcse
,

quc M. Focke semble préférer,

c'esl a Tavcnir a noiis apprendre si celle forrae conlimiera a se

propager, el si elle conservera ou acccriluera encore davaiitage

ses caractéres propres, de maniferc ;i mériler d'clre classée comme

une espece a pari. A eet égard, il sera nécessaire de faire des

essais de cullure afin de savoir si elle conserve ses trails dislinc-

tils, OU si elle revienl a la forme lype. Mais, comme celle forme

n'a été observée que dans un pelil nombre de localilés el en

exemplaires isolés, el que, dans ses caracU-res principaux, elle

est identique au R. idæus, il sera plus prudenl d'en faire pro-

visoiremenl une varieté de ce dernier, conformémenl a de nom-

breuses analogies tirées de varietés a feuilles enliéres tant sau-

vages que cultivées (par ex. la Valeriana officinalis var. inlegri-

folia , la Fragaria vesca var. monophylla, les varietés a feuilles

entiéres du Juglans regia, du Robinia Pseudacacia, etc), que lous

les bolanistes s'accordent a considérer comme des varietés, el

nw> comme des espéces dislinctes ou comme sources des formes

a feuilles composées dont il s'agil.

PI. 146. Pulsatilla vulgaris var. ylabra Nordst. Celle varieté

a été trouvée å Sandhem, dans le Veslergolland, par M. O. Nord-

stedt, qui l'a décrite dans le Bol. not. 1866, p. 76. Elle se

distingue par ses sépales tout blånes el par l'absence complete de

poils, qui laisse aux feuilles leur couleur verle, tandis que celles

de l'espéce principale sont tres poilues, et présenlent par suite une

teinte grisålre caractéristique; méme les fruits, qui, chez cette

derniére, sont, ainsi que le style, recouverls d'une couche épaisse

de longs poils blånes, sont chez celle varieté entieremenl glabres,

å Texeption de la parlie supérieure de Tovaire, qui est légerement

poilue. M. Nordstedt fait observer que cette remarquable varieté

non seulement n'a subi aucun changement aprés 10 arinées de

rhypolhése d'aprés laquelle cette plante serail venue en Europe, soil de

l'Amérique du Nord, soit du Japen. Quant å l'asseition qu'une espéce

isolée appartenant il un groupe dominant dans une parlie du monde, ne

pourrait étre considérée comme originaire daus une autre partie, elle ne

saurait guére se justifler, puisque, dans ce cas, par ex., ni le Ribes

Grossularia, ni le Solidago Virga aurea ne seraient des espéces euro-

péennes. Enfin la derivation des espéces h feuilles composées d'un type

i\ feuilles entiéres, me parait devoir conduire å des conséquences dan-

gereuses pour toute delimitation d'espéces.
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culture, mais aussi que des exemplaires provenant de graines

semées dans le Jardin Botanique de Lund, ont toujours con-

servé le mérae aspect et les mémes caracleres que la plante

sauvage.

PI. 153— 162. Les espéces de Hieracium représentées sur ces

planches ont loutes été dessinées d'aprés des exemplaires origi-

naux de M. M. E. Fries et Lindeberg; elles sont en partie

nouvelles . en partie des especes non reproduites jusqu'ici de ce

genre si richement représenté dans les montagnes de la Suede et

de la Norvége. Les descriptions données dans le texte sont

basées sur les nombreux matériaux qu'on doit aux deux botanistes

susnommés, qui ont fait une etude monographique du genre Hie-

racium (voir: Symbolæ ad historiam Hieraciorum, Upsaliæ 1848, et

Epicrisis generis Hieraciorum, Ups. 1852, de E. Fries; Hie-

racia europæa exsiccata curantibus E. Fries et F. Lagger, et

Hieracia Scandinaviæ exsiccata fase. 1—2 de C. J. Lindeberg),
de sorte qu'il suffira de renvoyer a ces sources pour les détails

relatifs aux especes.

PI. 163. Orchis militaris L. L'espece représentée ici est

complélement différente de VO. purpurea Huds, (O. fusca Jacq.),

qui croit en Danemark, dans quelques localités. Ces deux espéces

sont cependant Tune et l'autre appelées O. militaris, et comprises

dans l'espece linnéenne du méme nora; mais comme celle qui

nous occupe se rapproche, par sa description (Fl. Suec, Aet.

Upsal. et iter Oland.), beaucoup plus de l'espece principale de

Linné (O. militaris or), et qu'elle croit aussi bien dans l'ile d'OIand

que dans plusieurs localités de la Suéde, tandis que VO. purpurea

Huds. (O. militaris /S et d), qui se rencontre cå et lå dans l'Eu-

rope méridionale, n'a pas encore été observé en Suéde, c'est å

tort, il me semble, que plusieurs auteurs ont donné spécialement

å cette derniére plante le nora principal de Linné (O. militaris),

de sorte qu'il n'y a pas de raison pour mettre de coté le nora

linnéen d'O. militaris, et choisir avec M. Reichenbacb, pour l'espece

représentée ici, celui moins ancien de O. Rivini Gaud,; aussi Tai-je

avec Godr. et Gren., désignée sous le nora d'O. militaris L. (ex-

clus. Varr. /J, y, J, «).

PI. 165. Platanthera obtusata Lindl. Cette espéce, décou-

verte pour la premiere fois en Scandinavie, il y a peu d'années,

et trouvée seulement dans une localité (Kaafjord dans le Finmark
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occidental), a été dessinée d'aprus des i'xcmplaires recueillis et com-

muniqiiés par Al. Tli. Fries. Comme l'a déja fait remarquer

M. E. Fries (Nov. mant. 3, p. 131), les exemplaires du Fin-

mark difleretit assez notablemenl du dessin de la plante de

Lindley dans la Fl. Arner. bor. de Hooker PI. 199: c'est pour-

quoi, je ne saurais dire avec cerlilude s'il faul recotinaitre la de-

termination, faile d'abord par M. Fischer, et adoptée plus lard

par M.M. E. F'ries, Blytl et E. Fries, de la plante du Fin-

mark comme P. obtusata, ou si nuus n'avons pas plutot afTaire a

une espéce nouvelle, différente du P. obtusata Lindl. de l'Amé-

rique du Nord. Mais, en l'absence d'exemplaires originaux de

la plante de IJndley-Hooker, je n'ai pas cru devoir m'écarter de

la denomination adoptée jusqu'ici, et j'ai provisoirement designe la

plante en queslion sous son ancien nom dans le texte de lu

Flora Danica.

PI. 168. Carex macilenta Fr. Cette plante a dabord été

raenlionnée par M. E. Fries (Bol. nol. 1844, p. 23) comme fai-

sanl partie d'une serie de Carex trouvés par M. M. N. Blytl

dans la Norvége méridionale el designes provisoirement sous le

nom commun de „Carices Blyltii", nom qui s'applique seulemenl ii

l'auteur de la découverte et å la localité, mais qui n'indique nulle-

menl que ces Carices auraient été ranges sous une seule espéce.

M. Fries dit expressémenl, au contraire, qu'un examen plus ap-

profondi fera voir que ces 3 formes, voisines des C. loliacea,, ca-

nescens et tenuiftora^ sonl ou des varietés particuliéres des 3 espéces

ci-dessus , ou peut-élre méme des espéces distinctes, el, dans

ses écrils postérieurs, il a adopté celle derniére opinion en rap-

porlanl au C. tenella Schk. la forme la plus voisine du C. loliacea,

el en décrivanl les 2 aulres comme des espéces nouvelles sous

les noms de C. vitilis el de C. macilenta Fr. Celle derniére,

l'espéce représenlée ici, M. Fries, aprés Tavoir toul d'abord mise'

å coté du C. tenuiflora, esl mainlenanl enclin å la grouper, avec

le C. vitilis, autour du C. canescens, et elle semble consliluer

une forme inlerraédiaire entre les C. lenuiflora et loliacea, d'une

pari, el les C. canescens et vitilis, d'aulre part, en se rapprochanl

toulefois davantage de celle-ci. M. Harlman, qui en faisail an-

lérieuremenl une varieté du C. lenuiQora, a aussi reconnu mainle-

nanl qu'elle esl plus voisine de C. canescens, car il la designe

sous le nom Je C. canescens var. subloliacea. Celle espéce, qui
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n'a pas élé observée hors de la Laponie *) et de la Norvége, est

représentée et décrite dans les „Cyperac. Scand." de M. An-

dersson PI. IV, Fig. 35, figure trés-exacte pour les analyses,

mais qui ne donna pas une image claire de lenserable de la plante,

et, pour ce motif, j'ai cru convenable d'en donner ici une repré-

sentation compléle.

PI. 169— 172. L'observation el la delimitation plus tranchée

des espéces de Sparganium représenlées ici dalent des vingt

OU trenle derniéres années, bien que lune d'elles, le .S. natans

(PI. 170), comme l'a fait voir M. E. Fries, soit une cspéce lin-

néenne, Linrié, dans la description de son S. natans (Fl. lapp.),

ayant évidemment vise Tespéce reproduite ici, tandis que le noin

de natans a été appliqué par des botanisles postérieurs au ^>.

minimum (Bauh.) Fr. répandu dans toute l'Europe, lequel y répond

bien moins que la plante du Nord, qui croit dans les fleuves

(„Flotagras), et atteint jusqu'å 12 pieds de longueur. Que le

veritable S. natans ait pendant si longtemps passé inapercu, et

que le nom en ait été appliqué a une espéce toute difiFérente, cela

est dA en partie å la circonstance que Linné lui-raéme a rapporté

cette derniére au S. natans comme var. /S, en ajoutant toutefois

une remarque qui semble indiquer que l'assimilation faite par lui

de ces 2 plantes å une méme espéce n'était que provisoire, et

qu'il avait des doutes sur la justesse d'une reunion qu'on ne

saurait plus défendre aujourd'hui, aprés que les recherclies des

derniers temps ont répandu une plus grande lumiére sur les parti-

cularités de toules les espéces de ce genre. Que la delimitation

linnéenne des espéces dans le genre Sparganium ait en general

élé trop large, c'est ce dont lémoigne la reunion sous une espéce

unique (S. erectum) de deux plantes entiérement différentes, les Sp.

ramosum et simplex.

Toules les espéces de Sparganium représenlées ici, de méme
que le Sp. hyperboreum (Fl. dan. PI. 2792), qui a également été

trouvé au Gronland, appartiennent aux lacs el aux fleuves de la

flore arctique-alpine; cependant les S. fluitans.) natans et affine ont

aussi élé observés plus au Sud dans la Suéde centrale, et ce

M. P'ries indique comme synonyme le C. Lapponica Lan£
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(leriiier, peiil-etre dans rAllemagne du Sud*); par contre, oti n'eii

a trouvé aiicuri oii Danemark.

Bien qiie plusieurs de ces espfeces aietit élc conleslées, il

semble cependant étabii, aprés les observations faites avec soin

sur des exemplaires vivants par des botanistes comme M. M. E.

Fries, Læsladins, Angstrom, Larsson etc, qu'elles sont

toutes bien distincles les unes des autres , et ne peuvent étre

réunies avec les espéces méridionales Sp. minimum et simplex. Les

caractcres indiqués pour chacune d'elles dans la Flora Danica sont

essenliellement bases sur l'étude d'exemplaires authentiques com-

mnniqués par M. M. Fries et Ångstrom, el sur les descriptions

détaiilées des espéces données par ces auteurs (Summa Veg. Scand.

Vol. <J, Bot. notiscr), de sorte qu'il rae suflira de renvoyer å ces

écrits.

PI. 173. Najas flexilis (Willd.) Rostk. et Schmidt. Celle

plante n'a été Irouvée que dans une seule localité de la Scandi-

navie, savoir k Hederviken, dans l'Upland, oii elle a seulemenl été

découvertc on 1849, et, dans le reste de l'Europe, elle n'a été

observée que dans un endroit en Ecosse, et dans quelques lacs

de rAllemagne du Nord, tandis quelle croit ca et lå dans TAmé-

rique de Nord. Cette distribution si irréguliére doit engager les

botanistes å la chercber dans les points intermédiaires.

P. 174. Salix versifolia Wahlenb. M. M. Wimmer {Sal.

Europ. p. 46, sous le noni de S. Lapponum-myrtilloides) et

Andersson (DC. Prodr. XVI, 2, p. 232) regardent cette espece

comme une forme hybride des S. myrtilloides et Lapponum, en

compagnie desquels elle a été Irouvée en Laponie, dans la Suéde

septentrionale et en Norvége.

PI. 175. Salix Læstadiana Hartm. (S. canescens Fr., non

Willd.). Cette espéce, qui par l'habitus ressemble au S. lanceo-

lata Fr. et au S. oleæfolia Vill., mais par les caractéres se rap-

proche davantage, d'une part, du S. lapponum, et, d'aulre part,

du groupe Caprea, est également désignée par M. M. Wimmer
(1. c.) et Andersson comme une forme hybride entre le S. lap-

ponum et quelques espéces du groupe Caprea.

*J 11 ne me semble pas en effet hors de doute que le S. affine de Schnitz-

lein, figuré dans Rchb. ic. fl. germ. JX, 417, puisse étre réuni avec le

(S. boreale Læst du haut Nord.
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PI. 176. Satix Amandæ And. (S. glauca puilala Fr.). De

méme que les précédentes appartenant å la Laponie, au Finmark

et aux monlagnes de la Norvége, cette espéce est regardée par

M. Andersson comme une forme hybride, å savoir du S. glauca

et du S. nigricans. Ses feuilles, comme celles du S. nigricans,

deviennent noires par la dessication.

Quant å savoir si la théorie d'hybridité qui a été apidiquée

au genre Salix plus qu'å tout aulre genre, un grand nombre de

nos anciennes especes de Saules ayant été ramenées å des formes

hybrides, peut étre acceplée dans toute i'étendue que lui ont

donnée M. Wimmer et, plus tard, M. Anderson et autres au-

teurs, c'est lå une question qui doit continuer a rester ouverte,

jusqu'å ce que des essais directs de croisement aient constaté

l'apparition d'individus, répondant aux formes réputées hybrides

existent dans la nature.

(Res. du BaU. de l'Acad. Roy. Daa. des scienc. et d. Lettr. p. 1874.)
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r.Vcad. de Toulouse. Serie 7, T. Vf.)

'.i2'.i. .N'oliec sur les Iravaux scieiitiliquos du Dr. N. Joly. Tou-

louse 1874. in folio.

7'he Literanj and Vhilosophical Society of Mandtester.

324. Meuioirs. l'liird Series. Vol. iV. London 1871.

825. Proceedings. XuJI. VIII— XII. iVlanclicster 1869— 73.

RI Observaiorio de Marina de la Cntdad de San Fernando, Cddiz.

326. Alinajiaque riåulico para 1875. J{arceloiia 1874. 4to.

Die K'on. Preussische Åhademie der Wissenbchiften za Berlin.

327. Monalsberichte. April & Mai 1874. Uerlin 1874.

Det Astronomiske Observatorium i Kiel.

328. As(ronomi.sche Nachrichlon. Nr. 2002— 2004.

I Mødet den 9«^® Oktober
(ra

:

M. le Dr. E. L. Bertheraiid . Secrétaire (jénéral de la Sociélé

de Clintatologie d' Alger.

329. Iagttagelser over Vextriget i Marokko. Ubservalions sur

le regne végétal au Maroc, par P. K. A. Schousboe. Edi-

tion francaise-latine établic jjar E.-L. Bertheraiid el aug-

menlée de la synonyniie acluolic par J. Lange. Paris 1874.

M. Delesse, Professeur a VÉcole des Mines et h VÉcole Nor-

ntale, et M. de Lapparent, Inyénieiir des Mines, Paris.

330. Revue de géologie, p. M. Delesse et AI. de Lapparent.

T. XP.

M. Hébtrt, Profesteur a la Facidté des Sciences de Paris.

:i31. Ondulalions de la craie dans le bassin de Paris, par M.
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Hébert. ( Hiiilcliti de la Soc. Gtol. de Fiaiice, J872).

Paris.

aS'Z. Alloculioii présideiitielle de M. Héherl dans la seance du

17 avril 1S73.

M. le Dr. Ernest Quetelet, Bruxelles.

333. Fiinérailles de L.-A.-J. Quetelet, seerétaire perpétuel de

LAcadéniio Hoyale de lielgique. Bruxelles 1874.

La Soci'été Entoriiologique de Belgique, Bruxelles.

;W4. Complc-iondu. N'^ 100 &. Serie II, N'^ 1— 3. Bruxelles

1874.

M. F. Foucaud de l'Espagneri/., Doctear en Médecine, Paris.

;335. Trailé du \isage et de ses inaladies culanées, p. Foucaud

de l'Espagnery. Paris 185.3.

336. Les eaux, poémc par Foucaud de lEspagncry. 3* Éd.

Paris 1863.

La Société Boianique de France, Paris.

3:-}?. Biillelin. T. XXF. 1&7J. Cuniples reiidus des seances,

1. Paris.

La Acadenda Nacional de Ciencias Exactas existente en la

Unirersidad de Cordova. Buenos Aires.

338. Boleli[i. Entrega I. Buenos Aires 1874.

J/. E. TI. von L'aui/t/fauer, Seerétaire perpétuel de la Société

Hollandaise des Sciences å Harlem.

339. Sur un niéléorogra[)he universel destiné aux observations

soiitaires, par E. 11. von Banmliauer. Harlem 1&74.

Il Ueul Coraitato Oeoiogico cCItaliu^ Roma.

340. IJollellino. iN'^o— 8. Uoma 1874.

La Societa Italiana di Antropoloijia e di Etnoloyiu, Firenze.

311. Archivio. Vol. IV. Fase, 2. Firenze 1874.

11 Sign. Conte Guido Viniercati^ Ingegnere Civile, a Firenze.

342. Rivista scientifico-induslriale. Luglio 1874. Firenze.

The British Association for the Adcancenient of Science, London.

313. Ueporl of llie 43'' meeting. London 1874.
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The liudcliffe Truslees^ Oxford.

311. Obsci\;ili()ns iii Ihe yearls?!. Vol. \XX[. Oxford 1874.

The Scottish Meteorological Society ^
Edinburgh.

Mb. Journal. J<itniary-.\[)ril 1874. Edinburgh,

The Leeds Philosophical and Literary Society.

34«. Keport for 1873—74. Leeds 1874.

Die Kais. Kim. Geologi.Hche Reichsanstalt in Wien.

347. AhhandJurigen. B. VII. II. 1— 2. Wien 1874. 4to.

348. Jahrbuch. Jahrg. 1874. B. XXIV. No 2. Wien. 4lo.

349. Verhandlungen. 1874. N"7— 11. Wien. 4lo.

UL R. Societa Agraria di Gorizia.

350. .Atti c Memorie. 1874. N. 12—16.

Die Koniijliche Bayerische Aki.demie der Wissenschaften zu

Miinchen.

361. Sitzungsberichle. Pliitos.- philol. Classe. 1873, II. VI.

1874, H. I-lll. iMalh.-phys. Classe. 1873, H. III.

1874. II. I— II. Munchen 1873—74.

Die Koniglieh Preussische Akademie der Wissenschaften zu Berlin.

352. Monalsbericht. Juni 1874. Berlin 1874.

Die Schlesische Gesellschaft filr Vaterldndische Cultur, Breslau.

353. 51''" Jahres Bericht. Breslau 1873.

3,54. AbhandluMgen. Phil. -hist. Abllieilung. 1873—74. Breslau

1874.

Die Phijsikalisch'Medicinische Gesellschaft in Wuizburg.

355. Verhandlungen. Xeuc Polge. B. VII. B. VIII, II. 1— 2.

Wiirzburg 1874.

Der Nalurwissenschaftliche Verein fiir Sachsen und Thiiringen

in Halle a. d. S.

356. Zeilschrift lur die gesanimlen Nalurwissenschaflen. Neue

Folge. Januar-Juni. Berlin 1874.

/-//•. Professor H. Handelmann, Kiel.

357. Vorgeschichlliche Steindenkmiiler in Schleswig- Ilolsleiii,

von II. Handelmann. II. 3. Kiel 1874. 4lo.
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Det Danske Meleoroloyishe Institut i Kjøbenhavn.

368. Bulletin météorologique du Nord. 1874. Juiilet-aout. —
Meteorologisk Oversigt 1874. >'" o & 8. Kjebeiiliavn.

La Reale Åccademia delle Scienze di Torino.

359. Atti. Vol. IX. 1873—74. Disp. 1—5. Torino.

La Commission Lnpériale Arc/iéolocjique a fSt.-Pétersbourg.

360 Compte-rendu pour les années 1870 et 1871. St.-Péters-

bourg 1874. 4to. Avec uii atlas in-fol.

Die Astronomische Gesellschaft, Leipzig.

361. Vierteljahrsschrift. Jahrg. IX. H. 3. Leipzig 1874.

Hr. Professor Dr. A. Kolliker^ in Wiirzburg.

362. Ueber den Bau und die systemalische Steilung der (j-A-

lun^ Umbellutaria. (Phys. -Medie. Gesellsch. Sitzung 2. Mai

1874).

The Meteorological Comnnitee of the Rotjal Society of London.

.363. Report for the year eriding 31" December 1873. Lon-

don 1874.

864. Report on the weather telegraphy and storm warnings.

London 1874.

La Direzione del Cosmos (Sign. Guido Cora), Via della Frovvi-

denza il, Torino.

.365. Cosmos. Vol. II. 1874. 11— I IL Torino. 4lo.

Le Museum d' Histoire Naturelle de Paris.

366. Nouvclles Arcliives. T. VIII. Fase. I— 4. T. IX. Fase.

1—4. Paris 1872-73. 4to.

Het Bataviaasch Genoolsckap van Kunsten en Wetenschappen.

367. Tijdschrift voor Indische Taal- , Land- en Volkenkunde.

Deel XXI. Allev. 1—2. 1873—74.

368. Notuien van de Vergaderingcn. Deel XI. No 2—4.

Batavia 1873— 74.

369. Codicum Arabicorum Calalogus. IJalavia 1873.

Messrs. Triibner & Co. , BooJcsellers, 57 Ijudgute Hill, London.

370. American and oriental literary Record. Nos. 104— 105.

London 1874. — 2 Bogkataloger.
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Det Astrononn'ake Ohservatoninn i Kiel.

371. Astrnnomischp Nachrichtcn. Nr. 1999- 2000 & Nr. 2005—
2009 samt Titel ok Register til 83"" BituJ.

I Mødet den 2Z^^ Oktober
fra

:

Die Konigliche Preussische Akademie der Wissenschaften zu Berlin.

872. Monatsberichle. Juli & August 1874. Berlin 1874.

Die Medicini.<ich-Natvrwissenschaftliche Gesellschaft zu Jena.

373. Zeilschrift. B. Vlir. Neue Folge. B. I. H. 3. Jena 1874.

M. F. Chahas, Chalon-sur-Saone.

374. L'ÉgyptoIogie
,

journal mensucl publié par F. Chabas.

1« Année. N« 9. Sept. 1874. 4to.

La Sociefh Geografica Italiana, Roma.

375. Bollellino. Vol. XI. Fase. 8—10. Roma 1874.

The Rot/al Geographical Society of London.

376. Proceedings. Vol. XVIFI. N"' IV—V. London 1874.

The Geological Society of London.

.377. Quarterly Journal. Vol.. XXX. Part 3. N" 119. Lon-

don 1874.

Hr. Josef Korosi, Director des sfafi.stischen Bureau' s der Stadt

Buda-Pest.

378. Welche Unterlagen hat die Statistik zu beschaflfen um

richtige Mortalitats-Tabellen zu gewinnen. Berlin 1874.

La Société Imperiale des Naturalistes de Moscou.

379. Bulletin. 1874. M 1. Moscou 1874.

Det Danske Meteorologiske Institut, Kjøhenhavn.

380. Bulletin météorologique du Nord. Sept. 1874. Fol. ohl.

La Lihrairie Gauthier~ Villars. 55^ Quai des Grands- Augustins.

Paris.

381. £n Bogkatalog.
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M. Bernard Quaritch^ Jiookseller, 15 Piccndilly^ London.

382. En Bogkatalog.

Det Astronomiske Observatorium i Kiel.

383. Aslronomische Nachrichlcn. Nr. 2010-2012.

I Mødet den 6*® November
fra:

VAccademia delle Scienze delVlstituto di Bologna

384. Memorie. Serie III. 1. III. Fase. 3— 4. T IV Tasc.

1—4, Bologna 1874. 4to.

385. Rendiconlo, 1873—74. Bologna 1874.

TJie Linnean Society of London.

386. Transaclions. Vol. XXVIII. Part Ihe 4"'. Vol. XXX.
Part thc i'K London 1873—74. 4to.

387. Journal. Botany. Vol XIV. Nos. 73—76. Zoology. Vol.

XII. No. 57. London 1873—74.

388. Additions to the library. Session 1872—78.

389. List of the Society. 1873.

The Edinburgh Oeological Society.

390. Transactions. Vol. II. P. III. Edinburgh 1874.

La Société Botanique de France, Paris.

391. Bulletin. T. XXI. 1874. Coraples rendus des seances,

2. Paris.

M. E. Hébert, Professeur h la Faculté des Sciences de Paris.

392 Calcaires å Moravica et Diphya-Kalk. (Soc. Géol. de

France, 3« serie, T. II, 1874).

M. le Dr. Stonislas Meunier, Aide-Naturaliste au Museum
d'Histoire Naturelle, Paris.

393. Cours de géologie comparée. Paris 1874.

La Société Batave de Philosophie Expérimentale de Rotterdam.

394. Programme 1874.
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La Société Entomologique de Belgique^ Bruxelles.

895. Compte-rendu. Série II. N*' 4.

// Sign. Conte Ouido Vimercati, Ingegnere Civile, Firenze.

896. Rivista scientifico-induslriale. Settembre 1874. Firenze

1874.

Det Danske Meteorologiske Institut, Kjøbenhavn.

397. Oversigt. 1874. Nr. 7 Æ 9.

Messrs. Triihner & Co., 57 Ludgate Hill, London.

398. En Bogkatalog.

Mr. Bernard Quaritch, Boohseller^ 15 Piccadilly^ London.

399. En Bogkatalog.

Det Astronomiske Observatorium i Kiel.

400. Astronomische Nachrichten. Nr. 1941, 1957, 1989—90

*fc 3013.

I Mødet den 20*^® November
fra:

La Société de Physique et d^Histoire Naturelle de Genh^e.

401. Mémoires. T. XXIII. Seconde partie. Geneve 1873—

1874. 4to.

The Roijal Irish Academy, Dublin.

402. Transactions. Vol. XXIV. Antiquities. Part IX. Vol.

XXV. Science. P. IV— IX. Dublin 1873—74. 4to.

403. Proceedings. Vol. 1. Ser. II. Nos. 4— 10. Dublin

1872—74.

U. S. Naval Observatory, Washington.

404. Meteorological Observations 1873. Washington 1874. 4to.

La Société Botanique de France, Paris.

405. Bulletin. T. XXI. 1874. Revue bibliographique, B.

Der Naturwissenschaftliche Verein von Neu- Vorpommern und

Riigen, Greifswald.

406. Fiinfler und sechster Jahrgang. Berlin 1873—74.

5
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Die KomgUch Bayerische Akademie der Wissenschafien zu

MU.nchen.

407. Silzungsberichte der philos.-philol. und hist. Classe. 1874.

H. IV. Munchen 1874.

L'I. R. Socieia Agraria di Gorizia.

408. Atti e Memorie. N. 24. 31 Dicembre 1872. N. 17 Æ 18.

Settembre 1874.

11 Real Comitato Geologico d'Italia, Roma.

409. BoUettino. 1874. N° 9 e 10. Roma 1874.

The Museum of Comparative Zoblogy at Harvard College, Cam-

bridge^ Massachusetts.

410. Illustrated Catalogue. N« VII. P. IV. N« VIII. P. 1.

Cambridge 1874. 4to.

411. Bulletin. Vol. III. .N° 7—10. Cambridge.

412. Annaal Report. 1872 & 1873. Boston 1873—74.

413. The organization and progress of the Anderson school of

natural history. 1873. Cambridge 1874.

The American Academy of Arts and Sciences, Boston, Mass.

414. Proceedings. Xew Series. Vol. I. Boston 1874.

The Smithsonian Institution, Washington.

415. Report 1872. V^'ashington 1873.

416. Smithsonian contributions to knowledge. Vol. XIX. Wash-

ington 1874. 4to.

417. Smithsonian miscellaneous collections. Vol. XI—XII. Wash-

ington 1874.

418. List of foreign correspondents. Jan. 1872. 4"* edition.

Washington 1872.

Professors James D. Dana and B. Silliman , New Haven,

Connecticut.

419. American journal. Third series. Vol. VIII. Nos. 43— 46-

New Haven 1874.

The Society of Natural Sciences of Buffalo, New York State.

420. Bulletin. Vol. II. Nos. 1—2. Buffalo 1874.
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The American Philosophical Society
,
for promoting uaeful know-

ledye, Philadelphia, Penns.

121. Proccedings. Vol. XIV. No. 92. Philadelphia 1874.

The Board of Public Education of the City of Philadelphia^

Pennsylvania.

422. 55"' UeporL 1873. Philadelphia 1874.

U, s. Oeological and Oeographical Survey of the Terrttories,

F. V. Hayden, U. S. Oeologist, Washington.

423. Miscellaneous Piihlications. No. 4. Synopsis of the Flora

of Colorado by Th, C. Porter and J. M. Coulter. Wash-

ington 1874.

Dr. J. M. Toner, Washington, D. C.

424. Contributions to the study of yellow fever, by J. M. Toner.

The Department of Agriculture, Washington.

425. Monthly Reports. 1873. Washington 1873.

The California Academy of Natural Sciences^ San Francisco.

426. Proceedings. Vol. III. 1867. San Francisco 1868.

Det Astronomiske Observatorium i Kiel.

427. Astronomische Nachrichten. Nr. 2014.

I Mødet den 4<^® December
fra:

De Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen te Haarlem.

428. Natuurkundige Verhandelingen. 3**^ Verz. Deelll, N°l—2.

Haarlem 1874. 4to.

429. Archives néerlandaises. Livr. 1— 3. La Haye 1874.

430. Prograrame pour l'année 1874.

De Directie van Teylers Stichting te Haarlem.

431. Archives du Muséé Teyler. Vol. III. Fase. 4. Haarlem

1874. 4to.

432. Verhandelingen rakende de natuurlijke en geopenbaarde

Godsdienst. Nieuwe Serie. 3''® Deel. Stuk 1— 2. Haar-

lem 1874.

5*
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Eet Provinciaal Utrechtsch Genootschap van Kunsten en Weten-

schappen^ Utrecht.

433. Verslag van het Verhandelde in de honderdste algemeene

Vergadering 1873. Utrecht 1873.

434. Aanteekeningen van het Verhandelde in de Sectie-Verga-

deringen 1873. Utrecht 1873.

436. I. C. G. Boot: De vita et scriptis jPetri Wesselingii, Tra-

jecti ad Rhenum 1874.

436. S. Muller: Geschiedenis der Noordsche Compagnie. Utrecht

1874.

Bet Koninhlijk Nederlandsch Meteorologisch Instituut te Utrecht.

437. Jaarboek voor 1870. Jaarg. XXII. Deel 2. Utrecht 1871.

Fol. obl.

De Koninklijke Natuurkundige Vereeniging in Nederlandsch

Indi'é te Batavia.

438. Natuurkundig Tijdschrift. Deel XXXII. 7''* Serie. Deel II.

AQ. 1—3. Batavia 1871.

The Zoologicai Society of London.

439. Transactions. Vol. VIII. Part 9- London 1874. 4to.

440. Proceedings. 1874. Parts 2— 3. London 1874.

La Société Botanique de Fra?ice, Paris.

441. Bulletin. T. XXI. 1874. Revue bibliogr., C. Paris.

La Société des Sciences Physiques et Naturelles de Bordeaux.

442. Extrait des procés-verbaux des seances. T. X. pp, IX—
XIX. Bordeaux.

Il Sign. Conte Quido Vimercati, Ingegnere Civile, Firenze.

443. Rivista scientiQco-industriale. Ottobre 1874. Firenze.

Die Kais. Kon. Central-Anstalt fur Meteorologie und Erdmagne-

tismus in Wien.

444. Jahrbiicher. Neue Folge. IX B. Jahrg. 1872. Wien

1874. 4to.

Hr. Prof. Dr. Kronig, Berlin.

445. Zwei Separatabdriicke von Kronigs : Das Dasein Gottes

und das Gliick der Mengchen. (Berlin 1874).
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Det Danske Meteorologiske Institut i Kjohenhavn.

446. Bulletin métcorologique du Nord. Oclobre 1874. — Over-

sigt over Vejrforholdene. 1874. Nr. 10.

La Librairie Gauthier-Villars, Qiiai des Auyustins, 56, Paris.

447. Bulletin trimestriel. III. 1874. Paris.

Det Astronomiske Observatorium i Kiel.

448. Astronomische Nachrichten. Nr. 2015—2016.

I Mødet den 18^® December
fra:

U. s. War Department, Surgeon Generars Office, Washington.

449. Catalogue of the Library of Ihe Surgeon General "s Office.

Voll. 1—3. Washington 1873—74. 4to.

El CoUegio de Belen de la Compania de Jesus en la Eabana.

450. Observaciones magnélicas y meteorologicas. Ano raeteoro-

logico de 1872. Habana 1874. Fol.

11 Sign. Capitano Cesare Settimanni, Firenze.

451. Supplement å la "Nouvelle théorie des principaux ele-

ments de la lune et du soleii« (Florence 1871). Flo-

rence 1874. 4to.

Il Sign. Conte Guido Vimercati, Ingegnere Civile, Firenze.

452. Rivista scientifico-industriale. Agosto e Novembre 1874.

Firenze.

Die Kaiserlich-K'dnigliche Geologische Reichsanstalt in Wien.

453. Jabrbuch. Jahrg. 1874. B.XXIV. Nr 3. Wien 1874. 4to.

Die Medicinisch-Naturwissenschaftliche Gesellschaft zu Jena.

454. Zeitschrift. B. VIII. N. Folge. B. I. H. 4. Jena 1874.

La Société Entomologique de Belgique, a Bruxelles.

456. Compte rendu. Serie II. No o. Bruxelles 1874.

La Société d^Agriculture, Eistoire Naturelle et Arts Utiles

de Lyon.

456. Annales. Serie IV^. T. i— o. 1871 & 1872. Lyon

1872—73.
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La Société Linnéenne de Lyon.

457. Annales. 1873. T. XX. Lyon 1874.

Pastor Hans Dahl^ Sognepræst til Skorup og Tvilum.

458 Dansk Hjælpeordbog af H. Dahl. H. 5. Kjebenhava 1874.

Det Astronomishe Observatorium i Kiel.

459. Astronomische Nachrichlen. Nr. 2017. i*
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(Fortsætlelso af Boglisten for 1874.

Oversigt

de lærde Selskaber, videnskabelige Anstalter
og offentlige Bestyrelser, fra hvilke det K. D. Viden-

skabernes Selskab i Aaret 1874 har modtaget Skrifter

samt

alfabetisk Fortegnelse over de Enkeltmænd, der i samme Tids-

rum have indsendt Skrifter til Selskabet, Alt med Henvisning

til foranstaaende Boglistes Numere.

Danmark.

Generalstabens topografiske Sektion, ved Chefen, Hr. Oberst

Klingsey. Nr. 99.

Det Danske Meteorologiske Institut, Kjøbenhavn. Nr. 17, 46, 59,

100, 116, 136, 151, 203, 204, 289, 358, 380, 397, 446.

Norge.

Det Kgl. Norske Frederiks Universitet i Kristiania. Nr. 1.

Videnskabs-Selskabet i Kristiania. Nr. 2— 3.

Det Meteorologiske Institut i Kristiania. Nr. 4.

Den Fysiografiske Forening i Kristiania. Nr. 5.

Sverig.

Byrån for Sveriges GeologiskaUndersokning, Stockholm. Nr.221— 28.

Ofverstyrelsen ofver Hospitalen, Stockholm, Nr. 317.

Kongiiga Vetenskaps och Vitterhets Samhalle i Goteborg. Nr. 264-

Universitetet i Lund. Nr. 252—253.
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Rusland.

L'Académie Imperiale des Sciences de St. Pétersbourg. Nr.218—219.

La Commission Imperiale Archéologique de St. Pétersbourg. Nr. 360.

L'Observatoire Physique Central de Russie å St. Pétersbourg.

Nr. 195, 196, 220.

Die Nicolai-Hauptsternwarle in Pulkowa. Nr. 7— 8.

La Société Imperiale des Naturalistes de Moscou. Nr. 11, 197,

318, 379.

La Société Imperiale d'Agriculture de Moscou. Nr. 12, J30, 178.

Storbritannien og Irland.

The British Association for the Advancement of Science, London.

Nr. 343.

The Royal Society of London. Nr. 171— 174.

The Meteorological Coramittee of the Royal Society, London.

Nr. 129, 301, 363, 364.

The Royal Geographical Society, London. Nr. 198, 302, 303, 376.

The Geological Society of London. Nr. 199, 304, 377.

The Zoological Society of London. Nr. 139, 140, 305, 306,

439, 440.

The Linnean Society of London. Nr. 386—389.

The Royal Observatory, Greenwich. Nr. 94.

The Trustees of the Radcliffe Observatory, Oxford. Nr. 344.

The Leeds Philosophical and Literary Society. Nr. 256, 346.

The Literary and Philosophical Society of Manchester. Nr. 324— 325.

The Royal Society of Edinburgh. Nr. 236, 237.

The Edinburgh Geological Society. Nr. 390.

The Scottish Meteorologicai Society, Edinburgh. Nr. 31, 345.

The Royal Irish Academy, Dublin, Nr. 402, 403.

Nederlandene.

Het Koninklijk Ministerie van Binnenlandsche Zaken, Nr. 295.

De Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam.

Nr. 61—65, 134.

De Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen te Haarlem.

Nr. 239, 247, 248, 428—430.

De Direclie van Teylers Stichling te Haarlem. Nr. 249, 431, 433.

Universitetet i Leyden. Nr. 179.
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La Sociélé Batavc de Philosophie Expérimentale de Rotterdam.

Nr. 394.

Het Provinciaal Utrechtsch Genootschap van Kunsten en Wetenschap-

pen, Ulrecht. Nr. 433—436.

Het Roninklijk Nederlandsch Meteorologisch Inslituut te Utrecht.

Nr. 250, 437.

Belgien.

L'Observaloirc Royal de Bruxelles. Nr. 32, 55.

La Sociélé Entomologique de Belgique å Bruxelles. Nr. 56, 98,

135, 141, 185, 205, 334, 395, 455.

Frankrig.

L'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres de l'Institut de France,

Paris. Nr. 244, 245.

L'Académie des Sciences de rinstitut de France, Paris. Nr. 246.

Le Museum d'Histoire Naturelle de Paris. Nr. 366.

La Société Botanique de France, Paris. Nr. 71, 233, 319, 337,

391, 405, 441.

La Société Linnéenne de Bordeaux. Nr. 34.

La Société des Sciences Physiques et Naturelles de Bordeaux.

Nr. 442.

La Société Nationale des Sciences Naturelles de Cherbourg.

Nr. 35, 36.

La Société d'Agriculture, Histoire Naturelle et Arts Utiles de Lyon.

• Nr. 456.

La Société Linnéenne de Lyon. Nr. 457.

La Société des Sciences de Nancy, ancienne Société des Sciences

Naturelles de Strasbourg. Nr. 142.

Schweiz.

La Société de Pbysique et d'Histoire Naturelle de Geneve. Nr. 401.

La Société Vaudoise des Sciences Naturelles, Lausanne. Nr. 73,

192, 316.

Die Naturforschende Gesellscbaft in Ziirich. Nr. 113.
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Tyskland.

Die Koniglich Preussische Akademie der Wissenschaflen zu Berlin.

Nr. 16, 45, 70, 131, 165, 215—217, 327, 372.

Die Physikalische Gesellschaft zu Berlin. Nr. 191.

Der Naturwissenschaftliche Verein zu Bremen. Nr. 180, 181.

Die Schlesische Gesellschaft fiir Valerlandische Cultur. Nr. 29,

30, 353, 354.

Die Naturforschende Gesellschaft in Danzig. Nr. 114.

Die Kaiserlich Leopoldinisch-Carolinische Deutsche Akaderaie der

Naturforscher, Dresden. Nr. 258.

Die Konigliche Gesellschaft der Wissenschaften zu Gottingen.

Nr. 52—53.

Der Naturwissenschaftliche Verein von Neu -Vorpommern und

Riigen, Greifswald. Nr. 406.

Der Naturwissenschaftliche Verein fiir Sachsen und Thiiringen in

Halle. Nr. 193, 356.

Die Naturforschende Gesellschaft zu Halle. Nr. 127, 128.

Die Medicinisch-Naturwissenschaftliche Gesellschaft zu Jena. Nr. 9.

54, 262, 373, 454.

Die Universilat zu Kiel. Nr. 263.

Der Naturwissenschaftliche Verein fiir Schleswig-Holslein, Kiel.

Nr. 125, 126, 241.

Det Astronomiske Observatorium i Kiel. Nr. 27, 42, 49, 67, 102,

123, 137, 170, 188, 209, 243, 294, 328, 371, 383, 400,

427, 448, 459.

Die Koniglich Sachsische Gesellschaft der Wissenschaften zu

Leipzig. Nr. 50, 51, 257.

Die Astronomische Gesellschaft in Leipzig. Nr. 10, 259, 307, 361.

Die Kon. Bayerische Akademie der Wissenschaften zu Miinchen.

Nr. 44, 68, 149, 308-312, 351, 407.

Der Verein fiir Kunst und Alterthum in Ulm und Oberschwaben.

Nr. 260—261.

Die Physikalisch-Medicinische Gesellschaft in Wiirzburg. Nr. 96,

152, 355.

Østerrig og Ungarn.

Die Kon. Bohmische Gesellschaft der Wissenschaften, in Prag.

Nr. 314, 315.
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Die Kais. Kon. Slernwartc zu Prag. Nr. 147.

Der Vcroiii liolimischer Clicmiker iti l'rag. Nr. 66.

Die Privatl)il)liolliek Sr. Majfsliit Kaisor Franz Joseph, Wien. Nr. 184.

Die Kais. Akademie der Wissenschaften in Wien. Nr. 19—22,

210—212.

Die Kais. -Kon. Cenlral-Anslalt fiir Meleorologie und Erdmagno-

lismus in Wien. Nr. 28, 444.

Die Kais.-Kon. Geologische Ueichsanslalt in Wien. Nr. 23— 25,

144—146, 213, 214, 347-349, 453.

Die Kais. -Kon. Zoologisch - Botanische Gesellschaft in Wien.

Nr. 153.

Das Kais.-Kiin. FIof-Mincralien-Cabinet in Wien. Nr. 148.

La Societå Agraria di Gorizia. Nr. 18, 47, 119, 166, 183, 206,

290, 350, 408.

Der Naturwissenschaflliche Verein fiir Steierraark in Graz. Nr. 69.

Der Verein fiir Natur- und lleilkunde zu Presburg. Nr. 240.

I lalien .

L'Accademia delle Scienze dell' Istituto di Bologna. Nr. 384, 385.

La Societå Italiana di Antropologia e di Etnologia, Firenze.

Nr. 150, 341.

La Societå Entomologica Italiana, Firenze. Nr. 75.

II Real Ministero delia Pubblica Istruzione, Roraa. Nr. 299.

La Reale Accaderaia dei Lincei, Roma. Nr. 74, 234.

Il Real Comitato Geologico d'Italia, Roma. Nr. 13, 132, 235,

300, 340, 409.

La Societå Geografica Italiana, Roma. Nr. 186, 375.

La Reale Accademia delle Scienze, Torino. Nr. 103, 133, 359.

Il Regio Osservatorio dell' Universitå di Torino. Nr. 104.

La Direzione del Cosraos, Torino. Nr. 14, 57, 191, 365.

Il Reale Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Årti, Venezia,

Nr. 189—190.

Spanien.

El Observatorio de Marina de la Ciudad de San Fernando, Cådiz.

Nr. 33, 138, 326.

Amerika.

The New York State Agricultural Society, Albany, New York State.

Nr. 76.
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The Peabody Inslitute of the City of Baltimore, JVIaryl. Nr. 287.

The American Academy of Arts and Sciences, Boston, Mass.

Nr. 277, 278, 414.

The Boston Society of Natural History, Boston, Mass. Nr. 77^

78, 269, 270.

The Buffalo Society of Natural Sciences, Buffalo, New York. Nr. 79^

273, 420.

The Museum of Comparative Zooiogy, at Harvard College, Cam-

bridge, Mass. Nr. 124, 410-413.

The Peabody Museum of American Archæology and Ethnology^

Cambridge, Mass. Nr. 80.

The Wisconsin State Agricultural Society, Madison, W. Nr. 275.

The Connecticut Academy of Arts and Sciences, New Haven,

Conn. Nr. 81.

The New Orleans Academy of Sciences, New Orleans, Louisiana.

Nr. 90.

The Lyceum of Natural History of New Vork- City. Nr. 279, 280.

The Academy of Natural Sciences of Philadelphia. Nr. 265, 266.

The American Philosophical Society, for promoting useful know-

ledge, Philadelphia, Pennsylvania. Nr. 267, 268. 421.

The Zoologicai Society of Philadelphia, Penns. Nr. 286-

The Board of Public Education of Philadelphia, Pennsylvania.

Nr. 87, 422.

The Institution for the Education of the Deaf and Dumb and the

Blind, Sacramento, Caiifornia. Nr. 88.

The .Academy of Science of Saint Louis, Missouri. Nr. 82.

The Peabody Academy of Science, Salem, Mass. Nr. 281, 282.

The Essex Institute, Salem, Mass. Nr. 92, 271.

The Caiifornia Academy of Natural Sciences, San Francisco.

Nr. 272, 426.

The Smithsonian Institution, Washington. Nr. 86, 283, 415—418.

U. S. Department of Agriculture, Washington. Nr. 425.

U. S. Naval Observatory, Washington. Nr. 404.

U. S Department of the Navy, Washington Nr. 276.

U. S. War Department, Office of the Chief Signal Officer. Nr. 89.

U. S. Surgeon General's Office, Washington. Nr. 449.
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U. S. Geologicai and Geographical Survey of Ihe 'rerrilories, Wash-

ington. Nr. 83, 84, 284, 285, 423.

La Sociedad Mexicana de Historia Natural, Mexico. Nr. 93.

El Collegio de Belen de la Corapania de Jesus en la Habana.

Nr. 450.

Fl Museo Publico de Buenos Aires. Nr. 43.

La Academia Nacional de Ciencias Exactas existente in l;i Univer-

sidad de Cordova, Buenos Aires. Nr. 338.

Asien.

The Geological Survey of India, Calcutta. Nr. 175— 177.

De Koninklijke Naluurkundige Vereeniging in Nederlandsch Indié

te Batavia. Nr. 251, 438-

Het Balaviaasch Genootscliap van Kunsten en Welenschappen,

Batavia. Nr. 37—39, 296-298, 367—369.

Afrika.

The Royal Observalory, Cape of Good Hope, Cape Town. Nr. 95.

Agardh, J. G., Prof. Dr., Selsk. udenl. Medl., Lund. Nr. 230.

Baumhauer, E. H. von, Sekretær ved de Hollandsche Maat-

schappij der Welenschappen te Haarlera. Nr. 339.

Bertherand, Dr. E. L., Sekretær ved La Sociélé de Climatologie

d 'Alger. Nr. 329.

Chabas, F., Chålons-sur-Saone. Nr. 374.

Conklin, Wil!. A., Direktør for Central Park Menagerie, New-

York-City. Nr. 40.

Dahl, Hans, Sognepræst til Skorup og Tvilum. Nr. 202, 458.

Dana, James D., Professor, New Haven, Connecticut. Nr. 91j

274, 419.
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Delesse, Prof. a l'ÉcoIe des Mines, Paris. Nr. 330.

Diefenbach, Lorenz, Prof. Dr., Frankfurt am Main. Nr. 313.

Draper, Henry, M. D., Prof. in Ihe Univ. of New York. Nr. 26.

Diimmler, Ferd,, Verlagsbuchhandler, Berlin. Nr. 291.

Edlund, E., Prof. Dr., Selsk. udenl. Medl., Stockholm. Nr. 231.

Ellis, Alex. J., Esq., London. Nr. 201.

Erdmann, Edv., Geolog vid Sveriges Geologiska Undersokning,

Stockholm. Nr. 229.

Faesy & Frick, Buchhandler, Graben 22, Wien. Nr. 293.

Foucaud de I'Espagnery, F., Dr. en Méd., Paris. Nr. 335, 336.

Gauthie r- Villars, Libraire, Quai des Augustins 55, Paris.

Nr. 120, 187, 381, 447.

Haan, D. Bierens de. Prof., Selsk. udenl. MedL, Leiden. Nr. 97,

541—164.

Handelraann, H,, Professor i Kiel. Nr. 357.

Hayden, F. V., U. S. Geologist, Washington. Nr. 85, jfr. Nr. 83,

84, 284, 285, 423.

Hébert, Directeur du Laboratoire Géol. å la Sorbonne, Paris.

Nr. 72, 331, 332, 392.

Joly, le Dr. N., Prof. å la Fac. des Sciences de Toulouse.

Nr. 320—323.

Kolliker, A., Prof. Dr., Wiirzburg, Nr. 182, 362.

Ko ro si, Josef, Director des statist. Bureau's der Stadt Buda-

Pest. Nr. 378.

Kronig, Prof. Dr., Berlin. Nr. 445.

Lap pa rent, M. de, Ingénieur des Mines. Paris. Nr. 330.

Lassen, Chr., Prof., Selsk. udenl. Medl., Bonn. Nr. 6.

Meunier, le Dr. Stanislas, Aide-Naturaliste au Museum d 'Histoire

Naturelle, Paris. Nr. 393.

Moller, I. D., Wedel, Holstein. Nr. 122.

Peters, C. A. F., Prof. Dr., Selsk. udenl. Medl., Kiel. Nr. 117.

Pettersen, Karl, i Tromse. Nr. 238.

Quaritch, Bernard, Bookseller, 15 Piccadilly, London. Nr. 41,

121, 169, 208, 292, 382, 399.

Quetelet, le Dr. Ernest, Bruxelles. Nr. 333.

Raymond, Rossiter W., U.S. Commissioner of Mining Statistics,

Washington. Nr. 288.
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Seltimnnni, Cesare, Capitano. Firenze. Nr. 451.

Silliman, H. , Professor, New Haven, Connecticut. Nr. 91,

274, 119.

Targioni Tozzetti, Adolfo, Professor i T-'irenzc. Nr. 105— 112.

Toner, Dr, J. M., Washington. Nr. 424.

Tornberg, C. J., Prof. Dr., Selsk. udenl. Medl., Lund. Nr. 232.

Trubner Æ Co., 57 Ludgalc Hill, London. Nr. 48, 60, 101,

167, 168, 207, 242, 370, 398.

Ulivi, Giotto, Parroco a Gricignano in Mugello. Nr. 255.

Vira er ca ti. II conte Guido, Ingegnere Civile, Firenze. Nr. 15,

58, 115, 143, 254, 342, 396, 443, 452.

Vogel, Dr. H. C, Astronom der Sternwartc zu Bolhkamp bei

Kiel. Nr. 118.

Wright, Arthur W., Prof., Boston, Mass. Nr. 200.







1894. October.





t^74. IVovember.





1874. December.

i



nmc\ Januar 12. 26. m« ••

872. Februar 9. 23. ^0. 1.
Harts 8. 22.

Oversigt

over det

Kongelige Danske

Videnskabernes Selskabs

Forhandlinger

og

dets Medlemmers Arbejder

i Aaret 1873.

kjobeuhavit.

Iliancu Lunos Bogtrykkeri ved F. S. .lluhle.







1872. — M 1.

Det Kgl. Danske Videnskabernes Selskabs Medlemmer

ved Beg-yndelsen af Juni 1872 S. (3)-(9).

1. Mødet d. 12. Januar. Oversigt S. (lO)-(ll).

2- Mødet d. 26. Januar. Oversigt S. (11)-(12).

3. Mødet d. 9. Februar. Oversigt S. (13)-(27).

4. Mødet d. 23. Februar. Oversigt S. (27)-(33).

5. Mødet d. 8. Marts. Oversigt S. C33)-(34).

6. Mødet d. 22. Marts. Oversigt S. (35)-(36).

I Lorenz: Bestemmelse af Varmegrader i absolut Maal. . . S. 1-21.

Julius Thomsen: Iagttagelser, som tyde paa, at Affinitetens

Størrelse i forskjellige kemiske Processer maa opfattes

som Multipla af fælles Konstanter S. 22-36.

.4. F. Ittehren: Et Par Bidrag til Bedømmelse af den nyere

Folkelitteratur i Ægypten S. 37-71.

C. Paludan-Muller: Kong Erik Glipping og den romerske

Kurie i Kongens Strid med Erkebiskop Jakob Erlandsen.

Udtog af "Studier til Danmarks Historie i det 13de

Aarb. IV.. S. 72-74.

Bilag: Bogliste (.lanuar—Marts).

Vejrtavler for Januar—Maj.

Résuuié du Bulletin de la Société Rojale Danoise:

Questions mises au concours pour l'année 1872 . . p. 3-6.

Sur l'existence des proportions multiples dans les

pbénoménes de l'affinité, par M. Jullus Thomsen . p. 7-22.

Sur deux ouvrages arabe."?^ par M. .4. F. Mebren . . p. 23-24.

tS^ Færdigt fra Trykkeriet d. 10. Juli 1872.



La Société Royale de Copenhague.
liiilk'liM jKMir 1H72, i\" 2 (dcrriicr).

(Avril Déteiubre.)

iQ-jn Aprils. 19. Maj 3. 84, -- n
lOlZ. Juni 7. 21 November 8. 22. JVO. Z.

Deoember 6. 20. (Slutning).

Oversigt

over det

Kongelige Danske

Videnskabernes Selskabs

Forhandlinger

og

dets Medlemmers Arbejder

i Aaret 1872.

Kjebenbavn.

Rianco Lunos Bogtrykkeri.







1872. — M 2.

7. Mødet d. 5. April. Oversigt S. (37).

8. Mødet d. 19. April. Oversigt S. (38).

9. Mødet d. 3. Maj. Oversigt S. (38)-(42).

Regnskabsoversigt for 1871 . S. (39)-(40).

10. Mødet d. 24. Maj. Oversigt S. (42)-(43).

11. Mødet d. 7. Juni. Oversigt S. (44)-(48).

12. Mødet d 21. Juni. Oversigt S. (48)-(49).

13. Mødet d. 8. Novbr. ' Oversigt S. (49)-(52).

14. Mødet d. 22. Novbr. Oversigt S. (52)-(53).

15. Mødet d. 6. Decbr. Oversigt S. (53)-(54).

16. Mødet d. 20. Decbr. Oversigt S. (54)-(58).

Budget for 1873 S. (55)-(58).

Tilbageblik paa Aaret 1872 S. (59)-(60).

Chr. Lutken: Ophiuridarum novarum vel minus cognitarum

descriptiones nonnullæ. Nogle nye eller mindre be-

kjendte Slangestjerner beskrevne — med nogle Bemærk-
ningen om Selvdelingen hos Straaledyrene. Med to

Tavler ' S. 75-158.

Sag- og Navnefortegnelse S. 159-168.

Rettelser S. 168.

Indholdsfortegnelse.

Bilag: Bogliste (Marts—December).

Vejrtavler for Juni—December.

Résnioé da BulletiD de la Société Royale Danoise:

Description de quelques Ophiurides ou peu connus avec

quelques remarques sur la division spontanée chez les

Rayonnés, par M. Chr. Lutken p. 25-55.

Contenu du Resumé du Bulletin.

t3= Færdigt fra Trykkeriet d. 20. Marts 1873.



^'^'
L'Académie (société) Royale de Copenhague.

Bullolin poui- 1873. N" 1.

(.laiivler- Mart>.)

1
, o -» o !'• 81. Januar.
Io7o. 28. Februar.

14. 28. Marts.

Oversigt

over det

Kongelige Danske

Videnskabernes Selskabs

Forhandlinger

og

dets Medlemmers Arbejder

i Aarct 1873.

Med 2 Tavler og med Bilag

samt med en

Résamé da Balletin de TAcadémie Royale Danoise des Sciences
et des Lettres.

KjabeohaTn.

Rianco Lunos Bogtrykkeri







1873. — M 1.

Det Kg]. Danske Videnskabernes Selskabs Medlemmer

ved Begyndelsen af Aaret 1873 S. (5)-(ll).

1. Mødet d. 17. Januar. Oversigt S. (12)-(13).

2. Mødet d. 31. Januar. Oversigt . S. (14)-(17).

8. Mødet d. 28, Februar. Oversigt S. (17)-(24).

4. Mødet d. 14. Marts. Oversigt S. (24)-(25).

5. Mødet d. 28. Marts. Oversigt S. (25)-(28).

F. Schlerii: Om Oprindelsen til Sagnet om de guldgravende

Myrer, med Tavle I S. 1 46.

Japetus Steenstrup: Om Gjællegitteret eller Gjællebarderne hos

Brugden {Selachus maximus (Gunn.)), med Tavle II. S. 47-66.

L, Lorenz: Kviksølvets elektriske Ledningsmodstand i ab-

solut Maal S. 67-84.

Bilag: Bogliste (Januar—April).

Vejrtavler for Januar—Maj.

Resumé du Bulletin de rAcadéinie Royale Danoise:

Questions mises an concours pour l'année 1873 p. 3-7.

Sur les appareils tamiseurs ou fanons branchiaux du

Pélerin, par Japetus Steenstrup p. 8-10.

t3^ Færdigt fra Trykkeriet d. »2. Juni 1873.



L'Académie Royale de Copenhague.
Bullelin poiir 1873. N" 2.

(Avrll — Septenibre.)

iQ'jo April 18. Maj 3.16.
]\ff.

O
1 O / O. JnnI 13. 27. *""• ^

Oversigt

over det

Kongelige Danske

Videnskabernes Selskabs

Forhandlinger

oe

dets Medlemmers Arbejder

i Aaret- 1873.

.M e d 3 r a V 1 e r o g tn e d B i 1 a g

samt med en

Réaamé do Bulletin de l'Académie Royale Danoise des Sciences

et des Lettres.

Kjebenhavn.

II i a n c o L ii n o ^ Rogl rykke ri.









L'Académie Royale de Copenhague.
linllfliii |)our 1873. >" :i.

(Octobre Déccmbre.)

November 7. 21.

lO/fJ. December 6. 19. .'VO. O.
(Slutning.

j

Oversigt

over (let

Kongelige Danske

Videnskabernes Selskabs

Forhandlinger

og

dets Medlemmers Arbejder

i Aaret 1873.

Med Bilag

samt med en

Resumé da Bulletin de l'Académie Royale Danolse des Sciences

et des Lettres.

EJebenhavn.

Hianro Luno'< Hogtrykkerl.





L'Académie Royale de Copenhague.
IJiilli'lin pniir 1 K71. N" |.

(Janvier -- Févrler.)

.07/ Januiu- 16. 30. *,,' I
lo/t. Fobmaris. 27. •'"'• ^'

Oversigt

over det

Kongelige Danske

Videnskabernes Selskabs

Forhandlinger

og

dets Medlemmers Arbejder

i Aaret 1874.

Med Bilag

saml raed eii

Kesume dn Bulletin de lAcadémie Royale Danolse des Sciences
et des Lettres.

HJebenharn.

Ilifiiicn Liino9 Roi;trykkerl.



Uedaktionen har fundol del hensiglsuiæssigl al foretage en be-

stemt Sondring imellem Beretningerne om Forhandlingerne i Selskabels

Møder og de i disse Hæfter meddelte Udtog og Afhandlinger eller

mindre Afhandlinger, og at give hver Afdeling sin egen Paginering.

For at iorebygge Forvirring ere Sidetallene i den første Afdeling ud-

mærkede ved et Blad-Ornament. Ved Henvisninger vil et Parenthes-

Legn blive brugt i Stedet for Ornaraentel , saalede.s al f. E. (3)

belyder ^ 3 ^.





I !

1874. — M. 1.

Det Kgl. Danske Videnskabernes Selskabs Medlemmer

v.-d Begyndelsen af Aaret 1874 S. (5)-(ll).

1. Mødet d. 16. Januar. Oversigt S. {12)-(17).

2. Mødet d. 30. Januar. Oversigt S. {17)-(28).

3. Mødet d. 13. Februar. Oversigt S. (28)-(36).

Prisopgaver for 1874 S. (32)-(35).

4. Mødet d. 27. Februar, Oversigt P. (36)-(37).

A. Sleeir: Om Formen for Integralet af den lineære Diffe-

rentialligning af anden Orden S. 1-12.

J. L. Isslug: Flodguden Inopos' Helligdom paa Delos .... S. 13-28.

€hr. Lutkeu: Siluridæ novæ Brasiliæ centralis S. 29-36.

Bilag: Bogliste (Januar—Marts).

Vejrtavler for Januar—Marts.

Résuiué du Bulletlu de i'Acadéinie Royale Danolse:

Questions mises au concours pour lannée 1874 . p. 'å-b.

Sur le sanctuaire du fleiwe Inopos i\ Délos,

par L. Fssiug . p. 6-8,

(S=- Faerdigt fra Trykkeriet d. 5. Maj 1874.



L'AcadémIe Royale de Copenhague.
lUilloliii pour 187 i. N" L'.

(Marn S<'i»ti<iiil»i'e.)

107/ Marts 13. 27. April 10. 2 J. j»æ '>
»o'"*' Maj 8. 29. Juni 12. •'"O. L.

Oversigt

over (let

Kongelige Danske

Videnskabernes Selskabs

Forhandlinger

og

dets Medlemmers Arbejder

i Aaret 1874,

Med Bilag

» samt med cii

Resumé da Bulletin de l'Académie Royale Daaoise des Sciences
et des Lettres.

KjøbenbaTn.

lliancn Lunos Kogtrykker!.







1874. — M 2.

5. Mødet d. 13, Marts. Oversigt S. {38)-(39).

6. Mødet d. 27. Marts. Oversigt S. (39)-(42).

Regnskabs-Oversigt for 1873 S. (40)-(42).

7. Mødet d. 10. April. Oversigt S. (42)-(43).

8. Mødet d. 24. April. Oversigt . ; . . . S. (43)-(47).

9. Mødet d. 8. Maj. Oversigt S. (47)-(48).

10. Mødet d. 29. Maj. Oversigt S. (49).

11. Mødet d. 12. Juni. Oversigt S. (49)-(50).

Joh. Lauge: Beiuærkuinger ved tredje (sidste) Supplement-

hæfte til Flora Danica S. 35 bis -63.*)

H. C. F. C. Schjellerup: Bidrag til Bedømmelssu af de mo-

derne Maaneelemeuters Paalidelighed S. 64-95.

F. Schiern: Fjerenes Land S. 96-126.

Bilag: Bogliste (Marts—August).

Vejrtavler for April—September.

Résuiué du Bullefia de rAcadémie Rojale DauoUe:

Remarques sur la troisiéme et derniére livrai-

son supplémeutaire de la Flora Danica, par

M. Joh. Lauge p. 9-24.

*) Mærk: Sidetallene 35 og 36 ere ved ea Uagtsomhed trykte 2 Gange,

da de allerede forekomme i det foresaaende furner.

t3= Færdigt fra Trykkeriet d. 10. December 1874.
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