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Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskabs ^Icdlenimer

ved Begyndelsen af Aaret 1875.

Præsident: J. N. Madvig.

Sekretær: J. J. Sm. Steenstrup.

Redaktør: J. L. Ussiny.

Kasserer: J. Th. Reinhardt.

A. Indenlandske Medlemmer.

Den historisk-filosofiske Klasse.

Clausen, H. N., Dr. theol. <fc phil., fh. Professor i Theologi ved

Kjøbenhavns Universitet; Stk. af Dbg., Dbmd. (-'/io33.)

Madvig, J. N.^ Dr. phil. Konferentsraad, Professor i klassisk

Filologi ved Kjøbenhavns Universitet ; Stk. af Dbg., Dbmd. —
Selskabets Præsident. (^Vi233.)

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

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

(^/io41.)

Wegenei'j C. F., Dr. phil. Konferentsraad, Geheimearkivar, Kgl.

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

(^^/io43.)

Paludan-Muller, C. P.^ Dr. phil. Professor i Historie ved Kjøben-

havns Universitet; K. af Dbg.-, Dbmd. {^^/iiå3.)

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

Kjøbenhavns Universitet; K. af Dbg.-, Dbmd. (^/nåo.)

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

Dbg.i, Dbmd. (^ixoAl.)



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

landske Sprog ved Kjebenhavns Universitet; R. af Dbg.,

Dbmd. (•Vi47.)

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

benhavns Universitel ; R. af Dbg. — Selskabets Redakter.

(5/io51.)

Worsaae, J. J. A.^ Kammerherre, Direktør for Museet for nordiske

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

og Dbmd. (1^352.)

Gislason, K.^ 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. (^1206.)

Schiern, F. E. A-^ Dr. phil. Professor i Historie ved Kjeben-

havns Universitet; R. af Dbg. (^^ASO.)

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

R. af Dbg. (S^AeS.)

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

landske Sprog ved Kjøbenhavns Universitet; R. af Dbg.

(5/467.)

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

sitet; R. af Dbg. (5/467.)

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

dralskole; R. af Dbg. (1^/468.)

Grundtmy') Sv., Professor, Docent i de nordiske Sprog ved Kje-

benhavns Universitet; R. af Dbg. (*/i268.)

Rordam, H. F-, Dr. phil. Sognepræst til Svogerslev og Kornerup

i Sjælland. («/i2 71.)

Den mathematisk-naturvidenskabelige Klasse:

Lund, P. W., Dr. phil. Professor; Kmd. af Dbg.^ {^^ISL)

Bendz, H. C. B., Dr. med. Etatsraad, Lektor ved den Kgl. Veterinær-

og Landbohejskole; R. af Dbg., Dbmd. C%åO.)
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Steenstrup, J. J. 5m., Dr. phil. & med. Etatsraad, Professor i

Zoologi ved Kjøbenhavns Universitet; Kmd. afDbg.-, Dbmd.
— Selskabets Sekretær. (^/ii42).

Schiedte, J. C, Professor, exlr. Docent i Zoologi ved Kjeben-

havns Universitet, Inspektor ved Universitetets zoologiske

Museum; U. af Dbg. (^•''/i244.)

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

benhavn; R. afDbg. (V4o3).

Andrce, C.C.G.^ Geheime-Elatsraad, Direktør for Gradmaalingen;

Stk. af Dbg. C^lioS).

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

benhavns Universitet, Inspektor ved Universitetets zoologiske

Museum; R. af Dbg. — Selskabets Kasserer. (^V4o6.).

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

havn; R. afDbg. C^lio6.)

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

havns Universitet; R. af Dbg. (^/4o8.)

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

Universitet; R. af Dbg. (*5/4o9.)

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

R. af Dbg., Dbmd. (^'1260.)

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

R. afDbg. (V126O.)

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

versitet; R. af Dbg., Dbmd. (5,1262.)

Rink, H. J., Dr. phil. Justitsraad , Direktør for den Kgl. grøn-

landske Handel ; R. af Dbg. {^^In^X.)

Johnsirup., J- F.j Professor i Mineralogi og Geologi ved Kjøben-

havns Universitet; R. afDbg. (*^;i264.)

Barfoed, C. T., Professor, Lektor ved den Kgl. Veterinær- og

Landbohøjskole; R. af Dbg. ("/1265.)

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

Landbohøjskole; R. af Dbg. {^lioQo.)

Lorenz, L., Lærer ved Officierskolen ; R. af Dbg. ("/1266.)
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Liitken, Chr. Fr., Dr. phil. Assistent ved Universitetets zoologiske

Museum. P/^TO.)

Zeuthen^ U. G., Dr. phil. Docent i Matheraatik ved Kjebenhavns

Universitet. {%<i72.)

Schiellerup^ B. C. F. C, Dr. phil., Professor, Observator ved

Kjebenhavns Universitets astronomiske Observatorium.

e«/473.)

Jørgensen j S. M., Dr. phil. Lektor i Kemi ved Kjebenhavns

Universitet. (*®/i274.)

B. Udenlandske Medlemmer*).

Den historisk-filosofiske Klasse:

[Twesten, Aug. Detl., Professor i Theologi i Berlin. R. af Dbg.

-Vi227.)]

[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. (^Vi246.)

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

sitet; R. af Dbg. ("/i67.)

Styffe, C. Cr., Dr. phil, Bibliothekar ved Universitetsbibliothekel i

Upsala. (";i67.)

F«be, F. L., fh. Rektor ved Kathedralskolen i Kristiania. ("/i67.)

Rossij, Gianib. de\ Commendatore, Direkter for de arkæologiske

Samlinger i Rom. (*'''/i267.)

Rawlinson, H. Cj Generalmajor, bestandig Direkter for det

asiatiske Selskab i London. (^'^^GS.)

Tasst/') Garcin de. Medlem af det franske Institut. (*^/468).

BohtUngk^ Otto, Dr. phil. Akademiker i St. Petersborg. (^^468.)

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

sitet. ("/468.)

Mignet, A. iH. , Seerétaire perpéluel 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 Institut. ('V468.)

Bugge, Sofus, Professor i Kristiania. (^ATO.)

Amari, Michele, Professor, italiensk Senator, i Firenze. (^-470.)

Co6e/, C. G., Professor i Leyden. ("/47O.)

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

Koehne^ Bernh. v., Frilierre, kejserlig-russisk Statsraad, i St. Peters-

borg. C'^klOO

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

(--A70.)

Lubhock, Sir John, Baronet, i London. (*^a72.)

Den mathematisk-naturvidenskabelige Klasse

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

(•0/533.)

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

Ehrenberg, C. 6?., Dr. Professor i Zoologi ved Universitetet i

Berlin. C^/ioSO.)

Weber ^ TF"*., Dr. phil. Professor i Fysik ved Universitetet i

Leipzig. (»•'/1039.)

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

(--/ii40.)

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

Medlem af Royal Society i London. (-Vii40.)

Dumas, J. JB. , Secrétaire perpétuel de l'Académie des Sciences,

Paris; Kmd. af Dbg.* ('*/u42.)

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

[GoUsche, C. M.^ Dr. med. Læge i Altona. (^/lodo.)]

Nilsson, SV'jVrof. emerit. i Zoologi i Lund. Stk. af Dbg. (•''/i250.)

Wohler, Fr.j Professor i Kemi i Gcittingen, Sekretær ved det

Kgl. Videnskabs-Selskab sammesteds. (V-jo4.)

Milne-Edwards^ H., Medlem af det franske Institut. Okoi.)

[Behn, W. F. G., Dr. med. & chir. fh. Professor i Anatomi og Zoo-

logi, Dresden. (''a57.)]
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[Peterst C. A. F., Dr. phil. Professor, Direkter for det astrono-

miske Observatorium i Altona; R. af Dbg. (^ASS.)]

Bunsen. R. VT-, Professor i Kemi i Heidelberg ; R. af Dbg. (^5/459.)

Regnault, H. G., Professor, Direkter for Porcelænsfabriken i

Sevres. (»5/459.)

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

Medlem af Royal Society. (^^Ii59.)

Sabine, Edio.^ General , fh. Præsident for Royal Society i London.

r/ioGS.)

Dauhrée, A., Professor i Mineralogi ved Jardin des Plantes i

Paris, Medlem af det franske Institut. (-'^/loGS.)

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

Liouville, Jos.^ Medlem af det franske Institut. C»/i67).

Malmsten j C. Joh., Dr. phil., 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. ("/i67.)

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

Akademien i Stockholm. (»Vi67.)

Svanberg, L. Fr., Professor i Kemi i Upsala, (iVi67.)

Hooker, J. D., Direkter for den Kgl. Botaniske Have i Kew. ("/i67.)

Boeck ^ Chr. P. B., Dr. phil. & med. Professor i Fysiologi ved

Kristiania Universitet. (*'''/468.)

Le Verrier, Urb. J.-J., Direkter for det astronomiske Obser-

vatorium i Paris, Medlem af det franske Institut; R. af

Dbg. (1^/468.)

Loven, Sven, Dr. phil. & med. Professor i Stockholm. R. af Dbg.

(2-/470).

Kjerulf, Theodor, Professor i Kristiania. (^"^klO.)

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

(22/470.)

Agardh, J. G., Dr. phil. Professor i Botanik ved Lunds Univer-

sitet. (18/473.)
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Huggins, ]Villiam, Dr. phil. Fysisk Astronom i London. (i«'i73.)

Joule, J. P., Dr. phil. Fysiker i Manchester. ("'aTS.)

Cayley^ Arthur, Dr. phil. Professor i Malheraatik ved Universi-

tetet i Cambridge. (^/i273.)

Uaan, Datid Bierens rfe, Dr. phil. Professor i Mathcmalik ved

Universitetet i Leiden. {^Iv>73.)

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.

Kassekommissionen:

N. L. Westergaard. C. L. Muller. J. J. A. Worsaae.

Revisorer:

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



^ 12 ^

1875.

1. Mødet den 15"' Januar.

(Tilstede vare 18 Medlemmer: Madvig, Præsident,

TssiDg, Reinhardt, Colding, Thomsen, Steen, Johnstrup, Barfoed, Lorenz, Holm,

Liitken, Zeuthen, Schjellerup, Jørgensen, Sekretæren, Thomsen, Westergaard,

Schiern.)

Docent L. Lorenz meddelte Undersøgelser over Varme-

gradens, Tilstandsformens og den kemiske Sammen-
sætnings Indflyd els e paa Legemernes Lysbrydning og

Farvespredning. Denne Afhandling er bestemt til at optages

i Selskabets Skrifter.

Derefter vedtoges følgende af Kassekommissionen fore-

lagte Tillægsposter til Budgettet for 1875:

1. Forhøjelse af Summen til Medhjælp ved

Sekretariatet 180 Kroner.

2. Forhøjelse af Udgiftspost A, 1 med 100 —
3. Til Afslutning af den hidtilværende Meteoro-

logiske Komités Arbejder 900 —
Selskabet bevilgede yderligere de Beløb for kalkulatoriske

Beregninger, der vare optagne paa den Meteorologiske

Komités Konto for 1874, samt bemyndigede Komiteen til at

disponere over Selskabets forskjellige Instrumenter, og forsaavidt

det kunde ske, at afhænde dem.

Angaaende de Udgifter, der vilde medgaa til Omtryk af ældre



fejltberegnede Vejrlavler, vedlog Selskabet efter Komiteens For-

slag at udsætte sin Bestemmelse til et senere Tidspunkt.

Etatsraad Steenstrup fik Selskabets Tilladelse til paa egen

Bekostning at lade tage et Antal af 50—75 Særtryk af sin under

Trykning værende Afhandling om Hemisepieme,

I Anledning af en Sending af Bøger fra U. S. Surgeon

Generals Ofice i Washington (s. Bogliste for 1874, Nr. W^]

vedtog Selskabet paa Sekretærens Forslag at sende Samme

endel Særtryk af de naturvidenskabelige Afhandlinger.

Sekretæren meddelte, at der til Selskabet i flere Exem-

plarer var sendt Indbydelse til at deltage i Congr^s international

des Sciences géograpkiques , der i Forbindelse med de dertil

knyttede Udstillinger vil blive afholdt i Paris i Løbet af dette Aar.

Sekretæren meddelte, at Oberst J.C.Hoffmann var af-

gaaet ved Døden den 13de Decbr. 1874. Han havde været iVed-

lem siden den 4de Novbr, 1842 og stadig havt Sæde i Kasse-

kommissionen siden 1856.

I Mødet vare fremlagte de paa Boglisten under Nr. 1—28

anførte Skrifter.

2. Mødet den 29'^ Januar.

(Foruden det udenlandske Medlem, Professor Broch, der beærede Mødet med

sin Nærværelse vare 14 Medlemmer tilstede: Madvig, Præsident, Wester-

gaard, Ussing, Reinhardt, d'Arrest, Panura, Steen, Johnstrup, Barfoed, Lutken.

Zeuthen, Schjellerup, Jørgensen, Sekretæren.)

Lektor Dr. S. iM. Jørgensen gav en Meddelelse om en

ejendommelig Række Forbindelser af Kinabarkens Alkaloider.

Den mathematisk-nat ur videnskabelige Klasse af-

gav sin Betænkning over de indkomne Besvarelser af Pris-

opgaver for 1873. Den mathematiske Afhandling, med

Motto af ødoXaog: 'E^ dgi^noSv za dna blev i Overensstem-

melse med den afgivne Betænkning kjendt værdig til den udsatte
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Pris, Selskabets Guldmedaille. Ved Navnesedlens Aabning fandtes

Forfatteren at være Dr. Schubert, Gymnasiallærer i Hildeshelm.

Den fysiologiske Afhandling, der var indkommen til Be-

svarelse af det Thottske Legats Opgave om Hønseæggets

Befrugtning, med Motto af Vergils Georgica: Vere tument

terræ, et genitalia semina poscunt blev ligeledes i Uenhold til

den afgivne Betænkning erklæret værdig til den fulde udsalte

Pris af 200 Rdlr. Forfatteren til Afhandlingen fandtes ved Navne-

sedlens Aabning at være Cand. phil. P. Tauber i Kjøbenhavn.

Den af Klassen tiltraadte Betænkning over den mathe-

matiske Afhandling lød saaledes:

«Af den i 1873 udsatte malhematiske Prisopgave:

<iAt udvide Karakteristik-Theorien til Systemer af de

geometriske Individer, som dannes af Punkterne paa og

de oskulerende Planer til Rumkurver af tredie Orden,

og bestemme Karakleristikerne i de Systemer, der maa

betragtes som elementære«,

er der indkommet en paa tysk skreven Besvarelse med Motto:

ØiXoXaog.

Om denne skulle vi her have den Ære at udtale os for

Selskabet.

Da det først vilde være ved selv at foretage en betydelig

Del af den i den stillede Opgave fordrede Undersøgelse, at man

kunde faa nogen sikker Forestilling om dennes Omfang, er der

ved Opgavens Udtryk «der maa betragtes som elementære" givet

Besvarerne noget Spillerum. Det er derfor naturligt, at Forfat-

teren af den indkomne Afhandling begynder med at angive det

Omfang, hvori han har løst Opgaven. Han siger (1):

« Dette Arbejde undersøger de elementære Systemer af de i

Opgaven nævnte Dannelser, gaar nærmere ind paa disse sidstes

') Vi have i Parenthescr tilfojet de Betegnelser, som Forf. senere giver de

Betingelser, som han omtaler, og for hvilke vi ogsaa her ville faa Brug.



4: 15 :^y

elleve Grænseformer (Aiisartungen), og giver, om end ikke nu-

merisk samllige, saa dog principielt samtlige Besvarelser paa de

5336 SpOrgsmaal:

Hvormange kubiske Rumkurver gives der, som

gaa gjennem p givne Punkler, (P)

skjære n rette Linier, (i^)

oskulere ^/ Planer, (P')

sende Oskulationsplaner gjennem n' rette Linier, (p')

have t rette Linier, til Tangenter (T)

berøre q plane Liniebundter, (Q)

berore r Planer, (q)

og sende Tangenter gjennem r' Punkter, {q')

naar 7i -\- n' -\- r -\- r' > O, og naturligvis

2p + 2p' 4- 3i! + 2^ -f n + n' + r + r' = 12 ?

»

Idet Indskrænkningen w + w' + r -f- r' > O er en natur-

lig Følge af, at Antal af Kurver, som alene ere underkastede

sammensatte Betingelser, ikke ere Karakteristiker, tro vi, at en

saadan Besvarelse rigelig yder, hvad der forlangtes i Opgaven.

Den har tilmed krævet Undersøgelser og Beregninger, som ere

meget omfattende i Forhold til den Tid, i hvilken Sporgsmaalet

har været udsat, og som foruden til Bestemmelsen af de for-

langte Tal føre til mange Resultater og Oplysninger af ikke ringe

Betydning, navnlig om Grænseformerne for kubiske Rumkurver.

Det første af Afhandlingens 5 Afsnit begynder med

en klar Fremstilling af de Beliggenhedsbetingelser , som en

Rumkurve kan underkastes, hvilke inddeles i saadanne, som 1)

Punkter af, 2) oskulerende Planer til, 3) Tangenter til Kurven

skulle tilfredsstille. De to første Klasser svare til hinanden

ifølge Dualitelsprincipet. Forf. begrunder dernæst, at han be-

tragter de i ovenstaaende Angivelse af Opgavens Omfang nævnte

Betingelser som elementære. Idet han dernæst særlig vender

sig til Rumkurverne af tredie Orden, og ved et symbolsk Pro-

dukt af Betegnelserne for opgivne Betingelser betegner Antallet

af Kurver, der tilfredsstille alle disse, bliver

T' Q" Fp P'p' p" v'"' Q" q'^\
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naar St-\-2q + 2p + 2p' + n -{- 91' -4- r -\- r' = 12, Antallet af

Kurver, der tilfredsstille det til deres Bestemmelse tilstrækkelige

Antal elementære Betingelser. Naar de her nævnte eller andre

Tegn for Betingelser forekomme i en Ligning, betegne de i de

enkelte Led forekommende enkelte eller ved symbolsk Multipli-

kation sammensatte Tegn Antal af Kurver, som tilfredsstille de

saaledes betegnede Betingelser og desuden alle et og samme

System af hvilkesomhelst elementære Betingelser i tilstrækkeligt

Antal.

For at udlede saadanne Ligninger mellem Betingelsestegnene

benytter Forf. følgende tre Principer: 1) C hasles's Korre-

spondance-Princip; 2) et Princip, som han med et Navn,

der viser, hvad det gaar ud paa, kalder den specielle Be-

liggenheds Princip, hvis Anvendelse i den numeriske Geo-

metri ganske vist er vel bekjendt — det indbefatter f. Ex. Be-

stemmelse af en Kurves Orden ved at tælle dens Skjærings-

punkter med en enkelt bestemt ret Linie, — men som vinder

i Anvendelighed ved udtrykkelig al opstilles med et bestemt

Navn, og 3) Halphen's symbolske Multiplikation*), som

bestaar i, at man danner Formlen (Modulus) for en Betingelse,

sammensat af lo enkelte ved at multiplicere Modulerne for disse

Led for Led og, om fornødent, subtrahere et Led afhængigt af

singulære Kurver (det singulære Defekt).

Hvad disse Principers Anvendelse i Afhandlingen angaar,

fremhæve vi navnlig, at den specielle Beliggenheds Princip an-

vendes med stort Held ved Udledelsen af mange Formler, og

den symbolske Multiplikation med ikke mindre Held til at gjøre

Formler og Resultater overskuelige og til at reducere de nu-

meriske Beregninger. Den symbolske Multiplikation kan dog

give Anledning til nogle Forvexlinger, hvorpaa vi senere skulle

anføre et Exempel i selve Afhandlingen.

De Hovedformler, som tjene til Bestemmelse af Karakteri-

3die og 5te Hefte af første Aargang af 'Bulletin de la Société Mathématique"

.
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stikerne y, v', q, q' i et System af kubiske Ilumkurver, som

ere underkastede 11 elementære Betingelser, indeholde under

lineær Form Antallene af de særegne Kurver, som kunne fore-

komme i et saadant System. Forf. antyder en Vej til a priori

at finde, hvilke disse Kurver ere. Vi tro, at den Begrundelse,

han i den Henseende giver Anvisning paa, er temmelig svag

(hvad Forf. tildels indrømmer) og noppe vilde overbevise Nogen

om, at der netop exislerer de særegne Kurver, som han næv-

ner, og ingen andre; men a priori at godtgjøre dette, vilde og-

saa overhovedet være yderst vanskeligt. Den aposterioriske Be-

grundelse, som Forf. i Virkeligheden har benyttet (og som be-

staar i, at man paa saadan Maade anvender forskjellige Formler,

at den Omstændighed, at disse føre til samme numeriske Re-

sultat viser, at ingen singulær Kurve kan være glemt) giver den

bedste Sikkerhed, om end ikke den største Indsigt; men denne

sidste kan da erhverves bag efter.

Vi skulle anføre de særegne Former, som Forf. finder, idet

vi med ham ved Ordene, Ordenslinie eller Ordenskurve belegne

ret Linie eller Kurve, hvis Punkter alle tilhøre den særegne

Kurve, medens Klassekurve og Klasseaxe have de reciproke Be-

tydninger, og ved Ordene Rangbundt eller Rangkurve et plant

Liniebundt, hvis Linier, eller en Kurve, hvis Tangenter alle ere

at betragte som Tangenter til den særegne Kurve. Man finder:

1) Kurver rj^ som bestaa af en 3-dobbelt OrdensUnie, der

tillige er 3-dobbelt Klasseaxe, og paa hvilken der ligger

4 Toppunkter for Rangbundter, hvis Planer gaa gjennem

samme Linie.

2) Kurver J, der bestaa af en dobbelt og en enkelt Ordens-

linie, som skjære hinanden, og hvis Skjæringspunkt og

Plan er Toppunkt og Plan for et dobbelt Rangbundt,

medens den dobbelte Ordenslinie, der tillige er 3-dobbelt

Klasseaxe, endnu indeholder 2 Toppunkter for Rang-

bundter, hvis Plan gaa gjennem samme Linie;

3) Kurver >>, der bestaa af et Keglesnit og en Tangent til

Overs, over rt. K. D. Viilensk. Selsk. Forh. 1875. (2)
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samme, der er enkelt Ordenslinie og 3-dobbelt Klasseaxe,

og gjennem hvilke der gaar Planerne til to Rangbundter

med Berøringspunktet til Toppunkt;

4) Kurver to, der bestaa af et Keglesnit og en ret Linie,

der skjærer dette i et Punkt; denne Linie er enkelt Or-

denslinie og 3-dobbelt Klasseaxe, og i Forbindelse med

Tangenten i Skjæringspunktet bestemmer den Planen for

et dobbelt Rangbundt med Skjæringspunktet til Toppunkt;

6) Kurver x, der bestaa af en plan Kurve af tredie Orden

og Klasse, hvis Vendetangent er enkelt, og hvis Spids-

tangent er dobbelt Klasseaxe; gjennem Spidstangenten

gaar desuden Planen til et Rangbundt med Toppunkt i

Spidsen.

6) Kurver X, der bestaa af en plan Kurve af tredie Orden

og fjerde Klasse, hvis 3 Vendetangenter ere Klasseaxer.

Dualitetsprincipet giver endnu som svarende til Kurverne

d, i!>, «, X, ?. Kurverne 6', ^' , co', x', X' , medens Kurver jy'

kun vilde blive de samme som Kurverne ly.

De Relationer, som Forf. finder mellem Antallene v^ v\ q, q'

og de særegne Kurvers Antal jy, d . . . ,
give ham følgende Be-

stemmelser:

t, = i23y+2d-|-3d'+f ^4-|^'+i«+iw'+ix+|V+-iA-f-fA',

^ = 8^+ 2J + 2a'+ 3^ 4- 3,^'+ (O -f oo'-h X -h 2x'+ X+ SX,

og for v' og Q^ dem, der udledes heraf ved Dualitetsprincipet.

Koefficienterne ere her tildels bestemte a j^riort, idet de

først dannede Relationer ere udledede ved Korrespondance-Prin-

cipet, tildels a postenori ved de numeriske Anvendelser. De

vise sig ogsaa at være fuldkommen rigtige med (Jndtagelse af

dem lil iy, der alle have 4 Gange saa store Værdier som dem,

en apriorisk Bestemmelse giver. Grunden til denne Fejl, og til

at den er bleven uden al Indflydelse paa Formlernes numeriske

Anvendelser, er, at Forf. lægger en urigtig Forudsætning til

Grund for Beregningen af Tallene ^ (i andet Afsnit). Bestem-

melsen af en Kurve »^'s- særegne rette Linie, de 4 mærkelige

';}'"
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Punkler paa og Planer pjennem denne, vilde kræve 12 Helin-

gelser, hvis disse Figurdeles Beliggenheder vare indbyrdes uaf-

hængige. Dette ere de altsaa ikke, hvad Forf. riftigt bemærker.

Men det Bevis, han derefter tror at føre, for at de 4 Punkters

anharmoniske Forhold maa være lige stort med de 4 Planers,

er ugyldigt. Han gjør nemlig Brug af den bekjendte Sætning,

at det anharmoniske Forhold mellem de fire Planer, der forbinde

en bevægelig Dobbeltsekant til en Rumkurve af Iredie Orden

med fire faste Punkter paa samme, er konstant, og antager, at

dette anharmoniske Forhold, naar Kurven er en Kurve fj, og de

fire Punkter altsaa falde i en ret Linie, bliver ligestort med det

anharmoniske Forhold mellem de fire Punkter af den rette

Linie. Denne Antagelse savner tilstrækkelig Grund, da en Dob-

beltsekant til en Kurve ^ maa skjære Kurven ly's Ordenslinie,

hvorved de fire Planer, der forbinde den med Punklerne, falde

sammen, saa deres anharmoniske Forhold kun lader sig bestemme

ved at opfatte Kurven ij som en Grænseform. Man kan i Mod-

sætning til Forfatterens Antagelse sige, at netop naar det an-

harmoniske Forhold mellem Forbindelsesplanerne er forskjelligl

fra det mellem de fire Punkter, vil denne Omstændighed tvinge

Dobbeltsekanterne til at skjære den faste rette Linie, saaledes

som de skulle det.

Den Sætning, som Forf. tror at bevise, vilde medføre, al

de fire særegne Punkler (Planer) og de tre særegne Planer

(Punkter) af en Kurve ly entydig bestemme den (det) fjerde.

Idet han nu benytter sig heraf ved Bestemmelsen af Tallene 17,

og benytter disse i en aposteriorisk Bestemmelse af Koefficien-

terne til 17, finder han, som anført. Værdier for disse, som ere

4 Gange saa store som de, en apriorisk Bestemmelse giver.

Delte maa bero paa, at Værdierne af selve Tallene 17 ere 4 Gange

for smaa, hvilket vil kunne forklares derved, at den Ligning,

som bestemmer en særegen Plan eller et særeget Punkt, ikke

er af første, men af fjerde Grad.

Hvad vi her have omtalt angaaende Forf.'s Bestemmelser

(2*)
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af Tallene ly, flndes i Afhandlingens andet Afsnit tillige med

Udvikling af Midlerne til Bestemmelse af Tallene d, S' og (o og

de reciproke Tal å', 0-' og «'. Idet Kurverne iy, J, ^ og <» blandt

deres sammensættende Dele højst indeholde Keglesnit, foreligger

vel efter Chasles's Bestemmelse af Keglesnit i Rummet det

væsentlige Materiale til disse Bestemmelser; men der har dog

været adskillige Vanskeligheder at overvinde (navnlig med Hen-

syn til Kurverne ly, hvis Antal paa den omtalte Faktor 4 nær

rigtig findes), og det store Antal Bestemmelser, som Forf. virke-

lig udfører i dette Afsnit, eller hvis Resultater han benytter i

sidste Afsnit, vidner ikke mindre om en stor Sikkerhed og Dyg-

tighed i denne Slags Undersøgelser end om en udholdende Flid.

Til den i tredie og fjerde Afsnit behandlede Bestem-

melse af Antal af de særegne Kurver x og A, hvis Ordenskurver

ere plane Kurver af tredie Orden og tredie eller fjerde Klasse,

foreligger der ikke et saadant Materiale som til Bestemmelser

af ,9- og ft), idet Maillard's og Zeuthen's Undersøgelser kun

angaa plane Kurver i en given Plan og nærmest saadanne

Systemer af disse, som kun ere underkastede elementære Betin-

gelser. Udvidelsen til plane Kurver i Rummet har ganske vist

ikke voldt særdeles store theoretiske Vanskeligheder, men den

har i høj Grad forøget de numeriske Opgavers Antal og Om-

fang. Derimod have de Bestemmelser af de nævnte plane Kur-

ver ved Egenskaber ved deres Vendetangenter, Spidser og Spids-

tangenter, som Forf. har maattet udføre, ikke blot krævel mange

nye numeriske Bestemmelser, men tillige vanskeligere Udvidelser

af de før nævnte Forfatteres Formler, samt Dannelsen af nye

Formler.

Af disse sidste ere en stor Del fundne ved den specielle

Beliggenheds Princip og tjene til al borteliminere en Del af de

nævnte Betingelser, idet de udtrykke de tilsvarende Tal ved dem,

der svare til andre Betingelser. Saaledes har Forf. i fjerde Af-

snit, hvor der handles om Kurver af tredie Orden og fjerde

Klasse, kunnet udtrykke alle Tal paa Kurver, der tilfredsstille
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elementære Betingelser og Betingelser med Hensyn til de 3

Vendetangenter, ved Antallene paa Kurver, der foruden elemen-

tære Betingelser ere underkastede Betingelserne /, /2, /3, /,,

#o /!/•» f'^y ff'^y /*^) hvor/ betyder den Betingelse, at en

Vendetangent skal skjære en fast ret Linie, /, den, at en Vende-

tangent skal ligge i en fast Plan. Men tilbage bliver da Be-

stemmelsen af de Tal, der betegnes med /, /^ ... symbolsk

multiplicerede med allehaande Kombinationer af elementære Be-

tingelser. Noget lignende finder Sted med Hensyn til de i

tredie Afsnit omhandlede Kurver af tredie Orden og Klasse.

De Bestemmelser, der saaledes endnu kræves, opnaas ved

de nysomtalle Udvidelser af de Formler, som oprindelig kun

gjælde elementære Systemer, til saadanne, hvori der ogsaa ind-

gaar ikke-elementære Betingelser, en Udvidelse, der sker ved

Indførelse af Led, som indeholde Antal af nye singulære Kur-

ver. Denne Operation kalder Forf. Multiplikation af de oprin-

delige Formler med de nye Betingelser; de nye Led give An-

ledning til det før omtalte singulære Defekt. De dertil hørende

Koefficienter ere tildels bestemte a priori, tildels a posferiori.

Med Forbigaaelse af de mange vigtige og med stor Omhu

udledede Formler, som Forf. ad denne Vej kommer til, og som

hjælpe ham sikkert gjennem de vidtløftige numeriske Bestem-

melser, maa vi her nævne et Par Tilfælde, hvor han har laget

fejl. I det første af disse er Manglen dog nærmest af formel

Natur, medens den i det andet beror paa en urigtig Opfattelse af

nogle Egenskaber ved de særegne Kurver.

Blandt de Formler i tredie Afsnit, som finde Anvendelse

paa elementære Systemer af Kurver af tredie Orden og Klasse,

findes følgende:

v + Zq = Sc + tf-f 3/ti, (II)

hvor V betegner den Betingelse at røre en Plan, ju den, at

Kurvens Plan skal gaa gjennem et fast Punkt, q den, at Tan-

genten i Spidsen skal skjære en fast ret Linie, c den, at Spid-

sen skal ligge i en given Plan, og hvor a betegner Antallet af
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Kurver i Systemet, som opløse sig i et Keglesnit og en Tan-

gent til samme. Ved at multiplicere denne Formel med c ud-

leder Forfatteren:

ve 4- 35c = 3c2 -f Cp, + 3,uc + 3d+ 30« (III)

hvor å betyder Antal af Kurver, sammensatte af en dobbelt og

enkelt Ordenslinie, med et dobbelt Klassepunkt i Skjærings-

punktet og et enkelt paa den dobbelte Ordenslinie, medens e

betyder Antal af Kurver, som bestaa af en tredobbelt Ordens-

linie med tre Klassepunkter. (Kurverne t, som senere skulle

omtales, ere dem, der i Planen svare til Kurverne s ifølge

Dualitetsprincipet.) Cpe betegner Antal af Kurver c, hvis sær-

egne Punkt falder i en given Plan. Om qc maa det fremdeles

efter Udviklingen antages, at det, ligesom c^ i samme Formel

og selve qc i en tidligere Formel utvivlsomt gjøre, betegner den

dobbelte Betingelse, som er sammensat af de to Faktorer. Men

i saa Fald strider den fundne Formel med den vel begrundede

Formel H Side 21 i IMaillard's: Thése pour le doctorat.

Uoverensstemmelsen forklares imidlertid, naar man ser hen til,

at Forf. senere finder, at

qc = ^.c-i(d-hl8«),

hvor q.c betegner det Udtryk, som dannes ved at multiplicere

Modulerne til c og q, Led for Led. Det ligger da nær at antage,

at Forf. under Bestemmelsen af Koefficienterne i Formel (III),

hvilke ere fundne a posteriori, har opereret med qc , som om

det var q.c^ eller med andre Ord udeladt qcs singulære Defekt.

Denne Antagelse bekræftes ved i (III) at ombytte qc med

qc + \[d-\- 18«); thi derved gaar den over til

yc + 3^c = 3c2 +0-^,4- 3/iC + 2d+ 12«, (IV)

som stemmer med Maillard's Resultat, idet § hos ham har

samme Betydning som \s her.

Ganske de samme Indvendinger have vi at gjøre mod de

to Formler, som i den foreliggende Afhandling staa umiddelbart

foran, og med den, som staar umiddelbart efter den Formel, vi

her have kaldt (III). Kun vilde for disses Vedkommende Ben-
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visningen til Maillard bortfalde. — At de lier omtalte Formler

ellers ikke have ført til urigtige Resultater, maa bero paa, at

Forf. under deres Anvendelse har tillagt qc og wv samme Be-

tydning som under IJostemmeisen af Koefficienterne.

Mere reelle ere vore Indvendinger mod Formlen

(V) 2wq.(f=^2(a,,-^(f,,)-hvi-hipT-{-2(d,,+f*d)-{-9€,,+a+2,3-{-fj,

der dannes ved at multiplicere den Formel, som i elementære

Systemer af Kurver af tredie Orden og Klasse tjener til at ud-

trykke o", med wq, hvor w betegner den Betingelse, at Vende-

tangenten skal skjære en ret Linie, r er Antallet af Kurver

sammensatte af tre rette Linier, der skjære hinanden i et Punkt,

som er tredobbelt Klassepunkt. Det forekommer os nu for det

første, at det Ræsonnement, hvormed de to Led, der indeholde

T, indføres, maatte føre til disse Led multiplicerede med 3;

men tillige beror selve dette Ræsonnement paa en urigtig Op-

fattelse af Kurverne r. Det siges nemlig, at enten Vendetan-

genten eller Spidstangenten maa falde sammen med en af de

tre Ordenslinier. Hvis nu dette var Tilfældet, maatte ifølge de

plangeometriske Dualitetsprincip enten Spidsen eller Vendepunk-

tet paa en Kurve s falde i et af de tre Klassepunkter; men at

der ikke foreliggger nogen Nødvendighed herfor, er klart, naar

man bemærker, at en Kurve s kan dannes af en almindelig

Kurve af tredie Orden og Klasse ved at lade den ene Dimen-

sion svinde ind til Nul. Ja man ser endog, at Vendepunktet

ikke kan falde sammen med et Klassepunkt, uden naar et af

de andre Klassepunkter falder sammen med dette. Der vil der-

imod finde en vis Relation Sted mellem Beliggenhederne af de

3 Klassepunkter, Spidsen og Vendepunktet paa en Kurve e.

Om denne Relation kan man af de tidligere fundne Formlers

Koefficienter slutte, at den giver en Ligning af fjerde Grad til

Bestemmelse af Vendepunktet, men en Ligning af første Grad

til Bestemmelse af Spidsen, naar hver Gang de andre Punkter

ere givne. En Relation med tilsvarende Egenskaber maa finde

Sted mellem Beliggenhederne af en Kurve t's 3 Ordenslinier,
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dens Vendetangent og Spidstangent. Det Kjendskab, man saa-

ledes allerede har til denne Relation, vil yde nogle Bidrag til

Bestemmelsen af de af Kurverne t afhængige Led i den Formel,

som skal erstatte (V), og naar man dernæst a posteriori kan

bestemme de endnu ubekjendte Koefficienter i disse Led, vil

man derved vinde et fuldstændigere Kjendskab til samme

Relation.

Forf. gjør sig med Hensyn til Kurverne d skyldig 1 en lig-

nende Opfattelse, mod hvilken der lader sig gjøre omtrent de

samme Indvendinger.

Idet vi saaledes ingenlunde finde, at Formel (V) og nogle

andre Formler, der ere dannede i Overensstemmelse med denne,

ere vel begrundede, og vi paa den anden Side ikke kunne spore

nogen uheldig Indflydelse paa de numeriske Resultater, maa vi

antage, at Forf. ikke har gjort andre Anvendelser deraf end

dem, der behøvedes til Bestemmelse af de Koefficienter, som

ikke ere bestemte a priori; thi ogsaa uden disse Formler fore-

ligger der i Afhandlingen tilstrækkelige Midler til at finde og

kontrolere de numeriske Resultater.

Den her omtalte urigtige Opfattelse af særegne Kurver a

tredie Orden og Klasse har medført en lignende af visse sær-

egne Kurver af tredie Orden og fjerde Klasse, som findes ud-

talt i fjerde Afsnit, men som ikke har faaet nogen Indflydelse

paa Formlerne i dette Afsnit, der i en særlig Grad udmærker

sig ved en klar og vel ordnet Fremstilling.

De numeriske Bestemmelser af Antal af plane Kurver af

tredie Orden, tredie og fjerde Klasse, som tilfredsstille opgivne

Betingelser, ere opførte i Tavler, hvorefter alle de Tal, x, *\

X, X% som tilhøre elementære Systemer af Rumkurver, kunne

findes ved Indsættelse af Tal udtagne af disse Tabeiler, i fuld-

kommen bestemte Formler.

I Afhandlingens femte Afsnit benyttes de fundne Tal tj,

å, d' o. s. V. til ved Hjælp af Formlerne (I) at bestemme selve

de søgte Karakteristiker v, v', g, q' i de elementære Systemer
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af lUimkiirver. En stor Mængde af disse Karaklerisliker ere

fuldstændig beregnede; hvad de øvrige angaar, har Forfatteren

overvundet alle theoretiske Vanskeligheder og — ved Beregning af

de til Iredie og fjerde Afsnit hørende Tavler og Bestemmelsen

af en betydelig Mængde af Tallene iy, å, å', ^, 0-\ co, w' — en

stor Del af de praktiske Vanskeligheder.

Ethvert af de Antal, Forf, bestemmer i dette femte Afsnit,

forekommer paa faa Undtagelser nær som Karakleristiker i 2—

3

Systemer og faar derved 2—3 Bestemmelsesmaader. Derved

erholdes for det første Midlerne til den i det foregaaende om-

talte aposterioriske Bestemmelse af KoefGcienter og tillige rige-

lige Midler til at finde Bekræftelse paa Kigtigheden af de nu-

meriske Undersøgelser, der for eu stor Del ere af en saa ind-

viklet Beskaffenhed, at man uden det vilde være meget udsat

for at fejle. Disse Kontrolmidler tilligemed dem, der allerede

have frembudt sig i de foregaaende Afsnit, give Forf.'s nume-

riske Bestemmelser en meget stor Paalidelighed; men da Af-

handlingens Værd i saa høj Grad afhænger af disse Bestemmel-

ser, som have været Kilden til nogle og den bedste Prøve paa

de andre af Afhandlingens theoretiske Resultater, have vi dog

ladet det være os magtpaaliggende at underkaste disse numeriske

Bestemmelser endnu et stort Antal Prøver, tildels, hvor Lejlig-

hed gaves, støttede paa saadanne direkte Bestemmelser, som

Forf. ikke synes at have benyttet. Navnlig have vi rettet vor

Opmærksomhed paa saadanne Resultater, hvor den Formel, vi

have kaldt (V) , kunde have havt skadehg Indflydelse. Vore

Prøver have imidlertid kun i høj Grad bestyrket vor Tillid til

Forf.'s numeriske Bestemmelser, paa samme Tid som disse vore,

i Forhold til det foreliggende Arbejde faa. Undersøgelser ved

deres Omfang have ladet Udstrækningen af Forf.'s Arbejde træde

end tydeligere frem.

Paa Grund af, at Afhandlingen er Frugten af et saa vidtløftig.

Arbejde, anse vi Forf. for berettiget til, som han gjør ved Afhandlin-

gens Slutning, i den knappe Tid at søge en Undskyldning for saa-
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danne mulige IMangler som-dem, vi virkelig have paavist, og navn-

lig har han deri en meget god Grund til ikke at have givet sit Ar-

bejde den endnu slørre Udstrækning, han selv kunde have ønsket

Vi skulle fremdeles fremhæve , at vi ikke paa noget Punkt have

kunnet paavise Midler, ved hvilke Forf. lettere og dog paa lige

saa paalidelig Maade kunde have naaet sine Maal, at han tvert-

imod med den store Flid, et saa omfattende Arbejde har kostet,

har forbundet stort Kjendskab til de Melhoder, som kunde be-

nyttes, og stor Dygtighed i at bruge dem. Da vi tilmed som

anført anse de vundne Resultater for betydelige og vigtige, er

det os en Fornøjelse at indstille Afhandlingen til den udsatte

Pris, hvortil vi anse den meget værdig.

Samtidig opfordre vi Forfatteren til ikke at vente for længe

med at ofTentliggjøre de vundne Resultater, idet vi med Glæde

se, at han dertil haaber snart at knytte videre Undersøgelser,

som vi tillægge ikke ringe Betydning, som vi efter den fore-

liggende Prøve maa anse Forf. for vel skikket til at gjennemføre,

og som endelig i Forbindelse med det Arbejde, der har været

underkastet vor Bedømmelse , vil bringe nye Vidnesbyrd om

den store Rækkevidde af den Theori, som det kun er 11 Aar

siden, at Chasles har grundlagt.

Adolph Steen. H. G. Zeuthen.«

Affatter.

Den ligeledes af Klassen tiltraadte Betænkning over den

fysiologiske Afhandling lod saaledes:

«'Som Besvarelse af den i 1873 af det Kgl. Danske Viden-

skabernes Selskab for delThottske Legat udsatte Prisopgave:

«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 efler 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
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noget bestemt Sled, der med Rette kanbetegnes som et Sæd-

gjemme«, er indkommen en af mikroskopiske Præparater ledsaget

Afhandling med INIotlo: Vere tument terrae, et genitalia semian

poscunL (Verg. Georg.)

Forf. har først ved en ikke ubetydelig Række af egne Iagt-

tagelser undersøgt , i hvor lang Tid en Høne kan vedblive at

lægge befrugtede Æg, efter at Uanen er bortfjernet, og hvor

mange befrugtede Æg en saaledes isoleret Høne kan lægge?

Han har herved ikke blot i alt Væsentligt stadfæstet C o sies og

flere andre Forfatteres Angivelser, at en Høne efter Hanens

Bortfjernelse kan lægge flere, indtil 5, 6 ja 7 befrugtede Æg,
indtil 8—17 Dage efter Isolationen, men han har ogsaa nær-

mere præciseret og udvidet disse Angivelser. Efter den Ilte

og indtil den 16de Dag efter Isolationen har han rigtignok kun

i faa (4) Tilfælde fundet Hønseæggene befrugtede, men medens

C oste havde angivet, at en Høne efter Hanens Bortfjernelse i

det Højeste kan lægge 7 befrugtede Æg, fandt han, at dette Tal

kan stige idetmindste til 9, hvoraf idetmindste de 8 maa antages

at være befrugtede ved den sidste Kopulation. Han fandt desuden,

at det kan forekomme, at en fra Hanen skilt Høne først lægger

befrugtede, derpaa et eller flere ubefrugtede og derefter atter et

eller flere befrugtede Æg, forinden den tilsidst kun lægger ube-

frugtede Æg. Han fandt fremdeles, at Antallet af afvexlende be-

frugtede og ubefrugtede Æg kan være saa stort, at det er ufor-

eneligt med den af Cos te opstillede Theori, ifølge hvilken kun

de til én, i det Højeste af 5—7 Æg bestaaende, »Æggegruppe«

henhørende Æg skulde kunne befrugtes ved den Kopulation, der

gik forud for Isolationen. Hvis man betegner de Æg, der

imellem to længere Afbrydelser lægges med omtrent regelmæs-

sige kortere Mellemrum som en Æggegruppe, saa kan Antallet

af de til en saadan Æggegruppe henhørende Æg være meget

forskjelligt, og dets Maxiraum (der forresten endnu ikke nær-

mere er bestemt) synes idetmindste at kunne blive dobbelt saa

stort som Antallet af de Æg, som Coste har henført til eo
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af sine Æggegrupper.. Varigheden af de Afbrydelser, hvorved

Æggegrupperne ved Æglægningea skilles fra hinanden , kan

derhos variere betydeligt, alt efter som Hønen kommer til at

ruge eller forhindres deri. Forf. har ogsaa søgt nærmere at

bestemme Længden af de Tidsrum, som hos Høns, der lægge

regelmæssigt, hengaa imellem de enkelte Æglægninger, og han

er kommet til det Resultat, at Høns, der lægge «hver anden

Dagi>, rigtigere maa siges at lægge omtrent hver 46de Time,

og at Høns, der lægge «hver Dag» , i Reglen lægge omtrent

hver 26de Time, men at Æglægningen hos dem da jevnlig af-

brydes af længere Mellemrum, der variere imellem 40 og 44

Timer. Disse sidstnævnte Iagttagelser betegner Forf. dog selv

som ufuldstændige, ligesom han ogsaa maa lade det henstaa

uafgjort, om Befrugtningen af de længere Tid efter Hanens

Bortfjernelse lagte Æg maaske er mindre fuldkommen, og om
dette har foranlediget, al der af de udrugede Æg kun fremkom

et paafaldende ringe Antal fuldt udviklede Kyllinger, omendskjønt

Udviklingen i Æggene var begyndt og mere eller mindre vidt

fremskreden I de Heste Tilfælde har Forf. afgjort Spørgsraaalet,

om Æggene vare befrugtede eller ikke, ved at lægge dem i

nogle Dage under en rugende Høne, og kun i et ringere Antal

af i det Hele taget mindre betydningsfulde Iagttagelser har han

ved Undersøgelsen af de frisk lagte Æg benyttet de altid mindre

paalidelige Kjendemærker, som hentes fra Cicatriculas Udseende.

Det for Hovedopgaven vigtige Spørgsmaal, om ikke Antallet

af de af Hønen efter Isolationen lagte befrugtede Æg og Læng-

den af det Tidsrum, i hvilket den isolerede Høne kan fortsætte

Lægningen af befrugtede Æg, væsentlig turde afhænge af den

Omstændighed, om den sidste Kopulation fandt Sted medens

hele Æggelederen var fri og aaben, eller medens der var et

Æg undervejs, synes desværre først at have paalrængt sig For-

fatteren saa sent, at han ikke har faaet LejUghed til at forfølge

det nøjere.

Idet Forf. dernæst gaar over til Spørgsmaalet, om der i
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Hønens Æggeleder findes noget bestemt Sted, som med Helle

kan belegnes som Sædgjemme, meddeler han først Ilesullaterne

af sine anatomiske og mikroskopiske Undersøgelser af Hønens

Æggeleder, som oplyses ved de medfølgende Præparater. Disse

vidne om, at Undersøgelsen er forelagen med Omhu, Sagkund-

skab og en ikke ringe teknisk Færdighed.

Han finder, at hele Æggelederens Indside er udmærket ved

SUmhindens Rigdom paa fine og dybe Folder, som paa Gjen-

nemsnit ofte skuflende ligne Kjertier, hvis Tilstedeværelse i

Æggelederen Forf. paa Grund af sine Undersøgelser dog ganske

bestemt benegler. Hos den Æg læggende Høne ere disse Fol-

der stærkt opsvulmede, og samtidig liermed er Fimre-Epilheliets

Bevægelse meget livlig. I hvilken Retning Fimrebevægelsen

foregaar, er ikke angivet. Omendskjønt disse Bygningsforhold

vel synes at tale for, at hele Røret kunde være vel skikket til

at opbevare Sæden, saa har Forf. dog ment særlig at maatte

udpege Æggelederens øverste Del, Tragten eller Infundibulum

og ganske specielt den her forekommende af ham som Grube-

zone betegnede Krans af dybe Folder eller Gruber (der ved

Slimhindens Opsvulmen endog kunne komme lil at danne af-

lukkede Rum) som det egentlige Sædgjemme. Som Støtte for

denne Mening anføres, at dette Partis Bygning fremfor noget

andet Sted i Æggelederen synes at være skikket til at opbevare

Sæden, at der i den øvrige Del af Æggelederen ikke findes no-

get andet Sted, hvis Bygning særlig synes at være beregnet paa

dette Formaal, og at han paa Æggestokken slet ikke har kunnet

opdage noget Sted, der paa nogen Maade kunde antages at være

skikket lil at tjene som Sædgjemme. Forf. anfører endvidere

som Støtte for sin Mening, at han kun ganske forbigaaende har

fundet Sæden saavel paa de Steder af Æggelederens Rør, hvor

Æggehviden, Skalhinden og Kalkskallen dannes, som ogsaa paa

Æggestokken, medens han 10—24 Timer efter Kopulationen

konstant fandt Sædfimene i Infundibulum og 14—24 Timer efter

Kopulationen konstant fandt dem spredte i Grubezonens Gruber.



^ 30 ^^

Han kunde endnu have anført, at Æggehvidens, Skalhindens

og Kalkskallens Dannelse i de Dele af Æggelederen, hvor den

foregaar, nødvendigvis synes at maatte være til Hinder for Sæ-

dens Opbevaring i længere Tid paa disse Steder, og at Sæd-

Omenes Indtrængen i Ægget højst sandsynlig vil være forhindret,

naar Blommen er omgivet af Æggehviden elle endog tillige

med den af Skalhinden. Forf. anfører endelig endnu, at han

efter den I2te Dag efter Kopulationen ikke har fundet SædQm i

Infundibulum eller i Grubezonen , men han har ikke meddelt

Noget nærmere til Oplysning om det her unegtelig meget vig-

tige Spørgsmaal: hvorvidt Længden af det Tidsrum, i hvilket

Hønen kan lægge befrugtede Æg, netop falder sammen med det

Tidsrum, i hvilket der Gndes Sædfim i det formentlige Recep-

taculum seminis? Da den af ham selv anførte Iagttagelse af

Leuckart, at levende Sædflm endnu kunne findes 8 Dage efter

Befrugtningen i den Del af Æggelederen, der er betegnet som

Uterus, jo ikke modbevises ved Forfatterens egne negative Re-

sultater, saa synes man ikke at være berettiget til at negte, at

hele Æggelederens stærkt foldede Slimhinde eller dog en stor

Del af den, idetmindste under visse Omstændigheder, kan del-

lage i Sædens Opbevaring, om det end, navnlig ogsaa ved For-

fatterens Iagttagelser og INIeddelelser, inaa anses som næsten

utvivlsomt, at Sædfimenes befrugtende Indvirkning paa Ægget

i Reglen eller altid foregaar i Infundibulum , og at Grubezonen

herved sandsynligvis kommer til at levere den Sæd, hvormed

den i længere Tid isolerede Hønes Æg befrugtes. Men denne

Antagelse udelukker jo ikke iNluligheden af, at de Folder, som

findes i Æggelederens øvrige Rør, ogsaa kunne have nogen

Betydning for Opbevaringen af en Del af Sæden, som da maaske

først senere, under, særegne Omstændigheder vel endog først

efter 8 Dages Forløb , kunde naa op til lofundibulum. Endelig

imødegaar Forf. paa en tilfredsstillende Maade de Grunde, som

have forledet C oste til at antage, at Befrugtningen skulde fore-
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gaa paa Æggestokken, og at derved en hel «Æggegruppe»

skulde befrugtes paa én (iang.

Omendskjønt de i Opgaven nævnte Spørgsmaal i Afhand-

lingen saaledes ikke kunne siges at være besvarede paa en

fuldkommen afgjørende og udtømmende Maade, mene vi dog, at

Forf. har tilfredsstillet Prisopgavens Fordring, at der skulde til-

vejebringes paa egne Iagttagelser støttede Oplysninger om

Hønseæggets Befrugtning i de i Opgaven nærmere betegnede

Henseender. Forf. har i sin Besvarelse virkelig tilvejebragt ad-

skillige interessante og betydningsfulde Oplysninger, som væ-

sentlig bidrage til at opklare Spørgsmaalene om Æggets og

specielt Hønseæggets Befrugtning, saavel i de nævnte som ogsaa

i andre Henseender, og vi foreslaa derfor, at Selskabet tilkjen-

der Forfatteren den fulde udsatte Pris.

Kjøbenhavn, d. 26de Januar 1875.

H. C. B. Bendz. P. L. Panum.«

Affatter.

Hr. Skolelærer Holm havde henstillet til Selskabet, om det

maatte ønske, at han foretog en Bearbejdelse af det af afdøde

Overlærer Espersen udførte og af Selskabet understøttede

Arbejde om den bornholmske Sprogart (Ovs. 1853, S. 242— 43),

der i Manuskript er i Selskabets Eje. Selskabet overdrog den

historiske Klasse at afgive Beretning om Manuskriptet, og

at fremsætte Forslag om, hvad der nærmest bør foretages dermed.

Sekretæren fremlagde det 2det Hæfte af Justitsraad Bruuns

Bihliotheca Danica.

Fra Bestyrelsen for Congres international de Géographie

var der indløbet en Meddelelse om, at Sammenkomsten er udsat

til Juli d.A.

I Mødet vare fremlagte de paa Boglisten som Nr. 29—53

opførte Skrifter.
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3. Mødet deu 12'^ Februar.

(Tilstede vare 16 Medlemmer: "Westergaard, Mødets Præsident,

Ussing, Hannover, D'Arrest, Panum, Holten, Thomsen, Steen, Thorsen, Lorenz,

Mehren, Liitken, Zeuthen, Schiellerup, Jørgensen, Sekretæren.)

Professor C. Holten gav en Meddelelse om nogle nye

Telegraf- Apparater , opfundne af Hr. Cand. mag. Paul

la Cour, Underbestyrer af det meteorologiske Institut. En

Komité bestaaende af Prof. Holten, Prof. Thomsen og Docent

Lorenz nedsattes til at afgive Betænkning om, hvorvidt der

maatte være Anledning til at tilkjende Hr. la Cour en særlig Be-

lønning for den forelagte Meddelelse, som vil være at optage i

Oversigterne.

Begge Klasser forelagde Forslag til nye Prisopgaver, og

efter at have besluttet, at der for den histori sk- filosof i ske

Klasse kun skulde udsættes én Pris, vedtog Selskabet følgende

Prisopgaver for 1875.

Den historisk-fiiosofiske Klasse.

Historisk Prisopgave.

(Pris: Selskabets Guldmedaille.)

I den nyere Tid ere Aarbøgerne og andre Kildeskrifter til

den danske Middelalders Historie fra forskjellige Sider blevne

gjorte til Gjenstand for historisk-kritiske Undersøgelser. Nogen

tilsvarende, dybere trængende og gjennemført Prøvelse er der-

imod endnu ikke bleven Arild Hvitfelds Danmarks Riges

Krønike til Del. Det vilde imidlertid i flere Henseender være

lærerigt at erholde en saadan omfattende Undersøgelse af Hvit-

felds anførte Hovedværk, navnlig angaaende de forskjellige Slags

indenlandske eller fremmede Kilder, som han har benyttet, om

den Kritik eller Mangel paa Kritik, han derved har vist, og om

den Indflydelse, som hans politiske Stilling og hele historiske



Standpunkt har havt paa Fremstillingen. Foruden de Oplysnin-

ger, som i denne Ilenseende i Særdeleshed selve hans Danmarks

Riges Krønike kan give, ville ogsaa Vink kunne hentes fra de

andre af ham udgivne Skrifter eller Fortalerne til disse, ligesom

maaske ogsaa den opbevarede Fortegnelse over Haandskrifter,

der have tilhørt Hvitfeld, i denne Elenseende vil kunne yde

en eller anden Antydning. Selskabet fremsætter derfor som sin

historiske Prisopgave:

Efter en Udsigt over Arild Hvitfelds Liv gjøres

hans Danmarks Riges Krønike til Gjenstand for en

nærmere Undersøgelse, hvorved oplyses, hvilke Kil-

der og Hjælpemidler han dertil vides eller kan for-

modes at have benyttet, hvorvidt nogen Kritik der-

ved er anvendt, og hvilke politiske Anskuelser der

have havt Indflydelse paa Fremstillingen.

Selskabet forlænger Indleveringsfristen for denne Opgaves

Besvarelse til den 31te Oktober 1877.

Den mathemaiisk'naturvidenskabelige Klasse.

Mathematisk Prisopgave.

(Pris: Selskabets Guldmedaille.)

Allerede for tresindstyve Aar siden har Ampere gjort op-

mærksom paa Betydningen af Integrationen af de partielle Diffe-

rentialligninger af anden Orden imellem tre variable, som ikke

indeholde andre DifferenlialkoefGcienter af anden Orden end den

med Hensyn til begge de uafhængige variable, uden at dog Inte-

grationen af denne Form af Ligninger er skredet synderlig videre

frem. Selskabet udsætter derfor sin Guldmedaille som Pris for:

En ny og udvidet Theori angaaende Integrationen

af den partielle Differentialligning

r f dz dz d^z \

0»er». over d. K. D. VIdensk. Selsk. Forh. 1875. (3)
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Fysisk Prisopgave.

(Pris: Selskabets Guldmedaille.)

Skjønt den af Kekulé i 1865 opstillede Theori for de aro-

matiske Forbindelser liar vist sig overordentlig frugtbar og frem-

kaldt en Mængde nye og vigtige Undersøgelser, og skjønt der

endnu ikke er fremkommet noget Faktum, som strider mod

Theorien, saa kunne de af denne følgende Isomerier dog ingen-

lunde siges at være sikkert faststillede, idet de Overgange, der

skulde begrunde den relative atomistiske Struktur lios de for-

skjellige Isomere , undertiden føre i forskjellig Retning for

samme Forbindelse. Da imidlertid ingen anden Theori har for-

maaet at omfatte alle disse indviklede Forhold, men Videnskaben

savner en fuldstændig Bearbejdelse af de herhenhørende Under-

søgelser fra dette Synspunkt, saa udsætter Selskabet sin Guld-

medaille som Pris for

En, af Litteraturangivelser ledsaget , kritisk Be-

dømmelse af de foreliggende Stedsbestemmelser i de

aromatiske Forbindelsers Molekuler.

JFor det Thoitshe Legat.

(Pris: 400 Kr.)

Da Angivelserne af de organiske Stoffers Opløselighedsfor-

hold ere meget ubestemte, ønsker Selskabet at fremkalde nogle

nye Undersøgelser i denne Retning og udsætter derfor en Pris

af 400 Kroner for:

En Undersøgelse af en Række organiske Stoffers

Opløselighedsforhold med Hensyn til Vand og Vin-

aand.
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Fov det Classenshe i^egaL

(Pris: indtil GOO Kr.)

Det er bekjendt, at flere af vore Husdyr, og navnlig Faarel,

angribes af en kakektisk Sygdom, hvis nærmeste Aarsag er en

særegen Slags Indvoldsorme, Ikter (Distoma hepaticuni og

D. lanceolatuin) , 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 godlgjor noksom , at dens Op-

komst og Udbredelse begunstiges af side og sumpige Græsgange,

især hvor der findes stillestaaende Vande, og at den opnaar sin

største Styrke og Udbredelse i regnfulde Aar.

Dyr, der ere angrebne af disse Indvoldsorme, gaa tidlig

eller sildig til Grunde , naar Parasiterne ere tilstede i større

Antal, da Lægevidenskaben ikke er i Besiddelse af noget Middel,

hvorved Ormene kunne fjernes eller dræbes. Man er derfor

væsentligst indskrænket til at forebygge Sygdommen, hvilket kun

kan ske ufuldkomment og er usikkert formedelst Mangel paa

fuldstændig Kundskab om de paagjældende Indvoldsormes Ud-

vikling samt Yngelens Opholdssteder og Vandringer. Det har

ikke fattedes paa Bestræbelser af Naturforskerne for at oplyse og

lære disse Forhold at kjende, og man er ogsaa i de nyere Ti-

der rykket Maalet noget nærmere ved anstillede Undersøgelser

og Forsøg, blandt hvilke man her vil minde om dem, der ere

foretagne af Leuckart og Willemoes- S uhm. Men den

fuldstændige Cyklus af Ormenes Livsbaner er endnu ikke kjendt,

og denne Kundskab er en væsentlig Betingelse for at udiinde

(3*)
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de rette Forebyggelsesmidler imod Sygdommen. Da dette vilde

have en særdeles stor Betydning med Hensyn til denne Sygdom

hos Faaret, hos hvilket den især afstedkommer store Ødelæg-

gelser, udsætter det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab

en Pris af indtil 600 Kroner for

Originale Undersøgelser og Forsøg, der kunne

tjene til Oplysning om Udviklingen af Faarets Lever-

Ikter og Vandringen af deres Yngel, indtil denne tager

Sæde i Faarets Lever, samt om de Forhold, der

kunne begunstige eller modvirke Indvandringen i

Faaret.

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 Prisæskningen. Belønningen for den fyldestgjørende

Besvarelse af et af de fremsatte Spørgsmaal, for hvilket ingen

anden Pris er nævnt, er Selskabets Guldmedaille, af 320 danske

Kroners Værdi.

Prisskrifterne indsendes inden Udgangen af Ok-

tober Maaned 1876 til Selskabets Sekretær, Etatsraad

Professor Dr. J. Japetus Sm. Steenstrup, med Undtagelse

af Besvarelserne af det historiske Prisspørgsmaal, for hvilket

Fristen først udløber d. 31te Oktober 1877.

Prof. Dr. Hannover forelagde fem Tavler til hans Arbejde

over Øjets Nethinde, som trykkes i Selskabets Skrifter, og
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aiulioi; 0111 at erliolde en Tun le lil, .saml uiii »mi l'urøgeisc al'

Bevillingen lil de tidligere tilstaaede Tavler. Selskabet gav den

ønskede Tillægs- Bevilling.

Fra l)r. Scliiiberl i Ilildeslieim var der indkommet en

Skrivelse med Tak for den Ancrkjendelse, Selskabet ved (iuld-

medaillens Tildeling havde ydet hans Prisat'handling om Karak-

teristik Iheorie n.

Fra Kand. V. Tanber var modtaget Kvittering for Tiibage-

sendelsen af hans prisbelønnede Afhandling om Hønseæggets

Befrugtning samt tilhørende Præparater.

Udenrigsministeriet havde underrettet Selskabet om, at

Bestyrelsen for den internationale geografiske Kongres i

Paris har udsat den paalænkte Udstilling til 1 5de Juli d. A. og

Kongresmødet til den 1ste August.

Société Linnéenne de Normandie meddeler i Cirkulære af

Januar d. A., at det haaber at kunne oprette et værdigt iMindes-

mærke i Caen for Élie de Beaumont og indbyder til at bidrage

hertil de Selskaber, af hvilke denne store Geolog var Medlem.

Fremlagte vare de paa Boglisten under Nr. 5'»—67 op-

førte Skrifter.

4. Modet den 26"" Februar.

(Tilstede vare 14 Medlemmer: Westergaard, Mødets Præsident,

Ussing, Hannover, Thomsen, Steen, Tliorsen , Holm, Liitken, Jørgensen,

Sekretæren, Reinhardt, Grundtvig, Panum, Schiern.)

Etatsraad Prof. Dr. Japetus S teens trup forelagde nogle

Bemærkninger om den af Prof. lleichert i Berlin nylig givne
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Tydning af den usymmetriske Rygning af Hovedet hos

Flynderne. Denne Meddelelse vil med el Par Figurer blive

optagen i Oversigterne.

Den i forrige Møde nedsalte Komité (Holten, J.Thomsen,

Lorenz) havde afgivet Betænkning angaaende Hr.P. la Cours

Opfindelse og hans Meddelelse herom. 1 Henhold til denne

Betænkning besluttede Selskabet at tilstille ham sin Giildmedaille.

Den afgivne Betænkning lød saaledes:

• Det Kgl. Danske Videnskabernes Selskab har paalagt os at

tage under Overvejelse, om den af Underbestyrer Paul la Cour

gjorte Opfindelse, paa hvilken undertegnede Holten henledede

Opmærksomheden i Mødet d. 12te ds., egnede sig til at Sel-

skabet viste Opfinderen nogen særlig Anerkjendelse.

Til Hjælp ved Signaliseringen paa Telegrafledningerne bruger

han Midler, som hidtil ikke have været anvendte og som synes

at love væsentlige Fortrin fremfor alle hidtil benyttede, baade

med Hensyn til Hurtighed, Sikkerhed og mangesidig Anvendelse,

idet Systemet dels tillader samtidig Afsendelse af flere Telegrammer

ad den samme Ledningstraad, dels tillader Telegrafering af Skrift

og Tegn, som hidtil har truffet paa store praktiske Vanskelig-

heder, og endelig kan det anvendes i mange med Telegrafiens

beslægtede Formaal.

Hvorvel Grundlaget for Opfindelsen ikke indeholder noget

nyt videnskabeligt Princip, er den dog grundet paa en aldeles

original Tanke, og der er god Grund til at haabe, at den i en

væsentlig Grad vil virke fremmende paa hele Telegrafiens Om-

raade. Tanken er gjennemført med stor Omsigt og udviklet i

mange forskjellige Retninger, saa at Arbejdet bærer Vidnesbyrd

om et fremragende Talent til praktisk Anvendelse af Videnskaben.

Vi samstemme derfor i, at Selskabet yder Hr. laCour en Aner-

kjendelse for denne Opfindelse, og da han alt tidligere har
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ino(Ua{j;ot Selskabets Solvim'ilaille, foreslaa vi, ul iler l'or delte

værclifukle Arbejde tilkjendcs bam Selskabels GiildmedalUe.

Kjobenhavn d. 15(le Februar 1S75.

C.Holten. Julius Tb oms en. L. Loren ii.«

AlTalter.

Selskabet vedlog at lade slaa to Exemplarer af dets Guld-

medaille.

Sekretæren benledte Opmærksombeden paa, hvad han

allerede havde fremhævet paa Tilsigelsessedlen, at der endnu

stod tilbage at udsætte en Opgave for det Schouske Legat,

samt at Prisen for denne, i Fald dette maatte anses for rigtigt,

kunde sættes til et større Beløb.

Selskabet vedtog i Anledning af en fremsat Forespørgsel,

at den sædvanlige Frist for Besvarelsen af Prisspørgsmaalene

skulde forlænges med et Aar for den historiske Opgave om

Arild Hvitfelds Krønikeskrivning (se S. (33)).

Dr. Schubert i Hildesheim havde under 26de Februar ind-

sendt Modtagelsesbevis baade for Gnldmedaillen og Manuskriptet

til hans Prisafhandling, ved hvilken Lejlighed han paany havde

udtalt sin Tak til Selskabet.

I Mødet fandtes fremlagte de paa Boglisten under Nr. 68—81

anførte Skrifter.

I Marts Maaned

bleve 2 tilsagte Møder paa Grund af tilstødende Forhindringer

raed Præsidentens Samtykke atter afsagte, og da Paasken

tillige foraarsagede en Afbrydelse, blev der saaledes intet Møde

holdt i denne Maaned.
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Paa Afsigelsessedleriie vare Selskabets Medlemmer blevne

mindede om

1. den tilbagestaaende Opgave for det Schou ske Legat

2. samt om, at Fristen for Indgivelse af Forslag angaaende

nye Medlemmer ifølge Vedtægternes g 5 udløb den

15de Marts.

Til Medlemmerne var der tillige omsendt Aftryk af Pris-

opgaverne for dette Aar.
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5. Mødet den 2""" April.

(Tilstede vare 20 Medlemmer: Madvig, Præsident,
Bendz, Westergaard, Ussing, Hannover, d'Arrest, Panum, Schiern, Thomsen,

Thorsen, Johnstrnp, Barfoed, Lange, Mchren, Holm, Grundtvig, Lutken,

Zeuthen, Schjellerup, Sekretæren.)

Indeu det anmeldte Foredrags Begyndelse oplæste Sekre-

tæren sin Tilførsel til Protokollen angaaende Afsigelsen af Mø-

derne i Marts Maaned [se ovf. S. (39)—(40)].

Konferentsraad Dr. J. N. Madvig gav derefter en Medde-

lelse om nogle "ejendommelige Bevægelser iVerbernes

Betydning og nogle derhen hørende danske Fænomener.«

Sekretæren meddelte Selskabet Tabet af dets berømte

Medlem Sir Charles Lyell B"'-, der i en høj Alder var død

den 22de Februar 1875.

Samme mindede om, at der med Mødesedlen var omsendt

til Medlemmerne: "Fortegnelse over de Selskaber og Institutioner,

til hvilke det K. D. Videnskabernes Selskab sender sine Publi-

kationer.« I Forbindelse hermed henstillede han til Selskabets

Medlemmer, om de maatte finde Anledning til at foreslaa nogen

Ændring i Henseende til de Selskaber som findes opførte paa

Listen, for hvilken Forsendelsen i 1874 er lagt til Grund.

La Societa Adriatica di Scienze Naturali in Trieste havde

sendt Nr. 1 af sin Bollettino og foreslaaet en fremtidig Udvex-

ling af Skrifter. Efter Sekretærens Forslag vedtog Selskabet

at tilsende Triestiner-Selskabet Oversigterne fra 1874 samt

Særtryk af de naturhistoriske Afhandlinger.

Uden Motto, men med Mærket A. S., der ogsaa tjente som

Mærke paa den forseglede Navneseddel, var der til Sekre-

tariatet indsendt et stort Folio- Haandskrift til Besvarelse af den

af Selskabet for det Classenske Legat udsatte Prisopgave

om Brændevinsbrændingens Historie, for hvilken Sel-

skabet havde forlænget Fristen til 30te Marts d. A. [Ovs. 1874,
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S. (51)]. Da Besvarelsen maalte støtte sig til Kulturhistorien og

Lovgivningen, vedtog Selskabet at sammensætte Komiteen til Be-

svarelsens Bedømmelse af Medlemmer af begge Klasser. Valgte

bleve: Prof. Schiern, Prof. Barfoed og Lektor Jørgensen.

Formanden i den math ematisk-n aturviden skabelige

Klasse anmeldte Forslag fra Klassen til Optagelse af to inden-

landske Medlemmer i denne Klasse: Anatomen Professor Dr.

med. F. Th. Schmidt og Mathematikeren Prof. Lektor L.

Oppermann .

Ifølge et af samme Klasse stillet Andragende om Forlæn-

gelse af Fristen for Forslag til Optagelse af nye udenlandske

Medlemmer, vedtog Selskabet en F'orlæugelse for begge Klasser.

I Mødet vare fremlagte de paa Boglisten under Nr. 82— 108

anførte Skrifter.

6. Mødet den 16'^ April.

(Tilstede vare 19 Medlemmer: Madvig, Præsident,
Bendz, Westergaard, Ussing, Hannover, Reinhardt, d 'Arrest, Panum, Schiern,

Thomsen, Johnstrup, Barfoed, Lorenz, Holm, Liitken, Zeuthen, Schjellerup,

Jørgensen, Sekretæren).

Professor F. Johns trup gav en kort Meddelelse om Stru-

vit-Krystaller, der for nylig vare fundne i Limfjordens Bund-

lag. Denne Meddelelse vil, ledsaget af en Figur i Træsnit blive

optagen i Oversigten.

Dcrpaa stillede den mathematisk-naturvidenskabe-

lige Klasse sine i forrige Møde anmeli. o Forslag til to nye inden-

landske Medlemmers Optagelse. Ved den paafølgende Af-

stemning valgtes Prof. Dr. F. Th. Schmidt og Prof. L. Op-
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permann til Medlemmer af Selskabets malhematisk-nalurviden-

skabelige Klasse. Af særegne Grunde havde Denne besluttet

al udsætte sine Forslag til udenlandske Medlemmers Oplagelse

til næste Valgtermin.

Formanden for den historisk-filosofiske Klasse an-

meldte derimod i Henhold til den i forrige Møde givne Tilladelse,

at det i næste Møde til Oplagelse som udenlandsk Medlem i

denne Klasse vilde foreslaa Historikeren Geh. Kegeringsraad

Leopold von Kanke, Professor ved Universitetet i Berlin.

Paa Sekretærens Forespørgsel vedtog Selskabet, at skænke

Særtryk af nogle Grønlands Naturhistorie vedkommende Af-

handlinger i Selskabets Skrifter til Cand. mag. Levinsen, som

begiver sig til Grønland for at studere Havdyrene der.

Fremlagte vare de paa Boglisten som Nr. 109— 135 opførte

Skrifter.

7. Mødet den 30'' April.

(Tilstede vare 16 Medlemmer, Madvig, Præsident,
Paludan-Miiller, Westergaard, Reinhardt, d'Arrest, Panum, Schiern, Steen,

Johnstrup, Holm, Lutken, Zeuthen, Schjellerup, Schmidt, Oppermann, U s sin g,

fungerende Sekretær.)

Professor Dr. Ad. Steen forelagde en Afhandling: Om
Muligheden af nogle lineære Differential- Ligningers

Integration ved endelige explicite Funktioner, hvilken

vil blive trykt i Selskabets Skrifter.

Derefter fremlagde Kasse-Kommissionen
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Oversigt over Regnskabet for Aaret 1874.

Indtægt.

I. aarlige Indtægter:

1. Renter af Selskabets Fonds i 1874.

a) 110,000 Rdl. indskrevne i Statskassen

6,000

3,200
• 3,000

21,000
.^,000

Husejer-Kreditkasse-Obligationer. . . .

Rigsbank-Obiigationer

Østifternes Kreditforenings-Obligationer

Kjøbenhavns Laans Obligationer. . . .

samme Va Aars Rente

145,200 Rdl. med 4 pCt. Rente.

Udbytte af 300 Rdl. i Nationalbank-Aktier

5 pCt. af 100 £ i Dansk-Engelske Obligationer

4 pCt af 80 £ i Sjællandske Jernbane-Aktier .

Udbytte af samme for 1873

2. Fra det Classenske Fideicommis
Etatsraad Schous og Hustrus Legat

Fra den grevel. Hjelmstjerne-Rosenkroneske Stiftelse

3. For Salget af Selskabets Skrifter og Ordbogen 1 1873

4. Renter af Folio i Privatbanken ^,'1873 og Vis?* • . .

I. Aarlige Indtægter

II. Udtrukken Obligation i Kbh. Laan .

111. Rede Beholdning fra 1873

to Guldmedailler

Samlet Indtægt

Rd.

i400

240
128

120
840
40

200
50

586 76

29 :

4 :

46

Rd.

5768

27

836

300

12

79

76

85

57

7034

1000

2170

320

30

10524 39
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Rd ji

Udgift.

A. Til Selskabets Bestyrelse og dets Virksomhed:

I. Embedsmændenes og Budets Lonning saml Med-
hjælp ved Sekretariatet

Løbende Udgifter til Brænde, Lys. l'ortn m. v.

samt GratiOkationer (100 Rd.)

II. a) Selskabets Skrifter:

1) Trykning af Skrifterne SG Rd. 24/5

2) Oversigten med Papir 528 — 55 -

3) Trykning af Vejrtavler 1850-58 129— • -

4) Oversættelse af fransk Resumé 39 — •
-

5) Kobbere, Træsnit o. 1., til Skrifter

(247 Rd.) og Oversigt (21 Rd. 48,5) 268— 48-
6) Bogbinderarbejde 89 — 28 -

1255

506

b) Præmier:

1) Dr. H.C.Vogel, Guldmedaille og

160 Rd. (30 Jan. 1874) 320 Rd. • /S

2) Cand. P. Tauber (30 Jan., 27 Febr.

1874.) 150 — » -

C) Ordbogen
Den meteorologiske Komite
Regestum diplomaticum . .

1140

470
25

600
.545

25

Understøttelser til videnskabelige Foretagender:

1) Prof. Schiellerup, Oversættelse af Abd er-Rahman
es-SuGs astronomiske Værk ': 200

2) Etatsraad Steenstrup, Udgravning ved Solager

3) Prof. Mehren , Oversættelse af Dimishqis Kos
mografi 300

Af det Ejelmstjeme-Eoserikroneslce Bidrag:

4) Prof. V. Schmidt, Ægyptens gamle Historie

(d. 16 Jan. 1874.) T 300

5) Bibliotheksass. V. Fausbøll, Udgave af Jåtakassa
;!

Althavannanå (d. 16 Januar 1874 ) I 300

6) Pastor H. Dahl, Dansk Hjælpeordbog (d. 13 Marts ':

1874.) '[ 100

Aårels^rdglfler

C. Indkjøbt 2000 Rd. i Kbhavns Laans
(1 Decbr. 1874.)

Obli£

38

Rd.

1761

59

2780

38

59

1225 .

5767 1

Samlet Udgift .

— Indlæet

Beholdning ved Udgangen af 1874

nemlig rede Beholdning . . . ,2662| 69

1 Guldmedaille . . .
' 160:

"•

1934

7701
10524

65

66
39

2822 69
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Det Hjelnistjerne-Rosenkroneske Bidrag:

I'.d. /5 Rd.

1. Rest fra 1873 1047. 29

Bidrag for 1874 586. 76
1634. 9

II. V. Schmidt, Ægyptens gamle Historie 300.

V. Fausbøll, Jåtakassa atthavannanå 300.

H. Dahl, Dansk Hjælpeordborg ... 100.

70(X .

Rest . . . 934. 9

om hvis Anvendelse jfr. Budget for 1875.

Dernæst fremsatte den historisk-f ilosofiske Klasse

sit i forrige iMøde anmeldte Forslag lil Oplagelse af el nyt Med-

lem Geh. Regjeringsraad Leop'old von Ranke, der ved den

paafølgende Afstemning valgtes til udenlandsk .Medlem af Sel-

skabets historisk- filosofiske Klasse.

Istedenfor det afdøde Medlem af 1\ ass ekommi ssionen,

Oberst Hoffmann, der i Aar efter Omgang skulde være ud-

traadt af Kommissionen, valgte Selskabet Prof. Dr. A. Steen.

Paa Sekretærens Andragende tillod Selskabet, at de Skrif-

ter, som i Ferien maatte blive indsendte til Selskabet, maatte af-

gives umiddelbart til Bibliotheket.

Sekretæren oplyste hvor mange Gange S elskabets Lo-

kale var blevet benyttet af hvert af de Selskaber, som have er-

holdt Tilladelse til at holde deres Møder i disse, det Kgl. Oldskrift-

Selskab (6 Gange), det Kgl. Landhusholdnings-Selskab (8 Gange)

og det krigsvidenskabelige Selskab (15 Gange).

Fra Die K. K. Ahademie der Wissenschaften in Wien var

der modtaget en Skrivelse, hvori det meddeler Tabet af dets

Generalsekretær, Dr. Anton Schrotter, Ritter von Krist elli,

der var død den 15de April d. A.

Fra det samme Akademi var der tilsendt Selskabet et

Exemplar af « JJeber die Wasserahnahme in den Quellen, Fliissen

und Strdmen u. s. w.« mit 7 Tafeln, von Gustav Wex, tillige



med en Beretning herom afgiven af en af Akademiet i den An-

ledning nedsal Kommission. I den ledsagende Skrivelse hen-

leder Akademiet Selskabels Opmærksomhed paa disse Forhold

og udbeder sig Selskabels Hisland ved mulige Oplysninger fra

Danmark eller ved Tilvejebringelsen af saadanne. Sekretæ-

ren forespurgte om det -ikke vilde være rigtigt desangaaende at

udbede sig en Udtalelse fra D'llrr. I'rofl'. Colding, Holten

og Johnsirup. Selskabet besluttede at henstille Sagen til

deres Betænkning.

Præsidenten og Sekretæren foresloge, til Opfyldelse af

del af Selskabet ved Islands Tusindaarsfest 1874 gjennem

dels Sekretær givne Løfte, at tilsende Reykiavik lærde Skoles

Bibliotliek 1) hele Rækken af Selskabets Skrifter fra 1809,

2) Oversigterne fra 1842, 3) andre af Selskabet udgivne

Skrifter saasom Or d boge n, Eegesta Diplomatica og CoUectanea

Meteorologica etc, samt 4) Skrifter som Selskabet havde understøt-

tet, saasom Rib e og Roskild e Domkirkers Beskrivelse, Nes-

tors Krønike ved C. W. Smith o. s. v. Idet Selskabet bil-

ligede dette Forslag, tilstod det tillige en Sum lil Indbinding af

en Del af disse Skrifter.

Fra Cand. juris Joh. Steenstrup, der ifjor havde ind-

givet et Andragende om Understøttelse til Udgifterne ved Tryk-

ningen af hans Skrift om Kong Valdemars Jordebog, var

der kommet en Meddelelse om, at han ønskede at tage det

nævnte Andragende tilbage, da der andenstedsfra var stillet ham

en Understøttelse i Udsigt.

I -Mødet vare fremlagte de paa Boglisten under Nr. 136

—

161 anførte Skrifter.
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8. Mødet den 8"' Oktober.

(Tilstede vare 18 Medlemmer: Madvig, Præsident,

Bendz, Westergaard, Ussing, Reinhardt, Colding, Panum, Tliomsen, Steen,

Barfoed, Mehren, Holm, Liitken, Zeuthen, Jørgensen, Schmidt, Opperniann,

Sekretæren.)

Prof. Lektor Barfoed gav en Meddelelse om »Kalkens

Forhold til tør Kulsyren, der findes trykt i dette Hæfte,

S. 7—17.

Af den Beretning, Sekretæren som sædvanlig gav med

Hensyn til det siden Selskabets sidste Foraarsmøde Forefaldne,

fremhæves Følgende:

Fra (jeheime-Begeringsraad, Professor Leopold von Ranke

i Berlin var der sendt en Skrivelse, dateret den 20de iVlaj, i

hvilken han takker Selskabet i Anledning af hans Optagelse

i dette.

Under 14de Juni havde Selskabet ved Døden mistet sit in-

denlandske Medlem, Formanden for den mathematisk-nalurviden-

skabelige Klasse, Professor Dr. H. L. d'Arrest. Han var optagen

i Selskabet den 9de April 1858.

Fra Observatoriet ved Harvard College^ i Cambridge, Mass.,

var der tilstillet Selskabet en Meddelelse om Direktøren, Prof.

J. Winlocks dødelige Afgang, den Ilte Juni 1875.

Det af Vedtægternes g 19 paabudte Cirkulære angaaende

Foredrag i Vintermøderne var som sædvanlig omsendl til Med-

lemmerne, og Sekretæren afgav nu Beretning om Udfaldet af

dette.

Blandt de i Ferien Selskabet tilsendte Skrifter fremhævede

Samme en stor Sending fra Akademiet i Lissabon, Boglistens

Nr. 165-177, samt endelSkrifter fra Enkeltmænd: Héb ert (Nr.l96),

Volpicelli (Nr.198-200), A. A gassiz (Nr.232), FelixPlateau

(Nr. 253) og P. Cornaglia (Nr. 257), ligesom han blandt de i

dette Møde fremlagte Bøger henledede Opmærksomheden paa



Sendingerne fra Akadeiniel i Montpellier (Nr. 301) og fra

Societatea Academica Romana^ lUuiiresci (Nr. 297— 300).

Fra Adjnnkt Karl Schmidt i Odense var indkommet et

Andragende om, at Selskabet med en Sum af 200 Kroner vilde

hjælpe ham til Anskaffelse af et Spektroskop, med hvilket

han ønskede at anstille en Hække Undersøgelser over Lysets Ab-

sorption ved Gjennemgang gjennem farvede Vædsker. Da han i

denne Vinter vil have god Tid til slige Undersøgelser, udbeder

han sig en snarlig Afgjorelse, og som Følge heraf havde Se-

kretæren efter Præsidentens Heslemmeise sendt Sagen til

B'Hrr. Prof. Holtens og Lektor Loren z's Betænkning, der begge

anbefalede Andragendet. Efter Forslag af l'rot. Jul. Thomsen

vedlog Selskabet at opfordre Adjunkten til foreløbig al søge al

faa et saadant Instrument tillaans fra en af Kjøbenhavns offent-

lige Samlinger, navnlig fordi det ansaas for tvivlsomt, om el

Spektroskop vilde kunne anskaffes for den angivne Pris.

Fra de tre Medlemmer, ProlT. Cold i ng. Hol ten og John-

strup, hvem det i Mødet den 30te April d. A. [ovf. S. 47] var

blevet overdraget at ytre sig angaaende Hofraad \Yex"s Af-

handling om Vandets Aftagen i Europa, var der indkommet en

udførlig Udtalelse, som oplæstes i Mødet. Den lyder saaledes

:

« Y ed al tilstille os den hermed tilbagefølgende , af Hofraad

Wex i W'ien forfattede Afhandling: ^^Ueber die Wasserabnahme

in den Quellen, Fliissen und Strbmen hei gleichzeitiger Steigeriing

der Eochwåsser in den Culturldndern^ Wien ]873,» har det

Kongelige Danske Videnskabernes Selskab udbedt sig vor Be-

tænkning og Forslag saave! med Hensyn til de af Hofraad Wex
angivne Resultater, som med Hensyn til det af Wiener-Akademiet

udtalte Ønske om, fra vort Selskab at erholde tilsendt saadanne

fleraarige Observationer over Vandstanden i vore Vandløb, som

vi maatte være i Besiddelse af eller fremtidig ville lade udføre.

Efter al vi i den Anledning have gjort os bekjendte med Hof-

0»ers. over d. K. D. Vldensk. Seisk. Korh. 1S75. {^)
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raadWex's h(?rm«d tilbagefølgende Afhandling, saavel som med

de hoshigte Betænkninger, som ere afgivne derover dels af

Wiener-Akademiet dels af den østerrigske Ingeniør- og Arkitekt-

Forening, skulle vi i det Følgende, under Henvisning til flere

forskjellige tidligere Undersøgelser over Fugtighedsforholdene i

Danmark, tillade os at udtale vore Anskuelser om, hvorvidt de

af Hofraad Wex fremstillede Resultater stemme med de Er-

faringer, hvortil vore Undersøgelser af Forholdene have ført.

Hofraad Wex, som i lang Tid har forestaaet Arbejderne

ved Donauens Regulering, har ved sine Undersøgelser fundet

Donauens aarlige Middelvandstand, og endnu mere Sommer-

vandstanden, jævnt aftagende i Tidernes Løb, og har deraf troet

at kunne slutte, at Donauflodens Vandføring er i en stadig Af-

tagen, — en Mening som Wiener-Akademiet Gnder tilstrækkelig

begrundet.

Aarsagen til, at Vandafløbet fra Flodens Opland saaledes af-

tager tilskriver Wex forskjellige Omstændigheder.

1. Skovene ryddes mere og mere, hvilket har til Følge baade,

at Regnmængden formindskes og at Fordampningen fra

Jordoverfladen forøges; men desuden medfører Skovenes

Rydning paa Klippegrund den store Ulempe, at Jorden

paa Klipperne bortvaskes, hvorved bevirkes, at Regnen,

saa hurtig som den falder, styrter ned i Floddalen og

oversvømmer denne mere end tidligere, hvad Wiener-

Akademiet ligeledes anser for rigtigt i det Hele taget,

om det end ikke for Tiden kan afgjøres med Sikkerhed,

hvorvidt Skovenes Rydning formindsker Regnmængden.

2. En væsentlig Grund til det formindskede Vandafløb

søger Wex deri, at Jorden nu bliver mere dyrket end

forhen, og at Planterne, som gro derpaa, forbruge en

Mængde Vand, der tidligere kom Floderne tilgode, dels

som Overfladevand, dels som Kildevand.

3. Paa lige Maade virker Udtørring af Søer, Kjær og Moser
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og disses Opdyrkning; ligesaa formindskes Afløbsvandet

ved at anvendes til Jordens Overrisling o. s. v.

Næstefter at forudskikke den nemærkning, al Danmark er et

fuldkomment fladt Land, som ingen Hjerge har, og at alle vore

Vandløb kun ere smaa som en Tnlge af, at Landet bestaar :if

Øer og Halvøer, som hver lor sig kun har en forholdsvis ringe

Udstrækning, skulle vi slrax anføre, al der vel hos os findes Ob-

servationer over enkelte af disse Løbs Vandføring, men at der

derimod ikke foreligger saadanne fleraarige Observationer, som

kunne tjene til Sammenligning, naar Spørgsmaalet er om at be-

stemme den Afiagen af Afløbsvandet, som HofraadWex har søyt

at paavise. Men til yderligere Oplysning om de her beslaaende

Forhold, skulle vi derhos tilføje den Bemærkning, at selv om vi

i el Aarhundrede eller mere havde udført iMaalinger ved vore

Vandløb over Vandstanden og Afløbsvandets Mængde, saa vilde

saadanne Maalinger dog ikke have kunnet give tilstrækkelige Op-

lysninger om det Hovedpunkt i Hofraad W ex' s Afhandling, som

angaar den betydelige Vandformindskelse, der ogsaa efter vor

Mening er en Følge af Skovenes Rydning, og det af den simple

Grund, ;it vore Sko\e i den senesle Tid næppe have under-

gaaet store Forandringer, hvorimod der ganske vist i vore Tørve-

moser findes tydelige Spor af, at vort Land langt tilbage i

Tiden har værei næslen fuldstændig skovbevoxet, ligesom ogsaa

ældre historiske Beretninger oplyse os om, at store Skovstræk-

ninger ere blevne ryddede.

Da nu Danmarks Skove i længere Tid næppe have for-

andret sig meget, san er det selvfølgelig vanskeligt nu for Tiden at

eftervise den gradvise Formindskelse af Afløbsvandet i de store

Vandløb, som maa tilskrives Skovenes Rydning; men som et

foreløbigt Fingerpeg i den angivne Retning skulle vi dog strax

bemærke, at Alt tyder hen paa, at i gamle Dage, da Danmark

var fuldt af Skove, har Afløbsmængden været langt større, end

den nu er. Rundt om i Landet finder man nemlig en Mængde

Vandløb, som bære Vidnesbyrd om, at medens de nu kun føre
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lidt eller intet Vand, saa have de i tidligere Tid vieret gjennem-

strømnaede af betydelige Vandmængder, hvilket ikke kan skjønnes

at have nogen anden Aarsag end Korlidens slørre Vandrig-

dom som en Følge af den udstrakte Skovvegelalion.

At Omdannelse af et Skovareal til Agerland virkelig for vort

Lnnd medfører en t)etydelig Formindskelse af de aarligt af-

flydende Vandmængder, tro vi os imidlertid fuldstændig istand

*til at godtgjøre ved Hjælp af bestemte Kjendsgjerninger fra for-

skjellige Indsøer, som ere beliggende udenom Kjøbenbavn, i en

Afstand af nogle faa Mil, og benyttes til Kjøbenhavns Forsyning

med Drikkevand. De omhandlede Søer ere alle beliggende paa

el lidt bølgeformigt, fladt Terrain, hvis Undergrund overalt be-

staar af Kullestensler og Sand, som hviler paa et udstrakt,

flere Hundrede Fod mægtigt Kalkstenslag, hvis Overflade har

el svagt Fald imod Sydøst, ligesom Overfladen af det derpaa

hvilende c. 50 Fod tykke Ler- og Sandlag, der bærer den

øverste Muldjord, Det hele Areal har ligesom den øvrige Del

af Landet været skovbevoxet; men Skovene ere i Tidernes

Løb tildels forsvundne, saaledes al flere af Indsøerne nu

ere beliggende i et skovløst Agerland, medens andre af

Søerne endnu tildels ere omgivne af Skove. Ved Undersøgelser

over de Vandmængder, som tilstrømme de forskjellige Søer fra

deres Oplande, har del vist sig, al de Søer, hvis Opland endnu

er bevoxet med Skove, have et langt større Vandtilløb, navnlig i

Sommerliden, end det, der fra lige slorl Opland tilstrømmer de

Søer, h\is Opland er omdannet til Agerland, og da de Forholde,

hvorunder disse Søer med tdhørende Opland 'ere beliggende, for-

øvrigt ere de samme, sau ligger heri Beviset for, al Søernes

ulige Vandtilførsel har sin Grund i Skovenes Omdannelse til

Agerland.

1 tidligere Tid var det hos os en almindelig Antagelse, at

Skovarealets større Vandrigdom væsentlig var en Følge af, at

der i Skovegne falder mere Uegn end paa Agerland; men efter

at der hos os i de senere Aar er blevet anstillet omhyggelige
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sammenlignende Undersøgelser over UegnmæDgderne i Skovegne

og Ilt'giimængderiie paa aaben Mark, har man inaallet opgive denne

Forklaring at' rorholdene. For al komme til sikker Kundskab

om delle viglige Forbold har det Kongelige Landhusholdnings-

selskab nemlig paa en stor Mængde Stalioner ladel anstille Iagt-

tagelser over llegnmængden dels i Skovegne og dels paa al-

mindelig Agerland, og Resullatet af disse Undersøgelser har

været, — hvad der nærmere vil kunne ses af de vedlagte Be-

retninger fra Landhusholdnings-Selskabet, — al der ikke kan

spores nogen mærkelig Forskjel.

Med Hensyn til den Maade, hvorpaa den i Aarets Løb fal-

dende Regnmængde, som efter det Anførte maa betragtes som

værende lige stor for Mark og for Skovareal, bortgaar fra Jord-

overfladen, skulle vi fremdeles bemærke, al Undersøgelser des-

angaaende, som ere anstillede her i henved 30 Aar, have ført

til det Resultat, at af den c. 24 Tommer høje Regnmængde,

som udgjør det aarlige Nedslag hos os, kan man regne, at der

bortdamper og forbruges af Planterne omtrent 12 Tommer Vand

paa aaben Mark'. Af de øvrige 12 Tommer Regnvand kan man

dernæst efter de her anstillede Undersøgelser regne, at en Vand-

mængde svarende til 6 Tommers Vandhøjde afløber fra Jor-

dens Overflade gjennem Vandløbene, naar Markerne ikke ere

drainede. Paa saadanne Marker synker i Aarets Løb en Vand-

mængde svarende til 6 Tommers Regnhøjde ned i Jorden indtil

Vandel træffer underjordisk vandførende Sand- og Gruslag,

hvorigjennem det nedsynkende Grundvand bortstrømmer lang-

somt, indtil det tilsidst træder frem som Kildevæld, der enten

udtømme sig i Vandløb, som føre til Stranden, eller i selve Strand-

bunden. Til nærmere Begrundelse heraf maa vi henvise til den

ligeledes vedlagte Afhandling af medundertegnede Colding: cJ?^-

sultaterne af Iagttagelser over Fugtighedsforholdene i Omegneii

af Kjøbenhavn.n Kjøbenhavn 1860.

Særligt skulle vi derhos efter denne Afhandling fremhæve,

at Undersøgelsen viser det mærkelige Resultal, at i hele Som-
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5 Fod i drainel Jord, men at den allerstørste Del af Sommer-

regnen optages af de øverste Jordlag og derfra enten opsuges

afPlanterne eller fordumper til Luften. Dette Resultat har senere

fundet en Bekræftelse ved de Undersøgelser, som ligge til Grund

for den vedlagte Afhandling af medundertegnede Joh ns trup:

n Om Fugtighedens Bevægelse i den naturlige Jordbundy- (Kjø-

benhavn 18(56), der giver en Fremstilling saavel heraf, som af

forskjellige andre interessante Fugtighedsforhold hos os.

Særlige Undersøgelser over Fugtighedens Nedsynken i den

almindelige porøse Skovjordbund haves uheldigvis ikke; men

der er for os ingen Tvivl om, at den Vandmængde, som siver

ned i Skovjorden og finder Vei til de kildeførende Jordlag, er

mindst dobbelt saa slor som den Ilegnnængde, der synker ned

igjeimem almindeligt Agerland og finder Afløb gjennem de vand-

førende Lag.

Heri ligger utvivlsomt den væsentligste Grund til, at Skovene

for lige Arealer afgive langt mere Kildevand til Vandløbene end

Agerland, og særligt i hele Sommerliden; men netop der-

for staar det fuldkommen klart for os, at Skovenes Udrydning

og Terrainels Omdannelse til Agerland, er Anledningen til en

betydelig formindsket Afløbsmængde.

Angaaende den skadelige Virkning som Skovenes Rydning

paa Klippegrund udøver derved, at Jorden paa Klipperne bliver

bortskyllet af Regnen naar Skovene omhugges, da have vi der-

om ingen selvstændige Erfaringer fra vort Land, som ikke er et

Klippeiand; men forøvrigt synes det ikke vanskeligt at forstaa,

at store Ødelæggelser kunne opstaa i de af l'Ioder gjennem-

strømmede Dalstrøg, naar Klipperne miste det Dække, som

tidligere forhindrede Regnvandet fra pludselig at styrte ned fra

Bjergene os overfylde Floderne.

Efter at det saaledes er paavist, at en Udrydning af Skovene

formindsker Jordens Fugtighed hos os og dermed baade Overflade-

Afløbsvandets Mængde og Kildernes Vandføring i en betydelig
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lillagende Opdyrkning og Forbedring af Jorden fremtræder der

tillige forskjellige andre Momenter, |som alle bidrage til al for-

mindske Aflflbsvandots Mængde, navnlig i Sommertiden.

Den bestandig tiltagende Anvendelse at kunstig Draining af

Agerjorden forøger i høj Grad Jordens l'orøsilet, der paa den

ene Side bevirker, at Jordskorpen bliver mere udsat for For-

dampning end tidligere, og paa den anden Side gjør Jorden

mere gjennemtrængelig for Regnvandel saaledes, at næsten alt

det Vand, som falder paa Jorden, siver ned igjennem de drainede

Marker for derefter hurtigst muligt at blive bortledet fra Jorden

gjennem Drainrørene, for saa vidt det ikke bindes af den porøse

Jord og fordamper. Følgen af Drainingen er altsaa, at da Grund-

vandet finder en lettere Vej gjennem Drainrørene end igjennem

de kildeførende Sandlag, saa misler Kilderne den jevne Vand-

føring, som Drainrørene opfange og allerede fuldstændigt have

afledet ved Sommerens Begyndelse. At Nutidens Udtørringer af

Søer, Moser og Kjær, samt disses Omdannelse til Agerland bi-

drager til at formindske Afløbsvandet i Sommerliden, ligesom at

Vandløbenes Udgravning og Regulering, for at disse hurtigere og

fuldkomnere skulle kunne aflede Markvandet, formindsker Som-

merafløbet fra Jordoverfladen, behøver næppe nogen videre For-

klaring. At fremdeles Afløbsvandets Anvendelse i Sommertiden

til kunstig Overrisling af Marker og Enge fremkalder et betyde-

ligt Vandtab, skulle vi oplyse efter nogle Forsøg, som i sin Tid

bleve udførte ved en herværende Eng i den Hensigt, derved mu-

ligt at rense Vandet for dets moseagtige Udseende og Smag.

Resultatet af Forsøgene var dette, at medens der daglig strøm-

mede 180,000 Kubikfod Vand ind paa Engen, saa strømmede

der kun 90,000 Kubikfod Vand bort fra denne, og dette ud-

strøn)mende Vand indeholdt netop lige saa mange organiske

Stoffer, som det indstrømmende Vand. Halvdelen af det ind-

strømmende Vand fordampede altsaa paa Engen.

De Fordampnings -Maalinger, der sædvanlig udføres, ere
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meget mangelfulde, og da denne Slags Maalinger som en Følge

deraf kun foretages meget sparsomt, uagtet det er indlysende,

at det omtrent er ligesaa vigtigt at kjende Fordampningens,

som Hegnmængdens Størrelse for de forskjellif-'C Lande,

saa tro vi ved denne Lejlighed at burde henlede Op-

mærksomheden paa et af medundertegnede Colding i foran-

førte Afhandling af 1860 beskrevet Fordampnings-Apparat af

ejendommelig Konstruktion, som har været i Virksomhed her i

over 25 Aar og hvormed der er udført en Række af meget in-

teressante og paalidelige Forsøg over Fordampningen. Af de

deri anførte Resultater skulle vi blot fremhæve, at den aarlige

Fordampning fra blankt Vandspejl beløber sig hos os omtrent til

en Tredjedel mere, end den aarlige Regnmængde, saml at fra fug-

tige Enge kan den aarlige Fordampning stige til over det Dob-

belte af Regnmængden.

Da det ikke er os bekjendt, at der noget andet Sted er ud-

ført omfattende Forsøg over Grundvandets forskjellige vandførende

Lag, og da Kundskab om denne Art af Strømningsforhold, lige-

som Kundskab om Fordampningen og Regnmængden er et vig-

tigt Moment ved Bedømmelsen af de heromhandlede Vandbe-

vægelser, saa skulle vi endvidere henlede Opmærksomheden paa

den vedlagte Afhandling af medundertegnede Colding: «(9m

Lovene for Vandets Bevægelse i Jorden.« Kjøbenhavn 1872. Den

er grundet dels paa en Mængde Undersøgelser, der ere udførte

ved forskjellige artesiske Kilder, som ere borede i Omegnen af

Kjøbenhavn og som til en væsentlig Grad forsyner Hovedstaden

med Drikkevand, dels paa en Række af selvstændige Forsøg

over Vandets Bevægelse i forskjellige Jordarter.

Med Hensyn til Regnmængderne for Kjøbenhavn i Løbet af

Tiden fra Aaret 1751 til 1851 skulle vi sluttelig henvise til den

vedlagte Afhandling af Professor Pedersen: »Skildring af Dan-

marks Fugtighedsforhold, Kjøbenhavn (853,» og med Hensyn til

de senere Aars Fugtighedsforhold, til Maanedsberetningerne i det

Kongelige Danske Videnskabernes Selskabs »Oversigter«.
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KuUurens Indvirkning paa Kiigtighedsforholdene i Danmark, kan

allsaa i Korthed fremstilles saaledes:

1. Skovenes Kydning synes ikke i nogen mærkelig Grad

at formindske Regnmængden.

2. Naar Skovene ryddes, sa;i bortdamper der en langt

større Del af den faldne llegnmængde, end Tilfældet er

under Skovenes Bestand.

3. Naar Skovene ryddes formindskes som en Følge heraf Af-

løbsvandet i del Hele taget betydeligt, og Kildevands-

mængden i Særdeleshed.

4. Efterhaanden som Landet bliver fuldkomnere dyrket,

udtørret, udgrøltel og drainet, formindskes Afløbsvandet

fra Markerne i en mærkelig Grad, men særligt i Som-

merliden, baade for Overfladevandets og for Kildevandets

Vedkommende. Mængden af Vand, som bortdamper Ira

Jordoverfladen, voxer derimod med den fuldkomnere

Dyrkning af Jorden.

5. Ved kunstig Vanding eller Overrisling af Jorderne, for-

mindskes den dertil anvendte Vandmængde betydeligt i

Sommertiden, forui Fordampningen da er stor.

6. Ved Foraarstid kan der endnu, navnlig efier snerige

Vintre, fremkomme kortvarige, men meget betydelige

Vandafløb og Oversvømmelser, som en Følge af, at Af-

løbsvandet fra højere liggende Strækninger gjennem de

bedre regulerede Vandløb Onder en lettere Adgang

til de Dalstrøg, hvori Hovedafløbet findes, end den-

gang, da Højdestrækningerne enten vare skovbevoxede

eller slettere dyrkede, og saaledes ikke krævede en om-

hyggelig og hurtig Vandafledning.
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I det Hele vil aitsaa den lillagende Opdyrkning af Jorden

formindske Kildernes, Flodernes og Strømmenes Vandføring selv

om del til visse Tider af Aaret kan vise sig, al Vandføringen er

bleven forøget derved.

Kjøbenhavn den Tde Oktober 1875.

A. Colding, C. Holten. F. Johnstrup.»
Betænkningens Airatter.

Præsidenten foreslog en Taksigelse til de trende Med-

lemmer, hvilken Selskabet tillraadte , ligesom det ogsaa vedtog

at oplage Betænkningen i Oversigten, samt al lade den over-

sætte in extenso paa Fransk. Denne Oversættelse bliver da at

optage i Résuméen til Oversigten og Særtryk af den at lilslille

Wiener Akademiet.

Redaktøren fremlagde følgende af Selskabels Skrif-

ter, der ere udkomne siden Feriens Begyndelse: 6te Bække,

malh.-naturvidenskabelig Afdeling, B. X, Nr. 7, Steenstrup:

Hemisepius, og Nr. 8 Lorenz: Legemernes Brydoingsforhold,

B.XI, ^r. 1 Beinhardt: Leslodon, B. XII, Nr. 1 Jørgensen:

Herapathit, samt Oversigten for 1874, Nr. 3.

1 Mødet vare fremlagte de paa Boglisten under Nr. 297— 330

anførte Skrifter.
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9. Modet den 22'"^ Oktober.

(Tilstede vare 15 Medlrmmer: Madvig, raisideiit,

Paludan-Muller, Ussing, Reinhardt, Lorenz, Holm, Rørdam, Zeuthen, Opper-

niann, Sekretæren, Schmidt, Barfoed, Mehren, Westergaard, Schiern.)

Professor l)r. C. I*a ludan -Muller forelagde el Uidraf; til

Kritik af Saxos Krunike. Angaaende denne Meddelelses

OlTeulliggjørelse forbeholdtes senere Beslemnnelse.

Hs. Højhed Khediven afÆgypten har i Kairo grundlagt

et geografisk Selskab, Société Khédiviale de Géographie og ud-

nævnt Or. Schweinfurlh lil Præsident derfor. I Skrivelse af

Iste Juli d. A , der ledsages afStaluterne og Præsidentens Ind-

vielsestale (Boglisten Nr, 367— 368), har denne meddelt Under-

retning otn Selskabets Stiftelse samt om dets Forehavende: ai

udgive en Bulletin i det mindste 4 Gange om Aaret og at stifte

et Bibliothek. Hertil anmodes Videnskabernes Selskab, ligesom de

øvrige videnskabelige Samfund i Europa, om at bidrage med

ældre og nyere Publikationer. Selskabet besluttede at tilsende

den nye Institution de sidse 20—25 Aargange af dels Over-

sigter.

La Société Imperiale des Naturalistes de Moscou meddeler

Selskabet, at del den '^,.i Oktober fejrede dets Præsidents, Alex.

Fischer de Waldheims 50-aarige Doktorjubilæum.

Sekretæren henledte Selskabets Opmærksomhed paa det

allerede i forrige M^de fremlagte Nr. (317) hydrologiske Kort

Departementet Seine-et- Marne af Prof. A. Del esse, og foreslog

at det sendes til Opbevaring i Cniversiletets geologiske Museum,

hvilkel Forslag Selskabet billigede.

Ligeledes fremhævede Sekretæ ren det i delte Møde frem-

lagte Slutuingshæfte af 2del Bind af Anales del Museo Publico

de Buenos Aires, Boglistens Nr. 331.

Af Selskabets Skrifter fremlagde Redaktøren 6te

Rækkes math.-naturvidenskabelige Afd., B. X, Nr. 9 (Slutning),
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A. Steen: «0m Muligheden af et Par lineære Differentiallig-

ningers fnlegration ved endelige explicite Funktioner.«

Sekretæren fremlagde endvidere et Exemplar af det af

Selskabet understøttede Værk: Roskilde Domkirkes Beskrivelse,

6te Afdeling.

Fra The Wisconsin Academy of Sciences, Arts and Letters

i Madison var der modtaget et Forslag til Udvexling af Skrifter,

Det vedtoges at tilstille denne institution Selskabets Oversigte r.

i Mødet vare fremlagte de Skrifter, der ere anførte paa Bog-

listen som Nr. 331—359.



10. Modet den 5'^ November.

(TilslPde vare IG Medlemmer: Madvig, Præsident,

Hannover, Reinhardt, Thomsen, Steen, Johnstrup, Lorenz, Luiken, Zeuthen,

Schjelleriip , Jorgenscn, Scl.midt, Opperniann, Selvretæren, iJarfoed,

Westergaard.)

Prof. Jul. Thomsen holdl et Foredrag over nogle Thal-

linmforbindelsers Betydning i theoretisk Henseende. Med

Hensyn til Trykningen heraf er endnu ingen Bestemmelse taget.

Derefter gav Prof. Leklor L. Oppermann en kort Med-

delelse om Interpolation, hvoraf et Uddrag er oplaget i

dette Hælte S. 18—22.

Sekretæren meddelte at der i det indeværende Aar ikke

til den fastsatte Frist (31te Okt.) var indkommet nogen IJesvarclse

af Selskabets Prisopgaver; samt mindede om, at den lode Novbr.

er Fristen for Indlevering af Forslag til nye Medlemmer.

Den matliematisk-naturvidenskabelige Klasse afgav

sin Betænkning over Besvarelsen af den C las sen s ke Prisopgave

om Brændevinsbrænderiets Historie. 1 Henhold til denne

tilkjendte Selskabet Forfatteren den udsalte Pris af 400 Kroner. Ved

Navnesedlens Aabning fandtes Forfatteren at være Hr. L, V.Scheel,

Assistent i Generaldirektoratet for Skattevæsenet.

Den af Klassen tiltraadte Komitébetænkning lød saaledes:

»Del Kongelige Danske Videnskabernes Selskab

udsatte 1873 følgende Prisopgave for det Glas senske Legat:

• Da del i flere Uenseender vilde være ønskeligt at se oplyst,

«paa hvilken Maade og under hvilke Forhold de enkelte indu-

••strielle Erhvervsgrene her i Landet have udviklet sig, vil

(Selskabet søge at fremkalde Arbejder derover, og der ud-

« sættes da saaledes for i Aar en Pris af 200 Bd. for en Af-

• liandling, der giver en i historisk, teknisk og statistisk Hen-

• seende udtømmende Fremstilling af, hvorledes Brændevins-
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»brænderiet har udviklet sig her i Landet fra dets første

"Opkomst indtil Nutiden.«

Opgaven har fundet én Besvarelse, som er indsendt under

Mærket A. S., og over hvilken vi herved have den Ære at afgive

Betænkning.

Forf. nødes af Forholdenes Natur til at dele sit omfattende

Arbejde i to Afsnit, nemlig i hvad der ligger før og hvad der

ligger efter Aar 1800. For det første af disse Tidsrum fore-

ligger nemlig kun ganske undtagelsesvis Oplysninger, der ved-

røre andet end den omhandlede industris Beskatningsforhold,

hvorimod det sidste Tidsrum i alle Henseender frembyder et

meget rigt Materiale.

Efter en kort Indledning, om hvis Rigtighed i de enkelte,

rent historiske Punkter vi ikke finde Anledning til at ylre os,

men hvis Resultat kan sammenfattes i, at Brændevinsbrænding

allerede i Midlen af det I6de Aarhundrede har været temmelig

udbredt her i Landet, meddeler Forf. i første Afsnit meget ud-

førlig og for en stor Del efter hidtil utrykte Kilder en Frem-

stilling af denne Industris Beskatningshistorie indtil nærværende

Aarhundredes Begyndelse. Han drøfter omhyggelig det vigtige

Spørgsniaal, om den Omstændighed, at Brændevinsbrændingen

fra sin Opkomst her i Landet til Aar 1800 ikke synes i teknisk

Henseende at have gjort noget væsentligt Fremskridt, niaalte have

sin Grund i Beskatningsforholdene, og påaviser, at delle ikke

kan antages, om end naturligvis de hyppige, skjønt i Alminde-

lighed kortvarige. Forbud mod overhovedet at brænde |{rændevin,

der strakte sig helt ind i det 1 9de Aarhundrede og vare begrundede

i Frygt for Kornmangel, kunne have bidraget deres til at gjøre

Forholdene usikre og forhindre en egentlig Industri. Han påa-

viser, hvorledes Spørgsmaalet, om Kjøbstad- eller Landbrænderi

er at foretrække, ikke Onder nogensomhelst Afgjørelse i denne

Periode. Snart forbyder Regjeringen alt Landbrænderi, men

opnaar kun derved at give Smugbrænderiet el storartet Omtaog,

snart søger den at fremkalde Dannelsen af store Landbrænderier,
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saaledes især ved del mærkelige Forsug, der ».'jonles 1 7 08, at

inddele hele Landet i Distrikter oti bortforpa^^te Uelten til

llrændevinsbrænding i hvert enkelt, og som saa totalt mislykkedes.

Med Hensyn til Industriens tekniske Standpunkt i denne Pe-

riode påaviser Fort'., al den mere har Karakter af Husflid end af Indu-

stri , hvad der blandt Andet ogsaa fremgaar af det uforholdsvis

store Antal Brænderier; al Udbyttet af det kostbare Materiale —
i Begyndelsen især Bug, mod Slutningen af det 18de Aarliundrede

især Hvede — var højst varierende, altid dog ringe o« altid

slet; al Brændevinsbrænding af Kartofler før 1800 var ukjendt

her, men at man dog havde gjort, som del synes ikke uheldige,

Forsøg paa at anvende Sukkerskum, Melasse og li:inende sukker-

holdifit Affald som Baamateriale i Stedet for det kostbare Korn.

Hvor lavt et Standpunkt Industrien til Slutningen af forri^^e Aar-

liundrede indtog og maalte indtage Onder Forf. en yderligere An-

tydning af deri, at del først er paa denne Tid, at man begynder

at anvende Brændevinsprøvere
, rigtignok endnu uden Thernio-

meter.

Det, der derfor væsentlig karakteriserer den danske Brænde-

vinsbrændings Historie i nærværende Aarhundrede, er alle de

tekniske Forbedringer, der efterhaanden indføres. Betegnende

er det, at der, som Følge af en Privatmands, Assessor Bafns,

Bestræbelser, i Aarhundredets første Aar nedsatles en Regerings-

kommission til Undersøgelse af Brænderiforholdene, og at denne

foranledigede oprettet et Begeringsbrænderi her i Byen, som fik

en ikke ringe Indflydelse paa Udviklingen af Brænderitekniken

her i Landet, saa meget mere som det til Slutningen blev en

ligefrem Læreanstalt for Brændevinsbrændere, om det end, da

det væsentlig var et Forsøgsbrænderi, ikke kunde betale sig.

Dets Historie, og de Forbedringer, der her indførtes, omhandler

Forfatteren udførlig. Her anvendtes første (lang Kartofler som

Raamateriale, her indførtes en hel Række forbedrede Apparater,

og her arbejdedes stadig med Thermometer, ligesom ogsaa sam-

tidig Indførelsen af Spendrups Alkoholprøver betegnede et bety-
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deligt Fremskridt. Endnu større Indflydelse end det kongelige

Brænderi tilskriver Forf. dog med Rette Brøndums Skrift om

Brændevinsbrænding. Imidlertid er del først ved de store For-

bedringer ilJrænderitekniken, som falde fra 1830 til 1850 og belegnes

ved Indførelsen af Pistorius' Apparat, Dampkraften og forskjel-

lige Hjælperedskaber, Anvendelse af den saakaldle konstige Gjær

og af Grønmalt, at vort Brænderi antog den Skikkelse, det endnu

for en stor Del har. Alle disse Fremskridt belyser Forf., og

skildrer deres Indflydelse paa Driftsmaade og Udbytte. Samtidig

giver han en udførlig Fremstilling af de Forandringer, der efter-

haanden indførtes i Beskatningsforholdene, og deres Indflydelse

paa Industriens Fremskridt. Men ogsaa om alle lige til den

nyeste Tid efterhaanden indførte forbedrede Melhoder og Appa-

rater og den i den senere Tid saa vigtige Fabrikation af Presse-

gjær meddeler Forf. værdifulde Oplysninger. Afhandlingen inde-

holder vel alle de statistike Oplysninger, som det overhovedet

er muligt at skalle til Veje, vedrørende den omhandlede Industri,

og er ledsaget af Lister over alle Danmarks Landbrænderier fra

18^(0 til 1849 ind., alle Kjøbstadbrænderier fra 1843 til 1860 incl.,

samtlige Brænderier i 1851 til b3 incl. og i Finansaarene 18*''*/fi5

til 18''''/74 incl. I disse Lister findes tillige angivet Brænderiernes

Karrum og det samlede Karrum, hvoraf der er erlagt Afgift.

Endelig findes en Liste over samtlige Brænderier i Danmark

sluttet Iste Februar 1875), hvori der for hvert Brænderi er op-

ført dets Redskabers og Hjælperedskabers Antal, Størrelse og

Beskafl'enhed.

Mele dette betydelige Arbejde, der indlager 176 Foliosider

foruden Listerne (48 Foliosider) er udført med umiskjendelig

Flid. Forf. har ikke sparet nogen Møje for af Ministeriernes

Arkiver og lignende Kilder, der ere vanskelige at bearbejde, og

som han overalt meget samvittighedsfuldt anfører, at uddrage

alt hvad der kan tjene til Belysning af Brændevinsbrænderiels

Ldvikling her i Landet. Han har i saa Henseende, i sin Iver

for ikke at forbigaa noget, snarere medtaget for mange Enkelt-
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heder, der undertiden vanskeliffgjøre Overblikkel. Det kunde

ogsaa i denne Henseende have været ønskehf,'t, om den liskale

og tekniske Side af Sagen vare holdte noget mere ud fra hin-

anden , om vi end maa indrømme, at disse to Forhold paa saa

mange Maader ;;ribe ind i hinanden, netop ved denne Industri,

at de vanskelig kunne behandles fuldstændig hvert for sig. Del

er i det Hele klart, at Forf. med særlig Forkjærlighed har be-

handlet den historiske og statistiske Side af Spørgsmaalet, medens

dels tekniske Side har liggel ham fjernere. Imidlertid for-

negter den Samvittighedsfuldhed, der karakteriserer hele Arbejdet,

sig heller ikke paa dette Omraade ; og de Indvendinger, der hist

og her kunne gjøres, angaa i del hele kun Ubetydeligheder.

Derimod vilde det ganske vist have været ønskeligt, om hans

Domme underliden havde været givne mindre ubetinget — sa:i-

ledes en Udtalelse I, 45 om Guldbergs Stilling overfor Ager-

bruget og en anden II, 1<K3 om et for faa Aar siden udkommet

Skrift.

Men i det Hele finde vi, at Arbejdet er udført med stor

Omhu og Flid, at det har bragt en Mængde Oplysninger frem,

som hidtil kun vare tilgængelige for ganske Faa, at det paa

mange Maader belyser ejendommelige Sider af Kjøbstædernes

og l.andalmucns Forhold i ældre Tid, og at del giver en sær-

deles nøjagtig og paalidelig Fremstilling af den omhandlede

Industris Udvikling her i Landet, saa at vi ere enige om at

indstille til Selskabet at tilkjende Forfatteren den ud-

satte Pris.

Den 3die November 1S75.

C. Rarfoed. S. M. Jørgensen.«

Allatter.

\il Andragende fra Prof. Dr. Valdemar Schmidt om en

Understøttelse af 300 Kroner til Udgivelsen af de i Kjøbenhavns

olTentlige Samlinger opbevarede g am me I- ægyptiske hiero-

glyfiske Indskrifter i Faksimile med fransk Beskrivelse

Overs. oviT il. K. D. VideiiA. Si-lsk, Forh. lS7(i. 5
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o^ Oversættelse, blev henvist til den historisl^e Klasses Ue-

tænkoing.

Kammerherre Worsaae, som Præsident for den i 1869

her afholdte arkæologiske Kongres, og Prof. Vald. Schmidt,

som sammes Generalsekretær, ansøgte Selskabet om en Under-

støttelse af 150 Kroner til Dækning af Ldgifterne ved den under

Ledning af Etatsruad Steenstrup og Jiistitsraad Herbst fore-

tagne Gjennemgravning af Kjøkkenmøddingen vedSølager, der

gik ud paa at vise Kongressens Medlemmer dette Mindesmærkes

Bygning. Selskabet besluttede al opfordre Etatsraad Steenstrup

til at udtale sig om Andragendet og dernæst at sende det til

Kassekommissionen.

Efter at Adjunkt Karl Schmidt i Odense i et fornyet

Andragende om en Understøttelse af 200 Kroner til Anskaffelse

af et Spektroskop, havde oplyst, at et saadant Instrument

virkelig kunde faas for den angivne Pris, besluttede Selskabet

at indhente Kassekommissionens Erklæring over Andragendet.

I Mødet vare fremlagte de paa Boglisten som Nr. 360— 370

opførte Skrifter.

11. Modet den 19"" November.

(Tilstede vare — foruden Dr. Guldbeig fra Kristiania, der af Docent Lorenz

var indfort som Gjæst — 19 Medlemmer: Madvig, Præsident, Wester-

gaard, Ussing, Reinhardt, Panum, Holten. Thomsen, Steen, Thorsen, Lorenz,

Grundtvig, Lutken, Zeuthen, Schjellerup, Schmidt, Oppermann, Sekretæren,

Colding, Jørgensen!.

Prof. C. Holten gav nye .Meddelelser om Hr. Underbeslyrer

Paul la Cours Telegrafsystem. Meddelelsen er oplagen i

Oversigten for delte Aar (s. nedf. S. 35).
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Til Formand i den afdøde Professor d' Arrests Sled liar

den malhematisk- naturvidenskabelige Klasse valgt

Prof. Jul. Thomsen, som skriftlig: har meddelt, al h.in mod-

tager Valget.

I Anledning uf Kammerherre Worsaaes og Prof. Vald.

Schmidts Andragende om el Tilskud af 150 Kroner til den

ved den arkæologiske Kongres (869 forelagne Udgravning ved

Sø lager, havde Kassekommissionen erklæret, at Afgiften

kunde aflioldes af det Hjelmsljern e -R osen kroneske Le-

gat. I Henhold hertil tilstod Selskabet et Tilskud af 150 Kroner.

Kassekommissionen havde afgivet samme Erklæring med

Hensyn lil Adjunkt Karl Schmidts Andragende. Selskabet

bevilgede lil et Spektroskops Anskaffelse de 200 Kroner, hvorom

han havde andraget.

Sekretæren meddelte derpaa Underretning om Forsendelsen

af den (lave af Bøger, der i Anledning af Islands Tusiud-

aarsfesl af Selskabet skjænkedes til Reykjavik lærde Skoles

Bibliolhek. Den bestod af omtrent 70 Bind dels af Selskabets

Skrifter, dels af Værker, der ere udgivne med Selskabets Lnder-

støtlelse. Af disse vare omtrent 40 Bind blevne indbundne for

den af Selskabet dertil bevilgede Sum, h\oraf der dog var en Rest

tilbage, som anbefaledes anvendt til Indbinding af Fortsættelses-

bind af uafsluttede Værker. Sendingen var afgaael herfra den

i6de November, ledsaget af en i Selskabets Navn udfærdiget, af

Præsidenten og Sekretæren undertegnet Skrivelse.

Fra Montevideo i Syd- Amerika var der til Selskabet af

Forfatteren José Maines indsendt 2 Exemplarer af el lilhogra-

graferel Blad i Elefanlfolio: Exylicaciones ij cålcidos aritméticos

y geométncos , destinados a la solucion de la Cuadratura de

Circulo, saml et Brev fra Forf., hvori han udbad sig Selskabets

Bedømmelse deraf. Selskabet bedømmer ikke indsendte trykte

Afhandlinger.
5*
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Selskabet vedtog for i Aar at udsætte Tiden til Medlems-

valg fra det 1ste til det 2det Møde i December.

I Mødet vare fremlagte de paa Roglisten under Nr. 371—381

anførte Skrifter.

12. Modet den 3"''' December.

(Tilslede vare 16 Medlpmmcr: Madvig, Præsident, Westergaard, Ussing,

Hannover, Panum, Thomsen, Steen, Thorsen, Holm, l-utken,ZeutIien,Schjellernp,

Jorgensen, Schmidt, Oppermann, Sekretæren.)

I'rof. L. Oppermann holdt et Foredrag om «lnterpo-

lation af rationale algebraiske Funktioner med Hensyn

til Sammes IJelydning for Mathemalikens Udvikling og til dens

Plads i Systemet-'. Denne Meddelelse vil blive optagen i Sel-

skabets Skrifter.

Adjunkt Karl Schmidt havde i en Skrivelse til Sekretæren

udtalt sin Tak til Selskabet i Anledning uf del ham til et Spek-

troskop bevilgede Beløb.

Et fra Universitetet i Krisliania modlaget Kxemplar af den

i Anledning af Karl- Johans-Monumentets Afsløring (7 Sept.

1876) slaaede Medaille besluttede Solskabet efler Sekretærens

Forslag at sende til det Kgl. Mønt- og Medaille-Kabinet.

Den historisk- filosofiske K la sse anbefalede Prof. Vald.

Schmidts Andragende om Understøttelse af 300 Kroner til Ud-

givelse af ægyptiske Hieroglyfindskrifter. Selskabet besluttede

at indhente Kassekommissionens Erklæring.

Samme Klasse anbefalede Udgivelsen af Rektor Esper-

sens efterladte Ordbog over den bornholmske Dialekt. Ud-
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giflerne herved kunne anslaaes til omtrent 2400 Kroner. Sagen

henvistes til Kassekommissionens ICrklæring. Den til Klassen

afgivne Betænkning lød saaledes:

«l)en 2den December 1858 vedlog det K gi. Danske Viden-

skabernes Selskab, i Henhold til en af N. M. Petersen , J. N.

Madvig og N. L. Westergaard afgiven Betænkning (V. S. Over-

sigter 1853, S. 242

—

43), at tilslaa daværende Overlærer ved

Melropolitanskoien J. C. S. Espersen en Understøttelse af

400 Daler til Udførelsen af el af ham da paabegyndt Arbejde

over den bornholmske Sprogart, hvilken Sum blev ham udbetalt

i Aaret 1854.

Det nævnte Arbejde skulde ifølge Planen være «en sam-

menlignende, paa det ejendommelige beregnet, fuldstændig

Fremstilling af den bornholmske Sprogart, saa vel med Uensyo

til dens Sprogbygning som dens Ordforraad, tillige med en

forudskikket Udvikling af Bornholmskens Forhold til Oldsproget,

de nordiske Sprogarter og det danske og svenske Skriftsprog,

samt med en Undersøgelse om, hvorvidt Spor af tysk Indflydelse

lade sig i nogen Enkelthed paavise«.

Espersen naaede ikke at udføre denne Plan i dens Helhed;

han kom ikke til at give nogen Fremstilling af Sprogbygningen

som saadan, eller nogen Udvikling af Sprogartens Stilling og

Forhold, men derimod en omhyggelig gjennemarbejdet Behand-

ling af dens Ordforraad. I November 1857 beskikkedes han til

Rektor ved den højere Realskole i Rønne, hvor han afgik ved

Døden den 4de April 1859; men inden han forflyttedes til sin

Fødeø Bornholm, havde han fuldført en alfabetisk ordnet born-

holmsk Ordsamling, der i hans egenhændige Renskrift nu

befinder sig i Selskabels Værge, hvori det er overgivet af haus

efterlevende Enke. (Bogslaverne A—/ ere daterede 23de Sepl.

1856; K—R ere daterede Ude Marts 1857; S— ere date-

rede 2Ude Juni 1857.)

Foranlediget ved en til Selskabet indkommen Forespørgsel

fra Bornholm, har dette nu æsket vor Ytring om Sagen, navnlig
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om, hvorvidt den af afdøde Uektor Espersen udarbejdede born-

holmske Ordsamh'ng maalte egne sig til Udgivelse i den fore-

liggende Form. Kfter at have gjort] os bekjendte med det 606

Kvarlsider omfattendej Manuskript, ere vi enstemmig af den For-

niening, al delte Spurgsmaal maa besvares bekræftende, og at

Rektor Espersens efterladte Arbejde fuldt vel fortjener at ud-

gives saaledes, som det foreligger fra hans Haand. Ikke alene

Pietetshensyn lil den afdøde Forfatter, men lige saa meget

Hensyn li! Videnskabens Tarv synes os at paabyde denne

P'remgangstnaade; hvorimod vi Iro at maatte fraraade, al det

foreliggende Arbejde forinden det udgives modtager nogen Ud-

videlse, Beskæring, Ændring eller Omarbejdelse fra fremmed

Haand.

Endskjønt Espersens Arbejde er aflattet i lexikalsk Form,

og det vel tør antages, at dets Forfatter har haft til Hensigt, i

Overensstemmelse med den oprindelige Plan, at forudskikke del

en samlet Udsigt over Sprogartens hele Væsen og Stilling, saa

indeholder det dog et rigt iVlateriale lil Fremstillingen af den

hele Sprogbygning, baade Lydlæren, Formlæren og Sætnings-

læren; ligesom der ogsaa stadig er forelaget Sammenligning

saa vel med dansk, svensk og islandsk Skriftsprog som ogsaa

med danske, svenske og norske Sprogarter, saa godt som delle

lod sig gjøre med de paa Udarbejdelsestiden tilgængelige Hjælpe-

midler. Mange viglige Arbejder paa dolte Omraade — blandt

hvilke kan nævnes Rydquists Svenska språkels lagar (hvoraf kun

Isle Del var udkommen inden 1857), Rietz' Svenskt Dialekt-

lexicon, Molbechs Dansk Glossarium og 2den Udgave af sammes

danske Ordbog, Ivar Aasens 2den Udgave af Norsk Grammalik

og at Norsk Ordbog, Egilssons, Fritzners, E. Jonsons og Cleasby-

Viglussons oldnordisk- islandske Ordbøger, Lyngbys, Koks,

Warmings og Dyrlunds Bidrag til Beskrivelse af danske Land-

skabsmaal, Mollers, Linders, Sidenbladhs, Bååfs, Holbergs

Djurklous og fleres Arbejder over svenske Dialekter— ere siden

fremkomne, og deres Benyttelse vilde vel kunne have tjent til



at belyse en Række Tilsyneladelser i den bornholmske Sprogart,

men llovedrormaalet for Arbejdet, som var al give en god

Special-IJeskrivelse al den enkelte Sprogart, tur desuagtet an-

tages for at være tilnærmelsesvis naael i Espersens efterladte

Værk, som derfor formenlllg bor overgives OITenlliglieden saa-

ledes som det er kommet fra hans llaand.

Dersom Selskabet maatte bestemme sig for en saiidan Ud-

givelse af Espersens Arbejde, saa er medundertegnede Grundtvig

villig til at forestaa denne, og baaber ogsaa, ved Hjælp af

Skriftet selv og ved velvillig Bistand fra indfødte Hornholmere,

at kunne ledsage det med den til dels rette Forstaaelse fornødne

Vejledning, angaaende den i Skriftet anvendte Lydbelegnelse saa

vel som Grundtrækkene i den her behandlede Sprogarts Gram-

matik.

I Forbindelse hermed finde vi os foranledigede til al udlale

at det formentlig kun vil kunne være Selskabet kjærl al mod-

tage saadanne Supplementer til Espersens Arbejde, som ere

stillede i Udsigt, hvad enten disse maatte beslaa i Rettelser

eller Tillæg til Ordsamlingen eller i andre Bidrag til al fuld-

stændiggjøre Beskrivelsen og Porstaaelsen af delle, ved sin

Stilling til andre saa vel danske som svenske Sprogarter og ved

sin Fastholden af adskillige gamle Ejendommeligheder, baade i

grammatikalsk og i lexikalsk Henseende mærkelige Laudskabs-

maal. Hvorvidt Selskabet da maatte finde sig foranlediget lil at

udgive saadanne Supplementer, maa dog selvfølgelig komme lil

at bero saa vel paa disses Værd oi; Betydning som ogsaa paa

Selskabels frie Beslutning, naar Spørgsmaalet derom maatte

foreligge.

Kjøbenhavn d. Ude November 1875.

J. N. Madvig. F. G. Thorsen. Svend Grundtvig.«
AffaUer.

Formanden for den h is tor isk- filosofiske Klasse med-

delte, at Klassen havde vedlaget i næste Møde at toreslaa til

Optagelse i Selskabet et nyt udenlandsk Medlem.
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Formanden for den matliematisk-nalurvidenskabelige

Klasse meddelte, at denne Klasse havde vedtaget i næste

Møde at foreslaa et navngivet indenlandsk og 9 navngivne

udenlandske Medlemmer til Optagelse i Selskabet.

I Mødet vare fremlagte de paa Boglisten under Nr. 382—419

anførte Skrifter.

13. Modet den 17"' December.

(Tilstede vare 17 Medlemmer: Madvig, Præsident, Westergaard, Ussing,

Reinhardt, Panum, Thomsen, Thorsen, Johnstrup, Lorenz, Grundtvig, Lutken,

Zeuthen, Schjellerup, Jørgensen, Schmidt, Oppermann, Sekretæren.)

intet videnskabeligt Foredrag var ansat til Mødet paa Grund

af Budgettets Behandling.

Kassekommissionen forelagde Udkastet til Selskabets

Budget for 1876.

Efter at Selskabet i Henhold til vedkommende Klasses tid-

ligere Anbefaling og Kassekommissionens med Budgetudkastet

afgivne Erklæring havde vedtaget at bevilge de foran S. (69)

og S. (68) indkomne Andragender om 2400 Kroner til Espersens

Ordbog og 300 Kroner til Prof. Vald. Schmidts Hieroglyf-

Indskrifter, begge Summer at afholde af det Hjel ms tjerne-

Rosenkroneske Bidrag, samt i det Hele og det Enkelte havde

drøftet Udkastet, vedtoges følgende
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Budget foi- Aavet l»TO.

Indtægter.

A. Aarlige Indlægter;

Renter af Selskabets Fonds*) 11,640 Kr.

Fra det Classenske Fideicommis 400 —
Etatsraad Schous og Hustrus Legat 100 —
Fra den lljelmstjerne-Rosenkroneske Stiftelse

for 1876 omtr. 1200 —
For Salget af Selskabets Skrifter .... omtr. 300 —

13,640 Kr.

B. Kassebeholdningen ved Udgangen af 1875 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 —
Kjøbenhavns Laans Obligationer 22,000 —

144,200 Rdl., Rente 11536 Kr.

2) Bankaktier, 300 Rdlr. med Udbytte omtrent 44 —

3) Aktier i det Sjællandske Jernbaneselskab, 80 £ Sterl.

med Rente 3^ £ Sterl omtr. 60 —

Tilsammen . . . 11,640 Kr.

Af Selskabets Kapitalformue betragtes 280,000 Kr. som et Fond, der ikke

maa formindskes. Resten derimod som disponibel til videnskabelige Fore-

tagender (ifølge Selskabets Beslutning i 1874).
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A. Til Selskabets Bestyrelse og dets Virksomhed.
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(990 Kr.l

'«) Til KhMiisclimidts (lrnnlan(lsk(! Ordbog, itcvilnct don

IJ. Jiiiii IsdS en l]ii(k'isl(ill(ls(' indtil SOOhr., al udrede

af ilfl lljcliiistjiTiic-Hosciiktimcski^ IJidiii« 800 Kr.

o) Til Udgivelse af Fr. Koslgaards Breve, ved Juslils-

raad nrillin. lievilset d. i. Juni KStiO nf det lljelmstjerne-

Rosenkruncske Uidrag tiOO Kr. Heraf er helalt til el IJind

230 Kr. , til det andet (Udvalg af hans lileræie Urev-

vexlingl Rest 370 —
2160 Kr.

Selskabets Status:

Selskabets aarlige Indtægter omtrent 13640 Kr.

Udgifter til Selskabets Hestyrelse og dets Virksom-

hed I. 3700 Kr.

(efter Middelsum) II. 8000 —
11700 Kr.

Til Understøttelse til videnskabelige Foretagender og

tilfældige Udgifter (740 4-1200) 1940 Kr.

Den Hjelmstjerne- Rosenkroneske Beholdning ved

Aarets Udløb omtr. 2400 Kr.

4340 Kr.

Paa Aarets Budget (390 4 1770 Kr.) ' . 2160 —
Til nye Understøttelser i 1876 (350 + 1830 Kr.) . . . 2180 Kr.

Efter Forslag af den mathematisk- naturvid enska be-

lige Klasse valgte dernæst Selskabet Cand. mag. C. Chri-

stiansen, Lærer i Fysik ved Snofficer- Skolen og Assistent

ved den polytekniske Læreanstalts fysiske Samling til indenlandsk

Medlem i den nævnte Klasse.

Efter Forslag af den historisk- filoso fiske Klasse blev

Prof. Carl Richardt Unger i Kristiania valgt til udenlandsk

Medlem i denne Klasse.
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Valget paa de af den mathemalisk-naturvidenskabe-

lige Klasse foreslaaede 9 udenlandske Medlemmer blev udsal

til næste Møde.

Sekretæren meddelte , al der til Selskabet fra Prof.

Gustavus Hinrichs i Iowa var bleven sendt Selskabet en

Meteorit fra Iowa. Sekretæren havde efter Aftale medl'ræsi-

denten afleveret denne til Opbevaring i Universitetets minera-

logiske Museum. Idet Selskabet billigede dette, besluttede det

tillige at tilstille Prof. Hinrichs en Del Særtryk af kemiske og

fysiske Afhandlinger i Selskabets Skrifter.

1 Mødet vare fremlagte de Skrifter, der findes paa Boglisten

under Nr. 420—469.
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Tilbageblik

paa Selskabets Virksomlied i Aaret 1875.

Ved Slutningen af Aan-t 187 i talte Selskabet H imJenlandske

og 58 udenlandske .Medlemmer. I Aarets L»b bar Selskabet

mistet 1 indenlandsk Medlem af den mathematisk- natur-

videnskabelige lilasse , nemlig Professor Or. H. L. d'Arrest,

der havde været Medlem siden den 9de April 1858*), og 1

udenlandsk Medlem af den matbematisk- naturvidenskabelige

Klasse, nerjlig Sir Charles Lyell, Medlem siden l<5de De-

cember 1836. Derimod optog Selskabet 3 indenlandske Med-

lemmer af den matbematisk -naturvidenskabelige Klasse, nemlig

i Mødet den 1 6de April Prof. Dr. F. Tb. Schmidt og Prof.

Lektor L. Oppermann, og i Mødet den 17de December

Cand. mag. C. Cb r istiansen , samt 2 udenlandske Medlemmer

af den historisk-filosofiske Klasse, nemlig Geb. Regeringsraad

Leopold von Ranke i Berlin i Mødet den 16de April og

Prof. Carl Richardt Unger i Kristiania i Mødet den 17de

December. Ved Slutningen af Aaret talte Selskabet altsaa 43

indenlandske og 59 udenlandske Medlemmer, af hvilke 19 inden-

landske og 23 udenlandske henhørte til den historisk-filosoflske,

24 indenlandske og 36 udenlandske til den matbematisk- natur-

videnskabelige Klasse.

') Oberst J. C. Hoffmanns Dødsfald kunde, skjont det indtraf den 19de

December 1S74, iJslie anmeldes i Selskabet før den 15de Januar 1875,

men det er dog medregnet i Tilbageblikket paa Aaret 1874.
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Til Medlem af Kassekommissionen valgles i den afdøde

Oberst IJoffmauns Sted Professor Dr. Adolf Steen,

Af Mangel paa de fornødne Medarbejdere har Ordbogs-

kommissionen ikke kunnet fremme Udgivelsen af det tilbage-

staaende Hæfle.

Regesta-liommissionen har med de hidtidige Med-

hjælpere paa sædvanlig Maade fremmet Forarbejderne til Cd-

givelsen af et Supplementbind. En Beretning om det naaede

Standpunkt vil blive forelagt Selskabet i el af de første Møder

efter Sommerferien 187G.

Selskabet har været samlet i 13 Møder, i hvilke 13 Med-

delelser ere givne, 2 af Medlemmer af den historisk-filosofiske

Klasse, 11 af Medlemmer af den mathematisk-nalurvidenskabe-

lige. 4 af disse ere optagne i Oversigten, 2 i Skrifterne,

medens de øvrige, med Undtagelse af enkelte, som have anden

Bestemmelse, ville blive optagne i en af disse Publikationer.

Af Skrifterne er i Aarets Løb udkommet: 5te Rækkes

mathemalisk-naturvidenskabelig Afdeling, B. X, Nr. 7 (J. Steen-

strup: Hemisepius), Nr. 8 (Lorenz: Legemernes Brydnings-

forhold), og Slutningsnumeret, Nr. 9 (A. Steen: Integration af

lineære Differentialligninger ved endelige explicite Funktioner),

samt B. XI, Nr. 1 (J.Reinhardt: Lestodon armatus) og B. XII,

Nr. I (S. M. Jørgensen: Herapathil).

Af Værker, hvis Udgivelse understøttes af Selskabet, ere

udkomne: Bibliotkeca Danica, II, udgivet af Justitsraad Chr.

Bruun, og "Roskilde Domkirkes Beskrivelse«, 6te Afdeling,

ved Foreningen til Udgivelsen af danske iMindesmærker.



Et nyt Telegrafsystem opfundet af

Poul la Cour^

Underbestyrer ved det meteorologiske Institut.

Forelagt af Professor C. Bollen for det Kongl. danske Videnskabernes Selskab.

(Modet den 12le Februar 1875).

Medens man i Jen elektriske Telegrafi hidtil kun har betjent

sig af 2 Eukellsignaler, frembragte ved positive og negative

Strømme, eller af Strømme med forskjellig Varighed, og af

hvilke Telegrammet er kombineret, gjør følgende IVlethode, hvor-

til jeg var saa heldig at faa Ideen den 10de Mai 1874, det

muligt at anvende et stort Antal af Enkeltsignaler.

Naar en Tonegiver ved enhver af sine Svingninger slutter

og aabner Strømmen i en elektrisk Ledning, vil Strømmens

Intensitet blive isokronisk vibrerende i samme Takt; og naar en

saaledes taktsat eller bølgende Strøm udøver elektromagnetiske

Tiltrækninger paa en Tonegiver af samme Tone, vil denne kunne

komme i Svingning, medens en ligeledes paavirket Tonegiver af

en anden Tone vil forblive i Ro. Det første Forsøg lykkedes

den 5te Juni 1874; men det var endnu muligt at Bølgerne i

Strømmen kunde udjevnes ved at gjennemløbe en meget lang

Ledning. Derfor blev Forsøget gjentaget paa en Telegraflinie af

390 Kilometres Længde (fra Kjøbenhavn til P'redericia og tilbage),

og lykkedes, endog med en meget svag Strøm, i Natten mellem

den 14de og 15de November samme Aar.

Overi. uver d. K. D. Vidensk. Selsk. Forh. 1875. 1



Som Tonegivere har jeg brugt Stemmegafler, baade til som

Afsendere at laktsælte Strømmen, og til som Modtagere at blive

satte i Svingning ved den taktsatte Strøm.

Det Apparat, hvorved Strømmen taktsættes og som i Be-

tragtning af dets eventuelle telegrafiske Anvendelse kan kaldes

Afsenderen eller Nøglen, er fremstillet i hossstaaende Figur.

SSS forestiller en Stemmegaffel, fast anbragt saaledes, al den

ved hvert Udsving vil berøre Kontakten c, og ved hvert Indsving

fjerne sig fra den. c kan indstilles ved Hjælp af Skruen k. Ved

Isolatorer 7 og / er den tilligemed dens Befæstelse isoleret fra

Stemmegaflen. Forlænger sidstnævntes Ledning sig f. Ex. til

Batteriets ene Pol, Kontaktens Ledning sig til Telegraflinien, vil

et Slag paa Stemmegaflen bevirke, at der afsendes elektriske

Strømme i den til Stemmegaflen svarende Takt.

Det er en Selvfølge, at man ved at holde Stemmegaflen i

stadig Svingning kan udrette del Samme ved en simpel Slutning

af Linien paa et Sted, hvor den ellers er afbrudt.

Det er endvidere en Selvfølge at man, ved at anbringe

endnu en Kontakt ved Stemmegaflens Inderside og et særskilt

Batteri for denne, kan afsende vexelvis positive og negative

Strømme, hvis delte foretrækkes.

Det Apparat, paa hvilket den taktsatte Strøm giver sig til-

kjende, og som i Betragtning af dets eventuelle telegrafiske An-

vendelse kan kaldes Modtagerapparatet, er fremstillet i hos-

staaende Figur, n p s foresliller en Stemmegaffel af blødt Jern

og afstemt efter Nøglens Stemmegaffel. Dens Grene ere an-

bragte gjennem Axerne af 2 Traadruller T og T, saaledes at de

frit kunne komme i Svingning uden at berøre disse. Den an-



kommende Slrøm gjennemløber disse TraadruUer og ligeledes

en Elektromagnet MM^ der er anbragt saaledes, at dens Toler

N og S befinde sig tæt ved Stemmegaflens Grene. Den an-

kommende Strøm vil altsaa fremkalde Magnetisme saavel i Stemme-

gaflen som i Elektromagneten og ved disses , deraf følgende,

indbyrdes Tiltrækning ville Stemmegaflens Grene udspiles. Naar

atter Strømmen afbrydes, vil Tiltrækningen ophøre og Stemme-

gaflens Grene gaa tilbage forbi deres naturlige Stilling. Da nu

flere Strømme og Afbrydelser følge efter hinanden i den be-

stemte Takt, hvori Stemmegaflen er tilbøjelig til al svinge, vil

den ved de heraf følgende isokroniske Tiltrækninger komme i

Svingning. Herved opstaar Berøring mellem Stemmegaflens

Gren n og Kontakten 7?, hvorved en elektrisk Ledning II sluttes

til et Lokalbatleri. Den heri opstaaende Strøm tydeliggjør altsaa

den taktsalte Strøms Ankomst, og kan enten direkte eller, hvis

den er for svag, gjennem et Relais udføre et bestemt Arbejde.

Jeg er endnu ikke i Stand til at meddele absolute IVIaalinger

af den Tid, der bruges til at sætte Modlagerstemmegaflen i

Svingninger af en vis Størrelse. Den vil ventelig være en Funk-

tion af den elektriske Strøms Styrke, Vindingeroes Antal og

Størrelse, Jernets Form, Størrelse og Blødhed, Magnelpolernes

indbyrdes Afstand og Stemmegaflens Stivhed ;
men del har vist

sig, at den Tid, som medgaar for at Svingningerne skulle



naa en saadan Størrelse, at der kan tilvejebringes en Slutning

af Ledningen II, er en saa lille Brøkdel af et Sekund, at den

for et subjektivt Skjøn gjør Indtrykket af at være Nul, selv om

den taktsatte Strøm er meget svag.

Da jeg haaber, at Anvendelsen af saadanne taktsatte Strømme

vil komme til at spille en betydningsfuld Rolle i Telegrafien,

tillader jeg mig allerede her at gjøre opmærksom paa følgende

Hovedegenskaber ved saadanne Strømme, tilmed da en Rede-

gjørelse heraf muligvis kunde være bestemmende for den Maade,

hvorpaa Andre maaske herefter ville indrette deres Undersøgel-

ser af den samme Sag.

Den taktsatte Strøm paavirker kun en Stemme-
gaffel, som stemmer med den, der har afsend t Strø m-

men. Naar man altsaa har et stort Antal Afsendere og tilsva-

rende Modtagere, vil man kunne disponere over et ligesaa stort

Antal Signaler, af hvilke ethvert kan afsendes ved en enkel

Bevægelse. Hvis man nu f. Ex. lader ethvert af disse svare til

et Bogstav, Tal eller Tegn, kan man altsaa ved en enkelt Be-

vægelse paa Afsenderstalionen tilvejebringe en Bevægelse af en

hertil svarende Type paa Modtagerstationen, og ved en passende

Anbringelse af et Trykapparat vil saaledes en hensigtsmæssig

Tryktelegraf være tilvejebragt.

Den samme Egenskab gjør disse Signaler anvendelige ved

saadanne Lejligheder, hvor flere Stationer ere forbundne med

hinanden ved én Ledning, og man ønsker at kunne sende et Sig-

nal fra en hvilkensomhelst af disse til en anden, uden at det

giver sig tilkjende paa nogen af de andre. Anvendeligheden i

denne Retning vil formentlig omfatte en Mængde forskjellige

Tilfa^lde i det praktiske Liv, hvor saadanne Signaler med Fordel

ville kunne bruges som Kjendingssignaler, Kaldesignaler, Varsel-

signaler, Indmeldingssignaler, Torpedoantændelse m. m. , over-

hovedet, hvor Signalerne skulle forplante sig til eller fra den

eller den bestemte Station uden at paavirke de andre.

En anden Hovedegenskab ved disse Signaler er følgende:



al flere Signaler kiiinie forplante sig sunitidig. Naar

nemlig flere ^øgler sanilidigl cre fungerende, da vil don herved

opstaaende, kombinerede Strøm paavirke de til de fungerende

Nøgler svaronde Modlagerapparator , men ikke de andre, forud-

sat al Tonegiverne ere valgte saaledcs, at de ikke danne simple

Harmonier. Man kan saaledes, naar man er i Besiddelse af el

vist Antal Nøgler og iModlagerapparater, ikke alene afsende et

dertil svarende Antal Enkeltsignaler, men ved Kombination af

disse disponere over et overordentlig stort Antal sammensatte

Signaler, der kunne afsendes i samme korte Tid som et Enkelt-

signal og ved en enkelt Bevægelse.

Som en praktisk Anvendelse af denne Elovedegenskab kan

nævnes, at man, ved at kombinere 10 forskjellige Nøgler og

iModlagerapparater saaledes, at 2 og 2 virke samtidigt, faar

\1^ = 45 Kombinationer, altsaa tilstrækkelig mange til at hvert

Bogstav, Tal og adskillige Tegn kunne faa hver sit Dobbeltsig-

nal, der afsendes og modtages med samme Hurtighed og Let-

hed, som om man havde 45 Enkeltsignaler.

Ved Hjælp af den samme Egenskab kan man samlig sende

forskjellige Telegrammer til flere forskjellige Stationer gjennem

en og samme Ledning. Er f. Ex. Stationen A ved én Ledning

forbunden med en anden Station B, hvorfra Ledningen fortsætles

til Stationen C, kan man paa Stationen A bruge 2 forskjellige Sy-

stemer af Nøgler, et til Korrespondancen med l5, et andet med

C. Modtagerne paa disse 2 Slationer maa selvfølgelig svare til

Nøglerne.

Den samme Hovedegenskab gjør det muligt ved Hjælp af

saadanne Nøgler og Modtagere at konstruere simple Pantele-

grafer, der baade nøjagtigere og mange Gange hurtigere end de

hidtil brugte kunne telegrafere Haandskrifter, Tegninger m. m.

Medens man nemlig paa de hidtil brugte kun har 1 Pen, som

maa gaa mange Gange over Papiret i rette Linier for at frem-

bringe Figuren, kan man her paa 1 Gang disponere over ligesaa

mange Penne, som man har Nøgler og Modtagerapparater; og
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medens man ved liine maa bruge en vanskelig Synkronisme paa

de 2 Stationer, for at tilvejebringe Continuitet i Figuren for

hver Gang, Pennen gaar derover, kan man nu nøjes med to

almindelige Urværker, idet man kan lade alle Pennene arbejde i

el Geled ved Siden af hinanden og saaledes paa 1 Gang danne

hele Figuren; en ringe Afvigelse i de to Urværkers Gang, kan

da kun udstrække eller sammentrykke Figuren en Smule i den

ene Retning.

Endelig har Modtagerapparatet den heldige Egenskab, at

det ikke paavirk es af almindelige elektriske Strømme,

medmindre de ere meget stærke, men kun naar de ere taktsatte

i den til Modtagerapparatet svarende Takt, saa at det derfor

ikke saa let som andre Modtagerapparater vil forstyrres af Luft-

elektricitet eller andre uvedkommende Strømme.



Om Kalkens Forhold mod tør Kulsyre.

Af

C. Barfoed.

IVledens brændt Kalk rel snart bliver kulsyreholdig, naar den

henligger i aaben, altsaa fugtig, atmosphærisk Lult, udviser den

ved almindelig Varmegrad stor Bestandighed mod tør Kulsyre.

Allerede Scbeele*) har meddeelt et Forsøg, som lyder derpaa,

og i den nyere Tid har Debray-), og ligesaa Kolb'^), anstillet

Forsøg, som vise det Samme. Debray udtaler, at ved almindelig

Temperatur indsuger brændt Kalk ikke Spor af tør Kulsyre, og

Kolb anfører, at fiint pulveriseret brændt Kalk ikke lider den

mindste Vægtforøgelse ved i en Maaned at udsættes for tør

Kulsyre, — ja, han føier til, at Kalkhydrat, som først er tørret

ved 120°, forholder sig ved almindelig Temperatur paa samme

Maade og kun optager Kulsyren, naar den er svangret med

Vanddamp ved at gaae gjennem flere Woulfe'ske Flasker med

Vand.

Om Kalkens Forhold mod Kulsyre ved høiere Temperaturer

foreligger en Meddelelse af Pe tzhold t ''). Han ledede Kulsyre

fra et Gasometer hen over brændt Marmor, som holdtes stærkt

glødende i et Porcellainrør, og fandt, at efter en halv Times

') Opuscula chemica et physica, 1788, Vol. I, pg. 127.

'} Comptes rendus, 1867, Tom. 64, pg. 603.

») Comptes rendus, 1867, Tom. 64, pg 861.

*) Journal fur praktische Chemie, 1839, Bd. 17, S. 471.

Overs, over d. K. D. Vidensk. Selsk. Forh. 1B75.
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Forløb var der dannet saameget kulsuur Kalk, at Stykkerne bruste

livligt med Saltsyre. (Naar han anfører, at Kalken var «durch-

aiis kohlensauer geworden«, efterdi den livlige Bruusning ved-

blev, saalænge der endnu var Noget uopløst af Stykkerne, da

niaa dertil bemærkes, at Saltsyren stedse vil optage den frie

Kalk, som maatte være tilstede, inden den sønderdeler den kul-

sure, saa al Bruusningens Vedbliven ikke beviser, at Omdannelsen

er fuldstændig). Pelzholdt omtaler vel ikke, at han har tørret

Kulsyren; men at tilstedeværende Vanddampe skulde have be-

tinget den kulsure Kalks Dannelse, er dog ikke sandsynligt og

kan nu saameget mindre antages, som Debray's Forsøg over

Kalkspathens Dissociation ved 860° og 1040° ere anstillede med

Udelukkelse af al Fugtighed og tydeligen vise, at den eengang

frigjorte Kulsyre atter kan optages af Kaiken, naar Tryk og Tem-

peratur ændres paa passende Maade. Ved samme Leilighed an-

giver Debray, at den brændte Kalks Evne til at indsuge tør

Kulsyre først begynder ved henimod mørk Glødhede (vers le

rouge sombre *)).

Ifølge de hidtil gjorte Erfaringer skulde vandfri Kalk og

tør Kulsyre allsaa ikke kunne gaae i Forbindelse med hinanden

før ved en til Glødning gaaende Varme. Jeg skal dog i det

Følgende vise, at det kan skee ved en kjendeligt lavere Varme

og under gunstige Omstændigheder i ret anseeligt Omfang. Ved

Sid(^n heraf skal jeg meddele nogle Forsøg, hvorefter Kolbs for-

anførte Angivelse om Kalkhydratels Forhold mod tør Kulsyre

ikke kan ansees for rigtig.

Vandfri Kalk og ter Kulsyre.

Hvad Beskaffenheden af de Stoffer angaaer, som jeg har

brugt, da er Kalken, hvor ikke anderledes er bemærket, frem-

stillet ved Glødning af reen kulsuur Kalk (tilberedt ved Bund-

fældning af reent Chiorcalcium med kulsuurt Ammon, o. s. v.) i

') 1. c. pg. 604.



Platin over Gas-Blæseapparalet, indtil al Kulsyren var uddreven

(prøvet deels ved Vægttabet, deels ved Saltsyre), og slrax efter

Gludningen indbragt i vedkommende Flaske eller Rør, livor den

skulde behandles videre. Jo varmere den bringes over deri,

desto bedre; Ihi den er i høi Grad hygroskopisk og optager, ved

at udsættes for fri atmosphærisk Luft ved almindelig Tempe-

ratur, snart saamegen Fugtighed, al den ved ny Ophedning i et

Glasrør afsætter en tydelig Dughinde. Ganske at und^iaae ethvert

Spor; af indsuget Fugtighed, er, naar den skal veies, næsten ikke

muligt; men jeg har ved særskilte Forsøg overtydet mig om, at

ved hurtigt Arbeide udgjør den lille Dugplet, som paa den

Maade kan fremkomme ved Anvendelse af eet til to Gram Kalk,

kun en lille Deel af 1 migr., og den kan altsaa ikke have nogen

Betydning for Forsøgenes videre Gang og Udfald. — Hvad Kul-

syren angaaer, da udvikledes den under selve Forsøgene af hvidt

Marmor i en tohalset Flaske, gjennem hvis Tilgydningslragt for-

tyndet reen Saltsyre langsomt dryppede ned fra en indstillet

Burette. Den udviklede Luft gik igjennem en trehalset Flaske

med tvekulsuurt Natron, derpaa igjennem lo andre Flasker med

stærk reen Svovlsyre, dernæst igjennem to store L-Fiør med

kornet Chlorcalcium og endelig, for at der kunde haves Vished

for, at Tørringen var fuldstændig, igjennem et lille veiet Chlor-

calciumrør. I al den Tid, hvori Forsøgene] stode paa, vandt

dette Rør ikke det Mindste i Vægt; Kulsyren var altsaa tør

At den ogsaa var fri for Chlorbrinte og altsaa ikke paany kundtJ

blive fugtig ved Indvirkning paa Kalken, fremgik deraf, al denne

ikke frembragte den mindste Uklarhed af Chlorsølv, naar den

efter Forsøget opløstes i Salpetersyre og prøvedes med salpeter-

suurt Sølvilte. løvrigt lededes Udviklingen saaledes, at der

omtrent hvert andet Secund gik een Boble Kulsyre igjennem

Svovlsyren.

Til Forsøg for Kalkens Forhold mod Kulsyren ved almin-

delig Temperatur fyldte jeg en opretstaaende tør Flaske paa

400 Cub. Cent. med Kulsyre, som var tørret paa anført Maade,

2*
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og indbragte deri et Par Gram endnu varm, pulverformig Kalk.

Proppen var godt indsleben og blev overbunden med Cautschuk.

For al laae Kalken fordeell i et ret tyndt Lag, blev Flasken af

og til rystet stærkt; ved den udviklede Elektricitet heftede Kalk-

pulveret sig da paalaldende let fast overall paa Glasvæggene,

hvor det ogsaa ved rolig Henstand kunde forblive hængende i

lang Tid. Efter femten Ugers Forløb blev Flasken aabnet, og

Kalken bragt over i et lille U-Rør og her udsat for en Strøm

af tør og kulsyrefri atmosphærisk Luft, medens den engang

imellem varmedes svagt, for end sikkrere at befries for den i

Porerne indesluttede Kulsyreluft; derpaa blev den i et Prøve-

glas overgydt med lidt udkogt Vand, opvarmet til Kogning af

Hensyn til den atmosphæriske Luft i Porerne, atter afkølet og

nu prøvet med fortyndet Saltsyre. Derved fremkom en, vistnok

fivag, men dog tydelig Udvikling af fine Luflperler, som efter de

her tagne Forholdsregler alene kunde skyldes Kulsyre, som var

oplaget af Kalken. Forsøget viser altsaa, al den tidligere Angivelse,

at vandfri Kalk og Kulsyre ikke gaae i Forbindelse med hinanden

ved almindelig Temperalur, ikke holder ganske Stik, naar de i

lang Tid slaae i Berøring med hinanden.

I Kalkens Forhold mod Kulsyre frembringer en Forhøielse

a f Tern per a tur en til 100° int;en kjendelig Forandring. Til

Forsøg derover har jeg anvendt Glasrør af Form som store

Prøveglas, der i to Tommers Afstand fra Mundingen vare

udtrukne og saavidt indsnevrede, at der kun var Plads nok

for, at et tyndt Tilledningsrør kunde stikkes ned derigjennem.

Jeg fyldte tre saadanne Glas med tør Kulsyre, indbragte strax

derefter endnu varm, pulverformig Kalk, tilsmellede dem lige-

ledes slrax paa den snevre Deel, medens Mundingen var lukket

med en Prop, og hensatte dem derefter i Dampapparatet ved 100°.

Ethvert af dem indeholdt omtrent 40 Cub. Cent. Kulsyre og 3

Decigram Kalk. Efter 1 Uges Forløb blev det ene aabnet, og

Kalken prøvet paa anført Maade med Saltsyre; den gav ikke

Spor af Luflperler. Efter 1 Maaneds Forløb aabnedes det
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andet; Kalken derfra pav yderst faa, netop synlii.'e Liiftperler.

Efter 3 Maaneders Forlub aabnedes det tredie; Kalken derfra

gav en tydeligere Luftudvikling end den foregaaende, men kunde

dog efter el Skjon ikke ansees for mere kulsyreholdig end den,

der havde henstaaet 15 Uger ved almindelig Temperalur.

Men forhøies Temperaluren lil omtrent 400°, bliver

Udfaldet el andel; Kalken optager da snart saamegen Kulsyre,

at den udviser en kjendelig Vægtforøgelse og bruser livligt ved

Tilsætning af Saltsyre.

Til Forsøg ved denne Varmegrad har jeg anvendt Glasrør

af Form og Størrelse som sædvanlige Reductionsrør og bestemt

det Omfang, hvori Kalken blev omdannet, ved Vægtforøgelsen,

som den udviste. Forsøgsrøret blev ved den ene Ende ved et

lille Cautschukror forbundet med det veiede Chlorcalciumrør, som

udgjorde' Fortsættelsen af del ovenfor omlalle Kulsyreapparat, og

ligesaa ved den anden Ende med et Chlorcalciumrør, der skulde

holde den atmosphæriske Lufls Fugtighed ude. Paa den Maade

kunde et Forsøg, naar del gjordes nødvendigt, afbrydes den ene

Dag og forlsælles den næste uden anden Foranslallning, end at

Saltsyreburelten lukkedes og aabnedes. Til Rørels Opvarmning

anvendtes en Bunsen's Lampe med dæmpet Blus og i en saa-

dan Afstand, at Flammens Spids ikke naaede Kuglen og da

heller ikke farvedes giiul af Glasset. Kalken fik derved en

Varmegrad af omtrent 400—450^, hvilket skjønnedes deraf, at

en tynd, halvanden Tomme lang Zinkstrimmel, som ved et sær-

skilt Forsøg blev skudt ind i Kalken paa el Tidspunkt, da All

var gjennemvarmel, efter 15 Minuters Forløb viste Tegn til

Smeltning paa den ene Halvdeel. — Naar et Forsøg var endt,

og Røret med Indhold atter skulde veies, blev Kulsyren først

fortrængt af tør atmosphærisk Luft , som sugedes gjennem

Apparatet.

Paa saadan Maade blev ved et Forsøg 0.725 Grm. Kalk i

2^/9 Time udsat for Kulsyren. Den vandt 0.131 Grm. i Vægt.
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Dertil svarer 0.167 Grm. Kalk, hvilket atter giver, at af den an-

vendte Kalk var 23,03 pCt. omdannet til normal kulsuiir Kalk.

Men om end dette og flere lignende Forsøg lydeligt viste,

at Kalk kan optage Kulsyre ved den nævnte Varmegrad, saa

maalte de dog fremkalde det Spørgsmaal, hvorfor kun henved

en Fjerdedeel af Kalken blev omdannet. Laae det maaskee I,

at Varmen havde været for stærk? eller for svag? eller deri,

at Forsøget ikke var fortsat længe nok? eller endelig deri, at

den dannede kulsure Kalk omsluttede og beskyttede den øvrige

Deel af Kalken mod Kulsyren?

Hvad det første Punkt angaaer, om den anvendte Varme

havde været for stærk, da stod det til at vente, al, hvis saa

var, da vilde normal kulsuur Kalk afgive en kjendelig Mængde

Kulsyre ved al underkastes den samme Behandling. Men føl-

gende Forsøg viser, at ved den nævnte Temperatur lider den

ingen Forandring i tør Kulsyre, ja ikke engang i tør atmosphæ-

risk Luft. 0.781 Grm. reen kulsuur Kalk blev nemlig opvarmet

3V2 Time i Kulsyreslrømmen, og den veiede derefter 0.780 Grm.

Derpaa blev [Jdviklingsflasken for Kulsyren ombyltet med et

Gasometer med atmosphærisk F.uft, og efterat F'orsøget var

fortsat i 3'/2 Time, veiede den kulsnre Kalk endnu 0.780 Grm.

For Besvarelse af det andet Punkt, om Varmen havde været

for svag, blev ved el nyl Forsøg Gaslampen anbragt noget nær-

mere ved Forsøgsrøret , nemlig saaledes, al Flammens Spids

naaede Kuglen og som Følge deraf af og til spillede med en

guul Farve. Paa saadan Maade blev 0.913 Grm. Kalk i 6 Timer

udsat for Kulsyren. Den vandt 0.194 Grm. i Vægt, hvortil svarer

0.247 Grm. Kalk, hvilket alter giver, at af den anvendte Kalk

var 27,1 pCt. omdannet til normal kulsuur Kalk. Varmen kan

allsaa heller ikke have været for svag.

Hvad det tredie Punkt angaaer, da har en længere Udsættelse

af Kalken for Kulsyren vistnok Dannelsen af en større Mængde

kulsuur Kalk tilfølge, end der erholdtes ved det først anlørte

Forsøg, men dog langtfra i et saadant Forhold, al ikke andre
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Omstændigheder maae antages at have væsenthg Indflydelse paa

Omdannelsens Omfang. Saaledes vandt 0.714 Grm. Kalk ved

Opvarmning i Kulsyrestrnninu'D i 14 Timer 0.177 Grm. i Vægt.

Dertil svarer 0.225 Grm. Kalk, d. e., af den anvendte Kalk blev

31,') pCt. omdannet til normal kulsuur Kalk. Et Tillæg af

ll*/3 Time i Forsøgets Varighed forøgede allsaa Procenlmængden

af omdannet Kalk med kun 8,5.

Efter Udfaldet af foranstaaende Forsøg stod der kun tilbage

at søge Aarsagen til Kalkens ufuldstændige Omdannelse i et

lignende Forhold som det, der finder Sted, naar den behandles

med middelmaadig fortyndet Svovlsyre, nemlig deri, at, ligesom

den da bedækkes med en Skorpe af svovlsuur Kalk, som skytter

Stykkernes ludre mod Svovlsyrens videre Paavirkning, saaledes

omgives den ogsaa i Kulsyreatmosphæren med et Lag af kul-

suur Kalk, som hindrer Kulsyrens videre Optagelse. Deraf vilde

ligefrem følge, hvad der nu ogsaa finder Sled, at Omdannelsen

maa skride forholdsviis raskere frem i Begyndelsen end senere

hen. Men er samme Forklaring rigtig, da maa man ogsaa

vente, at jo mere fordeelt og porøs Kalken er, desto fiildstæn-

digere maa den omdannes.

Da kulsuur Kalk, som ovenfor viist, ikke lider noget Vægt-

tab ved den her anvendte Varme, og den aabenbart heller ikke

kan have en chemisk Virkning paa den frie Kalk, som kan gjøre

Forsøgets Udfald tvivlsomt, har jeg først brugt den til at fordele

Kalken, som skulde udsættes for Kulsyren. Af en Blanding, som

indeholdt 32.22 pCt. Kalk og 67.78 pCt. fiinl pulveriseret reen

Kalkspalh, blev 2.880 Grm., hvori allsaa indeholdtes 0.928 Grm.

fri Kalk, i 3 Timer opvarmet i Kulsyren. Vægtforøgelsen ud-

gjorde 0.240 Grm. Til denne Mængde Kulsyre svarer 0.306 Grm.

Kalk eller 33,1 pCt. af hvad der var anvendt.

Atter ved et andet Forsøg blev Kalken, som ved den heftige

Glødning af den kulsure Kalk allid faaes i en noget sammen-

sintret^ kornet Tilstand, vel anvendt alene, men, forinden den

v.eiedes , blev den fiint pulveriseret og derefter paany forsigtigt
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opvarmet for at befries for indsuget Fugtighed. 1.228 Grm.

saadan Kalk vandt i 5 Timer 0.378 Grm. i Vægt. Hertil svarer

0.481 Grm. Kalk, d. e., 39.2 pCt. af den anvendte Mængde.

Udfaldet af disse Forsøg lod formode, at en videre gaaende

Fordeling af Kalken maalte give et end gunstigere Resultat, og

da nu brændt Kalk som bekjendt udvider sig betydeligt ved at

lædskes, og da fremdeles Hydratet ikke kræver saa stærk Varme,

som kulsuur Kalk, for at omdannes til fri Kalk, antog jeg, at

jeg ad den her antydede Vei maatte kunne faae en Kalk af løsere

Beskaffenhed end ligefrem af kulsuur Kalk. Et Par Gram nøi-

agtigt afveiet reen kulsuur Kalk blev derfor udglødet, indtil den

ved ny Veining fandtes at have afgivet al Kulsyren, og derefter

blev Kalken lædsket i Diglen ved forsigtig Tildrypning af en

passende Mængde udkogt Vand og atter opvarmet over en enkelt

Bunsen's Lampe, indtil den foregaaende Vægt var gjenoprettet,

alt Vandet altsaa gaaet bort. Af saadan Kalk blev 0.890 Grm.

opvarmet i Kulsyren i henved 3 Timer. Den vandt derved

0.412 Grm. i Vægt. Hertil svarer 0.525 Grm. Kalk eller 59.1 pCt.

af hvad der var anvendt. Ved at fortsætte Forsøget i T^/oTime

endnu, fik jeg en yderligere Vægtforøgelse af 0.077 Grm., altsaa

ialt 0.489 Grm. Kulsyre, svarende til 0.622 Grm. Kalk. Af den

anvendte Kalk var saaledes 69.9 pCt. omdannet til normal kul-

suur Kalk.

Noget virksommere endnu bliver Kalken, naar den, efter

paa foranførte Maade at være fremstillet af Hydratet, atter lædskes

med Vand, atter ved Ophedning gjøres vandfri o. s. v. , hvorved

det ogsaa fortjener at bemærkes, at den under saadanne Om-

stændigheder lædsker sig med meget større Heftighed, end naar

den er fremstillet ligefrem ved Glødning af kulsuur Kalk, —
det er som om man heldte Vand paa en Glød. Af saadan fire

Gange lædsket Kalk blev 1.3155 Grm. opvarmet i Kulsyren. Efter

IV2 Time havde den vundet 0.5935 Grm. i Vægt; hertil svarer

0.755 Grm. Kalk eller 57.4 pCt. af hvad der var anvendt. Efter

ny Opvarmning i 2V2Time udgjorde Vægtforøgelsen ialt 0.6826Grm.;
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hertil svarer O.SfiS Grm. Kalk eller 66 pCt. , og alter efter G

Timer, altsaa efter ialt 10 Timers Udsættelse for Kulsyren, havde

Kalken vundet 0.7585 Grm. i Vægt. Til denne Mængde Kulsyre

svarer 0.966 Grm. Kalk, eller, af den anvendte Kalk var 73.4 pCt.

omdannet til normal kuisunr Kalk.

Ved Siden heraf vil del ikke være uden Interesse at see,

hvorledes Kalkhydrat forholder sig under de samme Omstændig-

heder. Et Par Gram kulsuur Kalk (2.873) blev glodet, og den

deraf erholdte Kalk (1.609 Grm.) forsigtigt lædsket og tørret,

indtil Væglen paa det Nærmeste stemmede med hvad Beregningen

fordrede for Hydratet (2.1085 i Stedet for 2.126). Deraf blev

0.992 Grm., svarende til 0.757 Grm. Kalk, opvarmet i Kulsyren.

Efter 1 Times Forløb, da al Udvikling af Vanddampe var forbi,

udgjorde den optagne Kulsyre 0.496 Grm. og atter efter 5 Timer

0.510 Grm. Hertil svarer henholdsviis 0.631 og 0.649 Grm. Kalk,

hvilkel giver, at af den anvendte Kalk var i Løbet af 1 Time

83,4 pCt., og i Løbet af 6 Timer 85,9 pCt. omdannet li! kulsuur

Kalk At Omdannelsen er fuldstændigere her, end ved de fore-

gaaende Forsøg, følger ligefrem af den mere fordeelte Tiisland,

hvori Kalken, som nu ikke blev glødet, befandt sig; men hvad

der særligt vil mærkes, er, at don dannede kulsure Kalk ogsaa

her lægger Hindring i Veien for den fuldstændige Omdannelse,

saa at et Tillæg af 5 Timer i Forsøgets Varighed ikke forøger

Mængden af omdannet Kalk med mere end 2,5 pCl. Der kan

derfor heller ikke være Tvivl om, at, ligesom Wittstein ^)

fandt, at der hengik 40 Maaneder, inden brændt Kalk, som var

frit udsat for Luften, altsaa for fugtig Kulsyre, fuldstændigt blev

omdannet til kulsuur Kalk, saaledes vil det ogsaa ved Forsøg af

den her omtalte Art vare overraaade længe, inden al Kalken

bliver omdannet. En nærmere Bestemmelse deraf har dog for

Øieblikket ikke saa stor Interesse, at jeg har villet opholde mig

derved.

') Annalen der Chemie und Pharmacie. Bd. 97. S. 224.
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Kalkhvdrat og ter Kulsyre.

Som anført i Begyndelsen af denne Meddelelse, har Kolb

angivet, at Kalkliydrat, som først ved Opvarmning til 120° er

befriet for alt ikke chemisk bundet Vand, ikke skulde optage

tør Kulsyreluft. For at preve^Bigligheden af denne Angivelse,

fyldte jeg paa tidligere omtalt Maade tre Flasker af 400" Stør-

relse med reen og tør Kulsyre og indbragte i hver af dem om-

trent et halvt Gram reent Kalkhydrat, som umiddelbart forud

var fremstillet ved Glødning i Platin af kulsuur Kalk, Lædskning

af den fuldkommen kulsyrefrie Kalk med udkogt Vand og Op-

varmning, indtil Vægten slemmede med den for Hydratet be-

regnede. Flaskerne , som bleve godt lukkede med indslebne

Propper og overbundet Cautschuk, hensatles ved almindelig

Temperalur. Den ene aabnedes efler 1 Uges Forløb, og

Kalkpulveret bragtes over i et lille Rør, der saltes i For-

bindelse med en Luflpompe, og hvori tør Luft indlodes et Par

Gange i Løbet af en halv Time, for ved den gjentagne Ud-

pompning al fjerne den i Porerne staaende Kulsyreluft. Derpaa

blev Kalken under Iagttagelse af alle Forsigtighedsregler prøvet

med svag Saltsyre. Den bruste saa livligt, at jeg fandt Anled-

ning til at foretage en qvanlitaliv Bestemmelse af Kulsyren i

Pulveret fra de to andre Flasker, naar de havde henstaael den

fra først af bestemte Tid. Saaledes blev den anden i Rækken

aabnet efter 3 Ugers Forløb, og Kalkpulveret fra den udviste et

Indhold af 24 pCt. kulsuur Kalk, Den tredie henstod i 15

Uger, og Pulveret fra den fandtes al indeholde 63.7 pCt. kul-

suur Kalk.

Det Foregaaende viser:

at vaniri Kalk kan i Løbet af 3— 4 Maaneder og ved almindelig

Temperatur optage en ringe Mængde tør Kulsyre;

al de samme Stoffer ikke have synderlig større Tiltrækning lil

hinanden ved 100° end ved almindelig Temperatur;
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at vandfri Kalk ret U'l oplager tør Kulsyre ved 400— 450°, og

lettere, naar den er fremstillet af Kalkhydrat, end af kul-

suur Kalk, efterdi den da er mere poros;

at Grunden til, at ikke al Kalken omdannes til kulsiiur Kalk i

L«bet af nogle Timer ved den nævnte Varmegrad, kun kan

være den, al dens Smaadele indhylles i el Lag af kulsuur

Kalk
;

at kulsuur Kalk aldeles ingen Forandring lider ved flere Timers

Ophedning til 400— 450° i tør Kulsyre eller tør atmosphæ-

risk Luft;

at Kalkhydrat uden frit Vand kan ved almindelig Temperatur

optage en betydelig Mængde tør Kulsyre.
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Om Interpolation som Middel til at lette Beregningen af

irrationale Tal.

Af

Professor Ludr. Oppermann.

JJa Newton i sin Methodus Diferentialis (o: Diferensmetliode)

fremstillede sin Inlerpolalionstheori, hvis Hovedsætning allerede

var meddelt i det berømte 5le Lemma i tredie Bog af Principia,

viste han ogsaa, hvorledes man derved kunde løse andre Op-

gaver end egentlige Interpolationsopgaver; navnlig gav han Grund-

laget for den af Cotes, Stirling og Gauss udviklede Qvadratur-

methode. Der er imidlertid en anden, noget beslægtet Brug af

hans Interpolationsmethode, der i Grunden ligger nærmere og

som i mange Tilfælde kan spare en Del Regning. Denne An-

vendelse er paa en Maade allerede gjort af Stirling, som i sin

Methodus Differentialis (i Propositio XXX) løser følgende Op-

gave : Invenire Asymptoton Hyperholæ generis Logarithmici ex

datis ejus Ordinatis aliqvot æqvidistantibus, og derefter tilføier,

at man i samme Øiemed ogsaa kan bruge Paraholam Newtoni

(o; Newtons Interpolationsmethode); men da Stirlings Sætning

synes at være saa godt som ubekjendt, og da han tilmed ikke

har givet den i dens simpleste og mest omfattende Form, hvilket

kun er muligt ved at tage Newtons Interpolationsmethode til
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Udgandspunkt, saa er det neppe overflødigt, i Korthed at frem-

sætte Methoden i hele dens Almindelighed.

Har man efter en bestemt Lov beregnet en Række Værdier,

der (stadigt voxende eller aflagende) uendeligt nærme sig en

søgt Værdi, kan man betragte disse Værdier som Functioner af

deres Nummer i i\ækken og saa af dem ved Interpolation finde

en yderligere Tilnærmelse til den søgte Værdi. Dennes Argu-

ment (Nummer) er rigtignok [uendelig stort, og med det kan

man ikke regne ; men denne Vanskelighed undgaaes let. Man

har blot som Argument istedetfor hver Værdis Nummer at vælge

en saadan passende Function af samme, som bliver O, naar

Nummeret bliver oo
; Valget af denne Function maa naturligvis

rette sig efter det enkelte Tilfældes Beskaffenhed. Er Valget

gjort, saa anvendes Interpolationen, idet man søger den Værdi,

som hører til Argumentet O i den nye Hække.

Til Exempel, særligt paa de Tilfælde, som falde ind under

den af Stirling løste Opgave, kan tjene Beregningen af n ved

Hjælp af de indskrevne regulære Mangekanter, som Archimedes

brugte (med Tilføielse af Trekanten). I. efterstaaende Tavle er i

Pillen n angivet i [Mangekantens Nummer i Rækken, under A
dens halve Perimeter (naar Cirklens Radius er Længde-Enhed)

med 20 Decimaler, under a det valgte Argument, og endelig

under B de første Ciffre af den Tilnærmelse, som faaes ved at

benytte Værdierne under A (til den i Linien staaende Værdi

inclusive). Feilen i den sidste Værdi under B er omtrent

81.10-20.

n A a B
Trekant 1 2-598 076 21 1 353 315 940 29 1 2-598...

Sexkant 2 3" -1 3133 97...
4

Tolvkants 3-105 828 541230 249 148 19 — 3-141580 06...
16

24kant 4 3-132 628 613 281 238 197 16 J- 3-141592 650 572...
64

4Skant 5 3-139 350 203 046 867 207 14 — 3141 592 653 589 675 1 .. .

256

sekant 6 3-141031950 890 509 638 11 J- 3-141 592 653 589 793 237 65 . .

1024
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Til at vælge den under a opførte Argumentrække ledes

man let ved at betragte Hækken af Diderenserne mellem de

paa hinanden følgende Værdier under A (eller ogsaa ved den

Maade, hvorpaa man af hver Værdi under A kan beregne den

næste); man har naturligvis Lov til at multiplicere disse Argu-

menter med en constant Factor, og kan saaledes, om man vil,

undgaa Brugen af brudne Argumenter.

Har man nu af den oprindelige Række tilnærmede V^ærdier

(som den under A) ved interpolation udledt en Række mere

tilnærmede Værdier (som den under 5), saa kan Methoden

naturligvis ogsaa anvendes paa denne sidste, saafremt man

kan finde en passende Argumentrække; men dette er i mange

Tilfælde (maaskee i de fleste) ikke let, og det er neppe muligt

i alle Tilfælde.

Et andet Exempel, som henhører til de af Stirling blot om-

talte Tilfælde, faaes ved at tage Cirklens Diameter og de halve Pe-

rimetre af den indskrevne Firkant, Sex-, Otte-, Ti- og Tolvkant

som Tilnærmelser til n. Resultatet er fremstillet i efterstaaende

Tavle, der er indrettet som den foregaaende:

n A a B
12- 12-
2 2-828 427 124 746 190 J- 3104 569...

4

3 3- -^ 3-141 344 4...

4 30G1 467 458 920 718 _i 3-141592 114...
16

5 3-090 169 943 749 474 J_ 3-141592 653 101...
25

6 3-105 828 541230 249 JL 3-141592 653 589 579...
36

Feilen i den sidste Værdi under B er omtrent 21. 10-^^

Som sidste Exempel vil jeg tage den bekjendte Hække for n:

_ 8 8 8
'^ ~ n -^

677
"^' em "^ • •

•

'

betegner A^ den Tilnærmelsesværdi, som faas ved at summere
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(le første n Led af Rækken, saa maa man tage - til Argument
n

for An't af de fem Værdier A^...A^ findes ved Interpolation

J^ = 3-m587l, med en Feil af omtrent 55. 10-"^, det \il sige,

med storre Nøiagtighed, end om man havde adderet 90000 Led

af Rækken. Og dog er dette Resultat ikke saa godt som det

kan faaes ved Interpolation af de samme Led; Ihi Differensen

Aq— An liar Formen xn-^ -^ Xn"^ -\- fun.-^ . . .^ og man vinder vir-

kelig noget, naar man ved Interpolationen tager Hensyn hertil.

Endnu kan ved dette Exempel bemærkes, at den oprindelige

4 4 4 4
Række n = —

-\ :::- ... ogsaa kunde have været

brugt; thi den fører til et af de Tilfælde, hvori Tilnærmelses-

methoden kan bruges, uagtet de successive Værdier skiftevis

ere for store og for smaa.

Det Foregaaende er vist nok til at henlede Opmærksom-

heden paa Methoden; en nølere Udvikling af, i hvilke Tilfælde

den med Fordel kan bruges, og af de særegne Forhold, der

kunne vise sig ved dens Anvendelse, kan ikke vel gives uden i

Forbindelse med en udtømmende Fremstilling af Theorien for

Interpolation.

Det kan maaske tilstedes, her at tilføie en Bemærkning

om, hvorledes Archimedes formodentlig har baaret sig ad med

de Uddragninger af Qvadratrod, som hans Beregning af n

krævede.

Ere a og J to givne Størrelser, a^b^ og er « deres

arithmetiske
, /J deres harmoniske Mellemproportional,

saa er Vab = j/a/i?, og man nærmer sig meget hurtigt til

yab ved mellem a og é at indskyde di'n arithmetiske og den

harmoniske Mellemproportional « og /?, mellem disse igjen den

arithmetiske og den harmoniske Mellemproportional, o. s. Ir.

Søges V^ og tages a = 3, i = 1, hvilket er et meget ugunstigt

Tilfælde , saa faar man følgende sammenhørende Grændse-

værdier for 1/3 :



^2

2 3 7 12 97 168 19817 32692^

T' T' T' T' 56' "97"' 10864' 19817'
o. 8. V.

Differensen mellem de lo sidste Brøker er <i.lO-*. At Archi-

medes kan have brugt denne Fremgangsmaade, lader sig ikke

negte; at han virkelig har brugt den, bliver meget rimeligt,

naar betænkes, at det er den allernemmeste, som kan haves,

naar man skal have Grændseværdier og disse skulle udtrykkes

ved sædvanlige Brøker, hvilket Archimedes var nødt til.
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Et Bidrag til Forstaaelsen af Ordet Vestibulum.

Af

J. L. Ussing.

(Mødet d. 4de Decbr. 1874.J

uølvalderens forskruede Rhetorik var en af de første medvir-

kende Aarsager til Romersprogets Forfald. Vilde man gjøre

Lykke som Taler eller som Forfatter, maatte man ikke udtrykke

sig som man gjorde i daglig Tale , men finde paa noget Nyt.

Selv den dygtige Lærer Quintilian kunde ikke ændre Tidens

Strømning; Brudet imellem det virkelige, levende Sprog og det

litterære Sprog blev stedse større; det af Skriftsproget forladte

Talesprog blev stedse mere raat og ubestemt, og Skriftsproget,

der manglede sund Rod, stedse mere dødt. Det betragtedes

som et Fremskridt, at man forlod Sølvalderens Forfattere og

søgte at efterligne de ældre, der skulde være naturligere; men

man kunde ikke se, at Sallust var mindre naturlig end Cicero,

og at de ældste Digteres barnlige Ubehjælpelighed var Unatur

for den Litteratur, der havde gjennemlevet et langt og bevæget

Aandsliv. Naar man i Slutningen af det andet Aarh. efter Chr.

og senere spurgte om hvad et latinsk Ord betød, mente man

ikke, hvad det betød i Datidens Talesprog, men hvad det havde

betydet i det 2det Aarh. før Chr.; dette var det Rigtige; hint

var en fejlagtig Sprogbrug, der burde ændres. Denne Betragt-

ning møder os stadig hos Gellius. Saaledes i 16de Bogs 5te Kap:

«Der er mange Ord, som vi bruge i daglig Tale uden rigtig at

Overs, »ver d. K. D. Vidensk. Selsk. Forh. 1875. 3
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vide, hvad de egentlig og virkelig betyde; men vi holde os til

en almindelig Overlevering, vi ikke have underkastet nogen

Prøvelse; vi bilde os ind at vi sige hvad vi ville, men vi gjøre

det ikke i Virkeligheden. Delte er saaledes Tilfældet med

Vestibtduiii, et Ord, vi hyppig bruge i daglig Tale, men ikke

Alle, som bruge det, forstaa del rigtigt«.

(.Jeg har bemærket«, fortsætter han, «at adskillige ingen-

hmde udannede Mænd mene, at Vestibulum er den forreste Del

af Huset, som Menigmand kalder Atrium.« Han berigtiger denne

Mening ved et Citat af en Jurist paa Augusts Tid, Ælius Gallus.

Efter ham «var Vestibulum ikke i selve Huset og heller ikke en

Del af Huset, men et toml Rum foran Husets Dør, over hvilkel

der fra Gaden var Adgang til Huset, medens Bygningerne paa

højre og venstre . Side af Døren gik Uge ud til Gaden, men

Døren selv var fjernet fra Gaden, og der var en aaben Plads

imellemi) ^). Han ønsker dernæst al gjøre rede for Ordels Ety-

mologi; men han vil forbigaa alt det Urimelige, han har hørt,

og kun anføre hvad hans Lærer, Sulpicius Apollinaris har sagt:

Noget, der rigtignok ogsaa som Etymologi er aldeles urimeligt,

mien som i høj Grad stadfæster Ordets virkelige Betydning og

Brug. Han tvivler ikke paa at del kommer af ve og stahulum\

men ve har efter hans Mening baade intensiv og privativ Be-

tydning; i delte Tilfælde den første; det belyder grande stabulum

eller en stor Plads til at staa paa; «lhi') siger han «de, der i

gamle Dage byggede store Huse, lod et Rum blive liggende

toml foran Døren for at danne et Mellemled imellem Gaden og

Husets Dør, De, der kom for al hilse paa Husets Herre, maatte

') Gell. XVI, 5, 2 f: 'AnimadverU enim quosdam haudquaquam indoctos

\iros opinari vestibulum esse partern domus primorem, quam vulgus

atrium vocat. C. Ælius Gallus in libro de significatione verborum, quæ

ad ius civile pertlnent, secundo vestibulum esse dicit non in ipsis ædibus

neque partern ædium, sed locum ante ianuam domus vacuum, per quem

a via aditus accessusque ad ædis est, cum dextra sinistraque ianuam

tecta quæ» (saaledes maa der læses, ikke lectaque) "sunt, viæ iuncta

alque ipsa ianua procul a via est, area vacanti Intersita.«
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standse der, IV)r <lc hleve indladte; de stodo da ikke paa (laden

og vare heller ikke inde i IJnsel. Af denne megen Staaen fik

da disse store lUiin, hvor man stod inden man kom ind i Huset,

Navn af Vestibulnm« ^). Med denne Forklaring stemme ogsaa

alle de Steder af de ældre Forfatleri-, der kunne anføres. Flaut.

Most., 805: »Liden uestibulnm anie aedis hoce et ambuJacrum?«

Varro L. L. VII, 81: «Qui exit in uestibulum, quod est ante

domnm, prodire el procedere« (se. dicitur). — Cicero p. Cæcina

12, 35: "Si te hodie dornum tuam rcdeuntem coacti homines

et armali non modo limine tectoque aedium tuarum, sed primo

adilu veslibuloque prohibuerinl". 31, 89: <.tarn le in aedes tuas

reslilui oportere, si e vestibulo, quam si ex interiore aedinm

parte deiectus sis». .Milon. 27, 77: aqui parietem sic per ve-

slibulum uxori.s instituit ducere, sic agere fundamenta, ut sororem

non modo vestibulo privaret, sed omni adilu et limine«. Phil.

JI, 28, 68: -An tu illa in vestibulo rosira spoUaqiæ quum ad-

spexisti, domiim tuam te introire pulas?.> ad Alt. IV, 3, 3;

"Discessimus in veslibulum Tettii Oamionis«. ib. 5: «Clodii

vestibulum vacuum sane mihi niintiabaturi>. de Oratore III, 45,

200: »Testis est huiusce Q. Mucii ianua el vestibulum, quod in

eius infirmissima valeludine affectaque iam ætate maxiraa quo-

lidie frequenlia civium ae summorum hominum splendore cele-

bratur«. — Columella VIII, 3, 8: "Sive parielibus ita ut diximus

cavatis sive qualis vimineis præponenda erunt vestibula«. IX, 12:

"cum sic apis evadit veslibulum, ut nulla intro revolet, sed

lexamen) se confeslim levet sublimius». Vergil. Georg. IV, 20:

(iPalmaque vestibulum aut ingens oleasier inumbret». — Seneca

1) Gell. XVI, o, 8 ff: tQui domos igitur amplas anUquitus faciebant, locum

ante ianuam vacuum relin uebant, qui inter fores domus et viam medius

esset. In eo loco qui dominutn eius domus salutatum venerant, prius

quam admiUerentur consistebant, et neque in via stabant ntque intra

ædes erant. Ab illa ergo grandis loci consislionie et quasi quadam sta-

bulatione vestibula appeliata sunt spatia, sic uti diximus, grandia ante

fores ædium reiicta, in quibus starent qui venissent, prius quam in

domum intromitterentur.»

3'



26

ad Marciam 10, I : «ampla atria el exclusoruiu clientium turba

referta veslibula«. lipist, 84, 12: «Præteri istos gradus di-

vitum et magao adgestu siispensa veslibula; non in præ-

rupto tanlum illic stabis , sed in lubrico«. — Quintilian.

IX, 4, 10: «nihil intrare potesl in afleclus, quod in aure

velut quodam vestibulo primiim offendit«. XI. 2, 20: wPri-

mum sensum vestibulo quasi adsignant, secundum alrio». —
Sueton. Cai. 42: »stelit in vestibulo ædium Kai. Jan. ad cap-

tandas slipes« (cf. August. 100. Vespasian. 25). Ner. 31:

»Vestibulum eius (o: domus aureæ) fuit in quo colossus CXX

pedum staret ipsius effigie; tanta laxitas, ut porticus triplices

miliarias haberet; item stagnum maris instar, circumsæptum

ædiflciis ad urbium speciem; rura iusuper, arvis ae vinetis et

pascuis silvisque varia, cum multitudine omnis generis pecudum

ae ferarumo. — Vergil. Æn. II, 469: "Vestibuium ante ipsum

primoque in limine». ibid. VI, 273. 556, 575. Gir. 217: »Ve-

stibulo in thalami paulum remoratur, et altum suspicit ad culti

nutantia sidera mundi«. Æn. VII, 173 fl": «Quin eliam veterum

effigies ex ordine avorum . . . Vestibulo adstabant . . . Multaque

præterea sacris in poslibus arma«, hvormed foruden det ovfr.

anførte Sted af Gie. Philip. II kan sammenlignes Plin. Hist. nat.

XXXV, 2, 7 og a. St. hos Marquardl, F\omische Privatalterthiimer

I, S. 228, Anm. 1436. luvenal. 7, 125: »hnius enim stat currus

aheneus, alti Quadriiuges in vestibulis atque ipse feroci Bella-

tore sedens«. — Det er ogsaa efter ældre Kilder, naar Servius

til Æneid. IV, 507 siger: «llomani moris fuit, ut cupressus in

vestibulo mortui poneretur, ne quis imprudens fumesiam domum

intraret«. Allevegne er det et Hum udenfor Huset og ikke i

Huset, og saaledes ogsaa hos Livius II, 49, 3: «Gonsul palu-

datus egrediens in vestibulo gentem omuem suam Instruclo ag-

mine videt«. Naar derfor den samme Forf. V, 41, hvor han

taler om de gamle værdige Romere, der ikke vilde llygle , men

bleve tilbage og oppebiede Gallernes Indmarsch, først §2 siger:

• medio ædium eburneis sellis sedere«, og saa §8: «haudsecus
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qiiam venerabnndi inliiebanlur in ædium veslibulis sedenles vi-

ros« : saa l'ftlger deraf ikke, at han har liaM et andet Begreb om

Vestihuliim end alle Andre; men han l)ar med en for ham ikke

ualmindelig Skjødesloshed glemt hvad lian havde skrevet lidt i

Forvejen. — Tor Fuldstændigheds Skyld kunde vi endnu tilføje Paulus

ad Sabinum (altsaa efter som man lalle paa Tibers Tid) i Digest.

X, 3, 19, 1: »De veslibiilo communi binarum ædium arbiler

communi dividundo invito utrolibet dari non debet«. Først hos

Vitruv synes en anden Forestilling at lindes, naar han VI, 5, 2

taler om »vestibula regalia alta«; her synes han unægtelig at

hare forstaaet Ord&t som Menigmand paa Gellius' Tid, nemlig

om det, som vi kalde en Vestibule. Men denne Forf. er sikkert

heller ikke ældre end Gellius, men snarere meget yngre, og

Sulpicius Apollinaris' Ord viste os jo, at allerede i hans Tid

vare de gamle store Vestibula saa godt som forsvundne, for-

modentlig som en Følge af Neros Forordning om Roms Gjen-

opbyggelse efter Branden, hvortil bl. A. hørte, at der skulde

være Søjlegange foran Husene, se Sueton. Ner. 16: «ut ante

insulas ae domos porticus essenl, de quarum solariis incendia

arcerentur«, smig. Tacit. Annal. XV, 43.

Den fundne Betydning stemmer ogsaa ret godt med Ordets

Etymologi. Men her møde vi rigtignok *et stort Antal l'orskjel-

lige Meninger, og, besynderligt nok, ofte ere de nyere Lærde

her ligesaa meget paa Vildspor som de gamle. Ingen vil sagtens

tro Ovid , naar han afleder Ordet af Vesta M; men ligesaa falsk

er jo Servius' Afledning af vestire (»quod iannum vestiat« Serv.

Æn. II, 469. VI, 273), og ham har dog Th. Mommsen fulgt,

der faar en Paaklædningsplads (!) ud deraf)-), skjøndt det korte I

*) Ovid. Fast. VI, 303 f. : Hine quoque vestibulum dici reor; inde precando

Præfamur Vestam, quæ ioca prima tenet.

Nonius p. 53: .Vestibula quidam putant sub ea proprietate distincta,

quod in primis ingressibus et in spatiis domorum vestae, hoc est aræ et

fod, soleant haberi".

*) Mommsen, Rom. Gesch. I, S. 229: »Ankleideplatz, indem man erst bei

dem Hinaustreten die Tosa umgeworfen tiabe, denn im Hause sei
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er tilstrækkeligt til at vise, at Ordet ikke kan komme af et

Verbum efter 4de Coniugation. Alle de Ældre havde derimod

den rigtige Følelse, at ligesom prostibulum kommer af prostare,

maa vestibulum komme af ve-stare, og det røber ikke stor

etymologisk Dygtighed, niiar Corssen (Kritisclie Beitråge zur la-

teinischen Kormenlehre S. 361) vil aflede «veslibiilum von einem

Verbalnomen ves-ti-^ das, von Sanskr. Wz. t-as-, habitare, stam-

mend, «Wohnung.. bedeutet. Vestibulum bedeutet also ur-

spriinglich <-Werkzeug oder Geriith«, daher «PIatz zur Woh-
nung'), Wohnplatz, wie natabulum Schwimmplatz, medicabulum

fleilplatz", eller naar iMarquardt (Rom. I'rivatalterlh. I, 1, S. 231)

siger: »Mir scheint wie palibulum von patere, so vestibulum von

eaidvai zu kommen und eine Nebenform von stabulum zu sein".

Der kan i Virkeligheden næppe være Tvivl om, at Ordet er

sammensat af ve og stare; der er kun Spørgsmaal om Betyd-

ningen af delte ve og om Afledningens nærmere eller fjernere

Forhold til Grundordet. Hibbeck mener, at ve betegner en

Modsætning eller en Adskillelse fra det Ord, hvormed det er

sammensal; saaledes »vestibulum et fra Huset adskilt Sted, der

ikke bfir sammenblandes med Menneskenes egentlige Bolig eller

stabulum.*'): en lovlig negativ Bestemmelse. G. Cnrlius (Grund-

ziige der griechischen Etymologie S. 185) mener med Ascoli, at

man nur mit der Tunika bekleidet geweseii«. Hein i iSeckers Gallus 11,

spørger med Rette: »Woher weiss man aber, dass man erst vor der

Thiir die Toga anlegte?-

') Rihbeck, de particuiis Latlnis, citeret af Ciemm "i Curtius' Studlen zur

griechiscben u. lateinischen Grammatik VHF, p. 62: «Quoniam ve inten-

sivum nulla certa auctoritale nililur, altera significatio sola valet quæ contra-

ria esse videtur sed nec depravaliva nec deminutiva. Fe enim separationem

indieat ems- rei vel ab eo quod pedisequo nomine exprimitur. Sic ve-

sanus esl cui sanitas deesi, vecors cui cor, veyrandis cui amplitudo, paulo

aliter vescus est qui paulatim "dc'> aliqua re edit vel »de« quo editur,

vestibulum, ut recte Hibbeckius interpretatur , est locus separatus ante

ædes nec confundendus cum ipso slabulo ubi cbmmorantur liomines,

vestigtum est passus separatus vel potius pedis formå seorsum expressa,

Vejovis denique deus est ab ipso Jove separandus, qui non in capitolio

cum ceteris diis sed separatim colitur inter duos lucos."
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ve er Sanskr. ?i' eller rahi's, ud, udenfor, og forklarer vestibulum

som »Auslritl«, IMadsen hvor man gaar ud af Husel; men slare

er al slaa , og ikke al gaa. Den simpleste og rimeligsle af de

liidlil fremsalle almindelige Forklaringer er vistnok Beckers

(Gallus II, S. 185), der sammeostiller ve med det græske nagd

(vesanus, vecors •= naguifQuiv) og forslaar del som « udenfor",

saa at vestibulum bliver »Fladsen uden for Huset«, omtrent det

Samme som Grækerne kaldte ngo^vgop. Imod denne Forklaring

har min Ven og Kollega, Dr. Vilhelm Thomsen indvendt, at ve

ikke bruges i Verbalsammensætning; han mener derfor, at Ve-

stibulum ikke bør afledes af Verbet stare, men af det deraf

dannede Substantiv stabulum (egentlig: et Sted hvor man slaar).

Den første Del af Sammensætningen er efter hans Mening ikke

det samme ve, som i vecors, vegrandis o. a. , men ve i vesti-

bulum og' vestigium er opstaaet af via, der paa Oskisk og i

Almuesproget hed vea, som vi vide af Varro, U. rust. I, 2, 14:

»a quo ruslici eliam nunc quoque viam veam (el, veham) ap-

pellant propler vecturas« *). Vestibulum blev derefter «Gade —
Stabulum«, dannet lige som naustibulum, kun at Forholdet

imellem Sammensætningens Led var lidt forskjelligt, idel nau

maa opfattes genilivisk, ve lokativisk; vestigium vilde blive »Vej-

trin" , Ordets andet Led dannet som i gallicinium, lanificium,

manutigiuni o. a., af samme Rod som haves i det græske aiéixco,

og i vort i. Stige ». Altsaa ogsaa efter denne Forklaring, hvis

man vilde foretrække den for Beckers, bliver Vestibulum Pladsen

foran Husel.

Men hvorledes saa nu en saadan Forplads ud, og hvordan

var den indrettet? Ja dette afhang ganske af Omstændighederne.

Den kunde være større eller mindre, og den kunde mangle

aldeles. Becker har i den, iøvrigt ingenlunde heldige. Plan af

et romersk Hus, han udkaster i sin Gallus, ansat el Vestibulum

Smig. Corssen , Aussprache, Vocalisnius u. ISetonung der lateinischen

Sprache, 2te Ausg. I, 98. 460. 11, 341. 344.
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efter Ælius Gallus' Beskrivelse (ovfr. S. 4), en aaben Plads

foran Husets Dør, til højre og venstre begrænset af andre Dele

af Bygningen, der springe frem til. Gadens Linie. Men dette

har aabenbart ikke været den eneste Form. Den kan have været

almindelig i Rom i den ældre Tid foran de Stores Huse; men

den forudsætter en vis Rundhaandelhed med Pladsen. I det

indskrænkede Pompeji finde vi intet Saadant, ja overhovedet

saare Lidet, vi kunde henføre under Navnet Vestibulum. Hvad

Zumpt (Ueber die bauliche Kinrichtung des romischen Wohn-

hauses S. 14) og Overbeck i hans Pompeji kalde saaledes, er

Gangen indenfor Gadedøren, der paa ingen Maade kam bære

dette Navn; den hed vel Ostium. Andre have gjort opmærksom

paa at man af og til i Pompeji, hvor man har ønsket at give

Indgangsdøren et pynteligere Udseende, har trukket denne til-

bage indenfor de dekorerede Anter, saa den kommer til at ligge

et Skridt indenfor Gadelinien, som f. Ex. i Casa de' capitelli

figurati, Casa del gran musaico, casa del centauro, casa di Pansa,

de hos Mazois II, PI. 28, fig. 1 og PI. 30 afbildede Huse o. a.

Marquardt (Rom. Privatalt. I, S. 228) kalder dette »en Antydning

af et Vestibulum'), og det er heller ikke mere; det derved frem-

komne Rum er for lille til al have et eget Navn. Skulde man

noget Sted virkelig kunne anvende dette Navn, maatte det være

ved Indgangen til Augusteet (det saa kaldte Pantheon).

Seneca omtaler i det ovfr. citerede Sted af Brevene en

anden Form af Vestibulum foran de Riges Huse, en Plads, der

var fremkommen ved en betydelig Opfyldning, og som man gik

op til ad Trappetrin. Husets Dør har i saa Fald ligget højere

end Gaden, Noget som let kunde fremkomme i Stæder, der ikke

vare anlagte paa aldeles jævn Grund. I Pompeji haves et Ex-

empel paa en saadan Indretning, naturligvis meget mindre end

de, Seneca har havt for Øje, nemlig ved Epidius Rufus' Hus

(Regione IX, isola I, nr. 20, se Fiorelli, Descrizione di Pompei

p. 371), foran hvilket der ligger en saadan Plads langs med

Gaden, hvis Fortov den afbryder, hævet omtrent to Alen
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derover, lang og smal, og tilgængelig ved en lille Trapjie for

hver Ende. Noget Lignende finder Sled ved den saakaldle

Diomedes' Villa i Forstaden. Ogsaa der ligger Gadedøren

højere end Fortovet. I en Strækning af omtrent 12 Metres

er Fortovet afbrudt ved en Forhøjning, hvortil man fra begge

Sider stiger op ad en jævn Skraaning. Fra den øverste

Flade , der ikke er fuldt 4 Metres bred fører en lille Trappe

paa 7 Trin op til Indgangsdøren. Paa de ved Siden af

Trappe'n fremspringende Murslykker staa endnu Resterne af to

Murstenssøjler, der have baaret et Loft over denne Indgangs-

trappe; der fremkommer altsaa hvad vi kalde et Bislag. Det er

en saadan Indretning, som omtales af Servius til Æneid. II,

469: Vestibulum est prima ianuæ pars. Dictum autem vesti-

bulum
,
quod ianuam vestiat, ul videmus cameram duobus su-

stentatarn columnis«. I hans Tid har man allerede kaldt et Bi-

slag Vestibulum, og dermed stemmer den ovfr. omtalte Brug

hos Vitruv. Saaledes er det ogsaa opfattet af Vitruvs Oversætter,

Rode, af Stieglitz og Hirt. Om denne Sprogbrug gaar op til

klassiske romerske Forfatteres Tid, vide vi ikke; de Steder

af dem, vi ovenfor have anført, omtale Vestibulum som en

større, aaben Plads foran Huset. Forøvrigt er der ingen Tvivl

om , at saadanne Bislag ikke have været ualmindelige. I Pom-

peji er der ved de seneste Udgravninger i den nærmeste Pa-

rallelgade Øst for Via di porta Stabiana foran en Husdør og den

tilstødende Udsalgsbod fundet tydelige Spor af to saadanne Bi-

slag i tre Murstykker, der springe frem paa Fortovet, aabenbart

bestemte til at bære et Tag foran Husets og Bodens Dør. Men

i Almindelighed har det, ligesom i Athen allerede fra Pisitratos' Tid,

været forbudt at spærre Gaderummet ved saadanne Udbygninger. I

den saakaldte Casa di Polibio iMazois, Ruines de Pompei II,

PI. 13, 2) ligge Opgangstrapperne ikke som i Diomedes' Villa uden-

for, men i Gangen indenfor Husets Grænselinie. Gadens Grænse-

linie overskrides heller ikke af den smukke lille Portal i et privat Hus

paa Delos, som er afbildet i Jonian Antiquities III, i, 4 (gjentaget
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hos Giihl u. Koner, Leben der Grieclien ii. IVomer I, S. 86).

Undertiden kan ogsaa en virkelig Søjlegang gjøre 'ijeneste som

Vestibnlum. Kl eneste saadant Exempel har man fundet i Pom-

peji, Mazois II, 1*1. 11 fig. 3. Foran hele Husets Bredde ligger

en Søjtegang af fire Søjler, de to yderste dog byggede sammen

med de fremspringende Ydermure. Fra denne Forhal føre tre

Døre ind til et rummeligt Atrium. En senere Tid har imidlertid

fundet en saadan Forhal altfor overdaadig; Søjlerne ere ved

Mure satte i Forbindelse med Væggene, og der er dannet tre

Værelser deraf.

En egen Interesse frembyder i denne Henseende et af de

i de senere Aar udgravne Huse i Pompeji, det lille Hjørnehus

Regione I, isola o, nr. I , som er omtalt i Fiorellis Oescrizione

p. 451 , og hvoraf vi her meddele en Plan. Det er et tarveligt

Hus; Fiorelli kalder det en Butik; jeg vilde hellere kalde det et

Værksted, thi disse store Bum synes mig snarere at vidne om

en større Haaudværksbedrift end om el blot Udsalg, hvormed

det maaske ogsaa slemmer, at den lige uden for Indgangs-

døren anbragte Overgang fra det ene Fortov til det andet over

den dybtliggende Gade ikke, som sædvanlig, beslaar af store

Overgangsstene, men af en hel massiv Bro sammensat af tvende

2,00 Metr. lange Stene lagte ved Siden af hinanden, og med

Vandløb under. Der kunde tænkes Sager, til hvis Indførsel og

Udførsel af Huset en saadan Bro var mere hensigtsmæssig end

Overgangsstene. Huset beslaar af en aaben Gaard, omtrent

5,75 Metr. lang og 3,75 bred, med et Værelse bagved og to paa

venstre Side, af hvilke det inderste foruden Døren har et

Vindue ud til Gaarden, det forreste har et lille højtstaaende

Vindue ud til Gaden eller rettere til den Forstue, der er bygget

ud paa det brede Forlov foran hele Huset. Dette Rum, der ved

en bred Fløjdør er aflukket fra Gaarden, har en Længde af

6,59 Metr. og en Dybde af 1,25. Sidevæggene ere Forlængelser

af Husets Ydermure. Foran dem springe et Par brede Mur-

piller frem, dekorerede med Antekapitæler af graa Sten, tem-
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melig raat proQlerede, og ikke lige store; Anlekapitælet til venstre er

for neden 0,95, det lil højre 0,75. En senere Reboer har end yder-

ligere forlænget Murfremspringet til venstre ved at bygge et mindst

lige saa stort Stykke Mur til, saa al del Rum, der her frem-

kommer mellem Formuren og Bagvæggen er meget dybere end

det lige over for liggende. Begge disse Bum have aabenbart

været bedækkede med Tag; del lange mellemliggende Stykke

synes derimod ikke at have været overdækket, da der ikke ud-

adtil er nogen Støtte for Bjælkerne. Hvad skulde man vel kalde

et saadant Rum andel end Veslibulum? Mig forekommer det,

al det passer ret godt til de Gamles Forklaringer. Det hører

ikke til de nmagnifica«
, og det har ikke været bestemt til at

Klienterne der skulde vente paa del Øjeblik, da den rige Herres

Dør blev aabnet for dem; men det har havt sin Nytte for Eje-

rens os ubekjendte Bedrift. Det har maaske ikke havt den al-

mindelige Form, men det viser os en af de forskjellige Mulig-

heder. Becker er saa uheldig i sin Polemik imod sine For-

gængere al komme til al nægte Muligheden af et saadant Rum.

"Naar el saadant Veslibulum sprang frem foran Huset, siger

han, vilde der paa begge Sider af det fremkomme et tomt Rum,

som man ikke vidste, hvad man skulde gjøre med» (Gallus H,

S. 181). Delle kunde de Gamle dog nok komme ud af. I nær-

værende Tilfælde fremkommer dette Rum kun paa den ene Side.

Der have de paa Fortovet sat et lille Alter, 0,73 M. bredt, 0,45 højt.

Denne Udbygning minder for øvrigt om en anden, som længe

har været bekjendt. Ved den ofTentlige Badeanstalt bag ved

Forum findes der nemlig foran den mindre Afdeling, som man

antager for at være Kvindernes, en smal Forstue bygget ud paa

Fortovet og indtagende delle fuldstændig. Men den var helt

under Tag og fuldstændig lukket; den gjorde en lignende Tje-

neste som Forværelset (Apodyleriet) i den slørre Afdeling, og

var ligesom denne forsvnel med Stenbænke.
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Anden Meddelelse til det Kongelige Danske Videnskabernes

Selskab om Telegrafi med taktsatte Strømme

af Cand. mag. Paul la Cour.

Forelagt af Professor C. Holten den 19de November 1875.

Idet jeg hermed tillader mig at fortsætte den Meddelelse, som

af Hr. Professor Holten blev forelagt Selskabet den l2te Fe-

bruar d. A. om Telegrafi med takisatte Strømme, beder jeg først

Selskabet modtage min erkjendtligste Tak for den Maade, livor-

paa Sagen ved denne sin første Fremkomst blev modtaget, og

hvorved den af Selskabet blev stemplet baade som original og

som en Sag af Viglighed.

Med Hensyn til Systemels videre Udvikling maatte det

øjensynlig tilsigtes, at den Tid, hvori en taktsat Strøm afsendes,

ikke afhænger af en Tilfældighed, nemlig af den Tid, hvori

Stemmegaflen paa Afsenderstationen efter et Slag vedbliver at

svinge helt ud til Contacten; men del er nødvendigt, at Varig-

heden af den afgaaende taktsatte Strøm alene beroer paa Tele-

grafisten eller Afsendermaskinen paa lignende Maade, som

del hidtil sker ved vilkaarlige Slutninger og Afbrydninger af

Strømmen. Dette vil aabenbart naaes derved, at alle Slemme-

gaflerne under Telegraferingen uafbrudt holdes i Svingning, saa
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at enhver af dem bestandig foreta^'er isokroniske Berøringer

med sin Contact, og at Telegrafisten, eller Maskinen vilkaariigt

slutter og aabner Telegrafledningen ad hvilkensomhelst af disse

forskjellige intermitterende Veje.

Gjennemførelsen af Systemet deler sig saaledes i 2 væsentlig

forskjellige Afsnit. Det første gaaer ud paa at construere Appa-

rater, udaf hvilke der igjennem ligesaa mange Ledninger, som

der er Tonegivere, i ethvert Øjeblik vil kunne sendes taktsatte

Strømme gjennem Telegrafledningen, samt Apparater, som ved

at gjennemiøbes af taktsalte Strømme paa\irkes af disse paa

den i forrige Meddelelse beskrevne Maade. Det andet Afsnit

bestaaer i at vælge Methoder og construere Maskiner, som

paa den mest hensigtsmæssige Maade benytte de af Appa-

raterne udtrædende taktsatle Sirømme til at combinere Tele-

grammet eller — Telegrammerne, for, saavidt man vil tele-

grafere til tiere Modtagerlelegrafister paa engang. Da imidlertid

det første Afsnit maa betragtes som Basis for hele denne Tele-

grafi, og det altsaa først og fremmest gjælder om at finde den

bedste Form for Taktsætningsapparaterne, som man passende

kunde kalde dem, saml dernæst nærmere undersøge de takt-

satte Strømmes Natur, har jeg foreløbig alene beskjæftiget mig

dermed, og det er herom, at jeg tillader mig at gjøre Selskabet

nærværende Meddelelse.

Det første Middel, hvorved jeg forsøgte at holde Slemme-

gaflerne i stadig Svingning, var ved mekanisk Kraft. Et kraftigt

Løbeværk, hvis Gang reguleres ved et Vindfang, hæver 20 smaa

Hamre og lade disse falde i hvert eller hvert andet Sekund.

Formedelst Hammerskafternes Elasticitet udføre disse Hamre,

hvad man i daglig Tale kalder, et svirpende Slag paa enhver af

de derunder anbragte Stemmegafler. Naar disse ere temmelig

store og af hærdet Staal, kunne de med Lethed holde sig i

Bevægelse fra det ene Slag til det næste, og altsaa uafbrudt

udføre en intermitterende Berøring imod smaa indbyrdes iso-

lerede Contactfjedre, der ligesom Stemmegaflerne ere forsynede
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med Platin paa Berøringssledel, og som hver for sig lorhingrr

sig i Lednlngstraade. Træder nu Strømmen fra Batteriets ene

Pol ind i samtlige Stemmegaller, vil den intermitterende gaae

over i de Conlaclljedre, hvis Traade sættes i Korbindeise med

Telegraflinien og derved gjennem Modlagerstationen og Jorden

med Batteriets anden Fol. Telegraflinien vil saaledes blive

gjennemstrummet af takisatte Strømme, svarende til den eller

de Stemmegafler, gjennem hvis Contacter Ledningen sliiiles.

Paa .Modtagerstationen findes 20 tilsvarende .Modtagerappa-

rater af den Construction , som er beskrevet i forrige Med-

delelse, bestaaende af Jernstemmegaffel, Platincontact, 2 Traad-

ruller og eu Eleclromagnet, alle anbragte paa en stor Metal-

plade. Den ankommende Strøm gjenuemløber successivt samt-

lige Apparater, frembringer Vibrering i de til Strømmens Takt-

sætning svarende Stemmegafler, hvorved der opstaaer Strømme

fra et Localbatteri igjennem de til disse Stemmegafler horende

Ledninger.

Naar altsaa paa Afsenderstalionen et Antal af Ledninger fra

de forskjellige Contacter sluttes med 'I'elegrafleduingen, vil detle

bevirke, at en Strøm gjennemløber de tilsvarende Localledninger

paa Modtagerapparatet, hvorved følgelig samme Resultat er

naaet, som om man istedenfor den ene Telegrafledning havde

ligesaa mange Telegrafledninger, som der findes Stemmegafler

paa hver af de 2 Stationer.

Da disse 'Maskiner vare færdige, viste der sig visse Ulæmper

ved dem.

De. Svingninger, hvori en ModtagerstemmegatYel sættes ved

den laktsatte Strøm, ere meget smaa. Heraf følger, at naar

Stemmegaflen, ikke i Hvile, men kun i sine Svingninger skal

berøre Contacten, maa dens Stilling i Forhold til denne, være

meget uforanderlig, og navnlig ikke lade sig paavirke af Tem-

peraturforandringer og andre Forstyrrelser.

En saadan Uforanderlighed vilde det imidlertid ikke lykkes

at opnaae saalænge samtlige 20 Apparater vare anbragte paa
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samme Metalplade, paa hvilken en ubetydelig Bøjning paa Grund

af Pladens Størrelse i alt for høj Grad forandrede Contactens

og Stemmegaflens Stilling i Forhold til hinanden. Modtager-

apparaterne bleve derfor tagne af Metalpladen og monterede

hver paa sit Stativ, hvorved det har faaet et Udseende, som

hosstaaende Figur viser.

Fig. 1.

AAAAA Fig. 1 forestiller et fast Metalstativ, støbt i et

Stykke, og hvilende paa 3 lave Fødder. Stemmegaflen np« af

blødt Jern er befæstet derpaa ved sit Skaft ^j. Stemmegaflens

Grene gaae midt igjennem 2 Traadruller TT, der ere befæstede

paa Stativet, og kunne svinge frit indeni disse. Eleclromag-

neten MM er ligeledes befæstet paa Stativet, og dennes Pol-

stykker S og N kunne drejes om en vertical Klemskrue, som

kan fastholde dem saaledes, at de ere nær ved Stemmegaflens

Grene. Ledningerne paa Eleclromagneten Af^ M^ , Traadrul-

lerne T^ T^ samt de 2 Klemskruer K^ og K^ ere saaledes

forbundne, at Strømmen gjennemløber dem i følgende Orden:

L^ K^ M T TM K^ L^. Endelig er der paa Stativet, men

isoleret derfra ved ii anbragt en Messingarm (Contaclhol-

deren), som seet ovenfra tilligemed Stemmegaflen er afbildet i
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Figur 2. Den fastholdes ved Klemskruen V og bærer en,

tyndt og small udløbende, Platinfjeder, som ved Slilleskruen v

Fig. 2.

V ir:® (Z)i^
s

kan bringes til at indtage den rette Afstand fra Stemmegaflens

Gren w, hvis Inderside er beklædt med Piatin. Stemmegaflen

staaer ved sit Skaft p, Stativet og Ledningen l^, (se Kig. 1)

i Forbindelse med den ene Pol af et Localbatteri, hvis anden

Pol ved ^2 staaer i ledende Forbindelse med Contaclen c.

Hvis den ankommende Strøm , som gjennemløber Led-

ningen Lo Li er taktsat i den til Stemmegaflen svarende Takt,

saa at Stemmegaflen kommer i Svingning, vil der fremkomme

Slutning, og altsaa opstaae Strøm i Ledningen l^ l^.

Efterat IModtagerapparaterne havde faaet en saadan Form,

viste de sig meget holdbare; men dette var derimod endnu

ikke Tilfældet med Taktsætningsmaskinen. Da nemlig alle

Stemmegaflerne holdes i Svingning ved et og samme Uhrværk

(det vilde blive noget vidtløftigt at indrette et Uhrværk for hver

Stemmegaffel) maa de være fæstede paa en og samme Metal-

plade, og en ringe Døjning af denne medfører den samme

Ulæmpe som ved Modtagerapparaterne, da disse befandt sig paa

en Plade; thi det er her af ligesaa stor Vigtighed, at Stemme-

gaflerne indtage en uforandret Stilling til deres Contacter. Her-

til kommer den Ulæmpe, at Stemmegaflernes Svingninger selv-

følgelig ere størst, strax efter Hammerslaget, og at de herfra

aftage indtil næste Hammerslag. Hvis nu Contaclerne ere stil-

lede for nær, ville de genere Stemmegaflerne i at udføre de

større Svingninger, og hvis de ere for fjerne, ville Stemme-

gaflerne ikke naae dem 1 den Deel af Slagperioden, da Sving-

ningerne ere smaa. Endelig er det ikke heldigt, at Berøringen

Overs, over d. K. D. Vidensk. Sel'sk. Forh. 1875. 4
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under de store og de smaa Udsving bliver ulige god, saa at

der herved opstaaer tilsvarende IJensartetheder i den takisatte

Strøm.

Heldigviis forsvandt imidlertid alle disse Ulæmper ved al

forlade den mekaniske Kraft som det Middel , der holder

Stemmegaflerne i stadig Svingning, og lade delte ske ved

Electromagnetisme og Overgangen hertil viste sig saa meget

lettere, som de allerede construerede smaa Modtagerapparater

uden Videre tillige kunne tjene som Taktsælningsapparater,

naar blot Ledningerne forbiniles anderledes.

Det er nemlig klart, at naar Stemmegaflen er i Svingning,

vil den opstaaende Localstrøm l^ l^ selv være taktsat i den til

Stemmegaflen svarende' Takt. Hvis derfor l^, istedenfor at gaa

directe til Batteriets Pol, først ledes igjennem Rulleledningen

L2 Li, vil denne taktsalte Strøm fremdeles holde Stemmegaflen

i Svingning, saa al Stemmegaflen ved sin Svingning selv frem-

bringer den Strøm, som vedblivende holder den i Svingning^).

Forbindes Ledningerne altsaa paa denne Maade, og sæltes

Stemmegaflen ved et lille Slag i Bevægelse, vedbliver den at

svinge — naturligviis saalænge Batteriets Kraft ikke er op-

brugt — , og man hører en ren Tone, som ved sin Jevnhed

og Uforanderlighed tillige vidner om Nøjagtigheden af den i

Ledningerne opstaaende Strøms Taktsætning, hvilket desuden i

højere Grad fremgaaer af de Forsøg, som i det Følgende skulle

omtales.

Inden jeg imidlertid gaaer over hertil, skal jeg først tillade

mig at kaste et Overblik over det Udviklingstrin, som Systemet

hermed har naael.

Lad der paa Afsenderstationen være opstillet et vist Antal

Taktsælningsapparater med forskjellige Slemmegafler 5^ i., ^3 . . . .,

(se Fig. 3) hvis Ledninger ere forbundne med den ene Pol af

*) Man kan ogsaa betragte Apparatet i denne Forbindelse som en Selv-

afbryder.
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et Batteri P paa den sidst beskrevne Maade; da vil iiele

Rækken af Apparater uafbrudt spille, hver sin Tone; men de

herved opstaaende taktsatte Strømme gaae fra Apparaterne gjen-

nem Ledningerne PiP^Pa-" directe tilbage til Batteriet P*

anden Pol. Derimod kan man ved Hjælp af en simpel Me-

kanisme ved /?i /S2 i^3
afbryde ethvert Apparats Ledning ^,

og samtidig slutte den med Telegraflinien L L. Vedkommende

Apparats taktsatte Strøm kommer derved til at gjennemløbe

Linien og Modtagerstationen til Jorden E^^ med hvilken Batteriet

P* anden Pol staaer i Forbindelse ved E^. Man kan altsaa fra

Afsenderstationen efter Behag lade Telegraflinien og Modtager-

stationen gjennemløbe af hvilkesomhelst taktsatte Strømme og i

en hvilkensomhelst Tid. Paa Modlagerstationen gjennemløbe de

ankommende Strømme Vindingerne paa samtlige Apparater

a^a^a^ , hvorved de til Strømmenes Taktsætning svarende

Stemmegafler komme i Svingning, saa at der fremkommer Slut-

ning af disse med deres Contacter, og opstaaer Localstrømme

fra Batteriet N igjennem de tilsvarende Apparater og Ledninger

cfi «2 «3 • . • •, i en Tid, som svarer til den, hvori Strømmen

ved §1 ^2 §z • • ' ' sendes ud i Linien.

Disse Apparater, af hvilke man kan forsyne enhver Station

med et Antal, der svarer til Størrelsen og Udstrækningen af

Stationens Korrespondance, ere efter det Anførte ikke at betragte

som de egentlige Telegrafapparater eller Maskiner, som for Af-

senderstationens Vedkommende indskydes ved ^i ^2 ^3 - • ->

og for Modtagerstationens i Localledningerne a^ a^ u.^ . . ., og

de ere altsaa, ligesaalidt som Batterierne hidtil, Gjenstond for

Telegrafistens Virksomhed; men ligesom Batterierne sædvanligt

have deres Plads i Kjælderen, kunne Taktsætningsapparaterne

anbringes i el lukket Skab, hvor de ere beskyttede mod Støv

og andre Forstyrrelser, medens Telegrafisterne kunne arbejde

ved Hjælp af de Maskiner, hvori Ledningerne fra Taktsætnings-

apparaterne føres hen.
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Skematisk kan herefter Systemets Anvendelse betegnes

saaledes:

A. Paa Afsenderstalionen

1°,) produceres Electriciteten af Batteriet (i Kjælderen),

2°,) gives forskjellige Karakterer ved at gjennemløbe de for-

skjellige Taktsætningsapparaler (i Skabet)

3°,) og afsendes endelig af Telegrafisten ved Hjælp af simple

Nøgler eller mere combinerede Maskiner.

B. Paa Modtagerstationen

1°,) virke Taktsælningsapparalerne som sondrende Relaier, der

tilvejebringe Slutninger af tilsvarende Localledninger, gjen-

nem hvilke der

2°,) opstaaer Strømme fra el Localbatteri, og disse lade

3°,) de tilsvarende Maskiner arbejde.

Af Apparaterne, der allsaa ere ens, hvad enten deres An-

vendelse gaaer ud paa at taktsætte Strømmene eller at modtage

taktsatte Strømme, har jeg hidtil kun havt 10 Par i samtidig

Virksomhed. De gave følgende Antal Enkeltsvingninger i 1 Se-

kund, henholdsviis: 726, 775, 825, 874, 924, 973, 1023, 1072,

1122 og 1171 af hvilke ingen virkede forstyrrende paa nogen

af de andre; men forskjellige Forsøg vise, at Tonerne baade

kunne vælges højere og dybere og tillige være nærmere ved

hinanden, saa at Antallet rimelit^viis kan blive betydelig større.

Da det ved denne Anvendelse af Tonerne aabenbart maa

tilsigtes at faa deres Svingningstal saa indbyrdes incommen-

surable som muligt, maa Valget af dem træffes efter et helt

modsat Princip end ved musikalsk Anvendelse af Tonerne. Da

jeg imidlertid foreløbigt ikke kunde udføre Afstemningen (dette

skete ved en Monochord) med større Sikkerhed end paa nogle

Svingninger (maaske 5) i Sekundet, har jeg ved Valget af oven-

nævnte Toner ikke taget andre Hensyn end at gjøre Interval-
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lerne et ligestort Antal Svingninger og tillige at sørge for at

ikke to af Tonernes Svingningstal kom i et simpelt Forhold.

Derimod kunne de 2 til et Par henhørende Stemmegafler

let afstemmes nøjagtig ens, idet en ringe Toneforskjel giver sig

tydeligt tilkjende i de Stød, som de frembringe, naar begge

tone samtidig. Man kan herved stemme dem saa nøje, at

Stødet kun bliver en i flere Sekunder jevnt aftagende Tone,

hvorefter Stemmegaflerne kun kunne være en ringe Brøkdeel af

en Svingning pr. Sekund forskjellige.

Tonen kan imidlertid atter forandre sig noget naar Stemme-

gaflen bliver anbragt paa Apparatet. Der gives maaske hertil

flere Aarsager, saasora, at Stemmegaflens Grene befinde sig i

Rør, hvor Luften maa gjøre dem større Modstand end i den

fri Atmosfære, men den vigtigste Aarsag, og den eneste, som

jeg særlig har undersøgt er følgende. Naar Stemmegaflens ene

Gren svinger imod Contacten, vil denne ved sit Tryk imod

Stemmegaflens Gren stræbe at føre den tilbage til dens Hvile-

stilling, hvilket maa give samme Resultat, som om Stemme-

gaflen selv fik større Stivhed, uden at den faaer væsentlig større

Masse, saa at Tonen vil blive højere.

I Begyndelsen bestod Contacten af en temmelig stiv Mes-

singfjeder forsynet med en Platinknop, og jeg havde ikke paa

Modlagerapparaterne mærket nogen Clæmpe herved; thi idet

Stemmegaflen begynder at svinge, berøres og paavirkes den

ikke af Contacten, saa at dens Tone er uforandret, hvorimod

Tonens Forhøjelse først indtræder, naar Svingningerne ere blevlie

saa store, at Grenen naaer ud til Contacten; men da angiver

netop Localstrømmen, at Stemmegaflen allerede er i Svingning.

Da jeg derimod forlod det mekaniske Afsenderapparat for at gaae

til det electromagnetiske, viste det sig vel, at Apparatet kunde

spille en jevn Tone, og at det altsaa producerer en jevn takisat

Strøm, men Tonen viste sig tillige saa betydelig forhøjet, at

dette med Lethed kunde høres, saa at den herved taktsalte

Strøm slet ikke passede for det tilsvarende Modtagerapparat.
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i\u kunde man ganske vist indrelle del saaledes, al der lil el

Afsenderapparats relle Afslemning hørte, al baade SlemmegalTel

og Conlacl vare lilpassede saaledes, at de i Forening frembragte

den rette Tone, naar Apparatet fungerer som Afsender, men en

saadan tilvejebragt Tone vilde være meget uholdbar, da den

varierer betydeligt med Contaclens Stilling og Strømmens Styrke

paa en iMaade, som vil fremgaae af det Følgende, og som i

dette Tilfælde var saa stærkt udpræget, al Tonen ved en For-

andring af Contaclens Stilling let kunde forandres en Kvart, en

Terts eller maaske mere. Som Conlact blev derfor anbragt den

før omtalte, tyndt og small udløbende PlatinQeder, hvis Stivhed

i Forhold til Stemmegaflens er saa ringe, al den under alminde-

lige Forhold næppe forhøjer hins Tone mere end 1 Svingning

i Secundet.

Til nærmere Undersøgelse af disse Forhold har jeg gjort

flere Forsøg; men før Beskrivelsen af disse turde del være

hensigtsmæssigt al fastslaae nogle Betegnelser: at kalde den

Ledning [L^ L.^], som danner Electromagnetens og Traadrul-

lernes Vindinger, og hvis Virksomhed gaaer ud paa at sætte

Stemmegaflen i Svingning, A rbej dsledningen, og den Led-

ning (l^ I2), som kun intermitterende kan opstaae gjennem Con-

tact og Stemmegaffel, Conlactledningen, saml endelig al

kalde den Ledningsforbindelse, som bruges, naar Apparatet selv

skal holde sig i stadig Virksomhed , og som tilvejebringes ved

at forbinde /g ^^^ -^2 » ^aa al baade Contactledning og Ar-

bejdsledning gjennemløbes af samme Strøm, Afsenderfor-

bindelse.

De lo Apparater, som begge ere stemte paa omtrent 726

Svingninger i Sekundet, opstilles hvert for sig med Afsender-

forbindelse, og hvert forsynet med el Batteri paa 1 Element,

hvorved de holdes i stadig Svingning. En meget ringe Uover-

ensstemmelse i de 2 Stemmegafler kan da maales med stor

Nøjagtighed, thi Stemmegaflerne ville i saa Fald give Stød, og

eftersom de lone uophørlig, kan man vedbUve at tælle Stødene
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i saa lang Tid, man ønsker. Man faaer herved et meget talende

Vidnesbyrd om Tonernes Jevnhed og Uforanderlighed; thi det

viser sig, at man kan tælle det samme Antal Stød i det ene

Minut efter det andet, naar man ikke forandrer Noget ved

Apparaterne eller deres Opstilling, saa at man heraf kan slutte,

at der under et stort Antal Svingninger (i det nævnte Exempel,

726 X 60 = 43560} ikke en Gang fremkommer 1 Afvigelse

paa 1 Svingning.

Som et andet Exempel talte jeg Stødene af 2 Apparater

paa 1171 Svingninger pr. Sekund i to Minutter og fandt 183

Stød. I de næste 2 Minutter gave de atter 183. Dette Exempel

viser, at Apparaterne ikke have begaaet en Fejl paa 1 Svingning

iblandt 120x1171 = 140320 Svingninger.

Det ligger her nær at falde paa følgende Project, hvis Ud-

førelse jeg dog endnu ikke har havt Lejlighed at prøve, men

som forekommer mig som en saa naturlig Anvendelse af Oven-

nævnte, at jeg ikke kan omtale hint, uden at jeg ogsaa maa

tillade mig at nævne dette. Da Apparatet paa den nævnte

Maade giver en saa vel reguleret takisat Strøm*), maa denne

Strøm kunne bruges til at regulere Uhrværker og Løbeværker.

Udførelsen kan tænkes paa mange Maader. Lader man f. Ex.

Værkets hurtigst roterende Axe være forsynet med en lille

Tværstang af blødt Jern, som drejes rundt, saa al enhver af

dens Ender ved hver halve Omdrejning passerer tæt forbi Po-

lerne af en Eleclromagnet, hvis Vindinger gjennemløbes af den

ved Apparatet laktsatte Strøm, da vil Strømmen accelerere

Axens Omdrejningshastighed, hvis denne er noget mindre end

Halvdelen af Apparatets Svingningshastighed; thi da vil Jern-

stangen ikke have naaet Polerne, idet disse produceres, og vil

altsaa drages af dem; og paa den anden Side vil den taktsalte

Strøm retardere Omdrejningshastigheden, hvis denne er noget

') hvad der foranledigede den russiske Telegrafdirecteur Ispolatoff til at

kalde Apparatet »den eleclromagneliske Bølgeregulator«.
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slørre end Ualvdelen af Vibreringshastigheden; Ihi da vil Jern-

slangen være passerel Polerne, idet disse produceres, og de

ville altsaa holde den tilbage. Del forekommer mig, at det paa

Grund af Takisætningens slore Jevnhed er at vente, at der paa

denne Maade lader sig opnaa cl godt Ilegulaliv ved hurtige

Bevægelser, hvortil der f. Kx. ofte er Trang ved fysiske Korsøg,

og at Reguleringen maaskee endog olie med Fordel vil kunne

afløse vel compenserede Penduler.

I det omtalte Tilfælde, da 2 Apparater paa 726, som vi

ville kalde a og /S vare opstillede i Afsenderforbindelse, hvert

med sit Batteri, viste det sig, at de gave 0,80 Slød i Sekundet.

For al faae at vide, hvis Tone der var højest, hededes et lille

Stykke Vox paa den ene Gren af Stemmegaflen «. Apparaterne

gave da 0,67 Slød i Sekundet, hvoraf man kan skilte, at denne

Paaheflning, der maa have gjort « dybere, tillige har bragt

Tonerne nærmere til hinanden, saa at Tonen « maa være

højere end /S. Til yderligere Control anbragtes det samme

Stykke Vox paa /S, og Apparaterne gave nu 0.97 Stød i Se-

kundet. Tonerne blive allsaa fjernede fra hinanden, derved al

/S bliver dybere, saa al /? virkelig maa være den dybeste.

Uden dernæst at forandre videre i Opstillingen, ledes kun

den ved a laklsalte Strøm gjennem Arhejdsledningen paa /S.

Stemmegaflen paa (i bliver altsaa paavirket baade af den takt-

satte Strøm, som den selv producerer, og af den fra a kom-

mende. Den giver derfor stærkt udprægede Stød; thi medens

disse ellers fremkomme ved Interferents af Lydbølgerne paa

deres Vej gjennem Luften (eller Sangbunden), fremkomme de

her derved, at Stemmegaflen gjør stærkere eller svagere Udsving

ved Inteferenls af de 2 Strømmes Bølger. Strømmen Ira a kan

nu gjennemløbe /J^ Arbejdsledning enten i samme eller i mod-

sat Retning af /S' egen taktsalte Strøm.

Gjennemløbes Ledningen i samme Retning faaes l,02Stød i Sekundet

— — - modsat — • — 0,67 — - —
Dette kan forklares saaledes: naar Strømmene gaae i samme
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IletniDg, bliver Magnetismen i /S stærkere; Stemmegaflen ud-

spiles mere og vil altsaa trykkes mindre af Contacten, hvorved

Tonen bliver dybere; men da ^ i Forvejen var den dybeste,

ville Stødene blive hyppigere. Omvendt ville Strømmene i mod-

sat Retning svække Magnetismen, Stemmegaflen bliver mindre

udspilet, Contacten trykker stærkere. Tonen bliver højere,

Stødene langsommere.

Ledningsforbindelsen forandres dernæst saaledes, at Strøm-

men fra a ikke mere gjennemløber /S, men at den fra /S paa

lignende Maade gjennemløber a" Arbejdsledning.

Gjennemløbes Ledningen i samme Retning faaes 0,87 Stød i Sekundet

— — - modsat — — 1,03 — - —
Dette forklares paa samme Maade, idet Strømme i samme Ret-

ning ligesom ovenfor gjør Tonen dybere; men da a i Forvejen

er den højeste, bliver Stødene langsommere. Strøm i modsat

Retning gjør Tonen højere og altsaa Stødene hurtigere.

En anden Række Forsøg er følgende: Ligesom tidligere

arbejder a og /? hver for sig, og den taktsatte Strøm fra «

ledes gjennem /S* Arbejdsledning. Hvis nu Strømmene gaae i

samme eller i modsat Retning, blive, som før omtalt. Stødene

hurtigere eller langsommere; men tillige viser det sig, at naar

man paa /S stiller Contacten nærmere til Stemmegaflen, blive

Stødene langsommere, naar den fjernes, blive de hurtigere.

Naar nemlig Contacten nærmes, bliver Tonen højere, og da den

i Forvejen var den dybeste, maa Stødene blive langsommere og

omvendt, naar Contacten fjernes. Hvis man paa den anden

Side nærmer a* Contact til Stemmegaflen, bliver a' Tone højere,

og altsaa den herfra kommende taktsatte Strøm hurtigere vi-

brerende, og da den allerede i Forvejen var dette, blive Stødene

hurtigere, hvilket bekræfter sig ligesom det Omvendte, naar a^

Contact fjernes. Naar man dernæst ombylter a' og /S' Rolle,

saa at det bliver den af /S laktsatte Slrøm, der gjennemløber

Arbejdsledningen paa «, viser det sig, og dette forklares paa

lignende Maade, at naar «' Contact nærmes, blive Stødene
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hurtigere (thi « bliver hojere), og omvendt iiaar den fjernes;

naar /S' Conlact nærmes, blive Stødene langsommere (thi /J bliver

højere), og omvendt, naar den fjernes. Disse Kesultaler vise

sig, hvad enten Strømmene gaae i samme eller i modsat l\el-

ning igjennem a' Arbejdsledning; men Stødenes Hurtighed for-

andres naturllgviis ligesom ovenfor ogsaa ved, at Strømmen

forandrer Retning.

Forsøgene ere endelig varierede ved at gjøre Strømmene

stærkere eller svagere, og dette er atter udført ved enten al

benytte Rheostater indskudte i a' og /S' Ledninger eller ved at

forandre Batteriernes Styrke og lade disse vexelviis bestaae af

1 eller 2 Elementer. Alle Combinationer i disse Henseender,

saavel med Strømmene i samme som i modsat Retning og saa-

vel mod a* Strømme gjennemløbende /S* Arbejdsledning, som

omvendt, ere prøvede; men da de heraf fremgaaende Tal dog

kun have relativ Betydning, skal jeg for Simpelheds Skyld nøjes

med at nævne det Resultat, som fremgik af dem alle, at en-

hver Omstændighed, som bringer Contacten og Stem-

megaflen nærmere til hinanden, forhøjer samme Ap-

parats Tone. Dog er Forandringen, som ogsaa ovennævnte

Tal vise, ikke stor, efterat de omtalte Platintjedre hav« aflo&t de

stivere .Messingfjedre: den beløber sig næppe til 1 Svingning i

Sekundet.

Til Undersøgelse af de taktsatte Strømmes Egenskaber har

jeg foretaget en Deel Maalinger; men da en fyldestgjørende

Behandling af de herhen hørende Spørgsmaal kræver større

Midler, Apparater og Tid end jeg hidtil har havt til min Raa-

dighed, kan nærværende Undersøgelse kun betragtes som en

foreløbig Recognoscering ind paa et Oraraade, der forhaabentlig

senere vil blive bedre undersøgt.

Medens flere af de Virkninger, som foregaae i Apparaterne

ved Strømmens Taktsætning, kunne udledes af tidligere kjendle

Love, forekomme der dog Spørgsmaal, som ere saa lidet

kjendte andetstedsfra, at de her kræve særlig Behandling. Et
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af de første blandt disse er Spørgsmaalet om Størrelsen af

Ledningsmodstanden i Berøringsstedet mellem Stemmegaffel og

Cootact. Berøringen er nemlig overordentlig kortvarig og kan

derfor ikke være saa inderlig, at Ledningsmodstanden tør be-

tragtes som Nul. Den kan sikkert heller ikke være constant

under hele Varigheden af den lille Berøringstid; men idet

Inderligheden rimeligviis maa voxe med Stemmegaflens Tryk

imod Contacten, hvilket er størst i Gaflens største Udsving,

samt med den Tid (til en vis Grændse), hvori Berøringen allerede

har fundet Sted, er det rimeligt, at Inderligheden er størst og

altsaa Modstanden mindst, noget efter at Stemmegaflen har havt

sit største Udsving. Ikke desto mindre maa jeg dog paa Grund

af Sagens Vanskelighed idetmindste foreløbig nøjes med at

betragte Modstanden som constant; og jeg har søgt at be-

stemme dens Værdi paa følgende Maade.

I hosstaaende Figur forestiller h et Taktsætningsapparat i

Afsenderforbindelse. Det holdes i Virksomhed af Batteriet P;

og dets Ledning L^L^L^L^^ der gjennemløbes af en taktsat

Strøm gaaer saavel igjennem Rheostaten K, som igjennem Ar-

bejdsledningen paa et andet Taktsælningsapparat a af samme

Tone, hvilket altsaa fungerer som Modtagerapparat, det vil sige,

dets Stemmegaffel sættes i Svingning ved den fra h kommende
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Strøm. Apparatet a' Conlactledniog lil-il^ udgaaer fra Batteriet

N og tures vidore igjeonem den ene Ledning af en Electro-

niiilliplicator M og Ledningen l^ tilbage til IJalleriet, medens

en anden Gren af Ledningen l^ gaaer gjennem I'

^

, Hheostaten

H^ Ledningen ^'3 , den anden Mulliplicatorledning i modsat

lietning og Ledningen l^. Man kan da, ved at tilpasse Mod-

standen for den gjennem Rheostalen H gaaende Strøm, tilveje-

bringe Ligevægt imellem dennes og den igjennem a* Conlact-

ledning kommende Strøms Virkning paa Mulliplicatornaalen,

saa at denne viser paa Nul. Da "imidlertid sidstnævnte Strøm

er taktsat, ville dens Virkninger paa Magnelnaalen være momen-

tane, men delte faaer selvfølgelig paa Grund af Kortvarigheden

af Impulserne og disses Mellemrum ikke Tid til at give sig

tilkjende. Derimod er Intensiteten af den laktsalte Strøm, som

man kunde vente, ikke aldeles uforanderlig, saa at Psaalen ikke

i lang Tid ad Gangen holder sig ganske rolig. Dog ere Varia-

tionerne, som følgende Tal vise, meget smaa, saa at de ikke

vanskeliggjøre Maalingerne, naar der ikke tilsigtes særdeles stor

Nøjagtighed.

Efterat have gjort flere mindre vellykkede Forsøg paa at

udføre Maalinger af Modstanden i Herøringsstedet, blev det mig

klart, at følgende 2 Omstændigheder maatte iagttages nøje, for

at jeg kunde være sikker paa at faa et og sanmie Resultat frem

\ed gjentagne Forsøg, naar jeg efter bver Maaling derangerede

Apparaterne for at foretage en ny.

1 Apparatet a maa Conlacten stilles saa nær, som det vel

er muligt, ved Stemmegaflen, uden dog at berøre den, i hvilket

Tilfælde man tillige kan antage, at hver enkelt Berøring omtrent

varer ligesaa længe som hver Adskillelse, saa at Strømmen alt-

saa er sluttet den halve Tid. Overholdes dette ikke, da veed

man for det første ikke , i hvor stor en Del af Tiden der er

Strøm, og dernæst vil denne Brøkdeel tillige afhænge af Ud-

svingenes Størrelse; thi ere disse f. Ex. lig Contactens Afstand,

bliver Berøringsliden nær ved IS'ul; ere Udsvingene meget store,
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bliver Tideo nærmere ved */2. Hvis derimod Indstillingen ud-

føres som angivet, da have Forsøgene viist, al det kun har

ringe Indflydelse paa Strømmen ^2^35 0"^ Strømmen L.iL^

sætter Apparatet a i store eller smaa Svingninger, hvilket kan

ske ved Forandring af Batteriet P* Styrke, eller lettere ved

Hjælp af Rheostaten K. Jeg har saaledes ofte havl Lejlighed

til at see, at medens Ledningen L^L^L^L^ uden Rheostat-

modstand kun frembyder henved 300 Enheders Modstand, har

jeg kunnet forhøje denne med en Rheostatmodstand paa flere

tusinde Enheder, hvorved Tonens Intensitet selvfølgelig bliver

overordentlig svækket, uden at det har været til at see paa

iMultiplicatornaalen, at Strømmen l^ l.^ forandrede Styrke. Skjøndt

dette i Betragtning af Berøringstidens Uforanderlighed (lig V2)

a priori kunde ansees for rimeligt, forekom det mig dog, at

man under de større Udsving maatte vente en inderligere Be-

røring end under de mindre, og altsaa stærkest Strøm i l^l^^

naar a svingede stærkt; men Forsøgene have mange Gange

givet ovennævnte Resultat , og hyppigst , naar Alt lod for-

mode, at Opstillingen var omhyggeligst; og det Følgende vil

yderligere stadfæste Rigtigheden heraf.

En anden Omstændighed, som ligeledes altid raaa tilpasses

nøjagtigt, er Afstemningen af de 2 Toner i Apparaterne a og b.

Som tidligere omtalt vil Contactens Stivhed altid virke til en

Forhøjelse af Tonen, om end næppe mere end 1 Svingning i

Sekundet med den Construction , som Gontacten nu har faaet,

men heraf følger, at en Forandring i Stillingen af ¥ Gontact

eller i Styrken af Strømmen L^L,, kan medføre en, om ogsaa

kun svag, Toneforandring. Herpaa kan man let bøde ved at

hefte et lille Stykke Vox paa en af Stemmegaflernes Grene,

hvorved Tonen bliver dybere. Man kan da vedblive at forandre

Størrelsen af dette Vox saalænge, indtil b paavirker a saaledes,

at Strømmen l^l^ bliver stærkest mulig, det vil sige, indtil den

Modstand i Rheostaten H^ som er fornøden for at bringe

Multiplicatornaalen paa Nul, naaer sit Minimum. Om denne
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Tilpasning med Vox er den samme som den, der gjør de

2 Toner absolut lige høje, har jeg ikke sikkert kunnet afgjøre;

thi naar de 2 Toner ere hinanden meget nær, og man lader

det ene Apparat paavirke det andet, fremkommer der ikke Stød

af den derlil svarende store Længde (5 a 10 Sekunder), men

om man kan sige saaledes, det Apparat, som paavirker del

andet, tvinger delte lil at renoncere paa den ringe Toneforskjel

og følge hint. Jeg troer imidlertid al have bemærket, at den

kraftigste Virkning naaes, naar Afsenderen er en Smule dybere

end Modtageren; men jeg tør dog ikke svare for Rigtigheden

heraf. Hvorledes det end (forholder sig, har jeg ved de følgende

Forsøg bestandigt tilpasset Tonerne saaledes, at den stærkest

mulige Virkning opnaaedes, o: at Rheostatmodstanden 1 H fik

sit Minimum. Denne Methode havde de 2 Fortrin, at Tilpas-

ningen var temmelig skarpt begrændset, idet hin Modstand maa

forøges temmelig hurtigt, naar en af Tonerne herfra forhøjes

eller fordybes meget lidt, og at der meget nær fremkommer

det samme Resultal, for hver Gang en ny Fndstilling, Tilpasning

og Maaling udføres.

Som Exempel kan nævnes følgende Forsøg med to Appa-

rater, hvis Svingningstid er 1171.

Afsenderen arbejder uden I Afsendernes Rheo-

Rheostatmodstand stat K indskydes 1000 Sie-

I Rheostaten H maa ind- menske Enheder

skydes henholdsviis: 3540, 3540 S. Enh.

3600, 3480, 3480, 3480 S. Enh.

Mellem ethvert af disse Forsøg skete en ny Indstilling.

Derefter forelages en Derangering og en ny Tonelilpasning med

Vox, hvorefter atter maa indskydes i Rheostaten H henholdsviis:

3480, 3480, 3720 S. Enh. 3480 S. Enh.

Kaldes Batteriet N^ electromoloriske Kraft e, dets Mod-

stand ju, Modstanden i Berøringssledel a, som antages constanl

under Berøringen, medens den er uendelig under Adskillelsen, Mod-

standen i Rheostaten r, og Modstanden i enhver af de 2 Mulli-
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plicatorledniDger m, da kan man betragte Forholdene i de to

Tider, da der er Adskillelse, og da der er Berøring.

I første Tilfælde er Strømmen:

igjennem Apparatet a s, = O

igjennem Rheostalen N s'. =
fi -\~ r -^ m

I det andet Tilfælde er Strømmen:

igjennem Ledningen l^ l^

s. = *

.
I (g + rn] (r -f m )

a -{- m r -\- m

igjennem Apparatet a

S., 1 S
^ a ~\-

m

1 I a-\-r-^2m
a -\- m r -\- m

igjennem Rheostaten H
S, 1 8, (a + m)

''

r -\- m '
1 1 a •\- r -\- Im

a -\- m r -\- m

Da nu ved Forsøgene Batteriet N kun bestod af 1 Element,

hvori Modstanden var 80 Enheder, kan man uden kjendelig

//Tf
I

. tmJ (t* i 017,)

Fejl lade u forsvinde ved Siden af -, -—r, -. da denne

Størrelse altid er mindst 20 Gange større.

Man faaer saaledes:

" ., = O

e

S.. =
r -}- m
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Da nu Sirømmen l\ l'^ holder Ligevægt med den taklsalle

Strøm l^l^^ har man, idel Tiden, hvori der er Berøring, kaldes <,

Tiden, hvori der er Adskillelse, kaldes (I

—

t):

(\—t) s\ -\-ts'^ = (1—^1 «, +ts^

eller

r 4- 7/1 a -\- m

hvoraf a = tv— (I

—

t)m

Modstanden m i hver Multiplicatorledning er 3140 Sie-

menske Enheder, saa at man i det omhandlede Tilfælde, hvor

r = 34S0 og ^ = J, faaer:

a = 170 Siemenske Enheder.

De to Taktsætningsapparater ere efter delte Forsøg om-

byttede, saa at Modtageren faaer Afsenderens Plads og Virk-

somhed og omvendt. Ved omhyggelig Indstilling og bedst

mulig Afpasning af Tonen ved Hjælp af Vox, er det Minimum

af Rheostatmodstand i E, som nu lader sig opoaa 4020 S. En-

heder. Dette giver

a = 440 S. Enheder.

En saadan Forskjel i Berøringsmodstanden paa de 2 Appa-

rater er det ikke naturligt at antage, men snarere, al det ikke

er aldeles rigligt at sætte Berøringstiden lig ^; thi en ringe

Forandring af t^ Værdi vil i ovenstaaende Formel let formindske

a til samme Værdi som i første Tilfælde. Del kunde fremdeles

være naturligt at antage, at Fejlen hidrørte fra en utilstrækkelig

fin Indstilling af Contacten paa Modtagerapparatet; thi da denne

høje Tones Stemmegaffel er temmelig stiv, ere dens Svingninger

nalurligviis smaa, saa at endog en megel ringe Afstand mellem

Stemmegaflen og Contacten kunde antages at være en kjendelig

Brøkdel af Stemmegaflens hele Udsving. At Skylden dog ikke

kan ligge i en mangelfuld Indstilling, indsees imidlertid deraf,

at deels gjentager det samme Resultat sig, hver Gang der fore-

Overs. o»er d. K. D. Vidensk. SeUk. Forh 1875. 3
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tages en ny Indstilling, og deels viser det sig uforandret, naar

der i Rheostaten K indskydes en Modstand paa 1000 Enheder,

hvorved Tonen bliver betydelig svagere, og Udsvingene altsaa

mindre. Mulliplicatornaalen forbliver herunder roligt staaende

paa Nul med iModstanden 4020 i Rheostaten H. Derimod er

det muligt, at Antagelsen om Berøring i den halve Tid kan være

fejlagtig af en anden Grund; men denne Grund maa da, som

senere skal blive viisl, alene søges i Særegenheder ved Con-

tacten.

For nærmere at undersøge, hvilken Indflydelse Tonens

Højde har paa Modstanden i Berøringsstedet, har jeg efter-

haanden gjort gjentagne Forsøg med forskjellige Par af Appa-

rater, ganske paa samme Maade og med de samme indledende

Forsigtighedsregler som i det nævnte Exempel. Jeg har her-

ved fundet:

STingningstid.
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Apparaterne metl Svingningstallet 825 opstilles paany saa-

ledes, at Nr. 1 er iNIodtager. Den viser sig nu al behøve en

Rheostatmodstand i // = 3660 til sin Equilibrering (omtrent

som tidligere, da den beh«vede 3600 Enheder). Apparaterne

blive dernæst slaaende, men Contaclholderne med Conlacterne

tages af og ombyttes paa de to Apparater, som dernæst ind-

stilles og afpasses som sædvanlig, og del viser sig nu, at der

med den bedst mulige Tilpasning rnaa indskydes 4140 Enheder

i H^ altsaa meget nær det samme Tal, som tidligere var funden

ved at anbringe Apparatet Nr. 2 som Modtager (nemlig 402i').

Afvigelsen i Modstanden paa 2 Apparater af samme Tone synes

altsaa at skyldes Conlacterne. Til nærmere Forklaring af delte

Forhold bør den Bemærkning ikke forbigaaes, at Stemmegaf-

lerne, som under Ombytningen af Gontacterne vare blevne

slaaende med det Vox, som var anbragt til deres bedst mulige

Tilpasning, efter Ombytningen ikke mere befandt sig som «bedst

mulig tilpassede », men jeg maatte først gjøre Afsenderen noget

højere, inden dette blev opnaael. Ombytningen af Conlacterne

har altsaa gjort Afsenderen dybere. Modlageren højere, og dette

har rimeligviis været en naturlig Følge af, at den Contact, som

oprindelig befandt sig paa Modtageren, var mindre stiv end

den, der findes paa den efter Ombytningen. Følgende Forsøg

viser ogsaa, at Strømmen gaaer mindre let over i en stiv

Contact.

Efterat Apparaterne med 1023 Svingninger i Sekundet og

med Nr. 2 som Modlager, som ovenfor omtalt, havde krævet

en Rheostatmodstand i 77 af 3780 Enheder til Ligevægt i Mulli-

plicatoren, tages Contacten af iNr. 2, og den først conslruerede

stive Messingfjeder med Platinknop anbringes paa dens Plads.

Det viser sig da for det Første, at der til "bedst mulig Tilpas-

ning" maa anbringes en stor Mængde Vox paa Nr. 2* Stemme-

gaffel, som altsaa viser sig at give en betydelig højere Tone

vod al svinge imod den stive Contact, og for det Andet, at

«den bedst mulige Tilpasning') ikke kan drives videre, end al

6*
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Rheostatmodstandeo i U maa være mindst 5700 Enheder, hvilket

vilde give en Berøringsmodstand paa 1280 Enheder. Da det

jo nu næppe kan antages, al en stivere og massivere Conlact-

fjeders Berøring skulde være mindre inderlig end en tynderes,

bliver der, saa vidt jeg kan see, kun den Forklaring tilbage, at

Berøringen ikke finder Sted i Ualvdelen af Tiden, men da dette,

som omtalt, ikke er foraarsaget ved en mangelfuld Indstilling,

idet en Forandring i Svingningernes Størrelse viser sig uden

Indflydelse, maa Forklaringen uden Tvivl søges i den Maade,

hvorpaa de 2 Legemer, Stemmegaflen og Contacten arbejde

imod hinanden.

Som Modsætning til dette Forsøg har jeg endelig foretaget

følgende. Apparaterne med Tonen 726 anbringes og kræve

som omtalt en Bheostatraodstand i H paa 5100 Enheder; der

anbringes dernæst paa iModtageren en kjendelig finere Contact,

og lUieostatmodslanden i H bringes derved ned til 4080, hvilket

vilde bringe Berøringsmodstanden i Apparat 726 fra 980 En-

heder ned til 470 Enheder; men en stor Deel af denne Mod-

stand skyldes rimeligviis endnu den Omstændighed, at Contacten

er saa stiv i Forhold til Stemmegaflen, at Berøringen ikke finder

Sted i den halve Tid.

Uden imidlertid at forsøge Forklaringen af, at en stiv Con-

tact ikke er i Berøring, i den halve Tid, eftersom det til nær-

værende Øjemed er mindre væsentligt, skal jeg kun sammen-

drage følgende Sætninger som Besullatet af samtlige Under-

søgelser over Berøringsmodstanden:

Naar Contacten er tilstrækkelig bøjelig i Forhold til Stemme-

gaflen, overstiger Berøringsmodstanden for en Tone paa 1171

Svingninger i 1 Sekund ikke 170 Enheder.

Er Contacten forholdsviis stivere, finder der ikke Berøring

Sted i den paaregnede Tid; men jo mere dette opnaaes derved,

at Contacten gjøres finere, desto snævrere bliver — ogsaa for

de dybere Toners Vedkommende — den højere Grændse for
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Berøringsmodslanden, Siia at det maa antages, at den heller

ikke ved disse kan overstige 170 Enheder.

Da Strømmen altsaa er sluttet i omtrent den halve Tid,

og kun møder en lille Modstand i |{erøringsstedei, kan Kor-

men af den (Uirve , hvis Ordinater fremstiller Strømstyrken

medens Abscisserne ere Tiden, ikke afvige meget Ira hos-

staaende Figur.

Fig. 5.

Det sidst omhandlede Punkt er, som man vil bemærke,

bleven behandlet noget omstændeligt; men jeg har ikke Iroel

at burde afkorte det yderligere i nærværende Meddelelse, fordi

det først var ved disse Lndersøgelser , at det lykkedes mig at

komme til Klarhed med Hensyn lil den laktsatte Strøms Til-

stand, og navnlig til Maaden, hvorpaa man kan lade den gjen-

nem Modtagerapparatet opstaaende Conlactstrøm virke paa et

Relais elier en anden Mekanisme. Det havde nemlig fra først

af viist sig, at Modtagerapparatets Contactstrøm ikke vilde paa-

virke et almindeligt Relais, paa hvis Jernkjærner man næsten

ikke kan mærke nogen INlagnetisme , naar denne Strøm ledes

derigjennem. Jeg ansaa dette væsentlig at hidrøre fra, at

Strømmen maatte møde en betydelig Modstand i Berørings-

stedet; og da jeg ikke dengang kunde undersøge Sagen nær-

mere, nøjedes jeg med al anvende et fint polariseret Relais til

Angivelse af, om der opstod Contactstrøm gjennem Modlager-

apparatet eller ikke. Hvis Sagen imidlertid forholdt sig, som

jeg den Gang antog, at der fandt en stor Berøringsmodstand

Sted, hvorved Strømmen svækkedes, maatte dette dog ogsaa

kunne overvindes ved at bruge et Batteri med stor electro-

motorisk Kraft og et almindeligt Relais med mange Gne
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Vindinger (stor Modstand) ; men dette viste sig om muligt

endnu ubrugeligere end et tidligere anvendt med grovere

Vindinger.

Da det nu var fremgaaet af de omtalte Forsøg, al Strøm-

men næsten ingen Modstand møder i Herøringsstedet, og at

Berøringen, naar Contacten er stillet nær ved Stemmegaflen,

endog varer den halve Tid, saa at den laklsalte Strøm altsaa er

omtrent halv saa stærk, som den vilde være med varig Slut-

ning *) , syntes Strømmens Magtesløshed ligeoverfor et fint

Relais saa meget mere paafaldende. Men der kan næppe være

nogen 'l'vivi om, at detle hidrører fra Inductionsvirkninger af

den taktsaile Strøm i de fine Relaisvindinger, dels med Hensyn

til Vindingerne indbyrdes, dels ligeoverfor den forholdsviis store

Jernkjærne. Denne Sag, der forøvrigt i del Væsentlige kan

behandles ved Hjælp af kjendte Sætninger, har jeg endnu ikke

havt Lejlighed til at beskjæftige mig med; men det kan dog

her nævnes, at da jeg forsøgte at indskyde Electromagneten af

et Relais med 1100 Enheders Modstand i Ledningen l^ Fig. 4

viste det sig, al den frembød en mange Gange større Modstand

for den heri opstaaende taktsatle Strøm end for en constaul

Strøm.

Da derimod Contactstrømmen, naar Inductionsvirkninger

nogenlunde undgaaes, er omtrent halv saa stærk, som den vilde

være ved stadig Slutning, har jeg construerel et Relais omtrent

som en Multiplicator, dog saaledes, at Kaalen drejer sig om en

fast Axe, og al den kun kan dreje sig et lille Stykke fra en

Stopper til en anden. I Hvilestillingen holdes Naalen imod den

ene Stopper ved Tiltrækningen af en lille Magnet; men naar en

Sirøm gjennemløber Apparatet, føres Naalen over imod den

anden Stopper og slutter derved en Localslrøm ligesom et

') Hvis den taktsatte Strom anvendes li! al udføre en cheniisk Decomposi-

tion i præpareret Papir, synes den lielier ikke at lide nogen slørre

Svækkelse.
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andel Kelais, Dette saaledes conslruerede Relais arbejder

meget godt ved Hjælp af deu lukisatte Contaclslrøni, der paa-

virker det som en constant Strom.

Naar el Apparat er anbragt i Afsenderforbindelse, vil den

herved frembragte takisatte Strøm, idel den gjennemløber selve

Afsenderapparatets Arbojdsledning være udsat for Inductions-

virkninger. De ere imidlertid ved de hidtil conslruerede Appa-

rater ikke store. Dette er prøvet ved at stille Apparatet a

Fig. 4, i Afsenderforbindelse, borllage h og at tilpasse Hheo-

slalmodstanden i li^ saa al den herigjennem gaaende Strøm

holder Multiplicatornaalen i Ligevægt mod den sig selv lakt-

sætlende Strøm l^l-^. Del viser sig da, al Rheoslalmodslanden

ikke er meget slørre, end hvis Strømmen igjennem Contaclled-

ningen af Apparatet a taklsælles derved, al dels Arbejdsledning

gjennemløbes af en taktsal Strøm fra b.

Som bekjendt lider et Søkabel ved, at det udsættes meget

for Ladning med Electricitet, og man forelrækker derfor al tele-

grafere paa Kabler med afvexlende positive og negative Sirømme.

Delte kunde uden stor Vanskelighed lade sig realisere i nær-

værende Telegrafsystem ved Anbringelse af en anden Conlacl

paa den modsatte Side af Stemmegaflen, i ledende Forbindelse

med den anden Pol af et Batteri, der ligeledes er afledet til

Jorden, samt ved at lade Afsenderapparatet være en Octav

dybere end Modtagerapparatet; men det er ogsaa lykkedes mig

at realisere det paa følgende Maade.

Paa et Apparat af Gonslruction som Fig. t ere Rullerne og

Electromagnelen kun tildels beviklede med en Traad, som paa

sædvanlig Maade forbindes med Conlacl, Stemmegaffel og Batteri

i Afsendorforbindelse. Den øvrige Bevikling skeer med en

anden fin Traad, og naar dennes 2 Ender nu sluttes gjennem-

løbes den vexelviis af Strømme i modsalte Retninger, nemlig i

den ene Retning, naar der opstaaer Strøm i Arbejdsledningen,

i den anden, naar den ophører i Arbejdsledningen. Føres all-

saa den ene Ende af Induclionslraaden til Jorden, kan man ved
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at slutte den anden Ende med Telegraflinien, lade denne gjen-

nemløbe af en taktsat Strøm med vexlende Fortegn. Den saa-

ledes frembragte Strøm viste sig ikke saa stærkt virkende paa

Modtagerapparatet, som en direkte taktsat Slrom; men Vin-

dingernes Antal og Traadenes Finhed i de to Ruller vil kunne

gives en meget bedre rationel Tilpasning, end Tilfældet var ved

dette foreløbige Forsøg, hvorved det dog lykkedes at lade en

saadan induceret takisat Strøm med vexlende Fortegn arbejde

paa et Modtagerapparat igjennem en Modstand paa 10,000 Sie-

menske Enheder (c. 170 Mil).

Skjøndt jeg ikke har prøvet derpaa, kan der dog efter disse

Forsøg ingen Tvivl være om, at man ikke behøver at bevikle

Afsenderapparatet paa den sidst beskrevne Maade, men kun at

lade den taktsatte Strøm fra et af de sædvanlige Apparater i

Afsenderforbindelse gjennemløbe den ene Ledning af en Induc-

tionsrulle. Den anden Ledning vil da gjennemløbes af taktsatte

Strømme med vexlende Fortegn, og naar den ene Ende af

samme afledes til Jorden, kan Telegraferingen ske derve<l , at

man slutte den anden Ende med Telegrafledningen.

De beskrevne Taktsætningsapparater lade, efter hvad jeg

kan see, som Afsenderapparater intet Væsentligt tilbage at

ønske. De frembringe en saa jevn laktsat Strøm, al der ikke

synes at indløbe Unøjagtigheder paa ^^^, og Strømmen har

i den Tid, da Berøringen finder Sted, næsten sin fulde Styrke.

Derimod have Taklsælningsapparalerne srfm Modlagerapparnter

endnu en væsentlig praktisk Fejl, nemlig, al Stemmegaflen ved-

bliver at svinge nogen Tid, efterat en ankommende taktsat

Strøm fra Afsenderstationen har ophørt at paavirke den. Denne

Fejl er imidlertid afhjulpen eller i det Mindste betydeligt for-

bedret ved at construere el Apparat med en meget lille

Stemmegaffel, thi en saadan holder sig kun ganske kort Tid i

Svingning. 1 saa Henseende var det dog ikke muligt al for-

færdige et Apparat som det tidligere beskrevne i tilstrækkelig



63

formindsket Maaleslok; thi Traadrullerne vilde da blive meget

smaa, iiaar den lille StemmegafTel skulde liave en Gren i hver

af de 2 l\iillers Axe. Jeg har derfor construerel el lille

Apparat saaledos , at hele den lille Stemmegaffel med dens

2 Grene befinder sig i Midlen af en Traadrulle, hvori Slemme-

gaflens Grene kunne svinge frit, medens dens Skaft forlænger

sig som en bøjet Jernstang, der ganer igjennem en Traadrulle,

sidestillet til den fHrste, og som sluttelig ender i 2 Grene, der

befinde sig læt udenfor Slemmegaffelgrenene. Det [lele er

altsaa en lille hesteskoformig Eleclromagnet, hvis ene Gren

bestaaer af de 2 Stemmegaffelgrene, der f. E\. begge blive

Nord-Knder, medens den anden Gren afgiver 2 Syd- lander,

der drage Nord -Enderne ud fra hinanden og derved tilveje-

bringe en lignende Udspiling af Stemmegaflen, som der op-

naaedes ved de tidligere beskrevne Apparater. Skjøndt Formen

for delle Apparat altsaa er noget afvigende fra del tidligere,

hvortil endnu kommer en noget mere formaalstjenlig Indstilling

af Contacten, foregaaer iøvrigt alt Væsentligt i dette paa samme

Maade. Afstemningen af Stemmegaflen er selvfølgelig noget

vanskeligere, da Tonen varer for kort til at kunne høres. Jeg

har derfor maaltet opsøge den ved at finde, hvilken Afsender

der formaaede at paavirke den, og da jeg saaledes nærmede

mig til den rette Tone, al søge den «bedst mulige Tilpasning«

paa den Maade, som det tidligere er beskrevet, og hvorefter

dens Svingningstal i Sekundet blev 825.

Sluttelig skal jeg endnu kun nævne, al jeg ogsaa har

undersøgt Berøringsmodstanden paa dette Apparats spæde Stem-

megaffel, ved at indskyde det som Apparat a i Fig. 4. Det

viste sig da, al der med «bedst mulig Tilpasning« maalle

indskydes 4320 Enheder i Rheostalen H, medens der for det

tidligere Apparat paa 825 Svingninger maatte indskydes hen-

holdsvis for Nr. 1 og Nr. 2 som Modtager 3600 og 4020 En-
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heder. Denne Forskjel er let lorstaaelig paa Grund af Con-

taclens forholdsviis slørre Stivhed i det Hlle Apparat, skjøndt

der selvfølgelig ogsaa havde fundet en Formindskelse Sted

af Contactens Tykkelse, saa at ogsaa denne Maaling maa siges

at være i Samklang med de Resultater, som ere fremgaaede

af de tidligere Maalinger.

Kjøbenhavn den 17de September 1875.
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D'Arrest, se under A.

Delesse, A., Prof., sender et hydrologisk Kort over Seine-et-Marne, S. (59).

Espersen, afdøde Overlærer, hans haandskrevne bornholmske Ordbog, S. (31);

Betænkning ang. Udgivelsen, S. (68)— (71); Bevilling hertil, S. (72)-

Flynderne, Bemærkninger om den usymmetriske Bygning af deres Hoved

af Japetuå Steensirup, S. (37)— (38).



66

Oammel-(vgypiiske Indshrijter, Andragende fra Prof. V. Schmidt om Under-

støttelse til Udgivelsen af saadanne, S. (65).

Oeogrujisk Kongres, s. Congrés international etc.

Grundtvig, Svend, er Medlem af Komiteen ane. Espersens bornholmske Ord-

-bog, S. (69)-(71).

Ouldmedaille, Selskabets, lilkjendes Dr. Schubert, S. (14) og Ur. P. la Cour,

S. (38); 2 Exemplarer slaas, S. (39).

Hannover. Ad., Prof., Dr., faar en Tillægsbevilling til en Tavle endnu til

Øjets Nethinde, S. (36).

Harvard College i Cambridge, Mass., Direkloren for dets Observatdriuni, J.

Winlochs Død tilmeldes, S. (4S).

Hemisepius. Afhandl, herom af J. Steenstrup, S. (13); fremlægges rentrykt,

S. (58).

Herapathit, Afh. herom af Lektor Jørgensen fremlægges trykt, S. (58>.

Hinrichs, Gustavus, i Iowa, sender Selskabet en Meteorit, S. (76).

BistorisJc-filosofisk Klasse. S. (31), (43), (46), (66), (68), (71).

Hjelmstjerne-Rosenhroneske Legat, S. (67) og (72).

Hoffmann, J. C, Oberst, Selskabets Medlem, dør, S. (13).

Holm, Skolelærer paa Bornholm, henstiller til Selsk., om det ønsker, at han

skal bearbejde Overlærer Espersens Haandskrift til en bornholmsk

Ordbog, S. (31).

Holten, C, Professor, giver en Meddelelse om nogle nye Telegraf- Apparater,

opfundne af P la Cour, S. (32) er Medlem af Komiteen angaaende

en Heløiining for denne Opfindelse, S. (38); er Medlem af Komi-

teen ang. Hofrath Wex's Afhandling om Vandels Aftagen, S. (47),

(49)— (58); giver nye Meddelelser om F. la Cours Telegrafsystem,

S. (66), 35 ft'.

Huitfeld, se Arild Huitfeld.

Hønseæggets Befrugtning, Prisopgave herom, S. (14), (26)— (31).

Ikter i Leveren, Prisopgave herom, S. (35).

Integration o/ en vis partiel Differentialligning, Prisopgave herom, S. (33).

Interpolation, Foredrag herover af Prof. L. Oppermann, S. (61), (68), 18— 22.

Islands Tusindaarsfest, Gave af Uøger i denne Anledning til Reykiavik lærde

Skoles Bibiiothek, S. (47), (67).

Johnstrup, E-, Professor, giver en Meddelelse om Siruvit-Krystaller fra Lim-

fjorden, S. (42); er Medlem af Komiteen ang. Hofrath TFex's Af-

handling om Vandels Aftagen, S. (47), (49)— (58).

Jørgensen, S. M., Lektor Dr., giver en Meddelelse om Kinabarkens Alkaloider,

S. (13); er Medlem af Komiteen ang. Prisafhandlingen om -Brænde-

vinsbrændingens Historie", S. (42), (61)— (65); hans Afhandling om
Herapathit fremlægges trykt, S. (58).

Kalkens Forhold til tor Kulsyre, Afhandling af Prof. Barfoed, S. (48) og

7—17.

Karakteristiktheorien, Prisopgave herom, S. (13)— (26).

Kassekommissionen forelægger Tillægsposter til Budgettet for 1875, S. (12).

mister et Medlem (Hoffmann), (S. 12); fremlægger Regnskabsover-

sigl for 1874, S. (43)— (46); Prof. <S<een vælges til Medlem af denne.
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s. ('iG); dens Krklæiiiif!er om forskjelliiic Aiuiraneiiilcr, S. (66),

{()7), (G8), (72); foiela't;i<er HudKedct for 1x76, S. (72)— (75).

'

Khediven af Ægypten grundlægger cl geogralisk Selskab, med hvilket Vi-

dciisk. Selskab beslutter at udvexie Skrifter, S. (59).

Kinabarkens AUcaloider, Meddelelse af S. M. Jørgensen, S. (13).

La Cour, Paul, Underbeslyrer af Met. liist., meddeler ved Prof. Holten. Op-

lysning om noiile af ham opfundne Telegraf-Apparater, S. (32);

belonnes med (Mililmed;iillcn, S. (32); nye Meddelelser derom gives

af Prof. Holten, S. (66), 35 11".

Legater, del Thottske, S. (14), (26), (34); det Classenske, S. (35), (il); det

Schouske, S. (39); det Hjelmstjerne-Roaenkroneske, S. (67), (72).

Legemernes Brydningaforhold, Afh. herom af Docent Lorenz, fremlægges

trykt, (S. 58).

Lestodon, Afh. af Prof. Reinhardt, fremlægges trykt, S. (58).

Lever-Ikter, Prisopgave herom, S. (35).

Jjevinsen, Cand. mag., Selskabet skjænker ham nogle Skrifter ang. Grønland,

S. (43).

Lorenz, L., Docent, meddeler Undersogelser over Varmegradens, Tilstands-

formens og den kemiske Sammensætnings Indflydelse paa Lege-

mernes Lysbrydning og Farvespredning, S. (12); er Medlem af Ko-

miteen ang. en Belønning til Hr. P. la Cour i Anledning af hans

nyopfundne Telegraf-Apparater, S. (32), (38); hans Afh. om Lege-

mernes Brydningsforhold fremlægges trykt, S. (58).

Lyell, Sir Charles, Selskabets udenlandske Medlem, dør, S. (41).

Madvig, J. N., Konferentsraad Dr., giver en Meddelelse om nogle "ejen-

dommelige Bevægelser i Verbernes Betydning«, S. (41); er Medlem

af Komiteen ang. Espersens bornholmske Ordbog, S. (68)— (71).

Maines, José, indsender 2 Exemplarer af et lille Skrift om Cirklens Kvadra-

tur, S. (67).

Mathematish-naturvidenslcabelig IQasse, S. (13)— (31), (42), (67), (72), (75), (76).

Medhjælp ved Sekretarialet, Forhøjelse af Summen hertil, S. (12).

Meteorit jra Iowa sendes Selskabet af Prof. Hinrichs, S. (76).

Meteorologisk Komité, Bevilling til Afslutningen af dens Arbejder, S. (12).

Museo Publico de Buenos Aires, dets Anales, S. (59).

Oppermann, Z ,. Prof., Lektor, optages som Medlem, S. (42); giver Meddelelser

om Interpolation, S. (61), (68), 18—22.

Organiske Stoffers Opløselighed m. H. t. Vand og Vinoand, Prisopgave herom,

S. (34).

Paludan- Muller, C, Professor, Dr., forelægger et Bidrag til Kritik af Saxos

Krønike, S. (59).

Prisafhandlinger bedømmes og belønnes, S. (13)— (31), (61)— (65).

Prisopgaver udsættes for 1875, S. (31)— (36); Opgaver besvares og belønnes,

S. (13)-(31), (41). (61)— (65).

Ranke, Leopold von. Prof. i Berlin, optages som Medlem, S. (43), (46); sender

Takskrivelse, S. (48).

Redaktøren fremlægger Skrifternes 5te R. malh.-naturv. Afd. B. X, 7 og 8,

B, XI, 1, B. XII, 1, S. (58); fremlægger Oversigten for 1874, Nr. 3,
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S. (58); fremlægger Skrifternes 5te R. math.-naturv. Afd. B. X, Nr.

9, S. (59).

Regestakommissionen, S. (78).

Regnshabsoversigt for 1874, S. (43)— (46).

Reinhardt, Joh., Professor, hans Afh. om Lestodon fremlægges trykt, S. (58).

Roskilde Domkirkes Beskrivelse, Afd. 6, S. (60) og (78).

Saxos Kronike, Bidrag til Kritik af, fremlægges af Prof. Dr. Paludan-Miiller,

S. (59).

Scheel, L. W, Assistent i Generaldirektoratet for Skattevæsenet, vinder Prisen

for Opgaven om Brændevinsbrændingens Historie, S. (61).

Schiern, F., Prof. Dr., valgt til Medlem af Komiteen ang. Prisafhandlingen

om "Brændevinsbrændingens Historie«, S. (42).

Schmidt, F. Th., Professor, Dr. med., optages som Medlem, S. (42).

Schmidt, Karl, Adjunkt, andrager om Understøttelse til et Spektroskop, S.

(49), (66); Understøttelsen bevilges. S. (67); Takskrivelse i den An-

ledning, S. (68).

Schmidt, Vald., Prof. Dr., andrager om Understøttelse til Udgivelse af Fak-

simile af de i Kjøbenhavn opbevarede gammel - ægyptiske Ind-

skrifter, S. (65), (68); denne bevilges, S. (72); ansøger tillige med
Kmh. Worsaae om Bidrag til Dækning af Udgifter ved Udgravnin-

gen af Sølager Kjokkenmødding ved den arkæolog. Kongres 1869,

S. (66); dette bevilges, S. (67).

Schouske Legat, S. (39), (40).

Schuhert, Dr., Gymuasiallærer i Hildesheim, vinder Prisen for den mathe-

matiske Opgave om Karakteristiktheorien, S. (14)— (26); takker for

Tilkjendelsen, S. (37); sender Kvittering, S. (39)

Schtveinfurth, Dr., Præsident for Société Khediviale de Géographie i Kairo,

S. (59).

Sekretæren, Forhøjelse af Summen til Medhjælp, S. (12); fremlægger Bihlio-

theca Danica, H. 2, S. (31); henleder Opmærksomheden paa det

Ønskelige i, at en Schousk Prisopgave udsættes, S. (39); forelægger

"Fortegnelse over de Selskaber og Institutioner, til hvilke det K. D.

Videnskabernes Selskab sender sine Publikationer«, S. (41); erholder

Tilladelse til umiddelbart at afgive de i Ferien indsendte Skrifter

til Bibliotheket, S. (46); afgiver Beretning om det i Ferien Fore-

faldne, S. (48); fremhæver nogle indsendte Skrifter, S. (48), (59);

fremlægger »Roskilde Domkirkes Beskrivelse«, Afd. 6, S. (60); med-

deler at ingen Besvarelse af Prisopgaver er indkommen inden den

31 te Oktbr., S. (61); minder om Fristen for nye Medlemmers Op-

tagelse, S. (61); giver Oplysninger om Gaven til Reykiaviks lærde

Skole i Anledn. af Islands Tusindaarsfest, S. (67).

Societh Adrintica di Scieuze Naturali in Trieste træder i Bytteforbindelse

med Selskabet, S. (41).

Societatea Academica Romana, Bucuresci sender Skrifter, S. (49).

Société Imperiale des Naturalistes de Moscou tilmelder, at det fejrer sin Præ-

sident Fischer de Waldheims Jubilæum, S. (59).
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Sociélé Khédioiale de Oéoyraphie Iræder i nyttoforljiruicisc metl Selskabet,

S. (59).

Société JAnnéeiine de Norvimidie indbyclei til Bldnig til et Mindesmærke over

Élie de Heiiuiuoiil, S. (:}7).

Steen, Ad., Prof. Dr., forelægger en Afhandling om Muligheden af nogle

lineære DijjerentialUijningers Integration ved endelige explicite

Funktioner iSkr. 5. R., U. X, Nr. 9), S. (43); vælges til Medlem af

Kassekommissionen, S. (46); hans Afh. om »Muligheden af et Par

lineære Dill'erentialligningers Integration ved endelige explicite

Funktioner« fremlægges trykt, S. (59)— (GO).

teenstrup, Japettis, Etatsraad Prof. Dr., faar Tilladelse til at tage Særtryk

af Hemisepius - Mh. , S. (13); forelægger Bemærkninger om Prof.

Reiclierts Tydning af Flyndernes usymmetriske Hovedform, S. (37)

— (38); hans Afh. om Hemisepius fremlægges trykt, S. (58); hans

Erklæring æskes ang. et Bidrag til Dækning af Udgiften ved den

arkæologiske Kongres 1869, S. (66).

Steenstrup, Joh., Cand. jur., tager sit Andragende om Understøttelse til Skrif-

tet om Kong Valdemars Jordebog tilbage, S. (47).

Struvit - Krystaller fra Limfjorden, Meddelelse herom af Prof. Johnstrup,

S. (42).

Surgeon OeneraVs Office i Washington, Selsk. beslutter at sende dette en

Del Særtryk af Skrifterne, S. (f3).

Tauber, F., Cand. phil., vinder Prisen for den fysiologiske Opgave om Hønse-

æggets Befrugtning, S. (14), (26)— (31); sender Kvittering for Haand-

skriftet, S. (37).

Telegraf-Apparater, opfundne af Hr. P. la Cour, Meddelelse herom af Prof.

C. Holten, S. (32); nye Meddelelser herom, S. (66) og 35 ff.

ThalUumsforbindelser, Foredrag herover af Prof. Jul. Thomsen, S. (61 1.

Thomsen, Jul., Professor, er Medlem af Komiteen ang. en Belønning til Hr.

P. la Cour i Anledning af hans nyopfundne Telegraf-Apparater,

S. (32), (38); holder et Foredrag over ThalUumsforbindelser, S. (61);

vælges til Formand for den math.-naturv. Klasse, S. (67).

Tliorsen, P. G , er Medlem af Komiteen ang. Espersens bornholmske Ordbog,

S. (68)— (71).

Thottske Legat, S. (14), (26), (34).

Unger, Carl Eichard, Professor i Kristiania, optages som udenlandsk Medlem,

S. (75).

Ussing, J, L., Prof. Dr., hans Afhandling om Ordet vestibulum, S. 23— 34,

Resumé p. 12.

Waldheim, Alex. Fischer de, hans Jubilæum fejres af Société I. des Sciences

Nat, de Moscou, hvis Præsident han er, S. (59).

Verbernes Betydning, ejendommelige Bevægelser heri, Meddelelse af Konfe-

rentsraad Madvig, S. (41).

Wex, Gustav, i Anledning af hans Afhandling om Vandets Aftagen i Kilderne

osv. opfordrer Selskabet Professorerne Colding, Holten og Johnstrup

til at udtale sig om de Forhold, som her i Danmark cre af Vigtig-

hed med Hensyn til dette Spørgsmaals Besvarelse, S. (46)— (47),
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(49)— (58); Betænkningen oversættes paa Fransk, S. (68), Resumé

p. 14.

Videnskabernes Selskab, dels Prisopgaver besvares og belønnes, S. (13)— (31),

(41), (61)-(65).

— udsætter Prisopgaver, S. (32)— (36).

— optager nye Medlemmer, S. (42)— (43), (75); Tiden til Valget forandres

for dette Aar, S. (G8).

— dets Tab af Medlemmer:

1) indenlandske: J. C. Hoffmann, S. (13); E. L. d'Arrest, S. (48).

2) udenlandsk: Sir' Charles Lyell, S. (41).

— dets historisk-filosofiske Klasse, S. (31), (43), (46), (66), (68), (71).

— dets mathematisk-naturvidenskabelige Klasse, S. (13)— (31), (42), (67), (72),

(75), (76).

— dets Kegnskabsoversigt for 1874, S. (43)— (46).

— dets Budget for 187G, S. (72)— (75).

— dets Skrifter, 5. R. math.-naturv. Afd., X, 7 og 8, XI, 1, XII, 1, S. (58);

X, 9, S. (59).

— Oversigt over dets Forhandlinger for 1874 Nr. 3 forelægges, S. (58).

— dets Møder i Maris Maaned afsagte, S. (39), (41).

— dets Kassekommission, se Kassekommissionen.

— dets Regesta-Kommission, se Begestakommissionen.

— dets Embedsmænd, se Sekretæren og Bedaktøren.

— dets Legater, se Legater.

— dels Guldmedaille, S. (14), (37), (39).

— dets Lokale, S. (46).

— dets udenlandske Forbindelser, S. (13), (41), (48), (59), (60); Fortegnelse

over dem, S. (41).

— de af det understøttede Værker;

»Bibliolheca Danica« ved Chr. Bruun, S. (31); "Roskilde Domkirkes Be-

skrivelse«, 6te Levering, S. (60).

— Tilbageblik paa dets Virksomhed i Aaret 1874, S. (77)— (78).

Winlock, J., Direktør for Observatoriet ved Harvard College i Cambridge,

Mass., dør, S. (48).

Wisconsin Academy of Sciences, Arts and Letters i Madison træder i Bytte-

forbindelse med Selskabet, S. (60).

Worsaae, J. J. A , Kammerherre, ansøger tilligemed Prof. Vold. Schmidt om

Bidrag til Dækning af Udgifter ved Udgravningen af Sølager Kjøk-

kenmødding ved den arkæologiske Kongres 1869, S. (66); dette be-

vilges, S.- (67).

Øjets Netliinde, Afhandling af Prof. Hannover, S. (36).



(Bogliste til del K. I). Vid. Selsk. Oversigt f. 1875.)

Liste over de til det Kgl. Danske Videnskabernes

Selskab indsendte og i dets Møder i Aaret

1875 fremlagte Skrifter.

I Mødet den 15*® Januar

fremlagdes fra:

La Reale Accademia dei Lincei Roma.

1. Atti. T. XXVI. Sessioni 3 e 4, 1873. Roma 1874. 4to.

Il Reale Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Årti, Venezia.

2. Meraorie. Vol. XVIII. P. II. Venezia 1874. 4to.

3. Atti. T. III. Serie IV. Disp. 4—9. Venezia 1873—74.

La Société Botanique de France, Paris.

4. Bulletin. T. XX. 1873. Session extraord. Paris.

La Direzione del Cos mos (Sign. Guido Cora<, Via della Provvi-

denza 17) Torino.

5. Cosmos. Vol. II. 1874. IV— V. Torino. 4to.

El Observatorio de Marina de San Fernando, Cådiz.

6. Anales. 1873- Seccion 2". Observaciones meteorologicas.

San Fernando 1874. 4to.

Finska Vetenskaps-Societeten, Helsingfors.

7. Ofversigt. XIV— XVI. Helsingfors 1872—74.

8. Observations faites å l'Observatoire magnélique et raétéoro-

logique de Helsingfors. Vol. 5. Helsingfors 1873. 4to.

1
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9. Bidrag til kannedom af Finlands natur og folk. H. 18—19

& 21— 23. Helsingfors 1871—73.

De Nederlandsche Botanische Vereeniging te Leiden.

10. Nedorlandsch kruidkundig Archief. Tweede serie. 1^ Deel.

4* Sluk. Nijraegen 1^74.

Kongliga Vetenskaps-Societeten i Upsala.

11. Nova acta. Seriei 3* vol. IX, fase. 1. Upsaliæ 1874. 4to.

12. IJuIlelin météorologique mensuel. Vol. V. N"^ 7— 13.

Upsal 1873. 410.

M. Qarcin de Tassy, de V Institut, Selsk. vdenl. Medlem, Paris.

13. La langue et la littérature hindoustanies en 1874, par G.

de Tassy. Paris 1875.

M. Bienaymé, Paris.

14. Considérations a l'appui de la découverte de Laplace sur

la loi de probabililé dans la méthode des moindres car-

rés, par M. Bienaymé. (Comptes rendus des Seances de

l'Académie des Sciences de l'Inst. de France, T. XXXVII).

Br. Docent Dr. pliil. H. O. Zeuthen, Selskabets Medlem.

15. Sur les différentes formes des courbes planes du 4" ordre.

(Mathem. Annalen VII).

Hr. Dr. phil. C. E. von Bohn , Conciinst des K. K. Haus-,

Hof- und Staais-Archivs in Wien.

16. Die Handschriften des K. K. Haus-, Hof- und Slaats-

Archivs, beschrieben von C. E. v. Bohm. Mit einem

Supplement. Wien 1873—74.

M. F. W. O. Trafford, Lausanne.

17. Amphiorama ou la vue du monde des montagnes de la

Spezia, par Trafford. Zurich 1874.

Hr. Lothar Becker, Breslau.

18. Der Bauerntabak eine PDanze der alten Welt, von L.

Becker. Breslau 1875.

Der Verein Bohmischer Chemiker Hr. Prof. V. Safarik, Prag.

19. Zpråvy spolku chemikuv ceskych, rediguje V. Safarik. II,

2. V Praze 1874.



Buglisle 1875.

Die Kaiseriich-Koiiigliche Slernwarte zu Prai).

2<). Magnetischc und meleorologische Beobachtungen 1873.

Prag 1874. 4to.

Der Verei'n fur Oesclnchte des Bodensees und aeiner Umgehung,

Friedriclishaferiy Wurttemberg.

21. Schrillen. Heft 5. Lindau 1874.

Die Physikalisch-Medicinische Gesellschaft in Wiirzburg.

22. Die Pennalulide Umbellula und zwei neue Typen der Alcyori-

arien, von A. Kolliker. Wiirzburg 1875. 4to.

La Spciété Entomologique de Belgique^ Bruxelles.

23. Compte-rendu. Serie II, N" 6.

Generalstabens Topografiske Afdeling^ ved Chefen^ Hr. Oberst

Klingsey.

24. Atlasbladene Varde og Gjering, 1 : 40,000.

Det Danske Meteorologiske Instituf, Kjøbenhavn.

25. Bulletin, novembre 1874. — Oversigt over Vejrforholdene.

1874. Nr. 11.

LI. B. Societh Agraria di Oorizia.

26. Atti e Memorie. 1874. N. 19—21.

M. Bernard Quaritch, Bookseller.^ 15 Piccadilly, London.

27. En Bogkatalog.

Det Astronomiske Observatorium i Kiel.

28. Aslronoraische Nachrichten. Nr, 2018—2019, samt Titel

og Register til 84'^'' Bind.

I Mødet den 29*^^ Januar
fra:

Die Kaiserliche Åkademie der Wissenschaften in Wien.

29. Denkschriften. Math.-Naturw. Classe. B. XXXIII. Wien

1874. 4to.
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30. Sitzungsberichte. Phil. -Hist. Cl. B. LXXV. H. 1—3. B.

LXXVI. H.l—3.— Malh.-Naturw. Cl. Ablh. 1. B. LXVlll.

H. 3—5. B. LXIX. B. 1—3. Abth. II. B. LXVIII. H.

3—5. B. LXIX. H. 1—3. Ablh. III. B. LXVIII. H.

1_5. Wien 1873—74.

31. Alraanach. Jahrg. 24. 1874. Wien.

32. Archiv fiir osterreichische Geschichte. B. 51. 2'* Halfte

<fc Regisler. Wien 1873—74.

.33. Monumenta conciiiorum generalium seculi XV'. Concilium

Basileense. T. II. Vindobonæ. 1873. 4lo.

Die K'oniglich Bayerische Akademie der Wtssenschaften zu Miinchen.

34. Abhandlungen. Philos.-Philol. Cl. B. XIII. Ablh. 2. Math.-

Phys. Cl. B. XI. Ablh. 3. Miinchen 1874. 4lo.

35. E. Erlenmeyer: Ueber den Einfluss des Freiherrn J. v. Liebig

auf die Entwicklung der reinen Chemie. Miinchen 1874.

4lo.

36. Fr. V. Loher: Ueber Deutschlands Weltstellung. Miinchen

1874.

Die Koniglich Preussische Akademie der Wtssenschaften zu Berlin.

37. Monalsbericht. Sept. & Oct. 1874. Berlin 1874.

The Meteorological Committee of the Roijal Society of London.

38. Quarlerly Wealher Report. 1871. P. IV. 1873, P. III.

London 1874. 4lo.

39a. Charts of meteorologicai data for Square 3. Lat. 0^— 10"

Long. 20°—30'' W. Fol. — Remarks to the said Charts.

London 1874. 4to.

39b. Hourly Readings for Oclober 1874.

The Oeological Society of London.

40. Quarlerly Journal. Vol. XXX. P. 4. No. 120. London

1874.

41. List of the Society. Nov. 1S74.

M. le Professeur E. Regel, a St. Pétershourg.

42. Descripliones plantarum novarum et minus cognitarum in

regionibus Turkestanicis collectarum. Fase. II. Auctore E.

Regel. (Bull. du Jard. Irap. T. III).
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La Sociéié Imperiale des Naturalistes de Moscou.

43. Nouveaux Mémoires, T. XIII. Livr. 4. Moscou 1871. llo.

44. Bulletin. 1874. N» 2. Moscou 1874.

El Observatério de Marina de San Fernando, Cddiz.

45. Almanaque nåulico para 1868. Cådiz 1866. 4lo.

La Societh Italiana di Antropologia e di Etnologia, Firenze.

46. Archivio. Vol. IV. Fase. 3^ e 4°. Firenze 1874.

11 Sign. Conte Guido Vimercati, Ingegnere Civile, Firenze.

47. Rivista scientifico-industriaie. Diceiubre 1874. Firenze.

M. Delesse, Ingénieur en Chef des Mines, Professeur h l'École

des Mines et h VÉcole Normale, Paris.

48. Carte agricole de la France, par M. Delesse. Paris 1874.

La Société Entomologique de Belgique, Bruxelles.

49. Compte-rendu. Serie II. N° 7.

Der Nassauische Verein fur Naturkunde, Wiesbaden.

50. Jahrbucher. Jahrg XXVII <fc XXVIII. Wiesbaden 1873-74.

Det Danske Meteorologiske Institut^ Kjøhenhavn.

51. Bulletin météorologique du Nord. Décembre 1874.

L'7. R. Societh Agraria di Gorizia.

52. Atti e Memorie. 1874. N. 22, 23, 24.

Det Astronomiske Observatorium i Kiel.

63. Astronomische Nachrichten-. Nr. 2020. Med en Tavle.

I Mødet den 12*® Februar
fra

:

Byrån for Sveriges Geologiska Undersokning, Stockholm.

54. Sveriges geologiska undersokning. Blad 50—53 (Årsta,

Nynas, Trosa, Bjorksund) med beskrifning. Stockholm

1874.

55. Mellersta Sveriges glaciala bildningar, I, af O. Gumålius.

Stockholm 1874. (K. Sv. Vet. Ak. Hdl. 1874).
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56. Rullstenshildningar, af D. Hummel. Stockholm 1874. (K. Sv.

Vet. Ak. Hdl. 1874).

La Reale Accademia dei Lincei, Roma.

57. Alti T. XXVI. Sessioni .5—8. Roma 1874. 4lo.

// Real Comitato Oeologico d'Italia^ Roma.

68. Bollettino. 1874. N« 11 e 12. Roma 1874.

La Societa Qeografica Italiana, Roma.

59. Bollettino. Vol. XI. Fase. 11—12. Roma 1874.

Professor J. Lawrence Smith, M. 2)., Louisville, Kentucky.

60. Mineralogy and chemistry, by J. L. Smith. Louisville 187.3.

Die Konigliclie Stemwarte hei Miinchen.

61. Annalen. Band XX, Miinchen 1874.

62. Verzeichniss von -556.3 telescopischen Sternen , heraus-

gegeben von Dr. J. von Lamont. Mijnchen 1874. 13'*'

Supplementband zu den Annalen.

Die Kdniglich Bayerische Akademie der Wissenschaften zu Miinchen.

6.3. Silzungsberichte. Philos.-philol. -hist. Cl. 1874. B. II.

H. I. Munchen 1874.

La Société Entomologique de Belgique, Bruxelles.

64. Compte-rendu. Serie II. N^ 8- Bruxelles.

Det Danske Meteorologiske Institut., Kjøhenhavn.

65. Vejroversigt. December 1874.

M. Bernard Quaritch, Bookseller, lå Piccadilly, London.

66. En Bogkatalog.

Det Astronomiske Observatorium i Kiel.

67. Astronomische Nachrichten. Nr. 2021.

I Mødet den 26^^ Februar
fra:

Die Kais. Kon. Geographische Gesellschaft in Wien.

68. Miltheilungen. 1873. B. XVI. Wien 1874.
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Dr. A. Kdlli'/cer, Professor an der Universitdt Wiirzhurg.

69. Zur Entwicklung der Keimblåtler im Hiilinereie, von A. Kdl-

liker. (Veih. Phys.-med. Ges. N. E. B. VIII).

Die Gesellschaft fiir die Geschichle der Eerzogthumer Schleswig,

Holstein U7id Lautnhurg^ Kiel.

70. Zeitschrift. B. I V, Schluss- Heft. B. V. H. 1. Kiel ia73—74.

71. Quellensammlung. B. IV. H. 1. Kiel 1874.

72. Urkundensammlung B. IV. Fase. I. Kiel 1874. 4tu.

Die K'oniglich Bayerische Akademie der Wissenschaften zu

Munchen.

73. Averroes: Philosophie und Theologie, iiberselzl von M. J.

Muller. Munchen 1875. 4to.

VAcadémie des Inscriptions et Belles-Lettres de Vinstitut de

France, Paris.

74. Mémoires. T. XXII et XXVIII, PPartie. Paris 1874. 4to.

75. Mémoires présentés par divers savants. 1* Serie : sujets di

vers d'érudition. T. VIII, II« Parlie. Paris 1874. 4to.

UAcadémie des Sciences, Arts et Belles-Lettres de Dijon.

76. Mémoires. 1871—73. Troisiéme serie. T. I. Dijon 1873.

Dr. Robert Brown, of Campster, Honorary Associate of the

Oeological Society of Glasgow.

T7. Geological Notes on the Noursoak Peninsula, Disco Island,

by R. Brown. Glasgow 1875. (Trans. Geol. Soc. Glasg. V, 1.).

L'I. R. Societa Agraria di Gorizia.

78. Atti e Memorie. 1875. N. 1.

M. Gabriel Gravier , Membre de la Société des Antiquaires de

Normandie, Rouen.

79. Découverte de l'Amérique par les Normands, par G. Gravier.

Rouen 1874. 4to.

Det Danske Meteorologiske Institut i Kjøbenhavn.

80. Bulletin méléorologique du Nord. Janvier 1875.

Det Astronomiske Observatorium i Kiel.

81. Aslronomische Nachrichten. Nr. 2022—2023.
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I Mødet den 2*«'^ April
fra:

La Société Botanique de FrancCy Paris.

82. Bulletin. T. XXI. 1874. Revue bibliogr, D. Paris.

L'Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts

de Belgique, a Bruxelles.

83. Mémoires. T. XL. Bruxelles 1873. 4to.

84. Mémoires couronnés et mémoires des savants étrangers.

T. XXXVII-XXXVill. Bruxelles 1873—74. 4to.

85. Mémoires couronnés et autres mémoires. Coll. in-8°.

T. XXIII. Bruxelles 1874.

86. Bulletin. S^^Sér. T. XXXV—XXXVII. Bruxelles 1873— 74.

87. Annuaire. 1874. Bruxelles 1874.

88. Colleclion de chroniques belges inédiles: Jean des Preis

:

Ly myreur des hislors. T. III. Bruxelles 1873. — Table

des chartes et diplomes de la Belgique. T. IV. Bruxelles

1874. — Voyages des souverains des Pays-Bas. T. II.

Bruxelles 1874. — Monuments des provinces. T. III.

Bruxelles 1874. — Chroniques des dues de Bourgogne.

T. IL Bruxelles 1873. 5 voll. in-4*^.

89. Biographie nationale. T. IV. 2* Partie. Bruxelles 1873.

JJ Ohservatoire Royal de Bruxelles.

90. Annales. T. XXII. Bruxelles 1873.

91. Annales météorologiques. 1872, Sept.-Déc. 1873, AoAt-

Déc. 1875, Janvier. — Observations des phénoménes pé-

riodiques. 1872. (Acad. R. Mém. T. XLI). Bruxelles 1874. 4to.

92. Gongrés international de statistique. Bruxelles 1873. 4to.

93. Annuaire. 1874. Bruxelles 1873.

94. E. Quetelet: Observations météorologiques simultanées sur

l'hémisphére lerrestre boréal. — La cométe Coggia. —
Aréographie par Terby, rapport de M. E. Quetelet. (Bull.

de l'Acad. R. T. 37—38).

La Société des Sciences Physiques et Naturelles de Bordeaux.

95. Mémoires. 2* Serie. T. I. Cahier I. Bordeaux 1875.

La Société Entoniologique de Belgique, Bruxelles.

96. Compte-rendu. Serie 11. N** 9.
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///•. Docent Dr. phil. FL O. Zeuthen, Selskabets Medlem.

97. ttudes des propriélés de situation des surfaces cuhiques,

p. II. G. Zeulhen. (Malh. Ann. B. VIII).

M. F.-V. Raspail, Paris.

98. Peu de chose, mais quclquc chosc, p. F.-V. Kaspail. III.

Paris 1875.

// Sign. Conte Ouido Vimercati, Ingegnere Civile, Firenze.

99. Rivista scienlifico- induslriale. Gennaio- Febbraio 1875.

Firenze.

Dr. Oustavus Hinrichs, Professor in the University of Iowa,

Davenport.

100. The principles of chemistry, by G. Hinrichs. Davenport,

Iowa. 1874.

La Societh Ådriatica di Scienze Naturali in Trieste.

101. Bollettino. No 1. Trieste 1875.

Die Konigliche Gesellschaft der Wissenschaften zu Gottingen.

102. Abhandlungen. B. XIX. Gottingen 1874. 4to.

103. Nachrichten. 1874. Gottingen 1874.

Die Medicinisch-Naturwissenschaftliche Gesellschaft zu Jena.

104. Zeitschrift. B. IX. N. F. B. II. H. 1. Jena 1875.

Hr. Gymnasial-Lehrer Katter, in Puthus.

106. Entomologische Nachrichten. 1875. N"l-4. Putbus 1875-

LI. R. Societh Agraria di Gorizia.

106. Atti e Memorie. 1875. N. 3— 4.

Det Danske Meteorologiske Institut i Kjøhenhavn.

107. Bulletin méléor. Février 1875- — Vejroversigt. Januar 1875.

Det Astronomiske Observatorium i Kiel.

108. Aslronomische Nachrichten. Nr. 2024—2028-

I Mødet den le«^® April
fra:

La Regia Universith di Pisa.

109. Annali delle Univcrsilå Toscane. T. XI— XIII Pisa

1869-73. 4lo.
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Il Real Comitato' Oeologico d'Italia, Boma.

110. Bolleltino. 1875. N° 1 — 2. Roma 1875.

La Societa Entomologica Italiana, Firenze.

111. Bullettino. Anno VI'«. Trimestri 1— 4. 1874.

La Direzione del Cosmos (Sign. Guido Cora, Via Provvidenza

17), Torino.

112. Cosmos. Vol. II, 1874. VI. Torino.

La Société Botanique de France, Paris.

113. Bulletin. T. XXI. 1874. Comptes rendus, 3. Paris.

La Société Entomologique de la Belgigue, Bruxelles.

114. Annales. T. XVII. Bruxelles 1874.

115. Compte-rendu. Serie II. N° 10. 1875.

La Reale Accademia dei Lincei, Roma.

116. Atti dell' Accademia Pontificia de'Nuovi Linrei. T. VIII

e IX. 1854—5.5. Roma 1874. 4to.

Professor D. Bierens de Haan, Selsk. udenl. Medlem, Leiden.

117. Notice sur quelques quadraleurs du cercle. ( Bullell. di

Bibliogr. e di Storia delle Srienze Matera. e Fis,, T. VII).

Rome 1874. 4to.

D Observatoire Royal de Bruxelles.

118. Annales. Février 1875. 4to.

M. le Dr. Ernest Quetelet, Memhre de VAcadémie R. de Belgique,

Bruxelles.

119. Quelques norabres caractéristiques relalifs å la tempera-

ture de Bruxelles, par M. E. Quetelet (Bulletins de TAcad.

R. de B. Février 1S75).

De Koninhlijke Akademis van Wetenschappen te Amsterdam.

120. Programma certaminis poetici, 1S75.

V Observatoire Central Nicolas^ St.-Pétersbourg.

121. Observations de Poulkova. Vol. VI. St.-Pétersbourg

187.3. 4to.

122. Jahresbericht. 1871. St. Pelersburg 1874.
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llii. Uio Zeilbeslirnmimy verinillolst des liiigbaiuii Durchgangs-

inslrumcnts im Vcrticaic des Polarsterris, von Diillen.

Abli. II. St. Pelersburg 1874. Ito.

Le Jardin Iniyérial de Botanique a ISt.-l'étersbounj.

124 Bullelin, T. III. Parlic 1«. St.-Pctcrsbourg 1S7A.

Die Kais. Kon. Geologische ReicJisanstalt in Wien.

125. Jahrbuch. Jahrg. 1874. B. XXIV. N" 4. Wien 1871. 4lo.

Das Kais. Kon. Mineralogiscke Museum in Wien.

126. Mineralogische Mittheilungen. Jahrg. 1874. H. 1— 4.

Wien 1874. 4to.

Der Naturwissenschaftliche Verein fur Steiermark, Graz.

127. Mittheilungen. Jahrgang 1874. Graz 1874.

Die Koniglick Preussische Akademie der Wissenschaften zu Berlin.

128. Monatsbericht. Nov. & Dec. 1874. Berlin 1874-75.

Die KoniglichBayerische Akademie der Wissenschaften zu Munchen.

129. Sitzungsberichte, Philos.-philol. und hist. Classe. 1874.

B. II. H. 2. — Math.-phys. Classe. 1874. M. II!.

Kongliga Vetenskaps och Vitterhets Samhålle, Goteborg.

130. Ilandlingar. iNy Tidsfoljd. H. 13—14. Goteborg 1874.

Die Astronomische Gesellsckaft, Leipzig.

131. Vierteljahrsschrift. Jahrg. IX. H. 3— 4. Leipzig 4874.

Die Commission zur icissenschaftlichen Untersuchung der Deutschen

Meere, in Kiel,

132. Jahresbericht lur 1872—73. Jahrg. 11 tfc III. Abth. I.

Berlin 1874. Fol.

L'I. R. Societa Agraria di Gorizia.

133. Atti e Memorie. 1875. >. 5 e 6.

Det Danske Meteorologiske Institut i Kjobenhavn.

134. V'ejroversigt. Februar 1875.

Det Astronomiske Observatorium i Kiel.

135. Astronomische Nachrichten. Nr. 2029 -2032.
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I Mødet den 30*^ April
fra

;

Il Reale Istituto Lombardo di Scienze e Lettere^ Milano.

136. Memorie. Vol. VII. Faso. 7. Milano 1858. -— Classe

di lettere e scienze morali e politiche. Ser. III. Vol. III.

Fase. 4. Vol. IV. Fase. i. — Classe di scienze matemaliche

e naturali. Ser. III. Vol. III. Fase. 6. Vol. IV. Fase. I.

Milano 1873—74. 4lo.

137. Rendiconti. Vol. IV. Classe di scienze matematiche e na-

turali. Fase. 1-3. Milano 1867. Serie II. Vol. V. Fase.

18—20. Vol. VI. Fase. 1—20. Vol. VII. Fase. 1— 16. Mi-

lano 1872-74.

La Societa Oeograjica Italiana, Roma.

138. Bollettino. Vol. XII. Fase. 1-2. Roma lb75.

Il Sign. Conte Guido Vimet-cati^ Ingegnere Civile^ Firenze.

139. Rivista scientifico-induslriale. Marzo 1875. Firenze.

De Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam.

140. Verhandelingen. 11''« Deel. Amsterdam 1874. 4to.

141. Verslagen en Mededcelingen. Afd, Letterkunde. Il**« Reeks.

4"« Deel. Afd. Natuurkundo. Ili« Reeks. 8-'^''"Deel. Amster-

dam 1874.

142. Processen-Verbaal. Afd. Naluurkunde. 1873 1874.

143. Jjarboek. 1873. Amsterdam.

144. Catalogus van de Boekerij. P'* Deel. I"** Sluk. Nieuwe

Uitgaaf. Amsterdam 1871.

145. il/Mso, Elegia Petri Esseiva. Amstelodami 1874.

U. S. Naval Observatovij ^ Superintendent Admiral B. F. Sands,

Washington.

146. Astronomicai and meleorologiea! Observations, 1871. Wash-

ington 1873. 4to.

The Trustees of the Radcliffe Ohservatory.^ Oxford.

147. Radcliffe Observations, 1872. Vol. XXXII. Oxford 1875.

The Royal Oeographical Society of London.

148. Proceedings. Vol. XIX. No. II. London 1875.
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lli). KepiMl ol llie proceedings ol llio ConkTeiice oii marilimc

Meleorology helil in Lotidoii l57l. Lomion ls75.

The Geological Societij of London.

150 Journal. Vol. XXX, Part 5. N" 120*. Vol. XXXI,

Part 1. N" 121. London 1875.

Die Direction des Physikalischen Cabtnetes der Kaiserlichen Uni-

rersitdt Dorpat.

151. iMeleoroIogische Beobachtungen. Ife72— 1873. B. II. II. 2—3.
Dorpat 1871. 4to.

Die Kon. Preussische Akademie der Wissenschaften zu Berlin.

152. Register fiir die Monatsberichte, 1859— 73. — Monalsberichl.

Januar 1875. Berlin 1875.

Die Naturforschende Gesellschaft in Zilrich.

1,53. Vierteljahrsschrift. Jahrg. XVIII. H 1-4. Ziirich.

La Société Vaudoise des Sciences Naturelles. Lausanne.

154. Bulletin. 2« S. Vol. XIII. V^ 73. Lausanne 1S74.

Professor Dr. Schjellerup^ Selskabets Medlem.

155. -Abd-al-Rahman al-Sufi: Descriplion des étoiles fixes, lia-

duile par Schjellerup St.-Pélersbourg 1874. tlo.

VObservatoire Royal de Bruxelles.

156. Annales. Mai s 1875. Ito.

M. le Dr. E. Quetelet, Membre de V Acad. E. de Belgique, Biuxelles.

157. La tenopéralure de I' hiver de 1874— 75, par E. Quelelet

(Bull. de l'Ac. R., avril 1875).

La Société Entomologique de Belgique., Bruxelles.

158. Comple-rendu. Serie II. N*^ II.

La Société des Sciences Physiques et Naturelles de Bordeaux.

159. Extrait des procés-verbaux des seances. 2^ S. T, I,

pp. I— VIII. Bordeaux.

Die Kaiserliche Akademie der Wissenschaften in Wien.

160. G. Wex: Ueber die Wasserabnahme in den Quellen und
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Siromen bci gleichzeiliger Slcigciiiiig tier llochw asser in

tien CulturJandern. Wien 1873. 4lo.
•

161. Bericht der ziir Hegulachlung der Abhandlung des Uerrn

llofralhes G. VVex uber die Wasserabnahme elc. ( Silzb.

der K. Akad. B. LXIX, 187 i).

Die Kais.-K'on. Zoologisch- Botanische Gesellschaft in Wien.

162. Verhandluiigen. Jahrgang 1874. B. XXIV. Wien 1874.

Det Danske Meteorologiske Institut., Kjobenhavn.

163. Bulletin méléorologique. Mars 1875.

Det Astronomiske Observatorium i Kiel.

161. Astrononiische Nachrichlen. Nr. 2033.

Afgivet umiddelbart til Bibliotheket den P*® Juni.

Fra

:

Å Academia Beal dus Sciencias de Lisboa.

165. Historia c Mcmorias. Classe de scifncias moraes, politicas

e belias-lcltras. Nova Serie. T. IV, P. 1. — Classe de

sciencias mathematicas, physicas e naturaes. Nova Serie.

T. IV, P. 1—2. Lisboa 1867-72. ito.

166. Corpo diplomatico portuguez. T. IV. Lisboa 1870. llo.

167. Portugaliæ Monumerita historica. Leges et consuetu-

dines. Vol. I. Fase. .5— 6 & Index generalis. Diplo-

mala et Chartæ. Vol. I. Fase. 1 — 4. Scriptores. Vol. 1.

Fase. 1— 3. Lisboa 1856—73. Fol.

168. Jornal de sciencias mathematicas, physicas e naturaes.

T. IV. Lisboa 1873.

169. Ilistoria dos estabelecimentos scientificos, litterarios e

arlisticos de Portugal, por J. S. Ribeiro. T. 1— 4. Lis-

boa 1871-74.

170. Quadro elementår das relacoes politicas e diplomaticas de

Portugal, pelo visconde de Santarem e L. A. Rebello da

Silva. T. XI. Lisboa 1869.

171. Technologia rural, por J. I. F. Lapa. Partc I— III. Lis-

boa 1874. (P. I. 2"" Ed.).
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172. Tialado elomciilar ile (»plica
,

por A. A. do Piiia Vidal

Lisboa 187-1.

17.{. Curso de mclcorologia, poiA. A. de Pina Vidal. Lishoa 1869.

174. Os Fastos de Ovidio, por A. K. de Caslilho. T. I - Ml.

Lishoa 1862.

17.'). Thoalro de Moliere, por A. F. de Caslilho. O Modico a

forca. — Tarlufo. — O Avarerito. — As Sahichonas. —
O Misanlhropo. Lishoa 1869— 74. 5 voll.

17(). Etudes historico-géographiques, par A. M. de Castilho

IL Colonncs ou monuments commémoratifs des décou

vciles portugaises en Afrique. Lishonne 1870.

177. Précis de thermométrie clinique généraie, par P. F. da

Costa Alvarenga, traduit par L. Papillaud. Lishonne 1871.

Die Kaiserliche Akademie der Wissenschaften in Wien.

178. Denkschriften. Phil. -hist. Classe. B.XXIIL Wien 1874. 4to.

179. .»^itzungsberichte. P h i I .- h i s t. C I . B. LXXVIL H. 1-^4.

B. LXXVIII. H. 1. Register zn den Banden I-LXX.
— Math.-naturw. Cl. Ahlh.L B. LXIX. 0.4—5.
B. LXX. H. 1—2. Ahth. II. B. LXIX. IL 4—5.

B. LXX. H. 1-2. Ahth. III. B. LXIX. H. 1—5.

B. LXX. H. 1-2 Wien 1874-75.

180. Arehiv fur Ssterreichische Geschichte B. 52. Erste Hålfte.

Wien 1874.

Het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen fe

Batavia.

181. Notulen van de Vergaderingen. Deel XII, N*' 1— 3. Bata-

via 1874.

182. Tijdschrift voor indische Taal-, Land- en Volkenkunde.

Deel XXI. AQ. 3—4 Deel XXII. Afl. 1-3. Batavia

1874.

The Oeological Survey of India, Calcutta.

183. Palæontologia Indica. Ser. X. Parti. Calcutta 1874. fol.

184. a. Memoirs. Vol. X. Part 2. Vol. XL Parti. Calcutta

1873 - 74.

184, h Records. Vol. VIL P. 1—4 Calcutta 1871. 4to.
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D Ohservatoire Physique Central de Russie a St.- Petershourg.

185 Annalen. 1869 & 1873. St. Pelersbourg 1874-75.

186. Rcpertorium fiir Meteorologie. B IV. H. 1. St, Peters-

burg 1874. 4to.

La Société Imperiale des Naturalistes de Moscou.

187. Bulletin. 1874. N^ 3. Moscou 1875.

The Royal Observatori/, Oreenwich.

188. Observations 1872. London 1874- 4to.

The Royal Observatory , Cape of Good Hope, Cape Town.

189. The Cape catalogue of 1159 stars etc. Cape Town 1873.

El Observatorio de Marina de San Fernando, Cddiz

190. Almanaque nåutico para 1876. Barcelona 1875. 4lo.

La Direzione del Cosmos (Sign. Ouido Cora, Via della Provvi-

detiza 17), Torino.

191. Cosmos. Vol. II. N. 7— 9. 1874. Torino. 4to.

// Real Comitato Geologico d'Italia, Roma.

192. Bollettino. 1875- N^S e 4. Roma 1875.

La Societa Entomologica Iialiana, Firenze.

193. Bullettino. Anno VII. 1875. Trimestre I. Firenze 1875.

La Societa Italiana di Antropologia e di Etnologia, Firenze.

194. Archivio. Vol. V. Fase. 1. Firenze 1875.

La Societa Adriatica di Scienze Naturali in Trieste.

195. Bollettino 1875. Nro. 3. Trieste 1875.

M. E. Hébert, Professeur h la Faculté des Sciences de Paris.

196. Description du bassin d'Uchaux, par MM. E. Hébert el

Toucas. Avec un appendice paléontol,, par MM. Hébert

el Munier-Chalmas. (Ann. des Se. géol. T. VIj. Paris

1875.

La Société Botanique de France, Paris.

197. Bulletin. T. XXI. J874. Bevue bibliogr., E. Paris.
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Il Professore Paolo Volpicelli, lioma.

198. Soluzionc, mediaiilc la georaelria di siluazionc, dol problema

relalivo alle corse del Cavallo sopra qualunque scaccliiere,

da P. Volpicelli. Rotna 1872. ito.

199. Sull'e[)oca della complcla cecila del Galiici, da P. V^olpi-

celli. Roma 1868.

2f)0. XI Estialti delle Memorie della Reale Accademia dci Lincei,

nieinorie di P. Volpicelli. Roma 1855— 75. 4to.

The Royal Astronomicai Societtj, London.

201. Memoirs. Vol. XL. 1874— 75. London 1874. 4to.

The Royal Geological Society of Ireland^ Dublin.

202. Journal. Vol. XIV. P. 1. 1873—74. Dublin 1874.

The Royal Society of Edinburgh,

203. Proceedings. Vol. VIII. 1873—74. No. 87—89. Edin-

burgh.

204. Transactions. Vol. XXVII. P. 2. 1873—74. Edin-

burgh. 4lo.

DObservatoire Royal de Bruocelles.

205. Annales. Avril 1875. 4to.

Die Kaiserlich Leopoldinisch-Carolinische Deutsche Akademie der

Naturforscher, Dresden.

206. Nova Acta. T. XXXVI. Oresden 187.3. 4to.

207. Leopoldina. Heft 7— 9. Dresden 1871—74. 4to.

Die Koniglich Freussische Ahademie der Wissenschaften zu Berlin.

208. Monatsbericht. Februar 1875. Berlin 1875.

Die Astronomische Gesellschaft, Leipzig.

209. Vierteljahrsschrift. Jahrg. X. H. 1. Leipzig 1875.

Hr. Gymnasiallehrer Katter, Putbus.

210. Entomologische Naehrichtcn. 1875. No 5— 9. Putbus

Das Konigliche Christianeuvi in AUona.

211. Cericht. 1873—74 & 1874— 75. Altona 1871—75. 4to.

3
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UI. R. Societa Agraria di Gorizia.

:212. Alli e Memorie. 1875. N. 7 e 8.

Det Danske Meteorologiske Institut, Kjøhenhavn.

213. Bulletin méféor. Avril 1875. — Vejroversigl Marts 1875.

Det AstronomisJce Ohservatorium i Kiel.

214. Astrononiische Nachrichlen. Nr. 2034—2037.

Afgivet umiddelbart til Bibliotheket den 17"*® Juni.

Fra:

TJ. S. Covwiission of Fish and Fisheries, Washington.

215. Report. 1872— 73. Part II. Washington 1874.

U. s. Department of Agriculture, Washington.

216. Reports. 1872 & 1873. Washington 1874.

The Essex Institute, Salem, Massachusetts.

217. Bulletin. Vol. VI. Pages 1—206. Salem 1874—75.

TJ. S. Geological Survey of the Territories, F. V. Hai/den,

TJ. S. Geologist-i7i- Charge, Washington.

218. Annuai Report. 1873. Washington 1874.

219. Birds of the Northwest. Washington 1874.

220. Lists of elevations west of the Mississippi River. S** Ed.

Washington 1875.

221. Report. Vol. VI. The cretaceous Flora, by Leo Lesquereux.

>Vashington 1874. 4to.

222. Catalogue of the publications of the Geol. Survey of the

Territories. Washington 1874.

The Public Library of Chicago.

223. Annuai Reports, 1873—74. Chicago 1873—74.

The American Association for the Advancement of Science, Salem,

Mass.

224. Proceedings. 22" Meeting, 1873. Salem 1874.
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The Museum of Comparative Zoology , Harvard Colletje
, Cam-

bridge, Mass.

225. Comtncmoralive nolicc of Louis Agassiz, by Th. Lyman.

(Am. Acad. Arts (G; Se. 1873).

Engineer Department, U. S. Army, Washington.

22fi. Important physical features cxhihited in tlie vallcy of tlie

Minnesota Uivcr, by G. K. VVarren. Washington 1874,

The Bvffalo Society of Nalurnl Sciences, Bufalo, N. Y. State.

227. Bulletin. Vol. II. N'' 3. Buffalo 1874.

The Wisconsin Academy of Sciences, Arts and Letters, Madison,

Wisc.

228. Transactions. Vol. II. 1873—74. Madison 1874.

The Board of Public Education of Philadelphia.^ Pennsylvania.

229. 55"' Annual Report. Philadelphia 1874.

The Academy of Science of St. Louis., Missouri.

230. Transactions. Vol. III. N« 2. St. Louis 1875.

Prof. James B. Dana and B. Silliman, Nev) Haven, Conn.

231. The American Journal of Science and Arts. S'^ Series.

Vol. VIII. No. 47—48. Vol. IX. .No. 49—52. New

Haven 1874— 75.

Professor Alexander Agassiz, Cambridge, Mass.

232. Embryology of the ctenophorae., by A. Agassiz. Cambridge

1874. 4lo. (Mern. Am. Acad. A. & Se. X, 3).

U. s. Naval Observatory, Admiral Sands Superintendent, Wash-

ington.

233. Observations, 1872, Washington 1874. 4to.

The Smithsonian Institution, Washington.

234. Annual Report, 1873. Washington 1874.

235. Rain-chart of the U. States. 2 Copies.

236. Outlines of penology, hy J. R. Chandler. Philadelphia 1875.

237. Journal of prison discipline and philanthropy. January

1875. New Series N" 14. Philadelphia 1875.
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238. Congressional directory. 2" Ed. Washington 1875.

Die Konigliche Ahademie der Wissenschaften zu Berlin.

239. Tafeln complexer Primzahlen, berechnct von C. G. Reuschle.

Berlin 1875. 4to.

Die Kais. Kon. Central-Anstalt fur Meteorologie und Erdmagne-

tismus in Wien,

240. Jahrbiiclier. Jahrg. 1873. Wien 1875. 4to.

Die Naturjorschende Gesellschaft zu Ralle.

241. Abhandlungen. Bd. XIII. H. 2. Halle 1874. 4to.

Der Naturwissenschaftliche Verein zu Bremen.

242. Abhandlungen. Bd. IV. H. 2-3. Bremen 1874—75.

— Beilage N^ 4. Bremen 1874. 4to.

M. Engene MarcJmnd, Phamiacien, Fécamp^ Seine Inférieure.

243. Force chimique contenue dans la lumiére du soleil, parE.

Marchand. Paris 1875.

M. Alexis Jordan, Lyon.

244. Espéces végélales affines, par A. Jordan. Lyon.

La Sociedad Mexicana de Historia Nafural, Mexico.

245. La Naluraleza. T. II. N« 42—43. T. III. iV 1— 5.

Mexico 1874. 4to.

// Sign. Conte Guido Viniercafi, Ingegnere Civile, Firenze.

246. Rivista scienlifico-industriale. Aprile 1875. Firenze.

Die Kais. Kon. Geologische Eeichsanstalt in Wien.

247. Abhandlungen. B. VII. H 1. Wien 1875. 4to.

248. Jahrbuch. Jahrg 1875. B. XXV. Nro 1. Wien 1875. 4to.

249. Verhandhingen' 1875. Nr. 1— 5. 4to.

Die Mediciniscli-Naturwissenschaftliche Gesellschaft zu Jena,

250. Zeitschrift. B. IX. H. 2. Jena 1875.

Die Phtjsihalisch-Medicinische Gesellschaft in Wiirzhnrg.

251. Verhandlnngen. Xeue Folge. B. VIII. H. 3— 4. Wiirz-

biirg 1875.
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La Société Entomologique de Belgique, a Bruxelles.

252. Complo-rcndu. Serie II. N" 12.

M. Féli'x Plateau
j Frofesseur a VUniversité de Gand.

253. Reclierches sur les phéiiomcnes de la digestion chcz les

insectes, par F. Mateaii. Bruxelles 1874. 4lo. (Méni.

de I 'Ae. R. do Belg. t. XLI).

La Soctété des Sciences Physiques et Naturelles de Bordeaux.

254. Mémoires. Tome X. 2*^ Caliier. Bordeaux 1875.

il/, le Professeur E. Begel, St. Pétershourg.

255. AUioruin adliuc cognitorutn nionographia. Auctore E. Regel.

Petropolis 1875.

Der Naturwisseuschaftliche Verein fur Sachsen und Thuringen

in Ilalle a. d. S.

256. Zeitschrift fiir die gesamralen Naturwissenschaflen. Neue

Folge. 1874. B. X. Berlin 1874.

Il Sign. P. Cornaglia, Tngegnere del Genio Civile, Torino.

257. Sulla verificazione degli apparecchi lenticolari per fari, stu-

dio di P. Cornaglia. Torino 1874.

Det Danske Meteorologiske Institut, Kjøbenhavn.

258. Vejroversigt. April 1875.

Det Astronomiske Ohservatorium i Kiel.

259. Astronomische Naehrichten. Nr. 2038—2040.

Afgivet umiddelbart til Bibliotheket den 24^^ August.

Fra

:

UÅcadémie Imperiale des Sciences de St.-Pétershourg.

260. Mémoires. Serie VII. T. XXI. N«" 6—12. T. XXII.
NOS i__3. St.-Pétersbourg 1874— 75. 4to.

261. Bulletin. T. XIX. N«' 4— 5. T. XX. N"^ i— 2. St.-Pélers-

bourg 1874. 4to.
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La Société Imperiale des Naturalistes de Moscou.

262. Bulletin. 'J874. N« 4. Moscou 187.5.

Das Meteorologische Observatorium der KaiserlicJien Unioersitåt

Dorpat.

268. Meteorologische Beobachtungen, 1874. Dorpat 1875. 4lo.

Le Professeur E. Begel, St.-Pétersbourg.

264. Descriptiones plantaruni novanim. Fase. III. Auctore E.

Regel. Petropolis 1875.

Het KoninMijk Nederlandsch Ministerie van Binnenlandsche

ZaTcen, s'Gravenhage.

26.5. Pinacographia door S. C. Snellen van Vollenhoven. AQ. 1.

'S Gravenhage 1875. 4to.

L' Observatoire Royal de Bruxelles,

266. Annales. Janvier— Mars 1874. Mai

—

Juillet 1875. 4to.

La Société Entomologique de Belgique, Bruxelles.

267. Comptes-rendus. Serie II. N" 1.3— 14.

The Peabodij Insiitute of the City of Baltimore^ Marijland.

268. Eighth annual Report. Baltimore 1875.

The Zoological Societij of Philadelphia^ Penns.

269. Third annual Report. Philadelphia 1875.

The Zoological Society of London.

270. Transactions. Vol. IX. P. 1—3. London 1875. 4to

271. Proceedings. 1874. Part 4. 1875. P. 1. London 1875.

La Société Botanique de France, Paris.

272. Bulletin. T. XXII. 1875. Revue bihliogr. A.

La Société des Sciences Physiques et Naturelles de Bordeaux.

273. Mémoires. T. X. Titre, tables etc. Bordeaux 1875.

La Societh Entomologica Italiana, Firenze.

274. Buliettino. Anno Vll"». Trimestre II. Firenze 1875.

Il Real Comitato Geologico d'ltalia, Roma.

275. Bollettino. 1875. N« 5 e 6. Roraa 1875.



23 Bogliste 1875.

La Societh Geografica Italiana, Romu.

27(i. Bullelliiio. Vol. XII. Fase. 3—7. Homa 1875.

11 Sign. Conte Guido Vintercati, Ivgegnere Civile, Firenze.

277. Uivisla scioritifico-iiidustrialc. Maggio 1875. Firenze,

11 Signor lacopo Mensini, Firenze.

278. I.a spia sismica, da 1. Mensini. Firenze 1875.

La Sociedad de Geografia y Estadistica de la Eeptiblica Mexi-

cana, Mexico.

279. Bolelin. Tercera época. T. II. N. I y 2. Mexico 1875.

La Societa Adriatica di Scienze Nuturali in Trieste.

280. Bolletlino. 1875. Nro L Trieste 1875.

Die Koniglich Bdhnn'sche Gesellschajt der Wissenschaften in Prag.

281. Abhandinngen. VI'« Folge. B. 7. Prag 1875. 4to.

282. Silzungsberichte. 1874. Prag.

Die Koniglich Bagerische Akademie der Wissenschaften zu Miinchen.

283. C. Bursian: Der religiose Charakter des griechischen Mythos.

Miinchen 1875. 4to.

284. L. Radlkofer: Serjania. Miinchen 1875. 4lo.

285. Silzungsberichte. 1875. Phiios.-philol.- und hist. Classe.

B 1. H. 1—2. — Math.-phys. Classe. H.l. Munchen 1875.

Die Astronomische Gesellschajt, Leipzig.

286. Vierteijahrsschrift. Jahrg. X. H. 2. Leipzig 1875.

Die Koniglich Prenssische Akademie der Wissenschoften zu Berlin.

287. Monalsberichte. Marz tt April 1875. Berlin 1875.

Die Naiurforschende Gesellschaft in Danzig.

288. Schriften. Neue Folge. B. 3. II. 3. Danzig 1874.

M. Victor Chatel, a Valcongrain^par Aiinay-sur-Odon (Calvados).

289. Dégåls causés par les Acarus, p. Victor Chatel. Caen 1875.

The Scottish Meteorological Society, Edinburgh.

290. Journal. New Series. N«^ XLIII—XLVI. Edinburgh 1875.
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Het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen

te Batavia.

291. Tijdsclirift voor indische Taal- , Land- en Volkenkunde.

Deel XXI. Aflev. 3—4. Deel XXII. Afl. 1— 3. Ba-

tavia 1874.

292. Notulen van de Vergaderingen. Deel XII. 1874. No 1— 3.

Batavia 1874.

L'I. R. Societa Ågraria di Gorizia.

293. Atti e Memorie. 1875. N. 9— 14.

Del Danske Meteorologiske Institut, Kjøhenhavn.

294. Bulletin météor. du Nord. Mai

—

Juillet 1875. — Maa-

nedsoversigt. Maj & Juni 1875.

Librairie Gauthier- Villars, Quai des Augustins, 55. Paris.

295. Bulletin. IV" Trimestre 1875.

Det Astronomiske Observatorium i Kiel.

296. Astronomische Nachrichten. Nr. 2041—2050, samt Titel

og Register til 85"*'' Bind.

I Mødet den S^^ Oktober

fremlagdes fra

:

Societatea Academica Romana, Bucuresci.

297 Annalile. T. 1-7. Bucuresci 1869-1874.

298. Tim. Cipariu: Gramatec'a limbei Romane. Parlea 1. Ana-

litica. Bucuresci 1870.

299. Operele principelui Demelriu Cantemiru. T. 1. Descriplio

Moldaviæ. Bucuresci 1872.

.300. A. T. Laurianu si J. C. Massimu: Dictionariulu limbei

Romane. T. 1. A— H. Bucuresci 1873.

VAcadémie des ISciences et Lettres de Montpellier.

301. Mémoires. Section de Leftres. T. V. Fase. 4. — Seclion

des Sciences. T. VIII. Fase. 2. — Section de Médecine.

T. IV. Fase. 6. Montpellier 1872-73.
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La Société Nationale des Sciences Naturelles de Cherbourg.

302. Mémoires. T. XVIII. Paris 1874.

The Lords Commissioners qf tlie Admiralty ^ London.

303. Manual and Instruclions for Ihc Arctic Expcdilion. Lon-

don 1875.

The British Association for the Advancement of Science^ London.

304. Keport of llie 44"' meeting, held at Belfast 1874. Lon-

don 1875.

La Direzione del Cosmos (Sig7i. Guido Cora, Via Provvidenza

17)^ Torino.

305. Cosmos. Vol. III. 1875. N« 1. Torino. 4lo.

Hr. Elling Carlsen., Tromsø.

306. Optegnelser fra den esterrigsk- ungarske Polarexpedilion

(1872—1874) ved E. Carlsen. Tromso 1875.

Universitetet i Lund.

307. Års-Skrift. T. X. 1873. Lund 1873-74.

308. Universitets-Bibliotekets Accessions-Katalog, 1874. Lund

1875.

Hr. Prof. Dr. Tornherg, 'Selskabets udenl. Medlem^ Lund.

309. Quellenbeilrage zur Geschichte der Kreuzziige, von Rcinh.

Rohricht. Berlin 1875. 4to.

Die Kais. Kbn. Oeologische Beichsanstalt in Wien.

310. Jahrbuch. Jahrg. 1875. B. XXV. N" 2. Wien 1875. 4to.

311. Verhandlungen. 1875. N" 6— 10. Wien. 4to.

Die Kais. Konigliche Stemwarte zu Prag.

312. Beobacblungen im Jahre 1874. Jabrg. 35. Prag 1875. 4to.

Der Verein fiir Kunst und Alterthum in Ulm und Oherschwaben.

313. Verhandlungen. Neue Reibe. Heft 7. Ulm 1875. 4to.

Die Kbniglich Bayerische Akademie der Wissenschafien zu Munchen.

314. Sitzungsberichte. Philos.-philol. und hist. Classe. 1875.

B. I. H. 3. Munchen 1875.
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Die Medicinisch-Naturwissenschaftliche Gesellschaft zu Jena.

315. Zeitschrift. B. IX. (N. F. B. II). H. 3. Jena 1875.

Die Astronomische Gesellschaft, Leipzig.

316. Vierteljahrsschrift. Jahrg. X. H. 3. Leipzig 1875.

M. Delesse, Professeur a VÉcole des Mines et a VÉeole Nor-

male, Paris.

317. Carte hydrologique du departement de Seine-et-Marne,

exéculée par M. Delesse. Paris 1864— 1875.

La Société Entomologique de Belgique, Bruxelles.

318. Comple-rendu. Serie II. N" 15- 1875.

Det Danske Meteorologiske Institut i Kjøbenhavn.

319. Maanedsoversigt. Juli «fc August 1875. Bulletin méléor.

du Nord. Aoiit 1875.

Die Koniglich Preussische Akademie der Wissenschaften zu Berlin.

320. Monalsbericht. Mai 1875. Berlin 1875.

Die Gesellschaft fur Schl.-Holst.-Lauenhurgische Geschichte, Kiel.

321. Zeitschrift. B. V. Schluss-Heft. Kiel 1875.

322. Quellensammlung. B. IV. H.- 2. Kiel 1875.

323. Urkundensammlung. B. IV. Fase. 2. Kiel 1875. 4to.

La Sociedad Mexicana de Historia Natural, Mexico.

324. Informe rendido en la junta general del dia 28 de Enere

de 1875. Mexico 1875. 4to.

325. La Naturaleza. T. III. Entregas 6— 14. Mexico 1874—75.

Hr. Professor Kronig, Berlin.

326. Das Dasein Goltes und das Gluck der Menschen, von Prof.

Rronig. Berlin 1874.

U Observatoire Royal de Bruxelles.

327. Annales. 1874, Avril <fc Mai. 1875, Aout.

Librairie Gauthier-Villars^ Quai des Augustins, 55, Paris.

328. Bulletin. 1875. 1.
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VI. R. Societh Agraria di Oorizia.

329. Atli c Memoric. 1875. N. 15 *fc 16.

Det Astronomiske Observatorium i Kiel.

330. Aslronomische Nachrichlen. Nr. 2051—2055.

I Mødet den 22^« Oktober
fra

:

El Museo Publico de Buenos Aires.

331. Anales. Entrega XII™\ Buenos Aires 1870—74. 4to,

La Acadeynia Nacional de Ciencias Exactas existente en la Uni-

versidad de Cordova^ Buenos Aires.

832. Bolelin. Enlregas II— IV. Buenos Aires 1874—75.

De Direciie van Teylers Stichting te Haarlem.

333. Verhandelingen, uitgegeven door Teyler's tweede Genoot-

schap. St. I—XXV; St. XXVI, 1—9; St. XXVII—XXVIII.
1781-1866. 4to. — Nieuwe Reeks. Deel 1. 1873. 8«.

Haarlem.

De Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen fe Haarlem.

334. Archives néerlandaises. T. XX. Livr. 1— 3. La Ilaye

1875.

Het Provinciaal Utrechtsch Genootschap van Ktmsten en Weten-

schappen.

336. Verslag van het verhandelde in de alg. vergadering 1874.

Utrecht 1874.

336. Aanteekeningen van het verhandelde in de sectie-vergade-

ringen 1874- Utrecht 1874.

337. Dr. Acquoy: Het kloosler te Windesheim. Deel I. Utrecht

1875.

Ret Koninklijk Nederlandsch Meteorologisch Instituut te Utrech

338. Jaarboek voor 1874. Jaargang26. Utrecht 1875. Fol. obl.

339. Les courants de la mer et de l'atmosphere, par Dr. Buijs-

Ballot. Bruges.
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Universitetet i Leiden.

340. Annales 1870—71. Lugduni-Batavorum 1875. 4to.

La Société Vaudoise des Sciences Naturelles, Lausanne.

341. Bulletin. 2« S. Vol. XIII. N« 74. Lausanne 1875.

William A. ConMin, Director of the Menagerie of New York.

342. Report for the year ending May .31'' 1873.

Il Real Comitato Oeologico d'Italia, Roma.

343. Bolleitino. 1875. N« 7 e 8- Roma 1875.

The Royal Geographical Society of London.

344. Journal. Vol. XLIV. 1874. London.

345. Proceedings. Vol. XIX. Nos. 3—6. London 1875.

The Oeological Society of London.

.346. Quarterly Journal. Vol. XXXI. Part 2. No. 122. Lon-

don 1875.

The Meteorological Committee of the Royal Society of London.

347. Report for 1874. London 1875.

.348. Quarterly Weather-Report. 1873, P. 4. 1874, P. 1.

London 1875. 4to.

349. Instructions in the use of meteorological instruments.

London 1875.

11 Signor Francesco Orsoni, Noto.

350. I microfiti ed i microzoi della chimica organica, da F.

Orsoni. Noto 1875. Fol.

La Société Botanique de France, Paris.

351. Bulletin. T. XXII. 1875. Revue bibliogr,, B. — T, XVIII.

1871. Table alphabétique. Paris.

Die Kbn. Preussische Ahademie der Wissenschaften zu Berlin.

352. Abhandlungen 1874. Berlin 1875. 4to.

Die Universitdt zu Kiel.

353. Schriften. 1874. Bd. XXI. Kiel 1875. 4to.



29 Bogliste 1875.

Die Covimission zur wissenschaftlichen Untersuchung der Deutschen

Meere^ in Kiel.

354. Jahrcshcricht fiir 1872—73. Berlin 1875. Fol.

Der Natunoissenschaftliche Verein fur Schlesivig- Holstein , Kiel.

355. Schriftcn. I. H. 3. Kiel 1875.

L'I. R. Societå Agraria di Gorizia.

^m. Alli e Memorie. 1875. N. 17 «t 18.

Det Danske Meteorologiske Institut, Kjøbenhavn.

.357. Meteorol. Aarbog for 1873. Kjøbenhavn 1874. — Bulletin

raétéorol. du Nord. Sept. 1875.

Mr. Bernard Quaritch, Bookseller, i5 Piccadilly, London.

358. En Bogkatalog.

Det Astronomiske Observatorium i Kiel.

359. Astronomische Nachrichten. Nr, 2056.

I Mødet den 5*® November
fra:

La Société Imperiale des Naturalistes de Moscou.

.360. Bulletin. 1875. N^ 1. Moscou 1875.

Baron Bernh.von Koehne, Selskabets iidenl. Medlem, St. Petersborg.

361. Catalogue de la Galerie des tableaux de l'Ermitage Im-

perial. Il« Éd. Vol. II. Saint-Pétersbourg 1870.

362. Le teraple de Jupiter capitolin d'aprés les médailles, par

B. de Koehne. (^Revue de la Numismalique beige, 5® S.

T. II.).

Die Kbniglich Preussische Akademie der Wissenschaften zu Berlin.

36.3. Monatsbericht. Juni 1875. Berlin 1875.

U Observatoire Eotjal de Belgique, Bruxelles.

364. Annales. 1874, Juin-AoiJt. 1875, Septembre. 4to.

M. Luciano Cordeiro, de VInstitut de Co'imbra, Lisbonne.

365. De la découverte de l'Amérique
,

par L. Cordeiro. Lis-

bonne 1876.
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La Societh Adriatica di Scienze Naturali in Trieste.

366. Bollcltino. 1875. Nro. 5. Trieste 1875.

La Société Khédiviale de GéograjjJiie^ Alexandrie d'Égypte.

367. Statuts de la Société. Alexandrie 1875.

368. Discours d'inauguration de M. Schweinfurth. Alexandrie

1875.

Det Danske Meteorologiske Institut, Kjøbenhavn.

369. Vejroversigl. September 1875. Fol.

Det Astronomishe Observatorium i Kiel.

370. Astronomische Nachrichten. Nr. 2057—2061.

I Mødet den 19^^^ November
fra

:

11 Reale Istifufo Veneto di Scienze, Lettere ed Årti, Venezia.

371. Atti. Serie IV. T.III. Disp. 10. — Serie V. T.I. Disp. 1—6.

Venezia 1873—75.

La Societh Italiana di Antropologia e di Etnologia, Firenze.

372. Archivio. Vol. V. Fase. 2. Firenze 1875.

X« Reale Accademia delle Scienze di Torino.

373. Atti. Vol. X. Disp. 1—8. Torino 1874—75.

11 Regio Osservatorio delV Universith di Torino.

374. Bollelino meteorologico ed astronomico. 1873. Torino

1875. Fol. obl,

Za Societh Entomologica Italiana, Firenze.

.375. Bullettino. Anno VII. Trimestre III. Firenze 1875.

U. S. Department of the Interior, Washington.

376. Elliot Coues:Geomys and Thomomys. Washington 1875. 4to.

Die Koniglich BoT/erische Akademie der Wissenschaften zu Munchen.

377. Sitzungsberichte. Philos.-philol.-hist. Classe. 1875. B. II.

H. I. Munchen 1875.
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Der Naturxoissenschaftliche Verei'n fiir Sachsen und Thiiringen in

Halle o. d. S.

378. Zoitsclirift fiir die gesammten Nalurwisscnsrhaftcn. Neiie

Folge. 1875. Bd. Xf. Herlin 1875.

Die Medicinisch-Naturwissenschaftliche Gesellsckaft zu Jena.

379. Zeilschrift. Bd. IX (N. F. Bd. II), H. 4. Jena 1875.

La Société de Physique et d'Histoire Naturelle de Geneve.

380. Mémoires. T. XXIV. Parlie 1«. Geneve 1874—75. 4to.

Det Astronomiske Observatorium i Kiel.

381. Astronoraische Nachrichlen. Nr. 2062—2063.

I Mødet den Q^^^ December
fra

:

Det Kgl. Norske Frederiks Universitet i Kristiania.

382. G. O. Sars: Researches on Urisinga coronata- Christiania

1875. 4to.

383. J. W. Muller: Transfusion und PIcthora. Christiania 1875.

384. C. P. Caspari: Quellen zur Geschichte des Taufsymbois

und der Glaubensregel. III. Christiania 1875.

385. H. Siebke: Enumeratio insectorunn norvegicorum. Fas. II.

Christiania 1875.

386. F. C. Schubeler: Die Pflanzenwelt Norwegens. Specieller

Theil. Christiania 1875. 4lo.

387. Universitetels Aarsberetning for 1874. Christiania 1875.

388. To Forelæsnings-Fortegnelser for 1875. 4to.

389. Universitets- og Skole- Annaler. 3'^'« R. XIII. H. 3 —

t

Christiania 1875.

Videnskabs-Selskabet i Kristiania.

390. Forhandlinger for 1874. Christiania 1875.

391. R. Collett: Norges Fiske. (Tillægsh. til Nr. 390). Chri-

stiania 1875.

Den Fysiografiske FQrening i Kristiania.

392. Nyt Magazin for Naturvidenskaberne. B. XXI. H. 1—2.
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Det Kgl. Norske Vide?! skåbers-Selskab i Throndhjem.

393. Skrifter i det 19''« Aarh. B. VIII. H. 1—2. Thrond-

hjem 1875.

394. Aarsberetning for 1874. Throndhjem 1875.

395. A. Blylt: Norges Flora. 11. H. 1—2. Christiania 1874.

Kongliga Svenska Vetenskaps Akademien i Stockholm.

396. Handlingar. Ny Foljd. B. XII. 1873. Stockholm 1873—
1875. 4lo.

397. Bihang till Handl. B. I. 11.2. B. II. H, 1— 2. Stock-

holm 1873-75.

398. Ofversigt. 1873—74. Årg. 30—31. Stockholm 1873—75.

399. Lefnadsteckningar. B. I. H. 3. Stockholm 1873.

400. Fregatten Eugenies resa omkring Jorden. 1851— 53.

H. 13—14. (Fysik). Stockholm. 1858—74. 4to.

401. Minnesteckning ofver J. A. v. Hartmansdorff af H. Ha-

miiton. Stockholm 1872.

402. Weleorologiska lakttageiser. B. XII— XIV. 1870— 72.

Stockholm. 1872-74. Fol. obl.

403. Fries: Icones selectæ £/t/menom!/cef«m nondum delineatorum.

H. VII— X. Fol.

404. I.edamoter 1872, 1874, 1875.

The Linnean Society of London.

405. Transaclions. Vol. XXIX. P.

— Second Series. Zoology.

Vol. I. P. 1. London 1874-

406. Proceedings 1873— 74. London 1874.

407. Journal. Zoology. Vol. XII. Nos. 58— 59. Botany.

Vol. XIV. Nos 77—80. London 1S74—75.

408. Additions to the Library, 187.3--74.

La Reale Accademia de.lla Crusca, Firenze.

409. Atti. Firenze 1875.

Il Real Comitato Geologico d'Italia, Roma.

410. Bollettino. 1875. N*' 9 e 10. Roma 1875.

ia Societa Oeograjica Italiana, Roma.

411. Bollettino. Vol. XII. Fase. 8—9. Roma 1875.

3.
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Le Jardin Imperial de Botavique h tSf.- Petersbourg.

412. Dullclin, T. 111. I.ivr. 2. Sl.-l»ctcrsl)ouig JS75.

La Société Entomologique de BeUjique, Bruxelles.

41.-}. Compte-rondii. Serie II. N*^ 16— 17. Bruxelles.

M. A. Preudhornme de Borre, Conservateur du Musée d' Histoire

naturelle de Bruxelles.

414. La possibililé de la naturalisation de la Leptinolarsa de-

cemlineata^ par A. Preudhornme de Borre. (Ann. Soc.

Entom. de Belgiquc.)

L" Observatoire Royal de Belgique, Bruxelles.

415. Annales. Sept. 1874. Oct. 1875.

La Société Botanique de France.^ Paris.

416. Bulletin. T. XXII. 1875. Comptes rendus des seances,

1. Paris.

Prof. Heinr. Plandelmann, Kiel,

417. Die prahistorische Archaologie in Schleswig-Holstein , von

Handelrnann. Kiel 1875. (Nalurw. Verein).

Det Danske Meteorologiske Instilut., Kjøhenhavn.

418. Bulletin météorologique du Nord. Oclobre 1875. — Vejr-

oversigt, Okt, 1875.

Det Astronomiske Observatorium i Kiel.

419. Astrortomische Nachrichten. Nr. 2064.

I Mødet den 17*^® December
fra

:

The Smithsonian Institution, Washington.

420. List of foreign correspondents. 4"" Ed. Washington 1872.

The Academy of Science of St. Louis., Missouri.

421. Transactions. Vol III. No 2. St. Louis 1875.

The Boston Society of Natural History, Boston, Mass.

422. Memoirs. Vol. II. P. 3. Nos. III—V. P. 4. No. I.

Boston 1874—75. 4to.

5
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423. Proceedings. Vol. XVI. P. 3—4. Vol. XVII. P. t—2.

Boston 1871—75.

424. JotTries Wyinan, memorial meeting, Oct. 7 1874.

The American Philosophical Socieit/, for promoting useful know-

ledye, Philadelphia, Penns.

425. Transactions. Vol. XV. New Series. P. 2. Philadelphia

1875. 4lo.

426. Proceedings. Vol. XIV. Nos. 93 & 94. Philadelphia

1874-75.

John. N. Stockioell, M. A., Philadelphia, Penns.

427. Theory of the Moon's motion, by J. N. Stockwell. Phila-

delphia 1875. 4to.

The Orleans County Society of Natural Sciences.^ Mac Indoés

Fads, Vermont.

428. Archives of Science. Vol. I. Nos. (5— 7. 1873—74.

The Acadenvj of Natural Sciences of Philadelphia, Penns.

429. Proceedings. 1874. P. i—3. Philadelphia 1874— 75.

The American Academy of Arts and. Sciences, Boston, Mass.

430. Proceedings. New Series. Vol. II. Boston 1875.

The Biiffalo Society of Natural Sciences, Bitffalo, N. Y.

431. Bulletin. Vol. II. No. 4. Buffalo 1875.

The American Association for the Advancement of Science, Sa-

lem, Mass.

432. Proceedings. 23"* Meeting, 1874. Salem 1875.

Charles Pichering.^ M. D., Salem, Mass.

433. The geographical distribution of animals and platils by

Ch. Pickering. Boston 1854. 4to.

U. S. Department of Agriculture, Washington.

434. Monlhly reports for 1874. Washington 1875.
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Professors James Ih Dana^ B. Silliman and F. S. Dana^ New
Haven, Conn.

435. Tlic American Journal of Science and Arts. S** Series.

Vol. IX. Nos. 53— 54. Vol. X. Nos. 55— 58. New

Haven 1875.

Office of the U. S. Oeological Survey of the Territories, Dr. F.

V. llayden, U. S. Geologist, Washington I). C
436. Bulletin- Nos. 2— 3. Second Series. VVashinglon 1875.

437. Catalogue of the puhiications of the Survey. Washington

1874.

438. (ieographical and geological surveys west of the Missis-

sippi, lieport lo the House of Represenlalives No. 612,

43'' Congress, 1"' Session,

The Adirondack Survey Office, Superintendent Verplanck Colvin,

Esq. Albany, N. Y.

439. Report for 1873. Albany 1874.

The Commissioners of State Parks of the State of New York,

Albani/.

440. First arinual report. Albany 1874.

Dr. Lawrence Smith, Philadelphia.

441. Descriplion d'une masse de fer méléorique, dont on a

observé la chute dans le sud de i'Afrique en 1862 el Re-

marques sur Venstatite p. L. Smilh. 4lo (Complcs rendus

de l'Acad. des Se. de Tlnsl. de France).

Il Reale Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Årti, Venezia.

442. Memorie. Vol. XVIII. P. 3. Venezia 1875. 4to.

443. Atti. T I". Serie V'^ Disp. 7— 9. Venezia 1874— 75.

U. S. War Department, Surgeon-GeneraVs 0^'ice, Washington.

444. Hygiene of Ihe U. S. Army. Washington 1875. 4lo.

Het Koninklijk Nederlandsch Ministerie van Binnenlandsce.

Zahen, 's Gravenhaye.

445. Pinacographia, door Snelien van Vollenlioven. P.ll. Afl. 2

'sGravenhage 1875. 4lo.
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Hr. Professor Albert B. V. Muller-Eauenfels, Graz.

446. Die Gesetze der Kometen, von Miiller-Hauenfels. Graz 1875

Hr. Baron B. r. Koehne, Selsk.s udenl. Medlem, 8t. Petersborg.

447. I.e monete ossidionali di Brescia, da B. di Koehne,

Pietroburgo 1874.

448. Le nionnaies génoises de Kaffa, par B. de Koehne. (Re-

vue beige de numism. 1875).

Tlie Royal Oeographical Society af London.

449. Proceedings. Vol. XIX. No. 7. London 1875.

The Oeological Society of London.

450. The quarlerly Journal. Vol. XXXI. P. 3. No. 123.

London 1875.

La Société Ivdusirielle et Agricole d' Angers.

451. Bulletin. 1875. 1«' Trimesfre. Angers 1875.

The Boyal Irish Academy, Dublin.

452. Transactions. Vol. XXV. Science. Nos. X—XIX. Dublin

1875. 4to.

45.3. Proceedings. Nol. il. Serie II. Nos 1— 3. Dublin 1875.

Kongliga VetensJcaps- Societeten i Upsala.

454. Nova Acta. Seriei terliæ, Vol. IX, Fase. II. Upsaiiæ

1875. 4to.

455. Bulletin météorologique mensuel de l'Observatoire de l'Uni-

versité. Vol. VI, 1874. Upsal 1874—75. 4to.

Il Sign. Con fe Gindo Vimercati, Lngegnere Civile, Firenze.

456. Rivista scientilico- induslriale. Giugno e Agoslo— Ottobre,

1875. Firenze 1875.

La Direzione del Cosmos (Sign. Guido Cora, Via della Provvi-

denza 17), Torino.

457. Cosmos. Vol. II. 1874. X—XI— XII. Torino 1875. 4lo.

Hr. Professor M. de Vries, Amsterdam.

458. '/tfiffUQ. Bijdrage van M. de Vries. Amsterdam 1875.

(Kon. Akad. Versl. en Meded., Letlerkunde, 2''^ R. D. 5.)-
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La Société Entomologique de Belgiqiie^ Bruxelles.

459. Compte-rcndu. Série II. N" 18. 1875.

Die Koniglich Bayerisclie Akademie der Wissenschaften zuMunchen.

460. Silzungsberichte. Malh.-phys. CI. 1875. H. 2. Miinchen.

Die K'on. Freussisclie ATcademie der Wissenschaften zu Berlin.

461. Monalsbericht. Juli— August 1875. Berlin 1875.

Die Schlesische Gesellschaft fiir Vaterlåndische Cultur, Breslau.

462. 52''" Jahresbericht. Breslau 1875.

463. Fest-Gruss an die 47"'* Versammlung deutscher Nalur-

forscher. Breslau.

Hr. Professor E. Edlund, SelsJc. udenl. Medlem, Stockholm.

464. La résistance galvanique, par F. Edlund. Stockholm 1875.

(Sv. Vet. Handl. Bih. III, 11).

Hr. Dr. F. Katter^ Gymnasial-Lehrer in Puthus.

465. Entomologische Nachrichten. Jahrg. I. N° 10— 24. Put-

bus 1875.

Die Medicinisch-Naturwissenschaftliche Gesellschaft zu Jena.

466. Zeitschrift B. X. (N. F. B. III). Supplement. Jena 1875.

M. A. Lefevre. Libraire, Quai des Grands-Augustins, 47, Paris.

467. Catalogue A° 9. Nov. 1875.

M. Bernard Quaritch, Bookseller, 15 Piccadilly^ London.

468. En Bogkatalog.

Det Astronomiske Observatorium i Kiel.

469. Astronomische Nachrichten. Nr. 2065—2067.
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(Fortsættelse af Boglisten for 1875.)

Oversigt

de lærde Selskaber, videnskabelige Anstalter
og offentlige Bestyrelser, fra hvilke det K. D. Viden-

skabernes Selskab i Aaret 1875 har modtaget Skrifter

samt

alfabetisk Fortegnelse over de Enkeltmænd, der i samme Tids-

rum bave indsendt Skrifter til Selskabet, Alt med Henvisning

til foranstaaende Boglistes Numere.

Danmark

Generalstabens topografiske Afdeling, ved ChefePj Hr. Oberst Kling-

sey. Nr. 24.

Det Danske Meteorologiske Instilut, Kjobenhavn. Nr. 25, 51, 65,

80, 107. 134, 163, 213, 258, 294, 319, 357, 369, 418.

Norge.

Det Rgl. Norske Frederiks L'niversilet i Kristiania. Nr. 382—389.

Videnskabs-Selskabet i Kristiania. Nr. 390, 391.

Den Fysiografiske Forening i Kristiania. Nr. 392.

Det Kgl. Norske Videnskabers-Selskab i Throndhjcm. Nr. 393— 395.

S V e r i g

.

Kongliga Svenska Velenskaps-Akaderaien i Stockholm. Nr. 396— 404.

Byrån for Sveriges Geologiska Undersokning, Stockholm. Nr.54— 56.

Kongliga Vetenskaps-Societelen i Upsala. Nr. 11, 12, 454, 455.
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Universilelet i Lund. Nr. 307, 308.

Kongliga Vclenskaps orh Vilterhets Samhalle, Goleborg. Nr. 130.

Kusland.

L'Académie des Sciences de Sl.-Pélersbourg. Nr. 260, 261.

Le Jardin Imperial de Bolanique å St.-Pétersbourg. Nr. 124, 412.

L'Observaloire Ccnlral Nicolas, Sl.-Pétcrsbourg. Nr. 121— 123.

L'Observaloirc Pbysique Central de Russie å Sl.-Pétcrsbourg. Nr.

185, 186.

Finska Vetenskaps-Societelen, Helsingfors. Nr. 7— 9.

La Sociélé Imperiale des Naluralistcs de Moscou. Nr. 43, 44

187, 262, 360.

Die Dircctioii des Physikalischen Cabinetes der Kaiscriicben Uni-

versitat Dor[)al. Nr, 151, 263.

Storbritannien og Irland.

The Lords Commissioners of Ihe Admiralty, London. Nr. 303.

The Meteorological Committee of the Royal Society, London. Nr.

38, 39 a ifc b, 347—349.

The British Association for the Advancement of Science, London.

Nr. 304.

The Royal Observatory, Greenwich. Nr. 1S8.

The Royal Geogra|)hical Society, London. Nr. 148, 149,344,345,449.

The Royal Astronomicai Society of London. Nr. 201.

The Geological Society of London. Nr. 40, 41, 150, 344, 650.

The Zoologicai Society of London. Nr. 270, 271.

The Linnean Society of London. Nr. 405— 408.

The Trustees of the Radcliffe Observatory, Oxford. Nr. 147.

The Royal Society of Edinburgh. Nr: 203, 204.

The Scotlish Meteorological Society, Edinburgh. Nr. 290-

The Royal Irish Academy, Dublin. Nr. 452, 45.3.

The Royal Geologicai Society of Ireland, Dublin. Nr. 202.

Nederlandene.

Hel Koiiinklijk Ministcrie van IJinnerilatidsche Zaken, s'Gravenhage.

Nr. 265, 445.
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De Koninklijke Akademie van Wetciischappen te Amsterdam.

Nr. 120, 140-145.

De Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen te Haarlem.

Nr. 334.

De Directie van Teylers Stichling te Haarlem. Nr. 333,

Universitetet i Leiden. Nr. 340.

De Nederlandsche Botanische Verecniging le Leiden. Nr. 10.

Het Provinciaal Utrechlsch Genootschap van Kunsten en Weten-

schappen. Nr. -335—337.

Hel Koninklijk Nederlandsch Meteorologisch Instituut te Utrecht.

Nr. 338, 339.

Belgie n.

L'Académie des Sciences, des Letlres et des Beaux-Arts de Bel-

gique a Bruxelles. Nr. 83— 89.

L'Observatoire Royal de Bruxelles. Nr. 90—94, 118, 156, 205,

266, 327, 364, 415.

La Sociélé Entomoiogique de Belgique a Bruxelles. Nr. 23, 49,

64, 96, 114, 115, 158, 2.52, 267, 318, 413, 459.

Frankrig.

L'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres de l'Institul de

France, Paris. Nr. 74, 75.

La Société Botanique de France, Paris. Nr. 4, 82, 113, 197,

272, 351, 416.

La Société des Sciences Physiques et Naturelles de Bordeaux.

Nr. 95, 159, 254, 273.

La Sociélé Nationale des Sciences Naturelles de Cherbourg.

Nr. 302.

L'Académie des Sciences, Belles-Letlres et Arts de Dijon. Nr. 76.

L'Académie des Sciences et Leltres de Montpellier. Nr. 301.

La Société Industrielle el Agricole d'Angers. Nr. 451.

Schweiz.

La Société de Physique et dHistoire Naturelle de Geneve. Nr. 380.

La Société Vaudoise des Sciences Naturelles, Lausanne. Nr. 154,

341.

Die Naturforschende Gesellschaft in Ziirich. Nr. 153.
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T y s k I a n d

.

Das Konigliclic Cliiisliancum in Altona. Nr. 211.

Die Koniglich Preu-ssische Akadernie der "Wissenscliaften zu Borlin.

Nr. 37, 128, 152, 208, 239, 287, 320, 352, 363, 461.

Der Natiirwissenschaftliche Verein zu Bremen. Nr. 242.

Die Srhlcsische Gfocllschaft fiir Vatcrlandische Cultur, Breslau.

Nr. 462, 463.

Die Naturforschende Gesellschaft zu Danzig. Nr. 288.

Die Kaiserlich Leopoldinisch-Carolinische Deutsche Akademie der

Nalurforscher, Dresden, Nr. 206, 207.

Der Verein fiir Geschichle des Bodensees und seiner Umgebung,

Friedrichshafen, Wiirttemberg. Nr. 21.

Die Konigliche Gesellschaft der Wissenschaften zu Gotlingen.

Nr. 102, 103.

Der Naturwissenschaftliche Verein fiir Sachsen und Thiiringen in

Halle. Nr. 256, 378.

Die Naturforschende Gesellschaft zu Halle. Nr. 241.

Die Medicinisch - Naturwissenschaftliche Gesellschaft zu Jena.

Nr. 104, 250, 315, 379, 466.

Die Universitat zu Kiel. Nr. 353.

Die Gesellschaft fiir Schleswig-Holstein-Lauenburgische Geschichte,

Kiel. Nr. 70-72, 321—323.

Der Naturwissenschaftliche Verein fiir Schieswig-Holstein , Kiel.

Nr. 355.

Det Astronomiske Observatorium i Kiel. Nr. 28, 53, 67, 81, 108,

135, 164, 214, 259, 296, 330, 359, 370, 381, 419, 469.

Die Commission zur wissenschafllichen Untersuchung der deutschen

Meere, in Kiel. Nr. 132, 354.

Die Astronoraische Gesellschaft in Leipzig. Nr. 131, 209, 286,-316.

Die Kon. Bayerische Akademie der Wissenschaften zu Miinchen.

Nr. 34-36, 63, 73, 129, 283-285, 314, 377, 460.

Die Konigliche Sternwarte in Miinchen. Nr. 61, 62.

Der Verein fiir Kunst und Allerthum in Ulm und Oberschwaben.

Nr. 313.

Der Nassauische Verein fiir Naturkunde, Wiesbaden. Nr. 50.

6
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Die l'hysikalisch-Mcdiciiiisclie Gusellschall in Wurzbuig. Nr. 22,

251.

Osterrig og Ungarn.

Die Kais. ALadcmie der Wisscnscliallen in Wien. Nr. 29—33,
100, 161, 178—180.

Die Kais.-Kon. Geologischc licichsanstalt in Wien. Nr. 125,

247-249, 310, 311.

Die Kais.-Kon. Geographisclie Gesellschafl in Wien, Nr. 68.

Die Kais.-Kon. Zoologisch-Bolanisclie Gesellschafl in Wien

Nr. 162.

Die Kais.-Kon. Cenlral-Anslall fiir Meteorologie und Erdmagne-

lismns in Wien. Nr. 210.

Das Kais. KiJn. Miiieralogische Musenn) i Wien. Nr. 126.

Die Kon. Bolimische Gesellschalt der Wissenschaflen , in Prag.

Nr. 281, 282.

Die Kais.-Kon. Sternwarle zu Prag. Nr. 20, 312.

Der Verein Bolunischer Chemiker, Prag. Nr. 19.

Der Nalurvvissenschaflliche Verein fiir Sleiermark, Graz. Nr. 127.

La Sociela Adrialica di Scieiize Nalurali in Trieste. Nr. 101,

195, 280, 366.

L'I. R. Societå Agraria di Gorizia. Nr. 26, 52, 78, 106, 133,

212, 293, 329, 356.

1{ o u ni æ n i e n

.

Socielalea Academica Romana, IJucuresci. Nr. 297—300-

Italien.

La Reale Accadeniia della Crusca, Firenze. Nr. 409.

La Sociela Entoniologica Daliana, Firenze. Nr. 111, 193, 274, 375.

La Sociela Daliana di Anlropoiogia e di Elnologia, lurenze.

Nr. 46, 194. 372.

La Dirozione della Rivisla scierililico-induslriale, Firenze. Nr. 47,

99, 139, 246, 277, 456.

II Reale Islitnto Loruliardo di Scienze, Lellere ed Arli, Milano.

Nr. 136— 137.

La Regia Universilå di Pisa. Nr. 109.



43 Uogiisle 187o.

I.a Kcale Accademia dei I.iticei, Koma. \r. I, 57, I IG.

II Keal Cumilalo Geologico d'It.ilia, Koma. .\r. 58, 110, IU2,

275, 34;i, 410.

La Sociel.i (leogralica Italiana, Roma. Nr. 59, 138, 276, i LI.

La Reale Accademia delle Scienze di Torino. iVr. 373.

II Regio Osservalorio deirUriiversilii di Torino. Nr. 374.

La Direziotie del Cosmos, Torino. .\r. 5, 112, 191, 30), 457.

II Reale Istitulo Vciieto di Scienze, Lettere ed .\rli, Venezia.

Nr. 2, 3, 371, 442, 443.

Spanien.

El Observatorio de Marina de la Ciudad de San Fernando, Cådiz.

Nr. 6, 45, 190.

Portugal.

A Academia Real das Sciencias de Lisboa. Nr. .1(55 —177.

Amerika.

The Adirondack Survey Office, Albany, N. Y. Nr. 439.

The Commissioners of Ihe State Parks of the State of New York,

Albany. Nr. 440.

The Peabody Institule of the City of Baltimore. x\r. 268.

The Boston Society of Natural Ilistory, Boston, Mass. Nr. 422

—424.

The .American Acadcmy of Arts and Sciences, Boston, Mass.

Nr. 430.

The Buffalo Society of Natural Science , Buffalo , New York.

Nr. 227, 431.

The Museum of Comparative Zoology, at Harvard College, Cam-

bridge, Massachusetts. Nr. 225.

The Public Library of Chicago, Illinois. Nr. 22.3.

The Orleans Coiinty Society of Natural Sciences, Mac Indoe's

Falls, Vermont. Nr. 428.

The Wisconsin Academy of Sciences, Arts and Letters, Madison,

Wisc. Nr. 228.

The Academy of Natural Sciences of Philadelphia, Penns. Nr. 429.
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The Aineric;an Philosophical Society, for promoting useful kriow-

ledge, Philadelphia, Pennsylvania. Nr. 425, 42(j.

The Board of Public Educalion of Philadelphia, Penns. Nr. 229.

The Zooiogical Society of Philadelphia, Penns. Nr. 269.

The Essex Inslitiile, Salem, Mass. Nr. 217.

The Annerican Association for the Advancement of Science, Salem,

Mass. Nr. 221, 432.

The Academy of Science of Saint Louis, Missouri. Nr. 230, 421.

The Smithsonian Institution, Washington, Nr. 234—238, 420.

U. S. Department of Agriculture, Washington. Nr. 210, 434.

U. S. Department of the Interior, Washington. Nr. 376.

U. S. Naval Observatory, Washington. Nr. 146, 233.

U. S. War Department, Surgeon General's Office, Washington.

Nr. 444.

Engineer Department, U. S. Army, Washington. Nr. 226.

U. S. Geoiogical Survey of the Territories, Washington. Nr. 218
—222, 436-438.

U. S. Commission of Fish and Fisheries, Washington. Nr. 215.

La Sociedad Mexicana de Mistoria Natural, Mexico. Nr. 245,

324, 325.

La Sociedad de Geografia y Estadistica de la Repiiblica Mexicana,

Mexico. Nr. 279.

£1 Museo Piiblico de Buenos Aires. Nr. 331.

La Academia Nacional de Ciencias Exactas existente en la Univer-

sidad de Cordova, Buenos Aires. Nr. 332.

Asien.

The Geoiogical Survey of India, Calcutta. Nr. 183, 184 a Æ b.

Het Bataviaasch Genoolschap van Kunsten en Wetenschappen,

Batavia. Nr. 181, 182, 291, 292.

A fr ika.

La Sociélé Khédiviale de Géographie, le Caire. Nr. 367, 368.

The Royal Observatory, Cape of Good Hope, Cape Town. Nr. 189.
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Agassiz, Ali'x., I'rof., CamhiitJge, Mass. Nr. 232.

Becker, Lothar, Breslau. Nr. 18.

Bienaymé, Paris. Nr. IL

Boehm, C. E-, Dr. phil., Concipist des K. K. Haus-, Hof- und

Slaals Archivs in Wien. Nr. IG.

Borre, Alf. Preudhotnnae de, Conservateur au Musée R. d'Hist.

nat. de Bruxelles. Nr. 414.

Brown, Robert, of Campsler, Flon. Ass. of tlie Geol. Soc. of

Glasgow. Nr. 77.

Carlsen, Elling, Tromsø. Nr. 306.

C ha te I, Victor, å Yalcongrain, par Aunay-sur-Odon. Nr. 239.

Conklin, William A., Director of the Menagerie of New York.

Nr. 342.

Cordeiro, Luciano, Lisbonne. Nr. 365.

Cornaglia, P., Ingogncre del Gcnio Civile, Torino. Nr. 257.

Dana, James D. & F, S., Professors, New Haven, Conn.

Nr. 231, 435.

Del esse. Prof. å lÉcole des Mines et å 1 École Normale, Paris.

Nr. 48, 317.

Ed lund, E., Prof., Selsk. udi. Medl. Nr. 464.

Gau thie r- Vi lla rs , Libraire, Quai des Augustins, 55, Paris.

Nr. 295, 328.

Gravier, Gabriel, Rouen. Nr. 79.

Haan, D. Bierens de. Prof., Selsk. udi. Medl., Leiden. N'r. 117.

Handelmann, Heinr., Prof., Kiel. Nr. 417.

Hébert, E., Prof. å la Faculté des Sciences de Paris. Nr. 196.

Hinrichs, Dr. Gustavus , Prof. in the University of Iowa,

Davenport. Nr. 100.

Jordan, Alexis, Lyon. Nr. 244.

Katter, Dr. F., Gymnasial-Lehrer in Putbus. Nr. 105,210,465.

Koehne, Baron B. von, Selsk. udi. Medlem., St.-Petersborg.

Nr. 361, 362, 447, 448.

Kolliker, Dr. A., Professor i Wiirzburg. Nr. 69.

Kronig, Prof., Berlin. Nr. 326.

Lefévre, A., Libraire, Quai des Aug. 47, Paris. Nr. 467.
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Marchand, Engene, Pharmacien, Fécamp. Nr. 243.

Men s in i, Jacopo, Firenze. Nr, 278.

Mul ler-Hanen fels, Albert R. V,, Prof., Graz. Nr. 446.

Orsoni, Francesco, Noto. Nr. 350.

Pickering, Charles, M. D., Salem, Mass. Nr. 433.

Plateau, Felix, Prof. å TUniversilé de Gand. Nr. 253.

Qnaritch, Bernard, Bookseller, London. Nr. 27, 66, 358, 468.

Quetelet, E., de l'Acad. de Bruxelles. Nr. Ii9, 157.

Raspail, F.-V., Paris. Nr. 98.

Regel, E., Prof., St.-Petersborg. Nr. 42, 255, 264.

Schjellerup, Prof. Dr., Selsk. Medl., Kjebenhavn. Nr. 155.

Si I li man, B., Prof., New Haven, Conn. Nr. 231, 435.

Smith, J. Lawrence, Prof., M. D., Philadelphia. Nr. 60, 441.

Stockwell, John N., M. A., Philadelphia. Nr. 427.

Tassy, Garcin de, de l'Inslilut, Selsk. udi. Medl. Nr. 13.

Tornberg, Prof. Dr., Selsk. udi. Medl. Nr. 309.

Trafford, F. W. C, Lausanne. Nr. 17.

Vimercati, II Conle Guido, Ingegnere Civile, Firenze. Nr. 47,

99, 139, 246, 277, 456.

Volpicelli, Paolo, Prof., Roma. Nr. 198—200.

Vries, M. de, Prof., Amsterdam. Nr. 458.

Zeuthen, Dr. H. G., Docent, Selsk. Medl., Kjebenhavn. Nr.

15, 97.
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Questions mises au concours pour Tannée 1875.

Classe des Lettres.

Queslioii d'Histoire.

(Prix: la Médaille d'or de rAcadéiuic.)

JDaiis ces (lernieres aiinées, les anriales et aulres soiirces relatives
«

il l'hisloirc danoise du inoyen-age orit élé do dilTérenls cotés

l'objet de recherches historiques et critiques. Mais la Chronique

du Royaume de Danemark d' Arild H vi t fe Id n'a pas encore été

soumise a une critique approfondie. Sons plusieurs rapports cc-

pendant, il serait utile qu'on possédåt sur rou\rage principal de

Hvitfeld un Iravail de ce genre, qui mit en lumiére les diverses

sourccs nationales ou étrangéres oh il a puisé, la critique ou le

manque de critique dont il a fait preuve , et l'inQuence que

sa situation politique et son point de vue historique ont eue sur

son récit. Outre les renseignements que sa Chronique du Roy-

aume de Danemark, en particulier, fournira å eet égard, on pourra

également trouver des indications dans les autres écrits du méme

auteur ou leurs préfaces , comme aussi dans la liste des raanu-

scrits qui lui ont appartenu. L'Académie met en conséquencc au

concours la question d'histoire suivante:

Donner une courte biographie d'Arild Hvitfeld, el

faire de sa Chronique du Royaume de Danemark l'objet

d'une recherche approfondie, au triple point de vue des

sources qu'il a ou peul étrc supposé avoir utilisées,

du sens critique qu'il a montre dans leurchoix, et des

vues politiques qui ont eu de rinfluence sur son écrit.

L'Académie prolonge jusqu'au 31 Octobre 1877 le délai ac-

cordé pour la remise des mémoires.



Classe des Sciences.

Qiicstion de Malliématiques.

(Prix: la Médaille d'or de l'Académie.)

II y a déja soixanle ans qu'Ampere a appelé l'allention sur

rintégralion des équalions aux difTérenlielles parlielles du second

ordre entre Irois variables, qui ne renferment pas d'autres dérivées

du second ordre que celle oi\ l'on a différentié par rapport aux

deux variables indépendantes , sans pourtant que ('integration de

cette forme d'équations ait fait de grands progrés. L'Académie

met done au concours:

Une théorie nouvelle et plus simple de l'intégra-

tion de I'équation aux di ffé rentielles partielles

r( d^ dz d^Z \ _
^

V"^'
^' '' dx' 1^' l^J ~ ^•

Qucstioii de Physique.

(Prix: la Médaille d'or de rAcadéniic.)

Bien que la tbéorie des combinaisons aromatiques exposée

en 1865 par M. Kekulé se soit raontrée extrémement féconde, el

ait provoqué un grand nombre de nouvclles et importantes re-

cherches, et bien qu'on n'ait encore constaté aucun fait qui soit

en opposition avec elle, les isoméries qui en découlent ne sau-

raient cependant étrc considcrées comme établies avec ccrtitude,

comme les transitions qui devraient motiver la structure alomistique

relative des divers isoméres, conduisenl quelquefois, pour la méme

combinaison, å des conclusions différentes. Toutefois, comme aucune

autre théorie n'a réussi a embrasser tous ces rapports compliqués,

el que la science ne posscde pas de (ravail complet sur les re-

cherches relatives a ces isoméries, TAcadémie mel au concours:

Une crilique, accompagnée d'indicalions concer-

nant la llltéralurc, des piaces assignées aux elements

ou groupes qui enlrenl par substitution dans les molé-

culcs des combinaisons aromatiques.



Prix Thott.

(400 Kroner.)

Comme les iiidicalions relatives a la sulubilité des malieres

organiques sont trés-incerlaines , I'Académie désire de provoquer

de nouvelles recherches a ce sujet, et met au coiicours la qiics-

tion suivantc:

Determiner la sulubilité Jans Teau el l'alcoul

d'une serie de malieres organiques.

Prix Classen.

^GOO Kroner.)

Plusieurs de nos animau.x domesliques, el notamment le

mouion, sont sujets a une maladie cacheclique causéc par cerlains

vers inteslinaux, les Douves {Distoma hepaticum el D. lanceolatum)^

qui se logcnl dans le foie. Cetle maladie, qui a élé connue et

décrite tant par des auteurs anciens que modernes, est tres-répan-

due; elle a exercé ses ravages dans la pluparl des pays de TEu-

rope, et souvent réduit d'une maniére notable, voire méme com-

pleteraent détruit des troupeaux de moutons d'une valeur considé-

rable. Son hisloire démontre clairement que les pålurages bas

et marécageux, lå surtout ou se trouvent des eaux slagnantes, en

favorisent beaucoup la naissance et la propagalion , et qu'elle at-

leint son maxiraura d'énergie dans les années pluvieuses.

Les animaux qui sont allaqués de ces vers Intestinaux, péris-

senl tot ou tard lorsque les parasites sonl en nombre considé-

rablc, la science médicale n'étanl en possession d'aucun reméde

qui puisse les chasser ou les délruire, On en est done essen-

tiellement réduit aux moyens prévenlifs, lesqiiels ne peuvent élre

qu'imparfaits et incerlains, vu l'état incomplet de nos connaissan-

ces 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 naturalistes pour éclaircir ces divers

points, et les recherches entreprises dans ces derniers temps,
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nolaninieiit par M. M. Lcuckarl cl >V i 1 1 o m o e s - S u h ni onl

aussi fait faire uii pas notable å la queslion. Mais loutes les

phases de la vie de ces vers ne sont pas encore connues, et celle

connaissance esl indispensable pour découvrir les vrais moyens

de prévenir la maladie. Elle aurait surtout une grande importance

relativeraenl aux moutons, parmi lesquels raffeclion dont il s'agil

exerce souvent de grands ravages. En conséquence, l'Académie

propose un prix, qui pourra s'élever jusqu å 600 Kroner, pour

des recherches et des expériences originales qui

contribueront å éclaircir la queslion du développemenl

de ces Distomes du mouion, et celle de leurs migra-

tions jusqu' a leur arrivée dans le foie, ainsi que les

circonstances qui peuvent favoriser ou empécher l'in-

troduction de ce parasite dans le mouton.

Les réponses a ces queslions pourronl élre écrites en latin,

en francais, en anglais, en allemand, en suédois et en danois.

Les mémoires ne doivent pas porter le iiom de l'auteur, mais une

devise, el élre accompagnés d'un billet cachelé muni de la méme

devise, et renfermant le nom, la profession et Tadresse de l'au-

teur. Les membres de l'Académie qui demeurent en Danemark

ne prennent point part au concours. Le prix accordé pour une

réponse satisfaisante a l'une des queslions proposées, lorsqu'au-

cun autre n'est indiqué, esl la Médaille dor de l'Académiej d'une

Valeur de .3"20 Kroner.

Les Mémoires devronl élre adresses, avant la fin

du mois d'Octobre 1876, au secrélaire de l'Académie,

M. le Conseiller J. Japetus Sm. Sleenstrup, professe ur

å rUniversité de Copenhague.

(Rés. du BuU. de l'Aead. Roy. Dan. des scienc. et d. Lettr. p. 1875.)



Rapport sur un nonveaii systéme de télégrapliie éleotriqiic invcuté

par M. Paul la Cour,

présenté il l'Académic par M. C. Holten dans la seance

du 12 février tS7o.

Dans la télegraphie éiectrique, on a du jusqu'a présci.l so borner

a produire seuleraent deux signaux simples, soit par des courants

en sens inverse, soil en prolongeanl plus ou moins la durée dii

conrant. Le syslerne que j'ai imaginé le 10 mai dernier permet

an conlraire la production d'uii grand tiombre de signaux simples

par un fil conducteur unique.

Lorsqn"un corps vibrant, dans cbacune de ses vibrations,

vicnt a termer et a ouvrir un circuit électriqne, on concoit que

les pulsations du courant seront isochrones avec les vibrations du

corps sonore, et lorsqu'un tel courant, au moyen d'éicctro-ainiants,

exerce sur un second corps vibrant å l'unisson du premier des

attractions électromagnéliques , ce second corps entrera en vibra-

tion, laudis quun autre corps vibranl donnant nn autre son restera

muel. La premiere expérience réussit le 5 juin i874; mais il

élait a craindre que les pulsations du courant ne s'éleignissent

en parcourant des distances considérables. Jai done fait i'expé-

rience sur une ligne lélégraphique de 390 Kilometres (de Copen-

hague a Fredericia allcr et relour) cl. niéme avec un courant assez

faible, les pulsations se faisuient aisément sentir. Celle expérience

eut lieu pendant la nuit du 14 au 15 novembre de la méme

année.

Comme corps vibranl, el pour produire le courant inlermitlent

el en recevoir l'aclion, j'ai employé des diapasons. Les appareils

sont construits de la maniére suivante.
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La del ou l'.ipparcil qui produil le couratil iiilormitlcnl dans

a ligne, csl représénté dans la flgure ci-jointe. S ^ S esl uri

diapason fixe par le manchon, de telle raaniére qu å chaque oscil-

lation une des branches vienne toucher le conlact c pendant une

partie de Toscillation. c peut étre ajusté par une vis Å', et , de

méme que son support, il est isolé du diapason par des isola-

teurs J. J. Lorsque le manchon du diapason esl en commutii-

cation avec l'un des poles d'une pile voltaique, dont l'autre pole

communique avec la terre, et que le conlact est mis en commu-

nicalion avec la ligne télégraphique et par lå avec la terre,

un coup porte sur I'une des branches du diapason lancera dans

le circuit un courant dont les inlermittences seront å l'unisson du

diapason.

II s'ensuit qu'en raaintenant le diapason en vibration, on ob-

liendra le méme resultat en fermant le conduit dans un lieu

quelconque. Il s'ensuit de méme, qu'en employant encore un

contact å Tintérieur du diapason et une pile particuliére pour

celui-ci, on pourra faire parcourir la ligne par des courants con-

sécutifs en sens inverse.

L'appareil récepteur du courant intermittent est représénté

dans cette autre figure. nps est un diapason en fer doux don-
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iMiit le iiioiiio son quo cclui de la cict. Lts biiiin.lu's sonl t-ii-

gagccs axialemoiil dans deux buhines I', 7', cnlourées de III de

cuivre rccouvorl de soie, mais peuvenl osciller lihrement dans

lintérieur des bobines. Le courant inlormillent, en arrivant a la

station, parcourt ces deux bobines, et passe ensuite dans le til

d'un éleclro-aimant M .V. qui esl disposé de maniére que ses

poles se trouvenl en face des poles opposes produits dans le

diapason. On voit done que le courant, en aimanlant l'électro-

aimant et le diapason, produira unc atlraction qui ouvrira les

branches de ce dernier; mais. des que le courant cesse et par

suite Tattraction , les branches passeront leur position d'équilibre,

et ainsi de suite. Si done les pulsations du courant sont a

l'unisson du diapason, les vibrations de celui-ci acquerront bienlot

une amplitude assez grande pour que l'une des branches n touche

le contact Z> , ce qui fait fermer le circuit I I d'une pile iocale,

qui peut par des cffets quelconques accuser l'arrivée du courant,

OU direclement ou par un relais.

Je ne puis encore, å vrai dire, indiquer le temps nécessaire

pour produire dans le diapason récepteur des vibrations dune

certaine amplitude. 11 doit étre une fonction de facteurs tres

divers : mais lexpérience montre que le leraps qui s'écoule avant

que le circuit local soit ferme, est une fraclion si minime de se-

conde qu'il est a peine perceplible, méme lorsque le courant est

tres faible.

Dans l'espoir que ce sysleme sera appelé a jouer un role

important dans la télégraphie électrique, je me permets d'en sig-

naler ici les principaux avantages.

Le courant intcrmittent ne fait parler qu'un diapason å lunisson

de celui employc comme tlef. En étabiissant done un nombre quel-

conque de clefs diverses el un nombre egal de récepteurs corre-

spondanls, on peut produire un nombre egal de signaux simples,

dont chacun n"exige qu'un mouvement simple. Et si chacun de

ces signaux correspond å une lettre, un chifTro ou un signe, les

depeches pourront étre expédiées plus vite que dans les sy-

slernes connus, el l'on pourra, par des moyens quelconques, faire

agir les récepteurs sur un appareil imprimant, sans difficullé

aucune.

La méme propriété permel d'employer ces signaux la ou

plusieurs stations sont reliées l'une å l'autre par un seul cåble.
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Oti peul eiivoycr uri signal entre deux quclcoiiques de ces stations,

sans que los aulies s'en apercoivent. I.e systeme poiirra aiiisi

deveriir également applicable en plusieurs autres circonslances,

pai ex. pour ap[)eler, annoncer, indiquer qiielquc accident, allimicr

des torpedos elc, en un mol partout od les signaux ne doivent

ctre Iransmis qua des lieux délerminés,

Une autre propriété impurtante, c'est quc plusieurs signuux

pcuvcnt élre produits simultunément par le méme fil. Car

lorsque plusieurs clefs sont mises en aclivité au méme temps, le

couranl ainsi produit, qui est a interraitlences simullanées el de

durée différenle, ti'agira que sur les récepleurs correspon-

danl aux clefs vibrantes, si seulement on a choisi les diapasons

de maniere qu'il n'y ait pas entre eux des harmonies simples.

Ainsi, en employant p. ex. un syslerne de 10 diapasons, on peut

produire 10 signaux simples puis — = 15 signaux comhinés

deux å deux, sans que ces derniers demandent plus de temps

que les signaux simples. A quel nombre de diapasons vibrant a

la fois est-on force de se restreindre, c'cst une question qui ne

peut élre résolue que par l'expérience.

La méme propriélé permet de transnieltre simultanémenl plu-

sieurs depeches d'une station å diverses autres, en n'employant

qu'un seul fil de communication. Soit p. ex. la station A reliée

par un fil a une autre station /;, d'ou le fil se prolonge jusqu'a

la station C. On peut alors, a la slation .4, employer deux difTé-

renls syslernes de clefs. Tun pour la correspondance avec tf,

Taulrc pour C. Les récepleurs de ces deux stations doivent na-

turellement correspondre aux clefs.

Ce syslerne peut encorc élre appliqué a des pantélégraphes

plus surs et plus rapides que ceux conslruits par MM. Bain,

Caselli el autres. Jusqu'a present on n'a fait usage pour ces

télégraphes que d'un seul style, qui doit parcourir un grand norabre

de fois la depeche pour marquer les points du lélégramme;

mais, dans le nouveau syslerne, on peul employer autanl de styles

juxtaposés que l'on veul, el faire parcourir la depeche en une

seule fois au peigrie ainsi forme. Par celle mélhode, on gagne

en outre de n'avoir pas besoin de deux vitesses exacleraent égales,

car le seul inconvénienl d'une difference entre les vilesses de

Toriginal el de la copie est une dilatation ou une conlraction peu

considérable.
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Eli ilernier Mou. les récepleurs out la qiialité précieuse dt-

latsser passer tes courunts électriques ordinaires sans en accuser Cexi-

stence, li moiiis qu'ils iie soieiit d'iiiie iiiteiisilé tres coiisidérable,

de sorle que les couranis atmospliériques et terrestres rie trouble-

ront pas en general le service des télégraphes construits (i'apres

le iiouveau syslerne. —

(Rés. du Bull. de TAcad. Roy. Dan. des Scieoc et d. Lettr- p. 187 j.j
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Sur le sens du mot Vestibulum

par

M. L. Ussing.

(Voir p. 23—34.)

ihn Iraitant celle queslion Tauleur publie (p. 33) pour ia premiere

fois ie plan d'une maison Pompéieiirie découverte en 1873 pres

de ia porte Stabienne (Regione I, isola o, numero 1) décrite par

M. Fiorelli, Descrizione di Pompei, p. 451. C'est une maison mo-
deste, composée d'une cour assez grande, entourée de trois

chambres assez larges, mais sans aucune trace de décoration, et

précedée dun large vestibule qui s'avance sur le trottoir. Les

trottoirs s'élevant en eet endroil beaucoup au-dessus de la chaussée,

on passe de I'un å l'autre non coname å Turdinaire sur de grandes

pierres saillanles, mais sur iiii veritable pont, forme par deux

grands blocs de pierre au-dessous desquels l'eau peut couler

librement.

Le vestibule de celle maison a justement la forme que M. Becker,

dans snn celebre ouvrage Galtus (vol. II, p. 181 de ia 3"°^ edition),

a déclarée impossible. Ce n'est pas lå la seule forme du vesti-

bule antique, mais une des différentes dispositions qu'on a adoptées

selen les différents besoins. II ne faut pas douter de Texactitude

de l'information donnée par Éiius Gailus, jurisconsulle celebre du

temps d'Auguste (chez Aulu-Gelie XVI, 5, 2), c.-å-d. que vesti-

bulum ne soit pas une partie de la maison , mais l'espace que

formait le renfoncement devant la porte, tandis que dautres parties

de la maison s'avancaient jusqu'å la rue méme et Ilanquaient eet

espace a droite et å gauche. Mais il résulle du chapitre cité
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<l'Aulu- Gellc, qu'a ses joiirs on n'élail ruillemenl d'accord sur le

sens (iu noni. Beaiicoup appelaierit vestibule la grande salle a

reiitrée de la maison nomoiée ordinairemenl l'atrium. II pamU
que les aticiens vestibules décrils par Élius Galliis, disparureiil

aprés rincendie de Néroii, les rues deveriant plus larges el les

maisoiis ctant précedées de portiques. Mais lous les auteurs la-

tins antérieurs a l'époque des Antonins ne lonnaissent ce nom

que dans le sens indiqué par Gallus. Vitruve seul en doit étre

exceplé. Les vestibula regalia alla de col auteur sont évidemment

ce qu'oii appelle vestibules aujonrd'bui. C'est la un docuinent de

plus contre l'opinion généralement recue, que l'ouvrage de Vitruve

sur rarchitecture soit écrit au temps d'Auguste. Dans un pro-

gramme publié par l'Université de Copenhaguc å roccasion du

jour de la riaissance du Roi 187(5, l'auteur de cette dissertation

en examinant les maisons des Grecs et Komains et les denomi-

nations aritiques des différentes piéces et parties de la maison, a

cherché a démonlrer que pour le lemps vraiment classique on peut

Irés-bien se dispenser de eet auteur, que ni sa maniere d'écrire

ni les régles qu'ii donne pour la conslruction des maisons per-

mettent de placer å une époque anlérieure au siede de Conslantin

le Grand : ce que l'auteur espére de pouvoir prouver plus com-

pléteraent ailleurs.

( Ités du BuU. de lAcad. Roy. Dan des Scienc. et d. I.ettr. p. 1875.)
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Rapport å rAcadémie

sur

le mémoire de M. Wex: «Ueber die Wasserabnahme in den

duellen » etc. Wien 1873,

par

MM. A.Colding, C.Holten et F.Johnsfrnp.

hin soumettant å nolre exaraen le mémoire de M. Wex, de Vienne,

intitulé: nUeber die Wasserabnahme in den Qu ellen,

Fliissen undStromen bei gi e i chzei tiger S tei ge r u n g der
Hochwasser in den Culturlandern, Wien 187 3», rAca-

démie Royale Danoise des Sciences nous a demandé notre opinion

tant sur les resultats obtenus par M. Wex, que relativement au

désir exprimé par TAcadémie de Vienne de recevoir de notre

Académie communication des observations sur le regime de nos

eours d'eau, dont elle serait en possession, ou quelle ferait exé-

cuter par la suite.

Aprés avoir pris connaissance du mémoire de M. Wex et

des rapports dont il a été l'objet de la part, soit de l'Académie

de Vienne, soit de la Société -des ingénieurs et des architectes

autrichiens, nous avons aujourd'hui l'honneur de presenter notre

rapport å TAcadémie, et, en nous référant aux observations hygro-

métriques qui ont été faites antérieurement en Danemark, nous

allons examiner dans ce qui suit jusqu'a quel point les resultats

exposés par M. Wex sont d'accord avec ceux auxquels nos recher-

ches nous ont conduits.

Remarquant d'abord que le Danemark est un pays compléte-

raent plat, sans aucune montagne, et que tous nos cours d'eau

sont petits, par la raison que le pays se compose d'iles et de
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presqii'ilcs qiii cliaciinc nOiil relalivoiiient qu'une laitilc «';l<ii(liie,

nous dirons tout de suite quil cxisle bien chez tious des ohserva-

lious sur le déhit de quel(|ues-uns de ces cours dcau, mais qu elles

n'embrasseiit pas des series cotilinues de plusieurs aniiées, de

nianiere a pouvoir servir de point de coniparaison, lorsqu il s agil

de determiner la diminution du volume deaii écoulé, que M. VVex

a cherclié a prouver. Nous feions d'ailleiirs observer queussions-

nous méme, pendant un siede ou plus longtemps, mesuré la

hauteur et le volume de nos cours d'eau, ces niesures rie fourrii-

raient pas cependant des renseignements suffisants sur le point

principal du mémoire de M. Wex, a savoir le décroissement con-

sidérable de l'eau, lequel, suivant nous aussi, est une conséquence

dii détrichement des forels, el ccia par le simple ruotif que nos

forels n'ont guére subi de changements dans les lemps recents,

tandis que nos louibieres renftrment bien certainemenl des Iraces

evidentes que notrc pays , a une époqno tres reculéc, a été

presque complétement boisé, de méme que de vieux documenls

historiques nous apprennent aussi que de grandes étendues de

forets orit été défrichées.

Les forets du Danemark ayanl å peine cbangé pendant un

long intervalle de temps, il esl difficile pour le moment de deter-

miner le décroissement graducl amené par leur défrichement dans

le volume de nos principaux cours deau. Constatons cependant,

comme indicc a lappui, que tout sembie montrer qu'a lépoque

OU le Danemark élail rempli de forets, ce volume était beaucoup

plus considérable quil ne lest aujourdhui. II existe en effel

dans tout le pays de nombreux cours d'eau. ne donnant a pre-

sent qu'un debit faible ou nul, qui portetjl les raarques davoir

charrié jadis des masses d'eau considérables, ce qui ne peut étre

altriliué a d'autre rausc qu'a la grande richesse en eau de celle

periode comme conséquence de la vasle étendue des forets.

Que la transformation dun terrain boisé en champ cullivé

puisse réellemenl amener chez nous une diminution notable datis

le volume annuel des eaux affluentes, c'esl ce que nous croyons

étre parfaileraenl en étal de démontrer å l'aide de fails posilifs

lires de divers lacs silués a quelques milles de Copenliague , et

qui servenl å approvisionner la ville d'eau potable. Ces lacs sont

lous situés sur un terrain plat, légéremeol ondulé, dont la base

se compose partout d'argile, enveloppanl des blocs roulés, et de

sable, el repose sur une formation crétacée d'une grande étendue
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et d'une puissance de plusieurs lentaines de pieds, dont la surface,

de méme que celle des couches superposées d'argile et de sable,

de 50 pieds d'épaisseur, qui supporte la terre végétale supérieure,

présente une legere penle vers le Sud-Est. Tout ce terrain a

élé boisé comme le reste du pays; mais, dans le cours des

temps, les forets ont en parlie disparu, de sorte que quelques-

uns des lacs sont maintenant silués au milieu de terres arables,

tandis que quelques autres sont encore en partie entourés de

forets. Or, les recherches faites sur les quantités d'eau qui

viennenl se déverser dans ces différents lacs, ont établi que les

lacs dont le bassin est encore boisé recoivent, surtout en été,

une quanlité d'eau bien plus grande que ceux dont le bassin, å

superficie egale, a été transformé en champs cuitivés, et, comme

toutes les autres conditions sont les mémes, il faut bien en con-

clure que cette difference est due au défrichement des forets.

On a cru pendant longtemps chcz nous qiie la richesse plus

grande en eau des regions boisées élait surtout due å la circon-

slance qu'il y torabe plus de pluie que dans les regions déboisées;

mais, aprés les recherches comparatives qui ont été faites a ce

sujet dans ces derniéres années, il a fallu abandonner cette ex-

plication, Pour éclaircir ce point important, la Société Royale

d'Agriculture a en effet, dans un grand nombre de stations, fait

proceder å des observations sur la quaritité de pluie lombée dans

les regions boisées et déboisées, el, comme on le verra plus eti

détail par les rapports ci-joints de la Société, le resultat de ces

recherches a été qu'il ii'a pu élre constaté de difference sensible

å eet égard.

Quatit å ce que devient la quanlité de pluie qui lonibe dans

le courant de Tannée, laquelle, d'aprés ce qui précede, doil étre

considérée comme egale dans les lerrains boisés et déboisés. les

observations faites ici pendant 30 ans environ, ont établi que, sur

les 24 {)ouces d'eau qui lombent annuellement chez nous, 12 en-

viron s'évaporenl ou sont absorbés par les plantes dans les lieux

découverls. Des 12 pouces restants, (5 s'écoulent de la surface

du sol par les cours d'eau lorsque les champs ne sont pas drainés,

el ces champs, dans le courant de l'année, livreiil passage a une

quanlité d'eau correspondant a (5 pouces de hauteur de pluie,

laquelle pénétre dans le sein de la lerre jusqu'å ce qu'elle ren-

contre des couches de sable et de gravier aquiféres, par ou elle

s'écoule lentement pour émerger enfin å la surface, en formant
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des soiirces qui se jeltciil dans des cours d'eau allarit ;i la mer,

OU débouchent au fond niéme de la mer. Pour plus de délails a

ce sujet, nous renverrons au mémoire égaleraenl ci-joint de M.

Colding: «Resultalerrie af Iagttagelser over Fugtig-

hedsforholdene i Omegnen af K j o b e n h a v ti«, Co[)enhague,

1860.

Les recherches exposces dans ce n)émoire conduisent au

remarquable resultat, que, durant tout l'été , il ne pénetre que

tres pcu d'eau jusqu'a 5 pieds de profondeur dans les terres

drainées, mais que la plus graride partie de la pluie estivale reste

dans les couches supérieures, d'ou elle est ensuite absorbée par

les plantes, ou s'évapore dans l'atmosphére. Ce resultat a été

conlirmé plus tard par les recherches qui servent de base au

mémoire ci-joint de M. Johnstrup: « O ni Fugtighedens B e-

\ æg el se i den naturlige Jordbund-, Copenhague lC)66,

lequel éclaircit en outre plusieurs autres points intéressants rela-

tifs aux conditions d'humidité de notre pays.

Nous ne possédons nialheureusement pas d'observations spe-

ciales sur rinfiltralion de l'eau dans le sol poreux des forets:

mais il est hors de doute pour nous que la quantilé d'eau qui

pénetre dans les terrains boisés et arrive dans les couches aqiii-

féres, est au moins deux fois plus grande que la quantité de

pluie qui s'infiltre dans les terres cultivées et s'écoule ensuile

par les niémes couches.

Telle est évidemraent la principale cause que les forels, a

superticie egale, fournissent aux cours d'eau beaucoup plus d'eau

de source que les lerres cultivées, surtout pendant l'été, el de

lå découle la conséquence, parfaitemenl claire pour nous, que le

délrichement des forets doit entrainer une diminulion considérable

dans l'alimentation des cours d'eau.

Quant å l'influence nuisible que le déboisement exerce sur

les terrains en peute å base rocheuse, et qui a pour resultat

l'entrainement des terres par les eaux de pluie, nous n'avons

aucune cxpériefice å eet égard , le Danemark nétant pas un pays

monlagneux; mais il n'est pas difficile de comprendre que les

vallées traversées par des fleuves puissent étre exposées å de

grands ravages, lorsque les rochers ont été dépouillés de la

couche protectrice qui empéchait les eaux pluviales de se préci-

piter en lorrents des montagnes, et de faire déborder les cours

d'eau.
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Aprés avoir ainsi montre que le défrichement des forets

(iiminue notablement chez nous l'humidilé du sol, et par suite le

volume des eaux qui s'écoulent a la siirfacc, ou servent a l'ali-

meritation des sources , il nous restc encorc n ajouler que. dans

notre conviclion . les progrés réalisés chaquo jour dans la culture

et Tamélioration des terres, sont inséparahlos de diverses circon-

stances qui toutes contribuent a diminuer le volume de l'eau

d'écoulement, surtout en été.

L'emploi toujours croissant du drainage ailificiel dans les

champs cultivés, augmente a un haut degré la porosité de la

terre, d'oil résulte, d'une part, que la surface du sol est heaucoup

plus exposée a l'évaporation , et, d'autrc part, que la terre se

laisse plus facilement penetrer par les eaux pluviales, de sorte

que prcsque loute Teau qui tombe, et qui n'est pas retenue par

la terre poreuse et évaporée, s'infiltre dans les champs drainés

pour s'écouler ensuite aussi vite que possible par les drains. Le

drainage a done pour effet que, l'eau Irouvant un écoulement

plus facile par les drains que par les courhes de sable aquiléres,

les sources perdent ainsi l'eau qui servait a leur alimentation

réguliere, laquelle est recueillie par les drains qui l'ont compléte-

ment détournée au conimencemenl de lété. Que la quantité d'eau

qui s'écoule å la surface pendant Tété snit diminuée par les

des^échements, si fréqueiits de nos jours, de lacs , de tourbiéres

et de marais, comme aussi par les améliorations qu'on fait subir

aux cours d'eau pour qu'ils puissent cmporler plus rapidement et

plus complétement Teau des champs, cela n'a pas besoin d'autre

explication. Que l'irrigalion des champs et des prairies avec l'eau

d'écoulement entraine également pendant l'été une grande perle

d'eau, c'est ce que montre le resultat de quelques essais qu'on a

faits ici sur une prnirie, dans le but d'enlever a l'eau son aspect

et son gout d'eau de marais. De 180,00!) pieds cubes d'eau

qu'on y a fait arriver, il n'en est sorti que 90,000, et cette eau

rcnfermait tout autant de malieres organiques. La moilié de l'eau

amenée sur la prairie s'est done évaporée.

F^es mesures de l'évaporation, telles qu'on les execute ordi-

nairement, sont tres défeclueuses , et comme ces mesures sefToc-

tuent par suite fort rarement. bien qu'il soit aussi importaril de

connaitre la grandeur de l'évaporation qui; la hauteur d'eau lombée

dans les différents pays , nous croyons devoir appeler l'attention

sur un appareil d'évaporation dune construction particuliére décrit
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(Ians le mérnoiro susmentionné de M. Colding de 1860, qui a

fonctionné ici pendant pliis de 25 ans, et avec lequel on a exe-

cute nne série d'expériences trés interessantes et tres exactes sur

l'évaporation. Parmi les resultats ainsi ohtenus, nous menlion-

nerons seulement que l'évaporation annuelie sur une nappe d'eau

unie cst chez nous de */.t environ plus grande que la quantité de

pluie annuelie, et que celle des prairies humides s'éléve a plus

du double de la méme quantité.

Comme il n'a pas été fait ailleurs, que nous sachions, des

recherches étendues sur les diverses couches par lesquelles

s'écoule Teau souterraine, et que celte connaissance, de méme
que celle de Tévaporation el de la hauteur de pluie tombée, est

d'une grande importance pour se rendre compte des mouvements

de i'eau qui nous occupeiit, nous appellerons en outre l'attention

sur le mémoire ci-joint de M. Colding: «0m Lovene for

Vandets Bevægelse i Jorden-, Coperihague 1872. II est

base, en partie sur un grand nombre do recberches faites sur les

puits artésiens qui ont été fores aux erivirons de Copenhague. et

conlribuent pour une grande part a l'approvisionnement de la ca-

pitale en eau potable, en partie sur une série d'expériences rela-

tives au mouvement de I'eau dans les diflférents terrains.

Quant aux hauteurs de pluie lombées a Copenhague pendant

la periode de 1751— 1851, nous renverrons au mémoire ci-joint

de M. le professeur Pedersen: o Skildring af Danmarks
Fugtighedsforhold«, Copenhague 1S53, et relativement a ces

mémes hauteurs pendant les années suivanles, aux «0 versig t e r»

de l'Académie Royale Danoise des Sciences.

Les resultats des recherches relatives a l'influence de la cul-

ture sur les conditions de Thumidité en Danemark peuvent done

se resumer comme il suit:

1. Le défricheraent des forets ne semble pas diminuer dune

maniére sensible la hauteur dt pluie annuelie.

2. Le défrichement des forets augmente dans une tres forte

proportion l'évaporation des eaux pluviales.

3. Le défriclieriient des forets ditninue par suite considéra-

blemenl la masse de I'eau d'écoulement en general, el des eaux

de source en particulier.

4. A mesure que le pajs est mieux cultivé, desséché et

drainé, I'eau d'écoulement diminue d'une maniére notable, mais

surtoul pendant I'été, tant en ce qui concerne les eaux de la sur-
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face que les eaux de source. La quantité d'eau qui s'cvapore a

la surface du sol, croit au conlraire avec les progrés de la

culture.

5. Dans l'arrosage ou rirrigalioii des terres , le volume

d'eau employé diminue considérableraent en élé, parce qu'alors

révaporation est grande.

6. Au printemps, surtout aprés des hivers tres neigeux, il

peut encore survenir des inondations de courte durée niais tres

fortes, parce que l'eau d'écoulement des terrains élevés et cul-

livés, en se rendaiit, par de petils cours d'eau niieux régularisés,

dans la vallée ou se trouve le cours d'eau principal, y arrive plus

facilement que lorsque ces terrains élaienl boisés ou plus mal

cultivés, et n'exigeaient pas qu'on en lil avec soin el rapidemenl

écouler l'eau.

En somme, le développemenl que prend la culture des terres,

diminue le volume d'eau charrié par les sources, les fleuves el

les courants, bien qu'å certaines époques de l'année il puisse agir

en sens contraire.

Copenhague le 7 Octobre 1875.

A. Colding, C. Holten. F. Johns trup.

Rapporteur.

(Res. du BuU. de l'Acad. Roy. Dan. des Scienc. et d. l.ittr. p. tS7.5,)
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Kgl. Møntkabinet, Antik-Kabinettet og Thorvaldsens Mu-

seum; R. af Dbg., Dbmd. (^io56.)

Schiern, F. E. A-^ Dr. phil. Professor i Historie ved Kjøben-

havns Universitet; R. af Dbg. C'459.)

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

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

jMehren, A. M. F. caiij Dr. phil. Professor i de semitisk-øster-

landske Sprog ved Kjøbenhavns Universitet; R. af Dbg.

(^/467.)

Holm, E., Dr. phil. Professor i Flislorie ved Kjøbenhavns Univer-

sitet; R. af Dbg. (5 467.)

Lund. G. Fr. F., Dr. phil. Professor, Rektor ved .\arhus Kathe-

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

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

benhavns Universitet: R. af Dbg. (^1268.)

Rordam, H. F-, Dr. phil. Sognepræst til Svogerslev og Kornerup

i Sjælland. (-,12 TI«)

Den mat hematisk-natiirvidenskabelige Klasse:

Lund, P. ^y.. Dr. phil. Professor: Kmd. af Dbg.- C" Si.)

Bendz, H. C. B.. Dr. med. Etatsraad, Lektor ved den Kgl. Veterinær-

og Landbohøjskole; R. af Dbg., Dbmd. OO/j^O.)



Steenstrup, J. J S//«., Hr. pliil. tfc med. Etalsraad, Professor i

Zoologi ved Kjebenhavns Universitel; Kmd. af Dbg.-, Dbmd.

— Selskabets Sekretær. (^'ii42).

Schiodie, J. C, Professor, extr. Docent i Zoologi ved Kjeben-

havns Universitel, Inspektor ved Universitetets zoologiske

Museum; R. af Dbg. ('•'/i244.)

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

benhavn; R. af Dbg. 0/453).

AndrcBj C. C. 6?., Geheime-Etatsraad, Direktør for Gradmaalingen;

Stk. af Dbg. (*3/453).

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

benhavns Universitet, Inspektor ved Universitetetsi zoologiske

Museum; R. af Dbg. — Selskabets Kasserer. (^V4o6.).

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

havn R. afDbg. (^^406.)

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

Universitet; R. af Dbg. (^'459.)

Holten, C K. , Professor i Fysik ved Kjøbenhavns Universitet

og Direktør for den polytekniske Læreanstalt. R. af Dbg.,

Dbmd .('/106O.)

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

R. afDbg. (V126O.)

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

versitet; R. af Dbg., Dbmd. (^ io62.)

Rink., H. J., Dr. phil. Juslitsraad , Direktør for den Kgl. grøn-

landske Elande! ; R. af Dbg. (*%64.)

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

havns Universitet; R, afDbg. (*''/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; R. af Dbg. ("/io65.)

Lorenz^ L., Lærer ved OfGcierskolen ; R. af Dbg. (''*/i266.)

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

Museum. ("ATO.)



-^ 8 ^^

Zeuthen^ H. G., Dr. phil. Docent i Mathemalik ved Kjabenhavns

Universitet. (<^/i272.)

Schiellerup^ 11. C- f. C, Dr. [)hil., Professor, Observator ved

Kjebenhavns Universitets astronomiske Observatorium.

R. af Dbg. C^klS.)

Jørgensen •) S. M., Dr. phil. Lektor i Kemi ved Kjøbenhavns

Universitet. (*^/io74.)

Schmidt, F. Th., Dr. med. Professor i Anatomi ved Kjøbenhavns

Universitet; R. af Dbg. (»'•/475.)

Oppermann, L. H. F., Professor, f.ektor i Tysk ved Kjøbenhavns

Universitet; R. af Dbg. {^%75.)

Christiansen, C, Lærer i Fysik ved Søofficierskolen. (*'/i275.)

B. Udenlandske Medlemmer*).

Den historisk- filosofi ske Klasse:

[Tuoesten, Aug. DetL, Professor i Theologi i Berlin. R. af Dbg.

pVi227.)]

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

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

af Dbg. (^/io45.)

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.)

Styffe, C. G., Dr. phil. Bibliothekar ved Universiletsbibliotheket i

Upsala. (ii;i67.)

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

Rossi, 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. (^''/468).

Bohtlingk, Otto, Dr. phil. Akademiker i St. Petersborg. (^'^/468.)

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

sitet. (1^/468.)

*) Klammerne betegne et oprindeligen indenlandsk Medlem.
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Jtligiiet, A. M., Scrrélaire perpéluel de rAcadémie des Sciences

morales et politiqiies i Paris. (*'/468.)

Martin, B. L. Henri., Medlem al det franske Institut. ('V-i68.)

Bugge, SofuSs Professor i Krisliania. (-'^ATO.)

Aniari, Michele, Professor, italiensk Senator, i Firenze. ("/470.)

Cobet, C. G., Professor i Leyden. (^^ATO.)

Dozy, lieinliart. Professor i Leyden. ("ATO.)

Koehne^ Bernh. c, Friherre, kejserlig-russisk Stalsraad, i St. Peters-

borg. (^'-'470.)

Stephani, Ludolph, kejserlig- russisk Slatsraad, i St. Petersborg.

(22/470.)

Lubbock., Sir ./ohn^ Baronet, i London. (*'''/4 72.)

Ranke., Leop.von^ Geheimeregeringsraad, Professor i Berlin. ('^aTS.)

Ungerj Carl /?., Professor ved Universitetet i Kristiania. C^/iaTo.)

Den mathematisk-naturvidenskabelige Klasse:

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

e«/533.)

Ekrenberg , C. 6r. , Dr. Professor i Zoologi ved Universitetet i

Berlin. (^•''/io39.)

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

Leipzig. (i-ViSQ.)

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

(--/ii40.)

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

Medlem af Royal Society i London. {-^iiAO.)

Dumas, J. B.-, Secrétaire perpétuel de l'Académie des Sciences,

Paris; Kmd. af Dbg.^ (^/ii42.)

Fries. EL^ Prof. emerit, i Botanik iUpsala; Kmd. af Dbg. ^ (*/ii4'2.)

[Goltsche, C. M.j Dr. med. Læge i Altona. (5/io4o.)]

Nilsson, Sv.j Prof. emerit. i Zoologi i Lund. Stk. af Dbg. (*"''/io50.)

Wohler , Fr.^ Professor i Kemi i Gottingen, Sekretær ved det

Kgl. Videnskabs-Selskab sammesteds. (^404.)

Milne-Edwards., H.^ Medlem af det franske Institut, r/454.)
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[Behn, W. F. G., Dr. med. & chir. fh. Professor i Anatomi og Zoo-

logi, Dresden. {^/i57.)]

[Peters^ C. A. F., Dr, phil. Professor, Direktør for det astrono-

miske Observatorium i Altona; K. af Dbg. (%58.)]

Bunsen, R. W.^ Professor i Kemi i Heidelberg; R. af Dbg. (^^/459.)

Regnault , H. G., Professor, Direkter for Porcelænsfabriken

Sevres. (^^/459.)

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

Medlem af Royal Sociely. C^Ubd.)

Sabine^ Edw-.) General, fh. Præsident for Royal Society i London.

(-•''/1263.)

Daubrée, A-, Professor i Mineralogi ved Jardin des Pla'ites i

Paris, Medlem af det franske Institut. (-•''/io63.)

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

Lioumlle, Jos., Medlem af det franske Institut. ("/i67).

Malmsten , C. Joh.^ Dr. phil., forhen Professor i Mathematik i

Upsala, Landshevding i Skaraborg Len; Rmd. 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. (^Vi67.)

Svanberg, L. Fr., Professor i Kemi i Upsala. (^Vi67.)

Hooker, J i)., Direkter for den Kgl. Botaniske Have i Kew. (*Vi67.)

Boeck 3 Chr. P. B., Dr. phil. & med. Professor i Fysiologi ved

Kristiania Universitet. (''^/468.)

Le Verrier, Urb. J.-J., Direkter for det astronomiske Obser-

vatorium i Paris, Medlem af det franske Institut; R. af

Dbg. ("/i68.)

Loven, Sven, Dr. phil. & med. Professor i Stockholm. R. af Dbg.

{^^/470).

Kjerulf, Theodor, Professor i Kristiania. (-%70.)

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

(22/470.)



Agardli, J. G-, Dr. pliil. Professor i Holariik ved Lunds L'niver-

(^^/473.)

huggius, }\iUiaiiij Dr. phil. Fysisk Astronom i London. (•''ATS.)

Joule, J. P., Dr. pliil. Fysiker i Manchester. ('^/473.)

Caylcy. Arthur, Dr. |)liil. Professor i Mathcmalik ved Universi-

tetet i Cambridge. (^/i273.)

Haan, David Bierens rfe, Dr. phil. Professor i Malhemalik ved

Universitetet i Leyden. {^InTS.)

O r d b o g s k o m m i s s i o n e n :

A^ L. Westergaard. Sv. Grundtvig.

Kommissionen for Udgivelsen af el Dansk Diploma
tarium og Danske Regester:

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

Kassekommissionen:

A^ L. Westergaard. C. L. Midler. J. J. A Worsaac.

K e V i s o r e r

:

L. A. Colding. H. P. J. J. Thomsen.
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1876.

1. Mødet den W" Januar.

(Tilstede vare 19 Medlemmer: Madvig, Præsident,

Ussing, Reinhardt, Holten, Steen, Johnsirup, Lorenz, Grundtvig, Lutken,

Zeuthen, Schjellerup, Schmidt, Oppermann, Christiansen, Sekretæren,
Westergaard, Thomsen, Panum, Schiern.)

Professor C. Holten meddelte de almindeiige Resultater,

som Hr. P. La Cour havde uddraget af Tyge Brahes Vejr-

Iagttagelser fra 1582— 97, og som ville komme til at ledsage

Skriftet med de originale Iagttagelser.

Derefter valgtes følgende 8 Videnskabsmænd til uden-

landske Medlemmer af Selskabets mathematisk- natur-

videnskabelige Klasse:

Mathematikeren Charles Herm i te , korresponderende Medlem

af det franske Institut,

Mathematikeren George Salmon, O. I)., Regius Professor

of Divinity ved Universitetet i Dublin,

Mathematikeren Luigi Cremona, Direktør for Ingeniørskolen

i Rom,

Fysikeren Professor Dr. Gustav Kirchhoff i Berlin,

Fysikeren Professor Dr. Hermann Helmholtz i Berlin,

Naturforskeren Thomas H. Huxley, Professor ved den Kgl.

Bjergværksskole i London,

Naturforskeren Professor Dr. Carl Th. E. von Siebold i

Miinchen, og

Fysiologen Professor Dr. Carl Ludwig i Leipzig.
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Fra l'rofossor Carl K. Unger i Kristiania var der kommet

en Takskrivelse i Anledning af hans Oplagelse i Selskabet.

Efter Anmodning af Adjunkt Karl Schmidt i Odense

havde Sekretæren anvist lil Udbetaling den ham lilstaaede Under-

støttelse til Anskaflelse af et speklral-analy t is k Apparat.

Selskabet tillod Prof. Hannover at benytte Kobberpladerne

til Afhandlingen om Øjets Nethinde til en fransk Over-

sættelse af delte Værk.

Adjunkt C. Grønlund, der tidligere har rejst i Island

paa egen Bekostning for at undersøge Øens Flora, og som har

olTentliggjorl to Skrifter, der kunne betragtes som Forløbere for

en fuldstændig Oversigt over denne, ansøger Selskabet om en

Understøttelse af 500 Kroner til Afsliilningen af en videnskabelig

Undersøgelse og Bearbejdelse af Islands Flora. Selskabet

besluttede fra Professorerne Steenstrup, Johnsirup og

Lange at modtage en Udtalelse om dette Andragende.

Redaktøren fremlagde af Skrifternes ole Rækkes malhe-

matisk-nalurvidenskabelige Afdeling: B. XI, H. 2 Øjets Nethinde

af A. Hannover og B. XII, H. 2 Velhas-Flodens Fiske af

C h r. F r. L u t k e n .

De paa Boglisten under Nr. 1 — 19 anførte Skrifter vare

fremlaijle i .Mødet.

2. Mødet den 28^« Januar.

(Tilstede vare 15 Medlemmer: Bendz, Mødets Præsident,

Westergaard, Panum, Thomsen, Lange, Lorenz, Lutken, Schjeilerup, Jørgensen,

Schmidt, Oppermann, Christiansen, Ussing, fungerende Sekretær, Johnsirup,

Colding.)

I Præsidentens Forfald førte Etalsraad Bendz Præsi-

diet, medens Redaktøren, i Henhold lil Vedtægterne,



fungerede for Sekretæren, der ligeledes havde meldt For-

fald.

Docent C. Christiansen holdt et Foredrag over Mag-
netisering af blødt Jern, som vil blive optaget i Selskabets

Skrifter.

Betænkning over Adjunkt Grønlunds Andragende om

Understøttelse til Bearbejdelse af Islands Flora, var afgivet

af den i delte Øjemed nedsatte Komité
( Steen sirup, Joh n-

slrup, Lange), der anbefalede at tilstaa en Sum af mindst

.oOO Kroner. Sagen henvistes til K asseko m m issionens

Erklæring.

Da der før iMødet havde været afholdt Møde af den

mathematisk- naturvidenskabelige Klasse, var der ikke

sat flere Forretningssager paa Dagsordenen for dette Møde.

Fremlagte vare de paa Boglisten under Kr. 20—47 anførte

Skrifter.

3. Modet den 11^^ Februar.

(Tilstede vare 14 Medlemmer: Madvig Præsident,
Vssing, Reinhardt, Colding, Thomsen, Johnstrup, Holm, Zeuthen, Jørgensen,

Schmidt, Sekretæren, Westergaard, Lange, Lutken.)

Prof. Stadsingeniør A. Colding meddelte Resultaterne af

nogle Undersøgelser over de ved Vindens Kraft fremkaldte

Strømninger i Havet. Denne Afhandling vil blive optagen i

Skrifterne, medens et Uddrag er bestemt for Oversigterne.

Kassekommissionen afgav sin Erklæring om Adjunkt

Grønlunds Andragende om Understøttelse til hans Islands

Flora, hvorefter Selskabet bevilgede 500 Kroner til Hr. Grønlund.

Efterat have besluttet, at der, i Henhold til den historisk-

filosofiske Klasses Forslag, for dette Aar kun skulde ud-



sæltes én Prisopgave lor deiiiie Klasse, saml al der iaar skulde

udsættes en IVisopgave for det Schous ke Legat, vedlog

Selskabet fuldende

Prisopii^aYer for 1896.

Den Instorish' filosofiske Klasse.

Filologisk Prisopgave.

(Pris: Selskabets Guldmedaille.)

Til det Karakteristiske og l^jendommeliiie ved den senere

Ollids, saavel den græskes som den romerskes Aandsiiv hører

den bestemte Opstilling og Anerkjendelse af en ældre afsluttet

Litteratur med dens Sprogform som den klassiske og for alle

Tider som Mønster og Norm gyldige, og en bestandiii Tæren

paa denne Skat, der dog efier Forholdenes Nalur og Værkernes

Opbevaring i Afskrifter cfterhaanden stadig indskrænkedes, tor-

saavidt den ikke bevaredes ved en Skoletradition. Selskabet

ønsker at fremkalde en klarere Oversigt over og Indblik i denne

hele, ogsaa for vor Besiddelse af Ollidsliteraturen, afgjørende

Tradition og dens V'irkninger for den latinske Sides Vedkom-

mende ved at udsætte for Aaret 1876 følgende Prisopgave:

Hvorledes vurderedes og benyttedes Romernes klassiske

Skribenter af Kejserlidens Grammatikere og i deres Skoler?

Hvilken Indflydelse havde denne Vurdering og Benyttelse paa

Litteraturens Opbevarelse og Forsvinden? og hvormeget af den

gamle Litteratur skjønnes at have været i Omløb og tilgængeligt

omtrent 500 Aar efter Christus?

Den niathetnatish - nalurmdenskabelige 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 flndes
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planmæssigt samlet, men meget besværligt i hvert givet Tilfælde

maa udsøges af Flovedværkerne eller af derhen hørende Special-

afhandlinger, at fremkalde en ordnet Oversigt over alle i den

sfæriske og den iheoretiske Astronomi forekommende Konstanter,

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 Paalidelighed,

hvorimod Fuldstændighed og Overskuelighed ifølge Sagens Natur

bør tilstræbes. Endvidere udelukkes de særlige Undersøgelser

over Fixstjernernes Egenbevægelser og Parallaxer, de ydre Pla-

neters Maaner samt Kometbanernes Elementer.

Fysisk Prisopgave.

(Pris: Selskabets Guldmedaille.)

Vort Kjendskab til Lysbrydningens Afhængighed af Lege-

mernes Tilstandsform hider endnu meget tilbage at ønske, hvor-

til Grunden for en væsentlig Del ligger i Mangel paa tilstrække-

ligt Materiale for Dampenes Vedkommende.

Selskabet ønsker derfor at fremkalde en Undersøgelse af

nogle flygtige Stoffers Lysbrydning og Farvespredning i damp-

formig Tilstand.

F'or det Thottske hegat.

(Pris: 400 Kroner.)

Medens mange kemiske Processer foregaa saa hurtigt, at

de næsten kunne betragtes som momentane, er der andre, som

fordre en meget kjendelig Tid, uagtet de reagerende Stoffer

befinde sig under Forhold, som maalte anses for særlig gunstige

for Reaktionens hurtige Forløb. Til den sidste Klasse af Pro-

cesser henhøre f. Ex. Reaktionen af Klor eller Brom paa Fosfor-

undersyrling og Fosforsyrling i vandige Opløsninger, hvor Reak-



tioiiens langsomme Tremadskriden lel kan iagttages ved Ther-

mometret.

Selskabet ønsker at fremkalde en Række Undersøgelser, der

enten kunde tjene til Belysning af Aarsiigen til denne Forskjel-

iighed i Reaktionernes Hurtighed, eller som kunne give Oplys-

ning om Loven, efter hvilken Reaktionen skrider frem i nogle

velundersøgte Tilfælde.

For en fyldestgjørende Besvarelse af denne Opgave udsætter

Selskabet en IVis af 400 Kroner.

For det Classenske Legat.

I. (Pris: indtil 400 Kroner.)

Da det ved nyere Undersøgelser synes at være blevet tvivl-

somt, hvorvidt Natriumforbindelser, der saa almindeligt forekomme

i Jordbunden og i Planteaskerne, ogsaa virkelig ere nødvendige

for Planternes normale Udvikling, saaledes som det maa anses

for vist, at Kalium-, Kalcium-, Magnium- og Jernforbindelser

ere del, saa udsætter Selskabet en Pris af indtil 400 Kroner for

et Arbejde, der besvarer hint Spørgsmaal for nogle her i Landet

vildtvoxende og dyrkede Planters Vedkommende.

II. (Pris: indtil 800 Kroner.)

[hidleveringstiden for Besvarelser af denne Opgave er Udgangen af Oktober 1 878.]

Da det har vist sig, at dansk Byg, og navnlig saadant, som

har et fast, glasagtigt (Hintet) Brud i Stedet for et melet, ofte

mangler de Egenskaber, som fordres ved godt Maltbyg, og det,

saavel af Hensyn til dets Anvendelse i vore Maltgjørerier, som

til dets Afsætning til England o. a. St., maa anses for vigtigt at

raade Bod derpaa, — udsætter Selskabet en Præmie af indtil 800

Kroner for en Afhandling, som, foruden at oplyse den særegne

Beskaffenhed af saadant Byg, påaviser de Omstændigheder, som

under dets Væxt, Dyrkning og Behandling giver Anledning til

den nævnte Fejl.
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For det Schoushe Legai,

(Pris: indtil 1000 Kroner.)

[Indieverinasliden for Besvarelser af denne Opgave er 31te Marts 1879.]

Det pr vel bekjendt, at Skove ere aldeles forsvundne fra

store Partier af Danmark, og at selv hvor de endnu findes, ind-

tage de dot; i Reglen et mindre Areal end i tidligere Tid. Der

kan nu ikke være nogen Tvivl om, at de Vandstands-Forandrin-

ger, der ere foregaaede ved mange af vore Søer og Vandløb,

staa i et Afhængighedsforhold dertil; men man savner omfattende

og paalidelige Undersøgelser angaaende disse lo Spørgsmaal, der

sikkert ville kunne belyses ved Hjælp af Kort, MatrikelprolokoUer

og ældre Arkivdokumenter.

Selskabet udsætter derfor en Pris af indtil 1000 Kroner for

en paa authentiske Data støttet Fremstilling af Skovenes Udstræk-

ning — saavidt muligt ogsaa deres Beskaffenhed — og Vand-

dragenes Omfang her i Danmark lil forskjellige Tidspunkter i

Løbet af de sidste Aarhundreder, ledsaget af Kort, der vise Til-

standen i disse Tider. Da det ikke er rimeligt, at en Enkelt

vil kunne løse Opgaven fyldestgjørende for hele Landets Ved-

kommende, vil den udsatte Pris ogsaa kunne gives for en Be-

svarelse, hvori der kun er behandlet en mindre Del af Danmark,

f. Ex. en af de større Øer eller et Parti af JvUand.

Besvarelserne af Spørgsmaalene kunne i Almindelighed være

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

danske Sprog. Afhandlingerne betegnes ikke med Forfatterens

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

der indeholder Forfattf^rens Navn, Stand og Bopæl, og som bærer

samme Motto. Selskabets i den danske Slat 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 danske

Kroners Værdi.



Prisskrifterne indsendes inden Udgangen af Ok-

tober Maaned 1877 til Selskabets Sekretær, Etalsraad

Professor Or. J. Japetus Sm. Stecnstrup, med L'ndtairelse

af Besvarelserne af de lo sidste PrisspHrgsmaal; for del første

af disse udlober Fristen den 3Ile Oktober 1878, for det amJet

den 31te Marts 1879.

Sekretæren meddelte, at der var indkommet Takskrivelser

fra følgende nyoptagne udenlandske Medlemmer: Proff. Salmon

i Dublin, Huxley i London, Ludwig i Leipzig, og Kircliboff

i Berlin.

Sekretæren anmeldte, at Selskabet den 8de Januar d. Ai

havde mistet dets ældste udenlandske (oprindelig indenlandske)

Medlem i den historisk- QlosoGske Klasse, Professor A. D.

Twesteu i Berlin; han døde i en Alder af 87 Aar og havde

været Medlem siden den 2lde December 1821.

La Soci'été Linnéenne de Normandie i Caen opfordrer Sel-

skabet til at bidrage til Tilvejebringelsen af el værdigt Minde

om den berømte Élie de Beaumont, der i Ians Tid var

udenlandsk Medlem af vort Selskab.

Fremlagte vare de paa Boglisten under Nr. 48—73 anførte

Skrifter.

4. 3Iodet den 25^' Februar.

(Tilstede vare IS Medlemmer: Madvig, Præsident,

Ussing, Reinhardt, Colding, Steen, Mehren, Schjellerup, Jørgensen, Schmidt,

Christiansen, Sekretæren, Thorsen. Oppermann, Holm, Thomsen, LQtken,

Schiern, Westergaard.

i

Professor Dr. A. F. van Mehren forelagde et fra Sel-

skabets udenlandske Medlem Michele Araari sendt Arbejde:
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Le Epigrafi Arahiche di Sicilia og forbandt hermed et Foredrag

over Arabernes Indflydelse paa Siciliens Kulturfor-

hold indtil Udgangen af det l2le Aar hundrede. Dette

Foredrag vil blive optaget i Oversigterne.

Paa Mødesedlen vare Medlemmerne blevne mindede om

den i Vedtægternes g o fastsatte Frist for Indgivelse af Forslag

til nye Medlemmers Optagelse, den lode Marts.

Fra de nyoptagne udenlandske Medlemmer Prof. Luigi

Cremona i Uom og Prof. Ch. Her mi te i Paris var der ind-

kommet Takskrivelser. Den Førstnævnte havde tillige sendt sit

fotografiske Portræt, den Sidstnævnte foruden 17 Afhandlinger

tillige sin Cours dAnalyse de l'Ecole polytechnique.

Dr. Cam i 11 o Tychsen, Bestyrer af Livrente-Anstalten,

havde indsendt en mathemalisk Afhandling, «En Note til en

Spilleropgave i Laplace's Tkéorie analytique des Prohabilités«^

med Ønske om dens Optagelse i Selskabets Oversigter. Til

at ytre sig herom valgtes en Komité bestaaende af Prof. Dr.

Steen, Docent Lorenz og Prof. Schjellerup.

Baron F. de Barghon Fort-Rion, der for kort Tid siden

sendte Selskabet nogle mindre Skrifter (Boglisten Nr. 33—34),

meddeler, at han ret snart vil sende: La Chronique de CanutIV
le Saint, Roi de Danemark etc.

Kapitain F. Buchwald af Generalstaben indsender en

Afhandling om en ny Methode for Differentiation med

h vilkesomhels t Indices, med Ønske om, at den maa blive

optagen i en af Selskabets Publikationer. Til at erklære sig her-

over valgtes en Komité bestaaende af Prof. Dr. Steen, Docent

Lorenz og Docent Dr. Zeuthen.

I Mødet fandtes fremlagte de indsendte Skrifter, der ere

anførte paa Boglisten under Nr. 73—96.
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5. Modet den 10'^*^ Marts.

(Tilstede vare 17 Medlemmer: Madvig Præsident,

Worsaae, Reinhardt, Steen, Thorsen, Johnstrup, Barfoed, Lorenz, Holm, Lutken,

Jergensen,. Schmidt, Christiansen, Sekretærcn,Panum, Westergaard, Schiern.)

Lektor Dr. S. M. Jørgensen forelagde og omtalte kortelig

det af ham bearbejdede nylig sluttede tredje liind af Gmelin-

Kratit's »Handbuch der Chemie, 6le umgearbeitete Auflage«.

Dette Foredrag vil ikke blive meddelt i Oversigterne.

Derefter forelagdes et af Selskabets .Medlem, ,Prof. Dr.

Lund i Aarhus, indsendt lexikalsk Arbejde »Det ældste

danske Skriftsprogs Ordforraad eller Ordbog til

Skaanske, Jyske og de to Sællandske Love«, til hvis

Udgivelse han ønskede Selskabets Understøttelse. Et Brev, hvori

Forfatteren gjør Rede for Planens Udførelse, oplæstes, og derpaa

valgtes, efter Forfatterens Ønske, til Arbejdets Prøvelse en Komité

bestaaende af ProfY. Gislason, Thorsen og Grundtvig.

Efter Anmodning fra det kejserlige Observatorium i

Wilh elm shaven besluttede Selskabet at seude dette sine

Oversigter, alle Særtryk af de malhematiske, meteorologiske,

astronomiske og fysiske Skrifter, samt de særligt udgivne

astronomiske Skrifter.

Fra La Société Néerlandaise pour le Progr^s de I"Industrie,

fondée a Harlem var der indkommet en Indbydelse til at med-

virke til Stiftelsen af et Musée d' Art appUqué h llndustrie.

Fra Congrks International des Orientalistes var der tilstillet

Selskabet en Opfordring til Deltagelse i dens tredje Sammen-

komst i Si.- Peteisborg i September 1876.

Sekretæren meddelte nogle Oplysninger om Forretnings-

gangen i Selskabets Sekretariat og Arkiv.

I Henhold til den af den dertil nedsatte Komités (Steen,

Lorenz, Schjellerup) Betænkning, besluttede Selskabet at



-f^ 22 >^

optage Dr. Tychsens Afhandling om Laplace's Spilleropgave

i Oversigterne. Den afgivne Betænkning lyder saaledes.

"Selskabet har forlangt en Udtalelse af os om «En Note til en

Spilleropgave i Laplace's Théorie analytique des Probabilités. Paris

1814«, som Dr. Tychsen har ønsket optagen i Oversigterne. Vi

have deri fundet en Løsning af den berømte Opgave ved Hjælp

af Lagranges Methode til Integration af DifTerensligninger, som

i Simpelhed meget maa forelrækkes for Laplaces ved genererende

Funktioner; vi antage derfor, at der knytter sig saa megen

videnskabelig Interesse til denne Note, at den egner sig til

Optagelse i Selskabets Oversigter.

D. 10de Marts 1876.

Adolph Steen, L. Lorenz. Schjellerup.«

Affatter.

De i Mødet fremlagte Skrifter ere optagne paa Boglisten

under Nr. 97—126.

6. Mødet den 24'^ Marts.

(Tilstede vare 20 Medlemmer: Madvig Præsident,

Westergaard, Ussing, Gislason , Colding, Panum, Thomsen, Steen, Thorsen,

Johnstrup, Lange, Mehren, Holm, Lutken, Schjellerup, Jørgensen, Schmidt,

Oppermann, Christiansen, Sekretæren.)

Professor Jul. Thomsen meddelte Resultaterne af sine

Undersøgelser over Guldets Haloidforbind eiser. Denne

Meddelelse er ikke bestemt til at optages i Selskabets Skrifter.

Kasse kommissionen forelagde Regnskabsoversigten for

1875, der i trykte Exemplarer var bleven omsendt til Medlem-

merne tillige med Tilsii'elses-Sedlen

:
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Oversigt over Rt'giiskabct for Aarct 1875,

Indtægt.

I. aarlige Indtægter:

1. Renter af Selskabets Fonds i 1875.

a) 110,000 Rdl. in(iskreviie i Statskassen

6,000 — Iluspjer-Kroditkasse-Obligalioner . . . .

3,200 — Rigsbank-Obligationer

3.000 — Østifternes Kreditforenings-Obligationer

22,000 — Kjøbenhavns Laans Obligationer. . . .

144,200 Rdl. med 4 pCt. Rente,

b) Udbylte af 300 Rdl. i Nationalbank-Aktier

c) '/j Aars Rente af en udtrukken dansk-engelsk Obli-

gation 100 £ .5 pCt

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

Udbytte af samme for 1874

2. Fra det Classenske Fideicommls
Etatsraad Schous og Hustrus Legat

Fra den grevel. Hjelmstjerne-Rosenkroneske Stiftelse

3. For Salget af Selskabets Skrifter og Ordbogen i 1874

Kr.

8800
480
2.56

240

1760

4. Renter af Folio i Privatbanken ^/ib74 og '/is75

Aarlige Indtægter

Udtrukken dansk -engelsk Obligation 100 £

To Guldmedaillers Værdi

Kassebeholdning fra 1874:

rede Penge
Hjelmstjerneske-Rosenkroneske Bidrags .

en Guldmedaille.

Samlet Indtægt

400
100

1249

Kr.

71

3457
1868

320

0.

1536

54

140

1749

371

49

13901

1822

640

5645

22009

35

71

89

64

59

91

43

93
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Udgift.

Til Selskabets Bestyrelse og dets Virksomhed:

I. Embedsmændenes og Budets Lønning samt Med-
hjælp ved Sekretariatet

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

samt Gratifikationer (260 Kr.)

II. a) Selskabets Skrifter:

1) Trykning af Skrifterne 2617 Kr. • 0.

2) Papir til Skrifterne 871 — 8 -

3) Trykningaf Oversigten medPapir 529 — 59 -

4) Oversættelse af fransk Resumé 157 — •
-

5) Kobbere, Træsnit o.l 2342 — • -

6) Bogbinderarbejde 974 — 50 -

b) Præmier:

1) Dr.Schubert(iHildesheim),Guld-
medaille (d. 29 Jan. 1875) ... 320 Kr.

2) Cand. P.Tauber (d. 29 Jan. 1875) 400 —
3) P. la Cour (Underbestyrer ved

met. Inst.i, Guldmedaille (26 Febr.

1875) 320 —
4) L. V. Scheel (Ass. i Generaldir.

f. Skattevæsenet), (d. 5 Nov. 1875) 400 —

B. Understottelser til videnskabelige Foretagender:

Af det BjelmstJeme-IiosenJcroneske Bidrag:

1) Katalog over den danske Litteratur

2) Til Udgravningen ved Sølager (d. 19 Novbr. 1875)

3) Adjunkt K. Schmidt til et spektralanalytlsk Ap-

Kr.

2690

1451

7491

1440

Ordbogen
I

50

Den meteorologiske Komite til Afslutning . . .
i
314

Regestum diplomaticum 983

parat (d. 19 Novbr. 1875)

Aarels Udgifter

C. Indkjob af to Guldmedailler

D. Beholdning ved Aarets Udløb:

1) rede Penge

2) Hjelmstjerneske-Rosenkroneske Bidrags

3) en Guldmedaille

293

150

200

3492

2474

320

65

17

Kr.

4141

10278

643

15062

659

6287

22009

65

17

75

93
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Det Hjelmstjerne-Rosenkroneske Bidrag:

Kr. 0. Kr. 0.

I. Rest fra 1874 (934 Rd. 9/5) 1868. 18

Bidrag for« 1875 1249. 71

3117. 89

II. Katalog over den danske Literatur 293. 5

Udgravning ved Selager loO. •

Speklralanalylisk Apparat 200. •

643. 5

Rest 2474. 84,

om hvis Anvendelse jfr. Budget for 1876.

Formanden for den his torisk- filos ofisk e Klasse med-

delte, at Klassen havde vedtaget i næste Møde at foreslaa Op-

tagelsen af 3 i dette Møde navngivne indenlandske og 3

navngivne udenlandske Medlemmer.

Formanden for den mat hematisk-natur videnskabelige

Klasse meddelte, at Klassen havde vedtaget i næste Møde at

foreslaa Optagelsen af 1 navngivet indenlandsk og 1 navQ-

givet udenlandsk Medlem.

I Mødet vare fremlagte de paa Boglisten under Nr. 127 lil

loO anførte Skrifter.
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Det Hjelmstjernc-Hoseiikroiieske Bidrag:

Kr. 0. Kr. 0.

1. Rest fra 187-i (934 Rd. 9 ji) 18G8. 18

Ridrai,' for 1875 '. 1249. 71

3117. 89

II. Katalog over den danske Literatur 293. 5

Udgravning ved Solager 150. •

Speklralanaljtisk Apparat 200. »

643. 5

Rest 2474. 84.

om hvis Anvendelse jfr. Budget for 1876.

Formanden for den his torisk- filosofiske Klasse med-

delte, at Klassen havde vedtaget i næste Møde at foreslaa Op-

tagelsen af 3 i delte Møde navngivne indenlandske og 3

navngivne udenlandske Medlemmer.

Formanden for den mathematisk-naturvidenskabelige

Klasse meddelte, at Klassen havde vedtaget i næste Møde at

foreslaa Optagelsen af 1 navngivet indenlandsk og 1 navn-

givet udenlandsk Medlem.

I Mødet vare fremlagte de paa Boglisten under Nr. 127 til

1 50 anførte Skrifter.
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7. Mødet den 7"^ April.

(Tilstede vare 22 Medlemmer: Madvig, Præsident,
Bendz, Westergaard, IJssing, Hannover, Gislason, Reinhardt, Muller, Panum,

Schiern, Thomsen, Thorsen, Johnstrup, Mehren, Holm, Grundtvig, Lutken,

Schjellerup, Jørgensen, Schmidt, Oppermann, Sekretæren).

Etatsr. Professor Japetus Steensirup meddelte nogle Be-

mærkninger om de i Schweiz i forrige Aar fimdne Spor af

Mennesl^ets Tilværelse i en Tid, der gik forud for Is-

tiden (nemlig i inlerglaciære Kullag). Delte Foredrag er opta-

get i "Archiv fiir Anlhropologie elc. ^ 1876.

Den historisk- filosofiske Klasse forelagde sine tid-

ligere anmeldte Forslag til Oplagelse af følgende 3 inden-

landske Medlemmer:

Viggo Fausbøll, Assistent ved Universitetsbibliotheket;

Dr. phil. Caspar W. Smith, Docent i slaviske Sprog og

Jon Thorkelsson, Rektor for Reykjavik lærde Skole,

hvilke ved den paafølgende Afstemning alle bleve valgte til

Medlemmer.

Samme Klasse forelagde ligeledes sine tidligere anmeldte

Forslag om Valg af 3 udenlandske Medlemmer, nemlig:

Leopold- Victor Delisle, Direktør for Nationalbibliolhe-

ket i Paris og Medlem af L'Académie des Inscriptions

et Belles-Lettres, i Paris

Émile Litlré, Medlem af L'Académie Frangaise og UAca-

démie des Inscriptions et Belles-Lettres, i Paris, og

Franz Palacky, bøhmisk Historiograf, i Prag,

hvilke alle ved den paaføJgende Afstemning bleve optagne som

Medlemmer.

Den malhematisk-naturvidenskabelige Klasse fore-

lagde dernæst sit tidligere anmeldte Forslag til et nyt indenlandsk

Medlem
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Dr. med. Harald Krabbe, Assistent i Anatomi ved don Kgl.

Veterinær- og Landbohøjskole,

der V£d Afstemningen optoges som Medlem.

Samme Klasse forelagde ligeledes sit i det foregaaende

Møde anmeldte Forslag til Optagelse af et nyt udenlandsk

Medlem:

O. W. Struve, 'Gehejmeraad, Direktør for Observatoriet i

Piilkowa,

som ved den paafølgende Afstemning valgtes til Medlem.

Der Verein fur Bremische Geschiclite und Alterthiimer

havde udtalt et Ønske om at udvexle Skrifter med Selskabet. I

Henhold til en Anbefaling fra iVoff. Thorsen og Holm fore-

slog Sekretæren at sende Foreningen Selskabels historiske

Afhandlinger, den 4de og 6te Kække, Storms <- Snorre Sturles-

søn», Regesta Diplomalica samt Oversigterne fra 1857, hvilket

Forslag Selskabet billigede.

Til La Societet Toscana di Scienze Naturali i Pisa, der

ogsaa ønskede at tilvejebringe en Skrifludvexling med Selskabet,

besluttede dette efter Sekretærens Forslag at sende Oversig-

terne fra 1873 samt enkelte zoologiske Afhandlinger.

Kais.- Kon. Zoologisch-Botanische Oesellschaft i Wien havde

meddelt, at det den 8de April d. A. vilde fejre sin 2ode Aarsdag.

Af Selskabets Medlem, Prof. Paludan-iM iiller var der

stillet en skriftlig Forespørgsel angaaende Forstaaelsen af Ved-

tægternes g 1, hvilkel Sekretæren meddelte til foreløbig

Efterretning.

I Mødet fandtes fremlagte de som Nr. 151— 171 paa Bog-

listen anførte Skrifter.
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8. Mødet den 28^^ ApriD.

(Tilstede vare 18 Medlemmer: Madvig, Præsident,
Ussing, Gislason, Reinhardt, Schiern, Steen, Lorenz, Holm, Rordam, Schjelle-

rup, Smith, Fausbøll, Krabbe, Sekretæren, Westergaard, Oppermann,

Thorsen, Liitken).

Prof. Dr. F. Schiern meddelte i Tilslutning til sin tid-

ligere meddelte Oplysning om Oldtidens Kjendskab til Nilens

Kildesøer nogle yderligere Bemærkninger herom efter de

sidste Opdagelsesrejsers Udbylte. Denne Meddelelse er ikke

bestemt for Selskabets Skrifter.

Ved det derefter i Overensstemmelse med Vedtægternes

g 9 foretagne Valg paa en Sekretær gjenvalgtes Etatsraad Prof.

Japetus Steenstrup.

I Henhold til samme g foretoges dernæst Valg paa en Kas-

serer. Prof. Reinhardt blev gjenvalgt.

Ifølge Vedtægternes g 16 foretoges Valg paa et Medlem af

Kassekommissionen i Stedet for Etatsraad Muller, der

fratraadte efter Tour og havde frabedt sig Gjenvalg. Selskabet

valgte Prof. E.Holm. Det besluttede derhos at takke Etatsraad

Mit 11 er for hans lange Virksomhed i Kommissionen.

Den Komité, (Gislason, Thorsen, Grundtvig), som var

valgt i Anledning af Professor Rektor Lunds lexikalske Arbejde:

«Det ældste danske Skriftsprogs Ordforraad eller

Ordbog til Skaanske, Jyske og de to Sællandske

Love') [s. ovf. S. (21)], afgav sin Betænkning, der efter nogle

Henstillinger til Forfatterens Opmærksomhed sluttede saaledes:

«En Ordbog over vort Skriftsprogs ældre Ordforraad savnes

virkelig meget. Den vil kunne blive meget nyttig og af stor

Betydning, og man maa derfor være Professor Lund Tak skyl-

dig, fordi han har paataget sig dette Arbejde. Vi tillade os at

*) Da der kun stod ét ordinært Mode tilbage i dette Foraar, blev den sidste

Fredag i Maaneden valgt til dette Møde, for at der kunde tilvejebringes

en Afslutning af enkelte Forretningssager inden Feriens Begyndelse.



foreslaa, at Selskabet tilstaar ham dertil en Understøttelse af

400—500 Kroner"). I Henhold hertil, samt lil Kassekommis-

sionens Erklæring vedtog Selskabet at understøtte Udgivelsen

af Prof. I. linds Arbejde med en Sum af 500 Kroner.

Professor Dr. C. Pal udan- M iilie r, der — som i forrige

Møde meddelt — havde ønsket en autentisk Udtalelse fra Sel-

skabet om Forstaaelsen af g§ I og 5 i Vedtægterne, havde nu

indsendt et yderligere Indla-g til Oplysning af hans Opfattelse af

disse Paragrafer og af de Kvalifikationer, der maatte forudsættes

hos de til en Klasse eller til Selskabet foreslaaede indenlandske

Medlemmer. Selskabet vedtog at tilstille Professoren følgende

Svar: «LigPSom Selskabets Formaal i dets Vedtægter er beteg-

net ved Angivelsen af visse Klasser af Videnskaber, saaledes maa

de videnskabelige Kvalifikationer, der give Adgang til Selskabet,

søges i Retningen af disse Videnskaber, uden [lensyn til Viden-

skabsmandens øvrige Studier eller hans Samfundsstilling«.

Det Sæt meteorologiske Instrumenter, som Selskabet

havde besluttet at skjænke den nye botaniske Have, var nu

blevet istandsat og afleveret til denne, der havde taget det i

Brug. Havens Direktør, Prof. Lange havde skriftligt udtalt dens

Tak til Selskabet. 1 Henhold til den i Mødet den 1 5de Januar

1875 vedtagne 3die Tillægspost til Budgettet for 1875 tillod

Selskabet, at den til Istandsættelsen medgaaede Sum blev anvist

lil Udbetaling.

Elatsraad Dr. Bendz havde vist Selskabet den Opmærksomhed

at tilsende det Slutningshæftet af hans «Haandbog i den fysio-

logiske Anatomi af de almindeligste danske Huspattedyr« , inde-

holdende Nervesystemets Anatomi og Fysiologi.

Nationalbibliotheket i Athen meddeler ved Bibliothe-

karen, Hr. Hofpræst Gasran, at Selskabet vil faa tilstillet et

fotografisk Aftryk af en Papyrus- Original, der forefindes i Bi-

bliotheket.

Fremlagte i Mødet vare de paa Boglisten som Nr. 172

—

208 opførte Skrifter.
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Overordentligt Mode den 29^^ September 1876

i Anledning af ^^Carl sb er gfondet".

(Tilstede vare 28 Medlemmer: Madvig, Præsident, Bendz, Westergaard,

Ussing, Worsaae, Hannover, Reinhardt, Colding, Panum, Hollen , Thomsen,
Steen, Johnstrup, Barfoed, Lange, Lorenz, Holm, Lutken, Zeuthen, Schjelle-

rup, Jørgensen, Schmidt, Oppermann, Christiansen, Fausbøll, Smith, Krabbe,

Sekretæren).

•Til dette overordentlige Møde vare iMedlemmerne sammen-

kaldte ved følgende Rundskrivelse:

Til samtlige Medlemmer af det Kongelige Danske Videnskabernes

Selskab.

(Konfidentielt).

Idet vi hermed omsende til de Herrer Medlemmer af det

Kgl. Danske Videnskabernes Selskab vedlagte Skrivelse (med

Bilag) fra Kapitain, Brygger Jacobseu paa Carlsberg, hvori han

opfordrer Selskabet til nu og for Fremtiden ved Valg af dets

Midte at danne Bestyrelsen for en til videnskabelige Øjemeds

Fremme bestemt Stiftelse, som han med usædvanlig og højsin-

det Rundhaandethed har oprettet og udstyret, maa vi allerforst

bede vore Herrer Kollegaer at betragte denne Meddelelse som
i streng Forstand konfidentiel, saa at den, indtil Be-

slutning desangaaende er tagen, knn gjnres til Gjenstand for

mulige indbyrdes Samtaler mellem Medlemmerne. Dernæst an-

mode vi de Herrer om, i denne Anledning at samles til et ex-

traordinært Møde i Selskabets Lokale Fredagen deu 29de dennes

Kl. 6V2, for at tage Sagen under Overvejelse og, saafremt en

yderligere Forhandling ikke ftndes nødvendig, derom at tage

Beslutning.

Ejobenhavn d. 25de September 1S76.

J. N. Madvig, Japetus Steensfnip,

Videnskabernes Selskabs Videnskabernes Selskabs

Præsident. Sekretær.
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Forud for de to Bilag, der fulgte med denne Rundskrivelse

til Medlemmerne, meddeles her den Skrivelse, som lir. Kapilain

Brygger Jarobseu samme Dag havde tilstillet Selskabets Præsi-

dent i Forening med Bilagene.

Til Præsidenten for det Kongelige Danske Videnskabernes Sel-

skab,

Hr. Conferentsraad Madvig.

Hoslagt har jeg den Ære at tilstille Deres Høivelbaarenhed

et ærbødigt Andragende til Videnskabernes Selskab om at tage

en af mig idag oprettet Stiftelse til videnskabelige Formaals

Fremme under sin Varetægt. Som Bilag vedlægger jeg det for

Stiftelsen udfærdigede Fundats- og Gavebrev tilligemed Udkastet

til dens Statuter.

I levende Erkjendelse af, hvormeget jeg skylder H. C. Ør-

steds Lære og vækkende Indflydelse, og som et Vidnesbyrd

om taknemlig Paaskjønnelse af hans Virksomhed for at udbrede

Kundskabens Lys i videre Kredse, har jeg knyttet Oprettelsen

af ovennævnte Stiftelse til denne Dag, som ved Afsløringen af

Ørsteds Monument er viet til hans Ihukommelse. Det vil

ogsaa være mig kjært, dersom mit Andragende til Videnskabernes

Selskab kan blive tilstillet dets Medlemmer endnu idag.

Modtag Hr. Præsident Forsikkringen om den udmærkede

Høiagtelse, hvormed jeg tegner mig

Deres ærbødige
Carlsberg d. 25de September 1876.

J. C. Jacobsen,

Brygger.
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Til

Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab.

Efterhaanden som der ved Naturforskernes Bestræbelser bi-

briDges de Industridrivende flere Kundskaber og en bedre Ind-

sigt i Naturlovene, voxer Erkjendelsen af disse Kundskabers

Uundværlighed og dermed Trangen til at udvide dem, navnlig i

de specielle Retninger, som have særlig Betydning for den en-

kelte Industrigreen.

Da det imidlertid ikke kan fordres eller ventes af de ved

de orffentlige Læreanstalter ansatte Videnskabsmænd, at de i

videre Omfang kunne eller skulle fordybe sig i Undersøgelser

af de mangfoldige Enkeltheder, hvorom de forskjellige Industri-

grene, hver for sit Vedkommende, ønske Oplysning, har man i

den senere Tid i flere Lande begyndt at oprette særegne Labo-

ratorier eller saakaldte Forsøgsstationer, beregnede paa at for-

skaffe den vedkommende Industri fyldigere Kundskaber og en

dyberegaaeode Indsigt.

Disse Instituter have ganske vist, ogsaa for Bryggeriets

Vedkommende, gjort ikke liden Nytte, men de lade dog i Rege-

len meget tilbage at ønske. De lide nemlig næsten alle af den

Mangel, at deres Tilværelse er usikker og kun kan betragtes

som noget Forbigaaende, hvilket medfører hyppig Vexlen af de

derved beskjæftigede Videnskabsmænd, hvorved disses forbere-

dende Studier og Arbeider gaae tabte, før de have kunnet bære

Frugt. Som oftest er slige Instituters Opgave desuden stillet

altfor begrændset, saa at de ikke give Leilighed til yderligere at

udvikle, ja, neppe til at bevare den almindelige, videnskabelige

Dygtighed, som udfordres til deres Ledelse, og, omvendt, om-

fatter Opgaven undertiden formeget Andet, f. Ex. en meget ele-

mentair Underviisning — som i de saakaldte «Brauschulen» —
der ikke lader Tid og Ro tilovers til sand videnskabelig Forsk-

ning, ei at tale om et hyppigt Paahæng af reent industriel Virk-
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somhed med Analjser efter Bestilling, Attesters Udstedelse

o. desl.

Ledet af foranførte Betragtninger har jeg i Forbindelse med

mit Bryggeri Carlsberg oprettet et Laboratorium, bestemt til

chemiske og physiologiske Undersøgelser og Studier i de Ret-

Dinger af Naturvidenskaberne, som have særlig Betydning for

Maltnings-, Brygnings- og Gjærings-Processerne, med det For-

maal ikke alene at give Bryggeri- Techniken det daglige Brød;

men tillige at give de der beskjæftigede Videnskabsdyrkere An-

ledning og iMidler til at uddanne sig og virke som Specialister

i de Retninger, hvortil Bryggeri-Operationerne og de Phænome-

ner, som disse frembyde, give særlig Leilighed og Opfordring.

Til at forestaae Arbeiderne i delte Laboratorium har jeg

engageret Chemikeren Hr. Cand. polyt. Kjeldahl og Physiolo-

gen Hr. Cand. med. R. Pedersen. Senere vil der blive ansat

Assistenter, som kunne staae Forstanderne bi, deels ved de

Rækker af Observationer og Analyser, som nærmest blive at

foretage i Technikens Interesse, deels ved de reent videnskabe-

lige Laboratoriearbeider. Disse Assistenter ville saaledes faae

Leilighed til, alt efter deres Anlæg og indre Kald, at uddanne

sig til kyndige Technikere eller til videnskabelige Forskere.

Derimod har jeg meent, at Laboratoriet ikke bør gjøres til

en Læreanstalt for Elever.

Da et saadant, for Specialstudier beregnet institut imidlertid

kun kan trives, naar det bæres af den Aand og gjennemtrænges

af det Lys, som udgaaer fra Videnskaberne i det Flele , og da

delte Lys for mig har været en Kilde til Lykke og Velvære,

ligger det mig paa Bjerte, som et Afdrag paa min Gjæld, ogsaa

at yde et Bidrag til Videnskabernes Fremme i Almindelighed,

navnlig i de Retninger, hvori det forekommer mig, at Staten

ikke hidtil har anvendt og til hvilke den vel heller ikke i Frem-

tiden vil kunne afsee alle de fornødne iMidler.

Jeg sigter herved til: midlertidige Honorarer for yngre Vi-

denskabsmænd, hvis Begavelse og indre Kald gjøre dem særligt

Overs, over d. K. D. Vidensk. Selsk. Forh. 1876. 3
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skikkede til penere at ansættes som Docenter; ligeledes til Ho-

norarer eller Gager for Mænd, som ere fortrinligt udrustede til

videnskabelig Forskning og Forfattervirksomhed og som helst

maatte kunue offre hele deres Kraft dertil, uden at hindres af

Lærervirksomhed eller anden Embedsgjerning; fremdeles til Reise-

stipendier for ældre Videnskabsmænd, som enten paa gjentagne,

kortere Besøg i Udlandet eller paa længere Reiser kunne høste

et for den danske Videnskabelighed frugtbringende Udbytte; og

endvidere til at fremme forskjellige videnskabelige Arbejder,

saasom Undersøgelser og Besvarelser af Spørgsmaal, hvis Løs-

ning til en given Tid er magtpaaliggende, o. s. v.

Med dette udvidede Formaal for Øie har jeg idag stiftet et

Fond — under INavn af «Ca risberg - Fond et» — hvortil jeg

har skjænket en Prioritet i min Eiendom Carlsberg (det op-

rindelige, saakaldte Gamle Carlsberg) paa 1 Million Kroner, som

skal forrentes med 5 pCt. p. A., dog saaledes, at den fulde

Renteydelse først indtræder ved min og Hustrues Død, og at

der, saalænge nogen af os er ilive, ikkun erlægges en aarlig

Rente af 2 pCt. Indtil videre vil Fondet saaledes kun erholde

en aarlig Indtægt af 20,000 Kroner til de ovennævnte Formaals

Fremme og først efter min og min Kones Død komme til at

disponere over det fulde Rentebeløb af 50,000 Kroner.

For at en saadan Stiftelse imidlertid skal kunne virke efter

sin Bestemmelse i Nutid og Fremtid, maa der sikkres den en

vedvarende Bestyrelse af Mænd med videnskabelig

Indsigt og Dygtighed, i hvilken Henseende Tanken med

Nødvendighed maa fæste sig paa det Samfund, hvori den danske

Videnskabelighed hidtil har fundet og sikkert altid vil finde sine

ypperste Repræsentanter, og som hos os er den eneste Institu-

tion, der er saa heldig at staae uafhængig af alle fremmede,

uvidenskabelige Hensyn og Indflydelser, nemlig det Kongelige

Danske Videnskabernes Selskab.

Til dette høitagtede Selskab tillader jeg mig derfor at hen-

vende mig med Bøn om, at det, ved at vælge nogle Mænd af
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sin Midtt! til al vange over den nævnte Stiftelse og til al lede

dens Virksomhed, vil sikkre d(Mis Hestaaen nu og i konnmende

Tider og sørge for at den altid kan virke til Gavn for Viden-

skaben og til Ære for Danmark.

For at sætte Selskabet istand til at danne sig en tydeligere

.Forestilling om den nævnte Stifteises Beskaffenhed og om Planen

for dens Virksomhed, vedlægger jeg Udkastet til Fondets Statu-

ter, som lildeels ere aflaltede efter Samraad med D'hrr. Etats-

raad Steenstrup, og Professor Barfoed, hvis Velvillie og Interesse

for Sagen jeg ikke nok kan paaskjønne.

I Haab om at dette mit Foretagende maa vinde det ærede

Selskabs Bifald og at det vil skjænke det nye Institut den for

dets Existents og Fremgang uundværlige Understøttelse, hvorom

jeg herved andrager, tegner jeg mig

Med Høiagtelse og Ærbødighed

Carlsberg d. 25de September 1876.

J. C. Jacobsen,

Brygger.

Statuter for n Carlsberg Fondet«.

I. Til dette Fond er ved Fundats- og Gavebrev af 25de Sep-

tember 1876 skjænket en Kapital af 1 Million Kroner med

Pant i min Eiendom „Carlsberg" bestaaende af Matr.

JNr. 19 c, e., f., og g. og 20 c. i Valby med Bygninger, In-

ventarium og Have. Kapitalen bliver at forrente med 5

pCt. p. A., dog saaledes at den fulde Renteydelse først

indtræder ved min og Hustrues Død, og al der, saalænge

nogen af os er i Live, ikkun erlægges en aarlig Rente

af 2 pCt. eller i det Bele 20,000 Kroner.

3"
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g II. Fondets Formaal ere:

A. at fortsætte og udvide Virksomheden i det af mig i

1875 oprettede chemiske og physlologiske "Carls-

berg Laboratorium" i Overeensstemmelse med delte

Instituts nedenfor angivne Opgave;

B. at fremme de forskjellige Naturvidenskaber, samt Ma-

thematikj Philosophi, nistorie og Sprogvidenskab paa

de nedenfor anførte Maader.

g III. Saalænge Fondets aarlige Indtægt indskrænker sig til det

ovennævnte Beløb af 20,000 Kroner, vil dette, efter Fra-

drag af Administrationsudgifter, forst og fremmest være

at anvende til Bestridelse af de for Laboratoriets Virk-

somhed fornødne Udgifter. Hvad der ikke i hvert enkelt

Aar maatte behøves til dette Brug, kan anvendes til det

under § II. B. nævnte Formaal.

g IV. Naar efter min og Hustrues Død den fulde Renteydelse

af Capitalen indtræder, skal, ligeledes efter Fradrag af

Administrations-Udgifterne, EJalvdelen af Fondets Indtægt

forbeholdes til Brug for Laboratoriet (g II. A.), og den

anden Halvdeel til Formaalet B. (cfr. g II.). I Udredelsen

af Administrations-Udgifterne tage A. og B. lige Deel.

Skulde der til sine Tider ikke behøves det hele Beløb

af de til Formaalene A. eller B. henlagte aarlige Indtæg-

ter, oplægges Resten midlertidigt som Sparepenge til

Brug for hvert især, efterhaanden som der bliver Trang

dertil, eller tU Benyttelse ved forestaaende større Fore-

tagender.

Dersom det imidlertid skulde blive klart, at der i en

nær Fremtid ikke vil blive Brug i ^den enkelte Afdeling

for dens oplagte Sparepenge, hunne disse, naar Direc-

tionen ved en eenslemmig Beslutning vedtager det, an-

vendes til Bedste for den anden Afdeling.

I V. Fondet bestyres af en Directlon, bestaaende af 5 Med-

lemmer, valgte af det Kgl. Danske Videnskabernes Sel-



skab ud af dets egen Midte. Valget pjælder for 10 Aar.

Hvert andel Aar afgaaer el Medlem , — i første Valgpe-

riode efter Lodtrækning. Den Udtrædende kan gjenvæl-

ges. Afgaaer et Medlem før Valgperioden er udløben,

indtræder den i hans Sled Valgte for Hesten af den Af-

gangnes Funclionstid. Direktionen vælger af sin Midte

en Formand hver Gang el ordinært Directeurvalg har

fundet Sted. Den vedtager selv sin Forretningsorden,

g VI. Til tre af Direclionens Medlemmer overdrages del sær-

lige Hverv, i Forbindelse med 1 eller 2 Tilforordnede, at

danne Laboratoriets Bestyrelse. Disse tre Medlemmer

skulle være Naturkyndige. Den eller de Tilforordnede

vælges af Videnskabernes Selskab blandt Mænd udenfor

sammes Midte, der enten som Bryggerikyndige eller af

andre Grunde maae antages at have Kjendskab til og In-

teresse for det, der er Laboratoriets Opgave. De vælges

paa 5 Aar og kunne gjenvælges.

Laboratoriebestyrelsen vedtager selv sin Forretningsor-

den og vælger sin Formand, som forbliver i denne Stil-

ling indtil hans Funclionstid som Directeur er udløben.

I VII. Direclionens Medlemmer oppebære hvert el aarligl Hono-

rar af 400 Kroner. De tre Laboraloriebeslyrere erholde

desuden hver et Tillæg af 300 Kroner. Hver af For-

mandsposterne honoreres med 200 Kroner. De Tilfor-

ordnede honoreres hver med 300 Kroner,

g VIII. Carlsberg-Laboratoriets Opgave skal være ved selvstæn-

dige Undersøgelser al prøve de Lærdomme, som Viden-

skaben allerede har lilveiebragt, og al udvikle dem ved

fortsalte Studier til el muligst fuldstændigt viden-

skabeligt Grundlag for Maltnings-, Brygnings- og

Gjærings- Operationerne.

Ved Ansættelse af Assistenter bør der virkes for, al

der eflerhaanden kan uddannes flere Forskere i de her-

hen hørende Grene af Chemien og Physiologien.
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Til de Arbeider, hvormed Laboratoriet bør beskjæftige

sig, kan for Tiden henregnes:

a. Undersøgelser, saavel chemiske som physiologiske, af

de til Brygning anvendelige Sædarter, særlig af Byg-

get og dets Varieteter, samt af Grunden til disses

forskjeilige Egenskaber, saasom Klima, Jordbund,

Dyrkningsmaade, Modningsgrad o.s. v.;

b. Lignende Undersøgelser af Humlen og Udforskning

af Methoder til at bestemme dens virksomme Be-

standdele, samt Undersøgelser af disse Stoffers For-

hold og Virkemaade under Brygningen og Gjæringen

;

c. Et grundigt Studium af de i Sædarterne værende

StofTer, navnlig Meelslof og dels Overgangsforraer,

Dextrin, Sukker, m. fl., samt ÆggehvidestotFerne og

disse Stoffers Forhold og Omdannelser under Bryg-

ningsoperalionerne, saasom:

under Maltningen (Udblødningen ,
Spiringen og

Kølletørringen) og ved Anvendelsen af forskjeilige

Methoder;

under Mæskningen og Kogningen (Infusions- og

Decoctions-Methoder, Kogning ved directe Ild,

ved Damp, under Tryk, o. s. v.);

under Nedsvalingen (den atmosphæriske Lufts Ind-

flydelse, modsatte Systemer, Baudelots og Pas-

teurs, o. s. v.);

under Gjæringen i Forhold til de forskjeilige Malt-

nings- og Brygningsmethoder;

d. Undersøgelser og Studier af Gjærplanten, dens Ud-

vikling, Væsen og Virksomhed under forskjeilige Be-

tingelser og i de forskjeilige Stadier, samt Luftens,

Lysets, Varmens og Electricitetens Indflydelse der-

paa, m. m.

;

e. Undersøgelser over de andre under Gjæringen op-
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trædende Fermenter, Melkesyre-, Eddikesyre-, Smør-

syre-Fermenter, rn. Fl.;

f. Undersøgelser af det færdige Product, Øllet, dets

Egenskaber og Betingelserne for dets Smag , Dold-

barhed. Forædling, o. s. v.

;

g. Undersøgelser af Grundene til de stundom indtræ-

dende Uregelmæssigheder i Brygningsoperationerne

og i det Hele Studier til Forklaring af alle særegne

riiænomener;

h. Prøvelse af de af andre Naturforskere meddelte Iagt-

tagelser og Opdagelser og af de derpaa byggede Dy-

polheser og Theorier.

De vundne Resultater offenliggjøres i inden- og

udenlandske Tidsskrifter elier paa anden Maade, deels

som offenlig Redegjørelse for Institutets Virksomhed,

deels ligeoverfor Udlandet som et Vidnesbyrd om, at der

fra dansk Side tages hæderlig Deel i Videnskabens Ud-

vikling i de Retninger, hvorom her er Tale. Intet Re-

sultat af Institutets Virksomhed, som har Betydning i

theoretisk eller praktisk Henseende, maa hemmeligholdes.

Det maa betragtes som en Selvfølge, at de Mænd,

som forestaae Laboratoriet, ved Siden af deres Arbeider

i Institutets specielle Retning, maae stræbe at bevare og

udvikle deres videnskabelige Dygtighed i Almindelighed

ved andre Studier og Undersøgelser, dog saaledes, at In-

stitutets Hovedopgave ikke tilsidesættes eller tabes af Sigte.

Forsaavidt de disponible Midler strække til og Be-

styrelsen finder det hensigtsmæssigt, bør der fra Tid til

anden gives Forstanderne Leilighed til ved Reiser at

knytte personlig Forbindelse med Naturforskere i andre

Lande, som virke i lignende Retning, og at gjøre sig be-

kjendte med tilsvarende Instituter i Udlandet og deres

Arbeider.
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Institutet maa ikke paatage sig at virke som en

«BryggerskoIe» for Elever uden videnskabelig Fordannelse,

ei heller foretage Analyser for eller udstede Attester til

Uvedkommende.

I IX. Den til Videnskabernes Fremme i Almindelighed bestemte

Sum (cfr. g§ 11. B., IH. og IV.) skal fortrinsviis anvendes til:

a. Reisestipendier for ældre Videnskabsmænd paa indtil

3,000 Kroner, enten til gjentagne kortere Besøg i

Udlandet, eller til længere lleiser;

b. Midlertidige Honorarer til yngre Videnskabsmænd,

hvis Begavelse og indre Kald gjøre dem særlig skik-

kede til senere at indtræde i offenlig Virksomhed;

c. Lønninger for Livstid eller for visse Aar til udmær-

kede Mænd, som kunne virke heldigt som «frie Vi-

denskabsmænd« udenfor en ofienlig Stilling;

d. Stipendier eller Honorarer paa indtil 2000 Kroner for

specielle Studier eller Undersøgelser;

e. Bidrag til videnskabelige Arbeiders Fremme.

Foranførte Bestemmelser gjælde baade for Medlemmer og

for Ikke-Medlemmer af Videnskabernes Selskab og ligesaa

for videnskabelige Arbeider i og udenfor Selskabet.

g X. Directionen forvalter Fondets Midler. Den foranstalter

under sin Kontrol dets Kasse- og Regnskabsvæsen be-

sørget ved en dertil antaget, lønnet Regnskabsfører, hvis

Regnskab revideres af 2 Directeurer. Decision og Qvit-

tance gives af den samlede Direction.

Den vedtager det aarlige Budget og tager Beslutning

om Anvendelsen af den til forskjellige Videnskabers Fremme

bestemte Sum i Henhold til g IX.

Den meddeler Selskabet en aarlig Beretning om Fon-

dets Anvendelse og om Laboratoriets Virksomhed, samt

Oversigt over Fondets Indtægt, Udgift og Status.

Den gjør Indstilling til Selskabet om Valget af Tilfor-

ordnede til Laboratoriebestyrelsen.
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særlige Overtilsyn med Laboratoriets Virksomhed, dels

Lokaler, Invenlariiim o. s. v.

Den ansætler Laboratoriets Forstandere, hvilken An-

sættelse fra begge Sider kan opsiges med 1 Aars Varsel.

Den antager efter Forhandling med Forstanderne de

fornødne Assistenter paa tre Maaneders Opsigelse.

Som Laboratorieforstandernes Foresatte vaager den

over, at den statutmæssige Plan for Laboratoriets Virk-

somhed følges. Uden at gribe ind i Forstandernes selv-

stændige videnskabelige Virksomhed, forhandler den med

dem om Udførelsen af saadanne Arbeider, som kunne

kaste et videnskabeligt Lys over specielle Operationer i

Bryggeriet o. s. v.

Den affatter Forslag til det aarlige Budgel for Labora-

toriet og vaager over dets Overholdelse.

Den gjør Forslag til Direclionen om extraordinære For-

anstaltninger udenfor del ordinære Budget og om Anven-

delsen at de for Laboratoriets Vedkommende oplagte

Sparepenge.

gXIL Laboratorieforstanderne skulle ved Iagttagelser og Under-

søgelser, hvortil Operationerne i Bryggeriet give Anled-

ning, samt ved Studier og Arbeider i Laboratoriet uddanne

sig i de særlige Retninger af Videnskaben, som have

Betydning for Ølbrygningen.

De skulle aarlig meddele Bestyrelsen en udførlig Rap-

port over de udførte Arbeider. De Meddelelser herom,

som Bestyrelsen finder det hensigtsmæssigt at offenlig-

gjøre, skulle de udarbeide i en dertil egnet Form. Med-

fører Udgivelsen Udgifter, afholdes disse af Laboratoriets

Budget, men giver den Indlægt, tilfalder denne Forfatteren.

Saalænge de ere i Laboratoriets Tjeneste, niaae de

ikke paatage sig at være Consulenter for Andre og ei

heller befatte sig med anden Virksomhed for egen Reg-
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ning eller for Private. Uden Bestyrelsens Samtykke raaae

de heller ikke paatage sig nogen offenlig Virksomhed, og

dersom Bestyrelsen maatte finde en saadan ønskelig og

forenelig med Laboratoriets Tarv, kan Bestyrelsen betinge

Samtykket af en forholdsmæssig Afkortning i den aarlige

Gage.

De maae ikke modtage Valg til Rigsdagen.

De antage og afskedige de underordnede Betjente og

vaage over god Orden i Laboratoriet.

De besørge Anvendelsen af de budgetterede Summer,

som stilles til deres Raadighed til løbende Udgifter og

aflægge Kegnskab derfor til Bestyrelsen.

XIIL Laboratorieforstanderne lønnes mindst lige med Universi-

tetsprofessorer paa samme Alderstrin, men ere ikke pen-

sionsberettigede. Under særlige Omstændigheder kan

Direclionen dog, efter Bestyrelsens Indstilling, tilstaae

dem en midlertidig eller livsvarig Understøttelse af Labo-

ratoriets Konto.

g XIV. Om Forandring i Stat u terne.

Naar Directionen i Tidens Løb finder det nødvendigt,

at disse Statuter forandres, maa den gjøre Indstilling til

Videnskabernes Selskab om de Forandringer, hvorom

samtlige Medlemmer af Directionen ere enige, og Sel-

skabet tager da Beslutning om de indstillede Forandringer.

Dersom Selskabet foreslaaer Ændringer i Directionens

Indstilling, kunne disse Ændringer først komme til Af-

stemning i et nyt Møde 4 Uger efter at Directionen har

meddeelt Selskabet, at den med Eenstemmighed har til-

traadt Ændringsforslagene.
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Carlsberg-Laboratoriets Formaiil (g VIII) maa dog ingen-

sinde opgives og delte Institut maa aldrig skilles fra

Eiendommen "Carlsberg«, saalænge der i samme drives

Bryggeri; eibeller maa Laboratoriet nogensinde sammen-

smeltes med noget andet Institut.

Carlsberg, den 25de September 1876.

J. C. Jacobsen.

Efterat Præsidenten havde ladet oplæse den ovenfor

S. (31) aftrykte Skrivelse til ham, udviklede han i Korthed hvor-

ledes Sagen stillede sig for ham, baade naar han med ube-

tinget Glæde saa hen til Gavens overordentlige Storartethed, til

det Fædrelandssind og den Erkjendelse af Videnskabens inderlige

Sammenhæng med praktisk Virken , som den var et Udtryk for,

samt til den store Tillid, Giveren havde vist Selskabet, og naar

han betragtede de Betænkeligheder, der maaske kunde reise sig

ved at se hen til del overordentlig store Ansvar overfor Stifte-

ren og Fædrelandet, som Selskabet paalog sig og som maaske

kunde befrygtes at overgaa Selskabets Kræfter, eller til den mu-

lige Ligevægts-Forstyrrelse, der ved Hvervets Modtagelse og ved

Overdragelsen til enkelte Medlemmer af en saa stor Indflydelse

paa videnskabelige Formaals Fremme, maaske kunde fremkaldes

indenfor Selskabet. Dog mente han , at disse Betænkeligheder

maatte falde bort, navnhg under Hensyn til den klare Form,

hvori Statuterne forelaa, saa at disse vel paalagde Selskabet

at vælge Fondets Bestyrere, men dog selve dettes Be-

styrelse laa udenfor Selskabet. Han maatte derfor udtale

som sin Overbevisning, at Selskabet i Tillid til sine Kræfter og

til en ærlig Virken med disse turde overtage det Hverv, Stifte-

ren havde øLoket at lægge i dets Hænder, og med Glæde og
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Tak burde tage det til Videnskabens Fremme og Fædrelandets

Hæder skjænkede Fond under sin Varetægt.

Efterat Præsid enten derpaa havde opfordret Medlemmerne

til at ytre sig om Sagen, tog Selskabets ældste tilstedeværende

Medlem, Etatsraad Bendz Ordet for at udtale, at Præsidenten

vistnok fuldelig havde udtrykt hvad der i Almindelighed bevæ-

gede sig hos Medlemmerne, da de den 25de September mod-

toge den ligesaa glædelige som overraskende Meddelelse. Han

følte, at han ikke alene for sin Del maatle slutte sig til Præsi-

dentens Konklusion, men ogsaa turde opfordre sine Kolleger til

at gjøre det Samme, og til med Glæde og Tak at modtage del

storartede og hædrende Tilbud uden al Diskussion.

Da efter skeet Opfordring Ingen begjærede Ordet lod Præ-

sidenten afstemme om Modtagelsen af Tilbudet under de i

•»Udkast til Statuter for Carlsbergfondet« knyttede Betingel-

ser. Alle tilkjendegave deres Samstemning ved at rejse sig, og

Selskabet overtog saaledes enstemmig det Hverv, som Stifteren

havde tiltænkt det.

Et af Præsidenten foreslaaet Udkast til en Svarskri-

velse til Kapilajn Jacobsen fandt almindelig Tilslutning, og

Selskabet vedtog at lade den overbringe af Præsidenten,

(Madvig), Sekretæren (Steenstrup), samt det ældste tilstede-

værende Medlem af hver Klasse: Etatsraad Bendz og Etatsraad

Westergaard.

Endelig vedloges det at betragte Meddelelsen som konfi-

dentiel, indtil Præsidenten den 2den Oktober havde forebragt

den for Selskabets ophøjede Protektor, H. M. Kongen.



Svarskriveiseo lød saaledes:

«Ved Skrivelse af 25de dennes har De, højtærede Herre, til-

stillet det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab Udkast til

Statuter for en af Dem ved Gavebrev af samme Dag oprettet

Stiftelse til videnskabelige Formaals Fremme, «Carlsbergfondet»,

og anmodet Selskabet om at paatage sig nu og for Fremtidt-n

at danne Stiftelsens Bestyrelse ved Valg imellem dets Medlem-

mer i EJenhold til de i Statuterne fastsalte Regler. Idet vi først

og fremmest udtale vor inderlige Paaskjunnelse af den paa en-

gang oplyste og patriotiske Aand, hvoraf Stirteisen er fremgaael

og af den højhjertede og storartede Rundhaandethed, hvormed

den er udstyret, og idet vi hertil føje Udtrykket af vor fulde

Erkjendelse af den hædrende Tillid, hvormed De har beæret

Selskabet, erklære vi os efter enstemmig Beslutning herved med

Glæde villige til at udføre det Hverv, hvortil vi ere opfordrede,

og ønske, at det maa lykkes Selskabet stedse at gjøre dette paa

en saadan Maade, at derved bidrages til, at Stiftelsen kan virke

«til Gavn for Videnskaben og til.Ære for Danmark«. Vi haabe,

at denne Virksomhed i lang Tid maa udfolde sig under Stifte-

rens Øje og Deltagelse.

Valget af den første Bestyrelse vil kunne foregaa, saasnart

De som Stifter efter Fundatsens Konfirmation og Statuternes

endelige Udfærdigelse anser det for ønskeligt.

Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab i Kjøbenhavn,

den 29de September 1876.

Paa Selskabets Vegne

J. N. Madvig, Japetus Sieenstrup,

Selskabets Præsident. Selskabets Sekretær.

Hr. Kapitajn Brygger J. C. Jacobsen.

R. af D. og UM. pp.

Carlsberg. »



9. Modet den 13"' Oktober.

(Tilstede vare 25 Medlemmer: Madvig, Præsidenl, Worsaae, Reinhardt,

Colding, Muller, Steen, Thorsen, Barfoed, Holm, Grundtvig, Lutkeii, Zeuthen,

Schjellerup, Schmidt, Uppermann, Fausboll, Krabbe, Sekretæren, Wester-

gaard, Johnstrup, Usslng, Bendz, Lange, Panum, Schiern).

Præsidenten meddelte Selskabet Beretning om hans Au-

dients hos H. M. Kongen, Selskabets Protektor, i Anledning

af Carlsberg- Fondet, samt om Deputationens Overbringelse

af "Selskabets Skrivelse til Kapitajn Jacobsen.

Etatsr. Professor Jape lus Steenstrup meddelte Selskabet

sine Oplysninger til Kong Alfreds i O t tars Rejse optagne,

men hidtil misforstaacde Beretninger om Hvalros- og Hval-

Fangsten i Norden i det 9de Aarhundrede, og knyttede

denne Meddelelse til en tidligere, som han i iMødet den 12te

Juni 1874 havde givet om en efter Prof. Johnstrups og hans

egne Undersøgelser meget udstrakt og til et iskoldt Hav hørende

Havbund i Vendsyssel.

Derefter gav Sekretæren en Oversigt over, hvad der

siden sidste ordinære Møde var forefaldet:

Fra Gehejmeraad Otto S tru ve i Pulkova og fra Rektor

Jon Thorkelsson i Reykjavik var der indkommet Takskrivelser

i Anledning af deres Optagelse i Selskabet.

Af Selskabets udenlandske Medlemmer havde Døden bort-

revet Professor C. G. Eh renberg i Berlin, Medlem siden den

13de Dec. 1839, død den 26de Juni 1876; Professor Christian

Lassen i Bonn, Medlem siden den ilte Dec. 1846, død den 9de

Maj 1876, samt det iaar optagne Medlem, den bøhmiske Histo-

riograf Franz Palacky, der var død den|26de Maj 1876 i Prag.

Under 7de Maj havde Prof. Rektor Lund i Aarhus tilmeldt

Selskabet, at han havde modtaget sit indsendte Haandskrilt til

Ordbogen tilbage og takkede Selskabet for den tiistaaede

Understøttelse.

Fra Adjunkt C. Grønlund var der, efter at han var hjem-
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kommen fra sin botaniske Undersøgelsesrejse paa Island, under

23de September indkommet følgende Skrivelse:

• Undertegnede har endnu ikke braset det Kongelige Dan-

ske Videnskabernes Selskab sin Tak for det Didrag paa

500 Kroner, som Selskabet tilstod mig i Foraaret, for al jeg

kunde afslutte mine botaniske Undersøgelser af Floraen paa Is-

land , idet jeg ansaa del for rettest at opsætte dette, indtil jeg

samtidig hermed kunde gjore Rede for Udfaldet af min Rejse.

Idel jeg herved bringer det Kongelige Danske Videnskabernes

Selskab min oprigtige Tak, undlader jeg ikke at meddele, at

Rejsen nu er lykkelig afsluttet og at den, som jeg haaber, skal

bære gode Frugter i videnskabelig Henseende.

Den 8de Juni ankom jeg til Reykjavik, og medens jeg

gjorde Forberedelser til en slørre Rejse til Nordlandet, under-

søgte jeg Foraarsfloraens Fremkomst i Omegnen af denne Dy

og foretog mig en interessant Uejse til Egnen syd for Hval-

fjorden, hvor jeg i Forening med den begavede og gjæstfri

Præst i Reynivellir Sira Thorvaldr undersøgte baade Fjelde

og Dale, Kløfter og Fjorde. Den Isle Juli lillraadle jeg, led-

saget af en Fører, Rejsen lil Nordlandet med 4 Rideheste og to

Bagageheste, der bare del paa en saadan Rejse nødvendige

Telt, Soveposen, Fødevarer m. m. Vejen gik omkring Esjen til

Brynjudalen, over Reykholt, hvor jeg undersøgte Vegeta-

tionen ved flere varme Kilder, Kaiman stunga, over den

højtliggende Grimstungahede til Grimstunga, Rey kir ved

Svinavatn, Vidimyri, Øxnadalshede til Akreyri og derfra

lil Reykjahlid ved Myvatn. Her opholdt jeg mig i 10 Dage

og foretog interessante Udflugter dels i Forening med Professor

Johnstrup, dels med dennes Assistent, Student Thoroddsen,

som han velvillig havde stillet til min Raadighed.

Hjemrejsen lagde jeg mere nordlig og vestlig, idet jeg fra

Akreyri red langs med Vestsiden af Eyafjorden til Vellir og der-

fra over den højtliggende, snedækkede Herjedalshede lil Uolar



og Skagefjorden. Fra Holar tog jeg atter over Vidimyri og

Reykir og derfra over Lækjamol, Stadarbakki, Melar,

Hvammr, Reykholt, Thingvellir tilbage lil Reykjavik,

hvortil jeg ankom den 20de August efter en Rejse paa 51 Dage.

Jeg har fremhævet de Steder, hvor jeg opholdt mig i een

eller flere Dage. Overalt havde jeg et godt Udbylte dels med

Hensyn til Kjendskab til de allerede tidligere paa Island fundne

Planters større eller mindre Udbredelse, dels med Hensyn til

Iagttagelsen af Former, hvis Forekomst paa Island var tvivlsom,

eller som slet ikke før vare fundne paa denne 0.

Den sidste Del af mit Ophold paa Island tilbragte jeg atter

i og ved Reykjavik, hvor jeg indsamlede Fro af flere Planter til

den botaniske Have og undersøgte Efteraarsfloraen. Efter min

Hjemkomst forestaar der mig endnu det vidtløftige Arbejde at

ordne og undersøge mine Fund; den mikroskopiske Undersøgelse

al' de lavere Plauter vil navnlig medtage lang Tid, men jeg skal

bestræbe mig for al forkorte denne saa meget som muligt, og

det er mit Haab, al der skal blive mig forundt tilstrækkelige

Kræfter og tilstrækkelig Tid lil at kunne gjore mine Undersø-

gelser frugtbare for Videnskaben. Kun derved kan jeg vise det

Kongelige Danske Videnskabernes Selskab min Erkjendtlighed

for den mig tilstaaede Understøttelse.

Kjøbenhavn, den 23de September 1876.

Ærbødigst

C. Orønlund.o

Af Oversigterne var det 1ste Nr. for 1876 udkommet

den 1ste Juli, og Slulningshæftet, Nr. 2 og 3, for 1875 den

7de August.

Sekretæren meddelte derpaa, at der angaaende Kapitajn

Buchwalds Afhandlinger om Differentiation var af den nedsatte

Komité (Steen, Lorenz, Zeuthen) afgivet følgende Be-

tænkninii":
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»Selskabet har forlangt en Udtalelse af os om to af Kapilain

af Generalstaben F. Buchwald indsendte Afhandlinger, som

Forfatteren har ønsket optagne i Selskabets Skrifter eller

Oversigter.

I den første af disse Afhandlinger udvikler Forfatteren en

ny Methode for Differentiation med hvilkesomhelst Indicos, idet

han vælger en anden Definilion end den af Liouville indførte.

Liouville er gaaet iid fra Differentiationen af den exponentielle

Funktion e^ og har dernæst vist, hvorledes Differentiationen af

andre Funktioner lader sig udføre. Senere har Professor Kelland

benyttet den saaledes afledede Form for Differentiationen af x"

som Udgangspunkt for sine videre gaaende Undersøgelser. Det

er fra denne sidste Funktion, at Forfatteren her ligeledes er

gaaet ud, men han foretrækker at definere dens almindelige

Differentialkoefficient paa en anden Maade end sine Forgængere,

idet han gjør opmærksom paa forskjellige Ulemper ved den

Liouville'ske Methode. I den anden Afhandling viser Forfatteren

Anvendelsen af sin Methode til Løsningen af forskjellige Opga-

ver, idet han søger at godtgjøre, at Melhoden i alle Anvendelser

kan træde i Steden for den Liouville'ske.

Ved at sammenholde de to Definitioner af Differentialkoef-

ficienterne af cc" ser man, at de, skjønt forskjellige, ere fuld-

kommen analoge; de ere lige simple, og de komplementære

Funktioner lade sig lige let udlede af dem begge. Vi skjønne

heller ikke rettere, end at begge Methoder i Almindelighed ville

vise sig at være lige anvendelige, om end nogle Opgaver kunne

være lettere at behandle efter den ene, andre efter den anden

Methode, og med Hensyn til de af Forfatteren paapegede Ulem-

per ved Liouvilles .Methode maa bemærkes, at heller ikke For-

fatterens Methode gaar fri for Ulemper. Saaledes vil efter For-

fatterens Definilion Differentialkoefficienten med bruden Index

af den konstante Størrelse x" ikke blive Xul , men en bestemt

af X afhængig Størrelse. Dette var ogsaa en af Grundene til,

at Kelland, som selv har anført den af Forfatteren forsvarede
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Definition, forkastede denne. Hvad angaar Antallet af de Vær-

dier, som erholdes ved Differentiationen med bruden Index,

kunne vi ikke se, at der er nogen væsentlig Forskjel imellem

Forfatterens og Kellands Methoder.

Imidlertid har Spørgsmaalet om en Udvidelse af Differentia-

tion til hvilkesomhelst Indices en saa stor videnskabelig Interesse,

at det maa betragtes som et fortjenstligt Arbejde atter at op-

tage det og underkaste det en fornyet Drøftelse. Dette betyde-

lige Arbejde er udfort af Forfatteren med Dygtighed, idet han

omhyggelig har gjennemført Konsekvenserne af sin Methode og

vist dens Anvendelighed til Løsning af forskjellige Opgaver. De

af Liouville behandlede Exempler ere alter gjennemgaaede, ofte

tillige med en større Fuldstændighed, og i et enkelt Tilfælde

har Forfatteren paavist en Fejl hos Liouville.

Vi ville derfor foreslaa, at Selskabet viser Forfatteren sin

Anerkjendelse af hans videnskabelige Arbejde ved Optagelsen af

Afhandlingerne i Selskabets Skrider.

Adolph Steen. L. Lorenz, H. G. Zeuthen. »

Affatter.

I Henhold til denne Betænkning besluttede Selskabet at op-

tage Afhandlingerne i Skrifterne.

Fremlagte i Mødet vare de paa Boglisten under Nr. 372

—

78 og Nr. 383—421 opførte Skrifter.

Umiddelbart til Universiletsbibliotheket var der fra Sekreta-

riatet blevet afgivet d, 10de Juni 1876 Boglistens Nr. 209—268;

d. 2ode Juli 1876 sammes Nr. 259—314, og d. 9de August

Nr. 315—367.



Overordentligt Mode den 27"' Oktober.

(Tilstede vare 29 Medlemmer: Madvig, Præsident, Cendz, Westergaard,

Usslng, Worsaae, Hanndvcr, Reinhardt, Colding, Panum , Holten, Thomsen,

Steen, Thorsen, Johnstrup, Barfoed, Lange, Lorenz, Holm, Lutken, Rørdam,

Zeuthen, Schjellerup, Jørgensen , Schmidt, Oppermann, Christiansen, Faus-

holl. Krabbe, Sekretæren).

Præsidenten meddelte, at Statuterne for Carlsberg-

f 00 det vare blevne ham tilstillede som konfirmerede af H. iM.

Kongen og derpaa overgivne til Højesterets-Advokat Brock,

der vilde besørge dem tliinglæste.

I Henhold til Statuternes g V og VI foreloges Valg først

paa tre naturkyndige Medlemmer af Selskabet, der skulde ud-

gjøre Bestyrelsen for. Carlsberg Laboratorium. Valgte bleve

Prof. Barfoed, Etatsr. , Prof. Steenstrup og Prof. Panum.

Som de to andre iMedlemmer af Fondets Bestyrelse bleve

valgte Konferentsraad Madvig og Prof. Holm.

Alle de Valgte modtoge Valget. Inden Mødets Slutning

meddelte de Selskabet, at de om faa Dage vilde træde sammen,

for at konstituere sig som Direktion, vælge Formand o. s. v. [se

Beretningerne om Møderne d. lOde November og d. 24de No-

vember, af hvilke her for Sammenhængens Skyld meddeles, at

til Formand i Carlsbergfondets Direktion valgtes Konferentsraad

Madvig, og at Sekretariatsforretningerne midlertidig overtoges

af Direktionens yngste Medlem: Prof. E. Holm, samt at Labo-

raloriebeslyrelsen nu var fuldtallig, da de Herrer Kapt. Brygger

Jacobsen, Fondels Stifter, og Brygger E. Kogsbølle paa

Carlsberg havde velvilligen modtaget del paa dem faldne Valg

som Tilforordnede i Bestyrelsen, cfr. Statut, g VI. I denne Be-

styrelses første Møde blev Prof. Barfoed valgt til Formand].



10. Mødet den 27"" Oktober.

(Tilstede vare 16 Medlemmer: Madvig, Præsident, Westergaard, Ussing,

Hannover, Panum, Thorsen, Lange, Holm, Liitken, Rørdam, Schmidt, Opper-

mann, Fausboll, Krabbe, Sekretæren, Schiern).

Prof. Universitetsbibliothekar P. G. Thorsen meddelte paa

Regesta- Kommissionens Vegne en Udsigt over Arbejdets

Fremgang i forskjellige Retninger og over hvad der i den nær-

meste Fremtid var at gjøre. I Beretningen henstilledes, at Ex-

cerperingen til Værket afbrødes med Dokumenter i trykte Skrif-

ter, yngre end 1874, hvilket bifaldtes af Selskabet. Ligesaa bil-

ligedes, at Honoraret for Gjennemlæsningen af tidligere excer-

perede Skrifter overlades til Kommissionens gode Skjøn.

Sekretærens Forespørgsel, om de paa Boglisten som

Nr. 368—71 opførte Skrifter fra Maharajaen i Burdwan,

Bengalen, maatte gaa til Universitetsbibliotheket , som deraf kun

besad et enkelt Bind, besvaredes bekræftende af Selskabet, der

tillige besluttede at sende Maharajaen et passende indbundet

Exemplar af G. Stephens' s: Bunic Monuments.

Redaktøren fremlagde Ilte Binds Nr. 3 af den 5te

Rækkes mathematisk-naturvidenskabelige Afdeling nemlig Å.

Coldings Undersøgelser over de ved Vindens Kraft fremkaldte

Strømninger i Havet; og Sekretæren fremlagde fra Hr. Docent

Zeuthen et Hæfte dif Mathematische Annalen^ hvori findes trykt

hans Afhandling: Revision et extension des formules numériques

de la théorie des surfaces réciproques.

I Mødet vare fremlagte de paa Boglisten under Nr. 368

—

371 og 422— 4.t1 anførte Skrifter.
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11. Modet den 10"" November.

(Tilstede vare 13 Medlemmer: Madvig, Præsident, Westergaard, Han-

nover, Panum, Holm, Liitken, Zeuthen, Jorgenscn, Schmidt, Smilh, fausbøU,

Krabbe, Sekretæren).

Førend Mødets egentlige Forhandlinger begyndte, meddelte

Præsidenten Medlemmerne, at den i det sidste overordentlige

Møde for Carlsb erg fon d e t valgte Direktion af 6 Medlemmer

havde konslitueret sig som saadant og at den, i et afholdt Møde, til

sin Formand for den første Valgperiode af to Aar havde valgt

Konferensraad Madvig, Videnskabernes Selskabs Præsident,

samt at Medlemmerne af Bestyrelsen havde foretaget den i Sta-

tuternes g V fastsatte Lodtrækning med Hensyn til Fratrædelses-

Tiden for hver Enkelt, Loddet havde afgjort, at om to Aar

fratræder Prof. Holm, om fire Aar Etatsraad Steenstrup, om

sex Aar Konferensraad Madvig, om otte Aar Pr.o^, Panum og

om ti Aar Prof. Barfoed.

Endvidere meddelte den valgte Eormand, at Direktionen var

bleven enig om at indstille til Selskabet, at dette vilde anmode

Fondets Stiller, Hr. Kapilajn Jacobsen, og hans Medbestyrer

Hr. Kogsbølle om at træde ind som Tilforordnede i Labora-

toriebestyrelsen. Dette-Forslag havde ikke været anmeldt paa Mø-

desedlen og Præsidenten opfordrede derfor enhver af de Tilstede-

værende til at tilkjendegive, om der kimde antages at være

Noget til Hinder for strax at afstemme derover. Da ingen af Medlem-

merne fandt Noget at indvende herimod, skred man til Afstem-

ning; og Selskabet vedtog enstemmigt at tiltræde Forslaget.

Derefter meddelte Professor Panum nogle Oplysninger om

Misdannelsens fysiologiske Betydning. Denne Med-

delelse er ikke bestemt for nogen af Selskabets Publikationer.

Sekretæren gav derpaa nogle Oplysninger om Benyttel-

sen af Selskabets Lokaler, angaaende de i Vinterhalvaaret lovede

Foredrag og om nogle Sendinger, af Bøger navnlig fra Littré,

Quetelet, Wyatt, Ross, Hinrichs og Prestwich.



I Anledning af en Forespørgsel af Sekretæren besluttede

Selskabet at tiislille Universitetets geologiske Museums Biblio-

Ihek Ministerialraad Wex's Arbejde: Ueher die Wasserahnahme

in den Quellen etc. tilligemed de fra Wiener Akademiet med

samme fremsendte tvende <iKomiléberichte» , samt hvad der

senere maae indkomme til Selskabet angaaende dette vigtige

Spørgsmaal.

Sekretæren gav dernæst en Beretning om en i Ferieliden

foretagen Omflytning af Selskabets Oplag af Skrifter. Denne

havde været nødvendig for at vinde Plads.

Sekretariatet havde ikke modtaget nogen Besvarelse af

de Prisspørgsmaal, for hvilke Fristen udløb den 31te Oktober.

Af Roeskilde Domkirkes Beskrivelse fremlagdes det

7de Hæfte.

Fra Cand. juris. Johannes Sleenstrup var der indkom-

met et Andragende om Understøttelse til et 3 Maaneders Op-

hold i Paris og Normandiet, for at han kunde blive i Stand til

at fortsætte sine historiske Forskninger over Normannerne.

Med Andragendet fulgte 1ste Del af disse Studier: -Indledning

i Normannertiden«. Andragendet henvistes til den historiske

Klasses Betænkning.

I Mødet vare fremlagte de paa Boglisten under Nr. 452

—

474 anførte Skrifter.

12. Mødet den 24"' November.

(Tilstede vare 22 Medlemmer: Madvig, Præsident, Martensen, Wester-

gaard, Ussing, Reinhardt, Colding, Muller, Panum, Schiern, Steen, Thorsen,

Holm, Grundtvig, Luiken, Zeuthen, Jørgensen, Schmidt, Oppermann, Smith,

Fausbøll, Krabbe, Sekretæren).

Konferensraad Prof. Dr. J. N. Madvig meddelte Bemærk-



^ 56 ^^

ninger om T. Livius's Fremstilling af den romerske Historie

underFleoblik til den antike Historieskrivning (se nedf. S. 168— 173).

Formanden for Selskabets his torisk-filoso fiske Klasse

meddelte derpaa Navnene paa 4 nye indenlandske Medlemmer

og 1 nyt udenlandsk, som Klassen i næste Møde agtede at

foreslaa.

Den mathematis k-naturvid enskabelige Klasse øn-

skede Udsættelse af Anmeldelsen om dens Forslag til næste

Møde. Selskabet tillod denne Udsættelse.

Præsidenten meddelte derpaa, at de som Tilforordnede

til Carlsbergfondets Laboratoriebestyrelse valgte tierrer,

Kapitajn Jacobsen og Brygger Kogsbølle havde svaret, at

de med Glæde modtoge Valget.

Paa Sekretærens Forespørgsel angaaende de mindre Ud-

gifter i Anledning af Carlsbergfondets Oprettelse, saasom

til Trykning af Cirkulærer, Statuter m. m., besluttede Selskabet,

at de nævnte Udgifter skulde falde paa Selskabets Sekretariats-

Udgifter, saa at Udgifterne paa Fondets Regning først begynde

med Direktionens Konstitution og Virken.

Die K. K. Akademie der Wissenschaften i Wien havde

sendt Selskabet sin Tak i Anledning af Oversendelsen af Sær-

tryk af Selskabels Komités Betænkning over Wex's Arbejde.

I Mødet fandtes fremlagte de paa Boglisten under Nr. 475

—489 anførte Værker.

13. Modet den 8^' December.

(Tilstede vare 20 Medlemmer: Madvig, Præsident, Ussing, Worsaae,

Hannover, Colding, Panum, Jul. Thomsen, Steen, Thorsen, Johnstrup, Bar-

foed, Lutken, Scbjellerup, Schmidt, Oppermann, Smith, Fausbøll, Krabbe,

Sekretæren, Westergaard).

I Begyndelsen af Mødet førte Prof. Ussing Forsædet, da
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Præsidenten, Konferensraad Madvig havde meddelt at han

først kunde komme noget efter den fastsatte Tid.

Professor Ad. Hannover meddelte sine Iagttagelser an-

gaaende nogle Levninger af den foetale Spalte i Menne-

skets Øie, der med en kemityperet Tavle ville blive optagne

i Oversigterne (se nedenfor S. 41— 60).

Efter Forslag af den his to ri sk- filosofi ske Klasse op-

toges følgende flre Medlemmer:

Rasmus Nielsen Lic. theol., Dr. phil., Professor i Filosofi

ved Kjøbenhavns Universitet,

Sofus Beegaard, Dr. phil., Professor i Filosofi ved Kjøben-

havns Universitet,

Vilhelm Thomsen, Dr. phil.. Docent i sammenlignende

Sprogvidenskab ved Kjøbenhavns Universitet, og

Ludvig Wimmer, Dr. phil.. Docent i de nordiske Sprog ved

Kjøbenhavns Universitet, samt

et udenlandsk Medlem:

Franz Miklosich, Professor ved Universitetet i Wien.

Formanden for den mathematisk-natu rvi denskab e-

11 ge Klasse meddelte Navnene paa tre udenlandske Videnskabs-

mænd, som Klassen i næste Møde vilde foreslaa til Optagelse i

Selskabet.

Redaktøren fremlagde Oversigten for 1876, Nr. 2.

Sekretæren meddelte, at Hr. Scheels af Selskabet med

den Classenske Pris belønnede Afhandling om Brændevins-

brændingens Historie her i Landet nu ved Understøttelse fra

det Classenske Fideikommis bliver offentliggjort.

Den mathematisk - naturvidenskabelige Klasse

havde til Formand valgt Prof. Ad. Steen istedenfor Prof. Jul.

Thomsen, der ønskede at fratræde.

I Mødet vare fremlagte de som Nr. 490—510 paa Boglisten

opførte Skrifter.



14. Mødet den 22'^" December.

(Tilstede vare 20 Medlemmer: Madvig, Præsident, Westergaard, Ussing,

Reinhardt, Colding, Panum, Steen, Melircn, Holm, Lutken, Zeuthen, Schjei-

lerup, Schmidl, Oppermann , Christiansen, Fausbøil, Heegaard, Thomsen,

Wimmer, Sekretæren).

Da lludget- Udkastet forelaa til Behandling, udsaltes den viden-

skabelige Meddelelse til de vigtigste Forretningssager vare for-

handlede.

Kassekommissionen forelagde ved sin Formand derpaa

Udkastet og efter nogen Drøftelse vedtoges følgende

JBudget for Aaret IS'T'r.

Indtægter.
A. Renter af Selskabets Fonds*) 11,800 Kr.

Fra det Classenske Fideikommis 400 —
Etatsraad Schous og Hustrus Legat 100 —
For Salget af Selskabets Skrifter .... omtj\ 300 —

12,600 Kr.

B. Fra den Hjelmsljerne-Bosenkroneske Stiftelse

for 1878 omlr. 1280 —
Beholdning ved Aareis Udgang omtr. 37 65 —

5035 Kr.

Selskabets Kassebeholdning ved Udgangen af 1876 omtr.

3200 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 —
Kjøbenhavns Leans Obligationer 24,000 —

146,200 RdL, Rente ll696Kr.

2) Bankaktier, 300 Rdlr. med Udbytte omtrent 44 —
3) Aktier i det Sjællandske Jernbaneselskab, 80 £ Sterl.

med Rente 3i £ Sterl
'

. . . omtr. 60 —
Tilsammen . . . 11,800 Kr.

Af Selskabets Kapitalformue betragtes 280,000 Kr. som et Fond, der ikke

maa formindskes. Resten derimod som disponibel til videnskabelige Fore-

tagender (ifølge Selskabets Beslutning af 24. April 1874).

*) Indkjebt 2000 Rd. i Kbhros. Laans Obligationer.
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A. Til Selskabets Bestyrelse og dets Virksomhed.
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A) Til Udgivelse af Fr. Roslgaards Breve, ved Juslits-

raad Bruun. Uevilget d. 4. Juni »869 GOO Kr. Heraf er

betalt til el Bind 230 Kr. , til det andet (Udvalg af hans

litterære Brevvexllng) Rest ... 370 Kr.

5) Til Udgivelsen af J. C. Espersens bornholmske

Ordbog, bevilget 17. Decbr. 1875 2400 —

6) Til Prof. V. Schmidt til Udgivelse af en Forteg-

nelse over Ilieroglyfindskrifter, bevilget 17 Decbr. 1875 300 —

7) Til Prof. Lund, det ældste danske Skriftsprogs

Ordforraad, bevilget 28. April 1876 500 —
4970 Kr.

Selskabets Status:

Dets aarlige Indtægter omtr. 12600 Kr.

Udgifter a) til dets Bestyrelse og Virksomhed:

1 3700 Kr.

II (efter Middelsum) 8000 —
b) til Understøttelser Budg. Nr. 1 300 —

12000 —

Til nye Understøttelser og tilfældige Udgifter haves 600 —

Det Hjelmstjerne-Rosenkroneske Bidrag 5035 Kr.

Paa Budget Nr. 2—7 4970 —
Rest til Anvendelse 65 Kr.

foruden hvad der ikke maatte komme til Anvendelse i 1877 af

de bevilgede Beløb.

Der foreligger Andragende om Understøttelse fra:

Cand. J. Stenstrup til Undersøgelse af Arkiver og Bi-

bliotheker i Frankrig med Hensyn til Norman-

nernes Historie 600 Kr.

Etatsr. Prof. Steenstrup meddelte nye Bidrag, navnlig

Prof. A. Agassiz', til Kundskab om Flyndernes Udvikling (se

nedenfor S. 174 ff.). Til denne Afhandling bevilgede Selskabet

et Lithografi samt Træsnit.
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Dernæst optoges efter Forslag af den mathematisk-na-

turvidenskabelige Klasse følgende tre udenlandske Med-

lemmer:

All man, George James, forh. Professor i Naturhistorie i Lon-

don,

Thomson, Sir William, Professor i Fysik i Glasgow — og

Tait, P. Guthrie, Professor i Fysik i Edinburgh.

De fra Bureauet for Norges geografiske Opmaa-

llng modtagne to Rækker Kort, som ere anførte paa Boglisten

for 1876, Nr. 379—382, bleve fremlagte, og da Universitels-

Bibliolheket i den nærmeste Fremtid ingen Kortsamling kan an-

lægge, og ikke ser sig i Stand til at tilbyde en hensigtsmæssig

Afbenyttelsesplads for de Kort det besidder, havde Præsidenten

forespurgt sig i Generalstabens topografiske Afdeling, hvorvidt

denne Samling maatte have Interesse for Afdelingen og i denne

vilde kunne stilles til videnskabelig Afbenyttelse, I Henhold til

Svaret fra Afdelingens Chef, Oberst Lorenzen, at man der

baade vilde sætte Pris paa Samlingen og lade »den staa til

Baadighed til videnskabelig Afbenyttelse paa samme Maade som

den topografiske Afdelings øvrige Materiale», vedtog Selskabet,

at overdrage den til Afdelingen som modtaget Gave til Selska-

bet fra Norge. De trykte Skrifter, der fulgte med til Oplysning,

gik ligeledes til den topografiske Afdeling, ligesom det vil ske

med den eventuelle Fortsættelse.

Tyge Brahes meteorologiske Dagbog anmeldtes fær-

dig til at udgaa i disse Dage og fremlagdes i et Prøve-Omslag.

Sekretæren meddelte, at Selskabet d. 28de Novbr. d. A.

havde mistet sit udenlandske Medlem K. E. von Baér, som

var optagen den 22de Novbr. 1840.

I Mødet vare fremlagte de paa Boglisten under Nr. 511—
554 anførte Skrifter.
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Tilbageblik

paa Selskabets Virksomlied i Aaret 1876.

Ve,fed Slutningen af Aarets 1875 talte Selskabet 43 indenlandske

og 59 udenlandske Medlemmer. I Aarets Løb har Selskabet

mistet 5 udenlandske Medlemmer, nemlig af den historisk-filo-

soQske Klasse Prof. A. D. Twesten, Medlem siden 21de De-

cember 1827, Prof. Chr. Lassen, Medlem siden Ute December

1846, og kgl. bøhmisk Hofhistoriograf Franz Palacky, der

var bleven optagen til Medlem i Mødet den 7de April d. A.; af

den mathematisk-naturvidenskabelige Fdasse Prof. C. G. Ehren-

berg, Medlem siden 13de December 1839 og Akademiker

K. E. V. Baér, Medlem siden 22de November 1840. Selskabet

har derimod i Aarets Løb optaget følgende nye Medlemmer:

som indenlandske Medlemmer af den historisk- filosofiske

Klasse indvalgtes i Mødet den 7de April Docent Dr. phil. C.

W. Smith, Assistent ved Universitets- Bibliotheket V. Faus-

bøll, Rektor ved Reykjavik lærde Skole Jon Thorkelsson,

og i Mødet den 8de December Professor Dr. ph. Rasmus

Nielsen, Prof. Dr. ph. Sofus Heegaard, Universitets-Docent

Dr. ph. Vilhelm Thomsen og Universitets -Docent Dr. ph.

Ludvig Wimmer, samt som Medlem af den naturvidenskabe-

lig-mathematiske Klasse i Mødet den 7de April Assistent ved

den kgl. Landbohøjskole Dr. med. Harald Krabbe. Selskabet

har endvidere optaget som udenlandske Medlemmer af den
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storisk-filosofiske Klasse i Mødet den 7de April: Medlemmerne

af det franske Institut Leopold Delisle og Émile Littré og

i Mødet den 8de December: Franz Miklosich, Professor i

Wien. Ligeledes har det som udenlandske Medlemmer af den

naturvidenskabelig-mathematiske Klasse i Mødet den 14de Januar

optaget Charle[s Hermite, korresponderende Medlem af det

franske Institut, Professor George Salmon i Dublin, Direktør

Luigi Cremona i Rom, Prof. Dr. Gustav Kirchhoff i Ber-

lin, Prof. Dr. Hermann Helmholtz i Berlin, Prof. Thomas

H. Huxley i London, Prof. Dr. Carl Th. E. von Siebold i

Miinchen og Prof. Dr. Carl Ludwig i Leipzig; i Mødet den

7de April Gehejmeraad O. W. Struve i Pulkowa, samt i Mødet

den 22de December fhv. Prof. i Zoologien G. J. Allman i Lon-

don, Sir William Thomson, Professor i Glasgow, og Prof.

P. G. Tait i Edinburgh. Ved Slutningen af Aaret talte Selskabet

altsaa 51 indenlandske og 70 udenlandske Medlemmer, af hvilke

26 indenlandske og 24 udenlandske henhørte til den historisk-

filosofiske Klasse og 25 indenlandske og 46 udenlandske

til den mathematisk-naturvidenskabelige Klasse.

For tvende af Selskabets Embedsmænd, dets Sekretær

og Kasserer, var den i Vedtægternes g 9 foreskrevne Funktions-

tid udløben i April Maaned. Til disse Poster gjenvalgtes i Mødet

den 28de April Etatsraad, Prof. Steenstrup og Prof. Rein-

hardt. 1 Stedet for Etatsraad, Dr. ph. L. Muller, der efter

Tur udtraadte af Kassekommissionen og som havde frabedt

sig Gjenvalg, valgte Selskabet til Medlem af Kommissionen Prof.

Dr. E. Holm.

Ordbogskommissionen har, af Mangel paa Medarbej-

dere, ikke set sig i Stand til at fremme Udgivelsen af de til-

bagestaaende Bogstaver.

Regesta- Kommissionen har fremdeles samlet Materiale

til et Supplementbind; Prof. Thorsen gav i Mødet den 27de Ok-

tober en nærmere Oversigt over dette Arbejdes Fremgang.
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Den Meteorologiske Komité, som iøvrigt tidligere har

afsluttet sin Virksomhed, har i dette Aar udgivet "Tyge Brahes

meteorologiske Dagbog, holdt paa Uraniborg for Aarene 1582

—

1597...

Selskabet har i Aaret — foruden to overordentlige Møder i

Anledning af Carlsbergfondet — holdt 14 Møder, i hvilke

14 videnskabelige Meddelelser ere blevne givne, 4 af Medlemmer

af den historisk-filosofiske Klasse, 10 af Medlemmer af den mathe-

matisk-naturvidenskabelige. 4 af disse ere i deres Helhed blevne

optagne i Oversigterne for dette Aar og 1 i Uddrag; med Und-

tagelse af nogle, der ere bestemte til Optagelse andetsteds, ville

de øvrige blive trykte enten i Selskabets Skrifter, eller i dets

Oversigter.

Af Selskabets Skrifter ere i Aaret 1876 udkomne 5te

Rækkes mathematisk-naturvidenskabelig Afdeling Bd. XI. 2 (Han-

nover: Øjets Nethinde); XI. 3 (Colding: Om Strømninger i

Havet, fremkaldte ved Vindens Kraft) og Bd. XII. 2. (Liitken:

Velhas-Flodens Fiske).

Af Værker, til hvis Udgivelse Selskabet har ydet sin Under-

støttelse, er der udkommet:

7de Hæfte af Roeskilde Domkirkes Beskrivelse ved

Foreningen til Udgivelsen af danske Mindesmærker.

Iøvrigt har Selskabet tilstaaet følgende Understøttelser: 200

Kroner til Adjunkt Karl Schmidt i Odense til Anskaffelse af

et Polarisations-Instrument; 500 Kr. til Adj. Grønlund i Kjø-

benhavn til en botanisk Undersøgelses-Rejse paa Island; 500 Kr.

til Selskabets Medlem Prof. Rektor Dr. Lund i Aarhus til »Det

ældste danske Skriftsprogs Ordforraad«.

Da Kaptain Brygger J. C. Jacobsen den 2ode Sept. d. A.

stiftede det til videnskabelige Formaals Fremme bestemte »Carls-

bergfond«, anmodede han samtidig Videnskabernes Selskab om

at tage Stiftelsen i sin Varetægt, ved at Selskabet af sin egen

Midte valgte Fondets Direktion. I sit Møde den 29de Sept. be-
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sluttede Selskabet at modtage det hæderfulde Hverv, som Stif-

teren havde villet tillægge det, og det har i senere Møder valgt

til Medlemmer af Direktionen Konferensraad Madvig, Prof. E.

Holm, Prof. Barfoed, Etatsraad Steenstrup og Prof. Panum.

De tre sidstnævnte udgjøre Laboratoriebestyrelsen. Som til-

forordnede Medlemmer af denne ere efter Selskabets Opfordring

indtraadte Kapt. Brygger Jacobsen og hans Medbestyrer Bryg-

ger Kogs bølle. Direktionen har valgt Konferensraad Madvig

til sin Formand, og Prof. E. Holm har midlertidig overtaget

Sekretærforretningerne.



Oversigt over Resultaterne af nogle Undersøgelser over

de ved Vindens Kraft fremkaldte Strømninger i Havet.

Af Prof. A. Colding.

(Meddelt i Selskabets Møde d. Ilte Februar 1876.)

orud for den ovennævnte Undersøgelse ville vi betragte et megetF
simpelt Strømningsforhold, og da navnlig antage, at der hen over

den plane Bund af en Ledning, hvis Fald i Strømmens Retning er —p,

strømmer en Vandmasse frem i Retning af Faldet. Lad os derhos

forudsætte, at Vandmassen alene paavirkes af Tyngdekraften og

af Ledningsmodstandeo, at Strømmens Brede er saa stor, at Led-

ningens Sideflader ingen Indflydelse udøve paa de betragtede Dele

af Strømmen, samt at dens Vandspejl flyder parallelt med Bund-

planen. I saadant Tilfælde er Vanddybden H constant, ligesom

Strømhastigheden for ethvert Element er constant. For denne

Strøm, hvis Vandspeil antages at bevæge sig fuldkommen frit

og hvis Dybde antages at være tilstrækkelig stor, gjælder Form-

lerne (n2) i min tidligere Afhandling om Strømningsforholdene i

almindelige Ledninger og i Havet, hvilke Formler under de gjorte

Forudsætninger kunne skrives:

_ { X \^ li mv:
i;==i;-4,8l/m.'yo. Tfr ^^ 9-r = -f^ ' i^)

hvor V betegner Vandstrømmens største Haslighed, Vandspeils-

hastigheden, medens v^ betegner Bundhastigheden og v Vandets

Overs, over d. K. D. Yidensk Selsk. Forh. 1876. 1



Hastighed i Afstanden x fra det frie Vandspeil; m er Dnndens

Modstandscoefficient og {m.VQ^) fremstiller den Modstand, som

Bunden udøver imod Vandets Bevægelse, for Eenhed af Over-

flade. Ved at multiplicere den sidste af Ligningerne (1) med

(4,8)2 bemærkes let at den første Ligning kan skrives:

V — 26,833 . I^-1/I-H (2)

og derefter, al Strømningsforholdene i den betragtede Vandstrøm

kunne fremstilles ved den hostaaende Figur 1 , hvori ^ ^ er

Ledningens Bund og CD Strømmens Vandspeil.

Tænke vi os dernæst Strømmens Overflade begrændset af

en med Ledningens Bund parallel Plan eller Dækflade, saa er

det indlysende, at hvis denne Dækflade bevæger sig frem i

Strømmens Retning med samme Hastighed V som Vandspeilet,

med hvilket den er i Berøring, saa vil Dækslet ingen Indflydelse

udøve paa Strømforholdene i Ledningen, da det ingen Modstand

udøver paa Vanddelenes Bevægelse, eftersom den relative Hastighed

mellem Dækslet og Vandet, der berører samme, er Nul.

Har Dækplanen derimod en anden Hastighed end Vanddelene

af Strømmens Overflade, saa er den relative Hastighed mellem

begge ikke Nul, og i saadant Tilfælde bliver selvfølgelig Vand-

bevægelsen i Ledningen paavirket af Dækslet med en Kraft,

som afhænger af den relative Hastighed, hvormed Dækfladen

bevæger si? over Strømmens Overflade. Strømmens Overflade-



hastighed bliver da forskjellig fra den frilløbende Siroms IJaslig-

hed V, og naar vi almindeligt ved v^ betegne Hastigheden af

Vandet ved Dækslet, samt ved V betegne Dækfladens Hastig-

hed, saa kan den relative Haslighed mellem Dækslet og Slrøm-

mens Overflade, uden Hensyn til Porlegnet, fremstilles ved

(v^ — V). Betegne vi dernæst Dækfladens Modslandscoefficient

ved 7)ii, saa er det klart, at der mellem Dækslet og Vanddelene

opstaaer en Modstandskraft, som kan udtrykkes ved m^iv^— F)^,

ganske paa samme Maade som Modstandskraften ved Ledningens

Bund kan fremstilles ved m.VQ^.

Naar Dækslets Modstandskraft er Nul maa man have V ^^v^;

da er som vi have seet Strømmens Overfladehastighed Vi == V.

Er V derimod positiv og mindre end den frie Strøms Over-

fladehastighed, saa lider Strømmen en Modstand, som er ud-

trykt ved m^ (i\— F)2, og denne Modstand fremkalder naturlig-

viis ganske tilsvarende Forhold ved Strømmens Overflade, som

de der fremkaldes ved Ledningens Bund af den derværende Re-

action. Som Følge heraf bliver hele Vandstrømmen, hvis Dybde er

H, deelt i to selvstændige Strømme, nemlig en øvre Strøm, hvis

Dybde vi ville kalde H^ og en nedre Strøm, hvis Dybde vi ville be-

tegne med Hq, saaledes, at Hq -\- E^= H. Af disse to Strømme

paavirkes Overstrømmen alene af Dækfladens Modstand , Under-

strømmen alene af Bundfladens \lodstand, saaledes som jeg tidligere

har viist, og enhver af disse to Strømme bevæger sig paa sin Flade

som en fri og ubedækket Slrøm, der har sit frie Vandspeil i

Skillefladen mellem begge Sirømme. Denne fæJleds Vandspeils-

flade, hvori Strømhastigheden er slørre end for noj^et andet

Punkt af de to Strømme, kalder jeg Strømmenes Speilflade,

og Hastigheden i denne Flade, hvis Beliggenhed varierer med

F, betegner jeg ved V.

Naar V=v^^ saa er Dækslets Modstand Nul, altsaa Over-

strømmens Dybde H^=Oogv^ = V\ i delte Tilfælde falder

Speilfladen altsaa ved Overfladen og danner V^andspeilet, hvori

Hasligheden er et IMaximum, som antydet i Fig. 1.

Formindskes F, saa forøges Modstanden ved Overfladen og

1*



Maximumshasligheden V sænker sig under Overfladen en til-

svarende Dybe H^ , see Fig. 2. Naar allsaa V aftager fra V til

Fig. 2.

^ ^~ f ) imm~j~^ Speiif/fifj^

Nul, saa aftager Overfladehastigheden, medens Dybden Hy^ til-

tager, og tænkes V derefter yderligere at aftage, eller hvad

der er det samme, tænkes V at voxe negativt, saa kan Vandets

Overfladehastighed v^ derved bringes til at aftage indtil Nul,

see Fig. 3 og 4; for endnu større negative Værdier af V
Fig. 3.

Fig. 4.

^'yypv^



gaaer endelig Vi over til at voxe negativt. Overstrømmens Dybde

El vedbliver imidlertid at voxe og da denne Strøms Hastighed er

positiv i Dybden 77, men negativ ved Dækslet, saa er det klart,

at der findes et Sted i Strømmen, hvor Hastigheden er Nul, see

Fig. o. Afstanden fra Dækslet til dette Punkt voxer med F, og

J'iV/. .5.

I«--

jeg skal derved blot bemærke, at naar denne Afstand er = 0,45. Tf

saa er Vandføringen af hele Strømmen = 0. Samtidigt med

at Overstrømmens Dybde H^ tiltager, aftager naturligviis Under-

strømmens Dybde U^ ^ H — E^^ og for en vis Værdi af V

forsvinder aabenbart Understrømmen aldeles, og navnlig i det

Øieblik da den Modstand, som Dækfladen under sin Bevægelse

i modsat Retning af Vandspeilsfaldet udøver mod Overfladen af

Vandmassen, bliver saa stor, at den drivende Kraft, som derfra

meddeles Vandet, er ligestor med den drivende Kraft, som frem-

kaldes ved Tyngdens Virkning paa den hele Vandmasse. Xaar

dette indtræder, river Dækslet hele Vandmassen med sig, medens

denne løber frem paa Dækfladen saaledes at Vanddelene ved

Bunden netop forblive i Hvile, som antydet paa Fig. 6.

Flg. 6.



I det Øieblik hvor Understrømmen forsvinder, falder aaben-

bart Maximumshastigheden V i Speilfladen sammen med Bund-

hastigheden Vq 5 Og man har 1^ = Vg = 0. Den hele Vandmasse

kan da betragtes som en Strøm, der løber paa den med Hastigheden

F bevægede Dækflade, i, Retning af Ledningens Fald, og hvis frie

Vandspeil befinder sig ved Ledningens Bund. Da Vandets vir-

kelige Hastighed ved Dækfladen er Vy og ved Bundfladen er

Nul, saa er Vandets relative Hastighed med Hensyn til Dæk-

fladen foroven =-^(F

—

v^) og forneden = — F.

Den hele her beskrevne Gruppe af Strømningsforhold, fra

det Tilfælde, hvor Vandstrømmen helt og holdent bevæger sig

paa Ledningens Bundflade og dens Overflade er fri, til det Til-

fælde, hvor Vandmassen udelukkende bevæger sig paa Dæk-

fladen, medens Strømmens Vandspeil befinder sig ved Ledningens

Bund,, sammenfatter jeg under Betegnelsen 1ste Classe af

Strøm n i ngs for hold.

Til at danne Strømningsforhold henhørende til denne Classe

udfordres ultsaa, at Dækslet skal bevæge sig med en Hastighed

F, der ligger mellem Grændser, som afhænge af Ledningens

Dybde og Fald, og hvoraf den høiere (positive) Grændse er

V = V, og den lavere (negative) Grændse har en saadan Stør-

relse, at Strømmens Bundhastighed netop er Nul.

Stiger Dækfladens Hastighed F i negativ Retning ud over

den nævnte lavere Grændse, ved hvilken Bundhastigheden er

Nul, imod -f- oo , saa fremkommer der en ny Gruppe af Vand-

bevægelser, der passende kan benævnes 2den Classe afstrøm-

nings forhold. Det vil nemlig være klart, at naar Dækslets Hastig-

hed i negativ Retning bliver større end den, ved hvilken Vand-

delene ved Bunden af Ledningen ere i Hvile, saa vil Dækslets Be-

vægelse medføre en forøgel Reaotion mod Strømmens Overflade, og

Følgen deraf vil være, at ogsaa de nederste Dele af Vandmassen

rives med af Dækslet i negativ Retning hen over Ledningens

Bund. Bundhastigheden, som vi kalde Vq, bliver altsaa nega-

tiv og der opstaaer en Reaction ved Bunden, udtrykt ved m.y',



som vil antage en saadan Størrelse, at Strømhastigheden bUver con-

slant for den givne Hastighed V af Dækslet. — Vandbevægelsen

vil i dette Tilfælde være overeensstemmende med den, som finder

Sted i den øverste Deel af en dybere Strøm, der løber paa

Dækfladen, saaledes som det er antydet i den hostaaende Fig. 7.

Tænke vi os paa den ai.den Side, at Dækslets Haslighed V voxer

positivt (i Retning af Ledningens Fald) ud over den høiere Grændse

for den IsteClasse af Strømmen, altsaa fra 1? til -{-<», saa op-

staaer hvad jeg kalder 3die Classe af Strømforhold. Til-

fælde af denne Art fremkomme altsaa, naar Dækslet bevæger

sig i positiv Retning med en Hastighed F, der er større end

den Hastighed, hvormed Overfladen af den betragtede Vand-

masse vilde bevæge sig, naar Overfladen var fri og Strømmen

foruden af Tyngdekraften kun paavirkedes af Ledningens Reaction.

I dette Tilfælde vil Vandbevægelsen være overeensstemmende

med den som finder Sted i den nedre Deel af en dybere Strøm,

som løber paa Bundfladen, saaledes som det er antydet i Fig. 8.

Disse tre Classer af Strømningsforhold omfatte som man

vil see alle de permanente Strømningsforhold, som kunne frem-

træde i en Vandstrøm, som har constant Dybde og Fald; men

det sees tillige let, at om Vandspeilet ikke fuldkommen er

parallelt med Bunden, saa vil Strømmens Tværsnitsareal for en



Brede = 1 kun variere forholdsviis lidt, naar Slrømdybden H
er stor. Men naar Strømprofilet kun varierer lidt, saa varierer

Fig. 8.

v~-

V

ogsaa Strømhastigheden kun lidt, og kan denne betragtes som

constant langs ad Strømmen, saa ere foranstaaende Formler

gjældende for Strømmen.

De almindelige Love, som paa den antydede Maade lade

sig udlede for Vandets Bevægelse i Strømme, der staae under

Indflydelse af en bevægelig Dækflade, har det ligget nær

for mig at anvende paa de Strømningsforhold i Havet, som

fremkaldes ved Vindens Kraft, under Luftens Bevægelse hen

over Vandspeilet. Det nærværende Arbeide har nemlig sin

Oprindelse derfra, al det danner et Slags Forarbelde til en om-

fattende Undersøgelse over Stormen og Stormfloden den 13de

November 1872, som jeg har stillet mig til Opgave at gjennem-

føre saa vidt muligt, for ved Hjælp af de fra mangfoldige Steder

indhentede Kjendsgjerninger om dette i Storartethed og stærk

udpræget Characteer næsten enestaaende Naturphænomen mulig-

viis at kunne bringe noget Lys ud over denne Art af Natur-

begivenheder, hvorom man hidindtil næsten ingen Kundskab

har havt, og imod hvilke man derfor ogsaa kun høist ufuld-

komment har kunnet værge sig; thi indtil nu kan man vel

næppe siges at være paa det Rene med, hvad der er slige

Phænomeners Aarsag, og endnu mindre har man været istand



til at danne sig en lydelig Forestilling om Størrelsen af de

Kræfter, som Naturen formaaer at sætte i Bevægelse under en

Stormflod, som den af 13de Novbr. 1 872, der hærjede en stor

Deel af Østersøens Kyster.

Men idel vi betragte Luften som den bevægelige Dækflade,

der med Vindens IJasliglied glider hen over Vandspeilet, saa

bliver det nødvendigt al undersøge, hvilke Værdier vi skulle til-

lægge de to Modstandscoefficienter m og ?»i, der henholdsviis

svare til Havbundens og til Luftens Modstand.

Med Hensyn til Havbundens Modstandscoefficient, da har

jeg tidligere i min Afhandling om Strømforholdene, i Henhold

til nogle ældre, af Bruning udførte Forsøg over Strømhastigheden

i Rhinen m. fl. Strømme, antaget at Modstandscoefficienten for

Havstrømme maatle sættes m = 0,02.5, fordi denne Værdi om-

trent svarede til den største Ledningsmodstand, som Bruning

fandt, og som jeg antog svarede til Bevægelsen af en Vand-

strøm, som gaaer hen over slillestaaende Vandmasser, der ved

Ujevnheder i Bunden vare forhindrede fra at følge Strømmens

Løb. Senere' har jeg imidlertid faael en ikke ringe Tvivl om

del er rigtigt at betragte Havstrømmenes Modstandscoefficient

som Grændsen for den i de nævnte Floder fremkomne Mod-

standscoefficient, der maaske sandsynligere hidrørte fra de sær-

lige Modstande, Strømmens Brydninger mod fremstaaende Klippe-

masser etc. foraarsagede. Denne Indvending imod min tidligere

Antagelse har navnlig fundet en Bestyrkelse deri, al det er en

Kjendsgjerning, at naar en Vandstrøm bevæger sig igjennem et

af vore almindelige Vandløb, hvis Bund er jevn og bestaaer af

Steen, Gruus, Sand o. s. v. , som er fuldstændigt gjennemtrængt

af slillestaaende Vand, saa vil denne derved fremkalde en

langt mindre Modstand , end den som Rhinen frembød, hvilket

ogsaa fremgaaer af nogle Forsøg, som Bruning har udført i

en regelmæssig Canal, hvori Modstandscoefficienten var be-

tydeligt mindre, og meget nærmede sig til den Værdi, som

svarer til jevne og gode Ledninger af Muurværk, Jern o. s.v.
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i\lin første Tvivl om Iligtigheden af at fastholde Modslands-

coefficienten 7?i = 0,026, skriver sig imidlertid derfra, at jeg ved

at indføre denne Værdi i mine Formler kom til et Resultat an-

gaaende Luftmodstanden, som var i Strid med en almindelig

Lov om Fluiders Ledningsmodstand, som jeg har fremstillet i

Videnskabernes Selskabs Oversigter for Aaret 1865, og som jeg

senere paa mange Maader har fundet bekræflei, som en almin-

deligt gjældende Naturlov. Ifølge denne Lov, som siger, at

Ledningsmodstanden for forskjellige Fluider, som bringes til at

gjennemstrømme en given Ledning med samme Hastighed, for-

holder sig som Fluidernes Tæthed, — kan det nemlig paaregnes,

at naar en Vandstrøm ved at bevæge sig langs ad en slille-

staaende Vandflade lider en Modstand, som kan fremstilles ved:

m.v^ , saa vil samme Strøm, ved at bevæge sig langs ad en

stillestaaende Luflflade med Hasligheden v, lide en Modstand,

som kan fremstilles ved: in.g.v^, naar g betegner Luftens

Tæthed i Forhold til Vand.

.Bestemme vi efter denne Lov Luftens Modstandscoefficient

7»i, idet vi foreløbigt lade Hasbundens Modstandscoefficient m

henstaae som ubekjendt, da sætter Stormen og Høivandet den

13de November 1872 os istand til paa den meesl storartede

Maade at bestemme Havbundens Modstandscoefficient m.

Bemærke vi nemlig at Luftens Tæthed er 0,0013 af Vandets, saa

følger deraf, at w^i = 0,0013. w og at Vm^ = 0,036. j/w; indføre

vi derefter disse Værdier for twj og for Vm^ i de almindelige Form-

ler, saa kunne vi lil Bestemmelsen af Modstandscoefficienten

m noget nær benytte hvilke Observationer over Stormen og Høi-

vandet af 13de Novbr. 1872 vi ville; vi kunne saaledes benytte de

observerede Forhold ved et Hav af ringe Dybde f. Ex. »Frische Haff«

eller ved et Hav af betydelig Dybde f. Ex. Østersøen mellem Sverrig

og Rusland; vi kunne vælge Strækninger, hvor Strømmen løber

med Vinden eller hvor Strømmen løber imod Vinden; vi ville for dem

alle temmelig nær finde samme Værdi for m, nemlig m = 0,0037

og \/m = 0,061. Sammenligne vi nu til Slutning disse Værdier
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for m og I m med de Værdier for Modstandscoefficienten som

svare til Brunings Observationer i den pannerdenske Canal, saa

viser del sig, at de efter hans Undersøgelser bestemte Værdier

af VI netop dreie sig omkring den her fundne Værdi. Sammen-

ligne vi fremdeles den ved Hjæ.lp af Stormen og Uøivandet bestemte

Modstandscoefficient med Modstandscoefficienten for Vandets Be-

vægelse i nye og gode Jernledninger, efter de af den berømte

franske Ingenieur Darcy's udførte Forsøg, saa finde vi at for alle

de nye Ledninger, som af Darcy ere blevne grundigt undersøgte,

har Modstandscoefficienten viist sig at være m =-- 0,0036, hvilket

Tal ogsaa findes at svare til Ledningsmodstanden i vel udførte

Muurværksledninger. Del staaer saaledes fast, at den udviklede

Theori bekræftes af Erfaring, og det er desuden vel værd at

lægge Mærke til, at de heromhandlede Formler ikke blot ere

tjenlige til Bestemmelsen af Havstrømmenes Vandføring, men at

de have en saadan almindelig Gyldighed, at de tillige omfatte

de sædvanlige Formler, som gjælde for Vandets Bevægelse i

almindelige Ledninger, og til Exempel kunne benyttes til Be-

stemmelsen af Vandets Løb i en almindelig Cloak.
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En Note til et vanskeligt Punkt i Laplaces "Théorie analytique

des Probabililés«. Paris 1814.

Af

Caniillo Tychseu.

i det ovenfor citerede Værk pag. 225 findes en Spilleropgave,

som oversal paa dansk lyder saaledes:

To Spillere A og 5, af hvilke den første ejer

a Jetons, den anden b Je^^tons, have de respektive

Sandsynligheder p og q for at vinde et enkelt Spil.

Den, som taber, betaler 1 Jetons til sin Modstander,

og Partiet ophører, naar enten A eller B har tabt

allesineJetons.

Der spørges om Sandsynligheden for, at den

ene af Spillerne t. Ex. A vil vinde Partiet før eller

ved det nle Spil.

Denne Opgave har Laplace behandlet analytisk ved Hjælp af

genererende Funktioner, og efter en Udvikling, som i

sine Enkeltheder er i høi Grad vanskelig at gjennemtrænge, ud-

trykkes Problemels almindelige Løsning ved et Uesullal, som i

nærværende Afhandling, er anført under Mærket (30).

Af Sandsynlighedsregningens Historie fremgaaer imidlertid,

al dette Problem allerede har været undersøgt af Montmort,

Nicolai BernouUi og de Moivre. Senere for omtrent hundrede

Aar tilbage i Tiden har Lagrange i en Afhandling om recurrente
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Rækker, som findes i Berliner Academiets Memoirer for Aaret

iTTo, givet lo høist forskjellige Løsninger af et Spillerprobiem,

om hvilket Forfatteren i en vedføiet Slutningsanmærkning siger :

oLe Problem précédent revient a celui qui concerne la

durée des parties que Ton joue en raballant, et dont Mrs. Mont-

mort, Nic. Bernouilli et de Moivre se sont occupés.«

Den sidste af disse to Løsninger er især ret mærkelig

derved, at den gjennem en forholdsvis let lilgjængelig Udvikling

leder til et Resultat, der i Formen har nogen Lighed med det

ovenfor omtalte, som Laplace har fundet ved Anvendelsen af

genererende Funktioner.

Denne Omstændighed har bragt mig til nærmere at under-

søge det omhandlede Problem hos Laplace, og da jeg ved at

integrere Problemets Diflerensligning efter Lagranges Methode

er bleven ledet til nøiagtig det samme Resultat som Laplace,

har jeg troet, at den efterfølgende Meddelelse, som indeholder

Hovedtrækkene af denne Undersøgelse, maatte egne sig til Op-

tagelse i Oversigterne over det kgl. danske Videnskabernes Sel-

skabs Forhandlinger som en Note til et vanskeligt Punkt i La-

places berømte Værk »Théorie analytique des Probabilités.«

Endvidere skal jeg endnu kun bemærke, at jeg gjennem en

dobbelt Løsning af et specielt Tilfælde af det ovenfer omtalte

Problem er bleven ledet til Værdien af et bestemt Integral.

Denne Undersøgelse har jeg tilføiet i Slutningen af Noten.

Betegnes Sandsynligheden for, at A vil vinde Partiet, naar

han paa et vist Stadium i Spillet ejer x Jetons og endnu har

y Spil tilbage for at naae op til de n Spil, ved i/x^y, saa vil

denne Sandsynlighed efter et paafølgende Spil forandres 'enten til

Wx-hi,y-i eller Wx_,,y_i

eftersom A vinder eller taber dette enkelte Spil, og da /; og q

ere de resp. Sandsynligheder for disse to Begivenheder, har
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man efter et bekjendt Princip i Sandsynlighedsregningen, Diffe-

renslisniniien

pM^-f-l,y_l -4- ^W3_l,y-l (1)

til Bestemmelsen af den søgte Sandsynlighed.

Efter Opgavens Beskaffenhed maa man endvidere have

"o, 1/
= O

,
Ua+b, y = 1

I

Og (2)

M^,o = O for a; = O, 1, 2, 3 .... (a + 5— 1).
)

Problemets Løsning er saaledes reduceret til at integrere

Differeushgningen (1) under Betingelserne (2).

Antages nu, al der til (1) svarer et partikulært Integral af

Formen

u^^y = a^^y, (3)

hvor « og /S ere to ubekjendte Konstanter, som ifølge (I) alene

er underkastet Betingelsen

a^ = l^a'^ \- q^ (4)

og tænkes dernæst «^ udviklet i en endelig Række af Formen

hvor Zq, Zi, Zo ... A^^, X^, Z^', Zo' . . . Z\-i ere rationale

Funktioner af cc, p og §, saa faaer man' ved ait multiplicere

denne Række med ^y

H- A'a._iMi,j,-f-a—

1

At (4) erholdes

lp i «2

Sættes dernæst i (5)

P, = Zo + Zi |S + Zo iS- 4- ... + A'^iS-

og

Q^ = Zo' + Z/i? + Ao'/S- + . . + A\_i/S—
1

,

har man ifølge (7) og (o) Ligningerne

"T = Px + Qxcii,

«f = P^ + <3^a2
j

(6)

(8)

som give
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« 1 — «

I

Gaae vi tilbage lil (6), see vi, al den første lategralions-

betingelse (2) forandrer denne Ligning lil

Ux^y = X^'ui^y + Xi'wi,y+i -f A'./r/i,,,+2 4- ... + A\_i?<i,y+x-i,

og sæltes heri

_ 1

hvor K er en Konstant, der nærmere maa bestemmes, faaer man

AV + X/4-X/ + ...+A-.-, _ , _ x '

i- 4-i

— X., ' t;„-f-2
— — X\-i tv+x-1 ;

( i 0)

men ifølge den anden Integrationsbetingelse (2) forandres (10) lil

yl3tJ,,+3 — ... ^„+i_lVj,-H«+/;-l, (11)

idet A er benyttet som Betegnelse for X', naar heri x forandres

til a + J, saa at man ved at bestemme Konstanten K saa-

ledes, at

Z = ^0 +^1 +^2 + •••• -h-4„+i_i, (12)

faaer Differensligningen

A^Vy -]rA^Vyj^i-\-A<,Vy^2+— H" ^fl+6" 1 ^V +<"+é" ^
^ ^ C^^

til Bestemmelsen af Vy.

Sættes paa sædvanlig Maade i (13)

Vy == /S^

hvor /S er en ubekjendt Konstant, der nærmere maa bestemmes,

faaer man

A.-^A^^+ A.J"- +....+ A„^,^,^"+'-' = 0. (14)

Betegnes Ilødderne i denne algebraiske Ligning ved

^\1 /^25 /^35 ^a+b-l, (I3)

Og erindres tillige, at Aq^ ^j, A^, ... Aa+b-i ere Værdierne af

Xq' Xi' X^, . . . X'x-i , naar x forandres til a + b, saa seer man

let, at Ligning (14) er ensbetydende med den Ligning, som

fremkommer af den anden Formel (8), naar man heri forandrer
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X til a + h og derefter sætter høire Side lig med Nul, hvoraf

følger, at man har Ligningen

Qa-^b = o (16)

til Bestemmelsen af Rødderne (15).

Naar man dernæst i (9) sætter

^ = 21/i^cose, (17)

faaes

' sina:^
Q, = (1 L)'-'^

\* q J silq J sin d

og (16) forandres derved til

sin [a -\- b] 6

(18)

0; (19)
sm '

men heraf findes

. \r-\-\)Tc
U = 5

a-{-b

for

r = O, 1, 2, 3, .... (a + 5-2),

og man har altsaa ifølge (17) ganske i Almindelighed

1?,^., = 2l/^'^cos*^^^tJ^. (20)

Da fremdeles det fuldstændige Integral af DiCferensligningen

(13) kan fremstilles ved

Vy = C, /S:; -h C. /S? + O3 /S? + . . . + a+6-l iS^a+ft-l ,

hvor Cl, C'o , C3, ... Ca-ifb-i ere arbitrære Konstanter, kan

(10) omskrives til

Ao +A, +A, +...+A._.^ ^ a+i^r^^iS;Vi, (21)"ar.u

t' O

idet ^ tages med Hensyn til r og

^
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Værdien af Qj: for (i -= 1. Denne Værdi for /J giver ifølge (7)

«1 = y og «o = 1
,

og da fremdeles K er Værdien af Q^+i, for jS = 1, kan (21)

omdannes lil

1)X gX pa+ b

fj
— -— —*— ——

^'S' por ' pa+b (fO+l'

,—. ,_i a+h-2 Sin • —,— cos"
. (r-\-\)x n (r + 1 1 rr
" ~-n.— COS"—-^-

, /i / o
\"'~' v'^ a-\-b a-\-b ,„.,,

-2'(iv?r(Vfj 2 «'+' ^r+Tu. ''''
^ P ^ o

S,jj
a + b

Anvendes nu den tredie Integralionsbelingelse (2| til He-

slemmelsen af C,-t-i, og sæltes i denne Hensigt for Kortheds

Skyld _
pa+),_ga+b - V Og

\ - . (,^1,^ = Ir+i , (24 I

t "i 2 « sin——

Y

a-\- b

faaer man af (23)

xn ^ . Ixn , ^ . % xn
^ ,^ . (?--l-l)a;;r

JiSin——r +§oSm—-^H-?3Sin—--vH-....4-?ri-iSin^—--- 4.

... + w.-.s.<-^=i-^-(,_(i.)')(]/Z;,

som for

ir = O, 1, 2, 3 (a + é— 1)

giver følgende System af Ligninger

n . 271 ,
, ^ . [aA-b-\]n

5^ sm^^ + §, sm ^^+ . . .
. +|^+,_. s.n^^^-^

\ q \ 11

')
ji 4 7j

2(a+Z>— ll;r

»

. [a+h-\n ^ . %a-^b—\)n
, ,

^ . [a+b—\][a^h—\)n^
in -^ h§oSin -y h....4-?a+6-iSin -r

a+6-1

=Oi)"^'"'rø5/ \ p

Overs. o»er d. K. D. Yidensk. Selsk. Forh. 1876. 2
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til Bestemmelsen af Størrelserne

Efter en Methode af Lagrange, som er optaget i 2den Ud-

gave af Todhunters Integral Calculus p. 266, kan man af Lig-

ningerne (25) uden Vanskelighed finde

2(r-f 1)71 ,

Vf-'^^-^(Vf)'-

^"^^J f^/'J .,-„(*'+^)^
, /l/9\" •

2(r4-I)7r

a4-b

^ x"+*-l
(y_j_|)(„_|_5_l)^>+ ( V -^ I

sin

og naar Rækkerne opsummeres (jfr. Ramus's Trigonometri pag. 15),

faaer man

. (r-\-l) ia-^b—l)Tt

2 p'-^o-q"-^^'"'' a+b
'^"^

«+Mv/.7)"-S_2V/,7cos*'^'

som i Forbindelse med (24) giver Cr+i', men det vil være be-

kvemmere at eliminere Cr+i af (23) ved Hjælp af Udtrykket for

Tjl^r+i, som ifølge (24) og (26) bliver
_^^ _ (r+D/r

a.4-1 2 /-,/^t"v'?S(-i)^«''^-
s ]/p _J^i+i _^(\/p\

Herved forandres (23) til

Ux.1l
p^ 23

a+b /lOi-A

, ., . (r+l)7r .
(r-\-l]X7T ir+l)n

2''+i /^ !
— \n+ft-^a+/,-2(— l)''sin TT-sm^ Ta^^^^

a-
?/+! y> \

"-^"-^ g+yi--^ ^^u-^:^:;^''-
^.^.^ — ^^^

— (r+l)7r
1-2 Vi.? cos -^^

For nu at komme til Opgavens endelige Losning behøver

man blot at forandre x til a oa. y W\ h -\- 2t, idet Spilleren Å
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for al vind« alle Jetons fra B nødvendigvis maa vinde et Antal

af h-^2i Spil, naar i betegner Antallet af de Spil, som han har

tabt, og da man tillige har

. {r-\-l)an . .. . {r4-l)bn
Sin .

7--- = — I »^sm ,-
,

faaes af (27)

-.Ao-oj., /w—\oa.. A<7+A-2sm^—^— sm ^

i

—
^ cos''+"' =— V (98)

•2''+-'-^^\Vpgr'^^p'' -^ a+b a-^b a+b ^•^-'^'

«+ * ^ , .,,/— (r+D/r
1—2 Vpq cos r-

Multipliceres dernæst Tæller og Nævner under Summations-

tegnet med

1 + 2 Vpq cos -^
,^^

a-|-o

forandres (28) til

U a.b-\-2i ^a-\-b ^o-|-6

«.j.o-^. /,/

—

\o-4.i .. oSm -^— sm -
.

, cos*+2* > 29

p~— 2pqcos
^_^^

+2^

idet

a+A-2 sm—^-^,— sin , cos*+2. —L^_
yi a+b a-\-b a-\-b

o ~o o 2(r+I)7r
, ^

~"
'

P'—2pqcos
^_^^

+ ^2

thi naar r er et ulige Tal vil denne Række komme til at be-

staae af et lige Antal Led , af hvilke det første og det sidste,

det andet og det næstsidste o. s. v. Led blive ligestore med mod-

satte Fortegn . Er r derimod et lige Tal vil Rækken komme til

at bestaae af et ulige Antal Led ; men i dette Tilfælde vil det

midterste Led altid være Nul og de øvrige Led forsvinde paa

samme Maade som, naar r er el ulige Tal.

2*
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Da man fremdeles har

. (aA-b— ir-\-\])7i . (r-f 1 ) tt

s'° ^
'rj. = ^"^ —TY'a+o a-\-o

(a-hb--{r-\-\))n {r-r-\)n
COS ^^

j
= — cos ^—

a-\-o a+o
2(a+b— {r-\-l))n 2{r-^\)7i

cos -^
', — = cos ^—

a-f-0 a~\-o

sm ^^ = ^— = — 1 *+i sm -.
—

a+b a~rb

indses uden Vanskelighed, at (29) ogsaa kan omskrives til

p'' (p"—q")

. 2{r-\-l)7i
. (r-f-\)bn ,.o*?'+l)7i

sin -^— sm ——;— cos*+-'
+ 1)71 .

J
p-—2pqcos

^_^^
~hq

a-ir-b '^

hvor 2 tages med Hensyn til r fra r = O til r = —— ^,

naar a-\-b er et lige Tal, og fra r = O til ?• = "
, naar

a+ 5 er et ulige Tal, som stemmer nøiagtigt med detafLaplace

fundne Resultat.

Vi skulle nu gaae over til at vise, hvorledes et specielt

Tilfælde af det ovenfor fundne Resultat (30) har givet Anledning

til at udlede Værdien af et bestemt Integral.

Sættes i (30)

—_ TT -— «/), — = Ay Og Ua,b+Oi = y,

faaer man for

a = zc og p^ q
følgende Udtryk

n

_ ^
2*+=^'-t-^;j*

(pqY+^ Ccos^+^'y sinÅ <ysin2<y<^y
^ n ip-— 2pqcos2(fi-q'-'

^^^>
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Ec p < q beliover man blot at omhylle Tallet 1 paa lioire

Side af Lighedstegnet med (~) • (Jfr- Théorie analylique des

Prob. pag. 235).

.^len for a = oc kan Løsningen af den ovenfor omtalte

Opgave ogsaa, saaledes som Laplace har vist, udtrykkes ved

,,,,,; ,
^»(^4-3) , „ ,

^

y = p'(l -{-bpq+
, 9

jJ-g- -4-... i

+- 1.2.3...Z ^'^V' )

et Resultat, som oprindelig skyldes De Moivre; men som for-

øvrigt er tilstrækkelig bekjendt (jfr. t. Ex. Laurent Traité du

Calcul des Probabilités pag. 85. Paris 1873.)

Ved Hjælp af følgende bestemte Integral

— \ coS'"rt) cos (wi— n) æflftf! = , 'f*^ ,
.—

, (33)

o

hvor (i, = m -\- n og [v] = 1.2.3...V, og som skyldes Poisson

(Journal de l'Ecole Polytechnique, 19 cahier page 490), kan

Rækken (32) udtrykkes ved en Sum af lo bestemte Integraler.

Skrives nemlig (32) under Formen

og sættes dernæst

fi = h + li, m = b -\- i og n = z

,

faaer man af (33)

71

O

Men ved delvis Integration har man
n n

2 C 2 b ^—
y cos*+2i-iy sjn j^ gin cpdg) =-—

,
\ cos''"'"^« cos bcp dcp

, (36)

o
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saa at y nu ifølge (35) og (36> kan omdannes til

n
2

2''+ij(;ty (^ 22'p'§'cos-'(/i) cos^-^ysin J(/)Sinyc?y. (37

y = •

\ o

o

Fremdeles har man
i 1—2'+2«i+ioi+icos2*+2a,
^22'»'O»C0S2'tf) ==

.
^. ^ --,

—
:

—

^

o
'^ 1—4pjcos- (f

^ 1— 22H-2^;i + l^'-+lC0s2'+2y

yO^— 2^g'COs2y+ g'2 '

hvorved (37) forandres til

n
T

2*+i»*y 1— 22'+2(„^)i-Mcos2;+2y,
?/
= ^\—-

—

-—^-^—-^ -/- cos'-^æ smotf) smo)««)

o

eller, hvad der er det samme,

2*+ip*y cos^~^ sin h(f>&\n(f dg:-

o

n
T

26+2t+2p&(^^)i+i n cos*+2i(^sinS(^sin2(^£?</)-
\ if^—2pqcos2(f-\-g^'

o

Sammenlignes dette Udtryk for 2/ med (31), sees, at man

maa have

26+ipi^'Cos''-i(/)sin J (f sin(^c?^ /iL^
''l^+ipM Cos''-i(/)Sin J

(f> s'incfdq)

n ^p'^ —2pqcos^ (f -i-
q-

9.

eftersom /? > ^ «^ller p<zq, og man kan altsaa heraf udlede

følgende Resultat.

Ere 2? og g to positive Tal bundne til Relationen

p + q = I
,

saa har man
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ip^— 2 pq cos 2 rp -i-
q- ~ 2*+^

' ]^
'

naar tillige p^q- Tilfældet p <q fa aes ved ligefrem

at ombytte p og q.

p = q giver

71

1"

) sin
(f

2

o

for alle positive Værdier af h med Undtagelse afé = 0.

Dette sidste Resultat er fundet ad anden Vei i SchlOmilchs:

• Analytische Studien" p. 80. Leipzig 1848.
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Le Epigrafi Arabiche di Sicilia, trascritte, tradotte e illu-

strate da Michele Amari. — Palermo 1875.

(med et Atlas af fotograferede Tavler)

fremlagt efter Forfatterens Ønske i Mødet d. 35. Febr. 1S76,

med følgende Bemærkninger af Professor Dr. A. F, Jlehren.

±)e Erindringer, vi endnu finde skjondt meget sparsomt paa

Sicilien og i det sydlige Italien om Arabernes Herredømme,

have deres Oprindelse fra en Tid, da Chalifatet i samme For-

hold som dets Udvidelse ikke synles at kjende nogen Grændse,

efterhaanden tabte sin centraliserende iVIagt og begyndte at op-

løses i smaae uafhængige Stater. Spanien var næsten aldeles

unddragen Regeringen i Baghdad, som ogsaa overlod Provinsen

Ifriquia til sig selv; allerede Hariin ar-Rashid havde her indsat

som Statholdere Familien Aghiab, der snart grundlagde det senere

saaledes benævnte Dynasti, og de folgende Chaiifer vare tilfredse

med kun at vide deres Navne omtalte i Bønnen ved den offent-

lige Gudstjeneste i Moskeerne, idet de bedre foretrak at udbrede

Fredens Civilisation og Velsignelser fremfor med Vaabenmagt

at holde deres Autoritet vedlige over et Rige, hvis umaadelige

Udvidelse oversteg Midlerne for dennes Elaandbævelse. Den

væsentligste Opløsningsspire i det Abbasidiske Chalifat var Ali's

Slægt, til hvilken vi have at henregne de vigtigste for dette

Tidsrum i Betragtning kommende Dynastier nemlig Idrisiderne

i Maghreb eller Marocco, de noget senere Zirider og Fathi-

miderne i Ægypten. For at standse de undertvungne Berber-



stammers gentagne Opror havde, som bemærket, Harun ar-Ra-

sliid allerede ved A. 800 (184 H.) forlenet Ifriquiah lil FamilMn

Aghlab, der ved en snild Poliiik, balancerende mellem Chalifalet i

Baghdad og de lidt senere af Alis Slægt i den vestlige Del af

Afrika fremstaaende IdrisiJer, oaaede i lidt over 100 Aar (800

—911) en Uafhængighed, der kun levnede Chaliferne den rent

aandelige Magt som Islams Overhoved. Efter Flariin ar-Rashid's

og hans Søn al-Mamun's Regering vare disse desuden komne i

fuldstændig Afhængighed af den under Navnet Mamluker be-

kjendte Tyrkergarde, saa al en Digter fra den Tid ret passende

har forherliget deres Beskrivelse i disse Vers:*)

"En Chalif i sit Bur

"Mellem Wasif og Bogha;

"Han gentager, hvad man siger,

"Ret som en Papegøie.«

Ibrahim Aghlab havde imidlertid som næsten uafhængig Fyrste

udvidet sin Magt fra Atlanterhavet til Ægyptens Grændser, og

hans Navn satles i Bønnen ved Siden af Chalifens; paa Mynter,

som forefindes i det herværende Myntcabinel fra næsten hver

af de til dette Dynasti hørende 1 1 Fyrster, er Chalifens Navn al-

deles udeladt; paa en af de ældste fra 190 EJ: (Ifriquia som

Myntstedi læse vi blot: *-^P^^i ^Sl jo >:! -^ o: Paa Befaling

af Emir Ibrahim. Det Alidiske Dynasti Idrisiderne, der holdt sig

nogle Aar længere, fra 80:3—949, gjorde imidlertid dem Magten

stridig i Africa, og havde grundlagt den anseelige Hovedstad

Fez, der rivaliserede i Vesten med Bagdad ved Luxus, Viden-

skab og Handel, i sidste tlenseende som det vigtigste Forbio-

delsespunkt med Spanien. Aghlabiderne bleve derved indskræn-

kede til .Mellemkysten af Nord-Africa {Magreb el- Wusthd med

Provinsen Ifriquiahi, men udfoldede her en sjælden Pragt baade

ved Rigets indre Bestvrelse og ved Ivkkeliee Krisstog mod de

M S. Les prolégoménes d'Ibn Ktialdoun par M. de Slane I, p. 49.
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chrislne Stater ved Middelhavet; nye Byer anlagdes; Tunis,

Tripolis og Kayrovån opfyldtes med Pragtbygninger, hvis Lev-

ninger endnu overraske den Reisende; Kunst, Videnskab og

Industri naaede snart i Vesten, hvad Harun og al-Mamun havde

bragt det til i Østen. Postforbindelser indrettedes fra Grændsen

af Maghreb til Ægypten, og en anseelig Flaade stod til Raadig-

hed for Krigstog til Søes. De tidligere Statholdere i Afrika

havde allerede oftere foretaget saadanne Tog mod Italiens og

Frankrigs Kyster, Corsica, Sardinien og Sicilien; de italienske

og franske Krøniker indeholde en Del forvirrede Efterretninger

herom; de lod sig imidlertid nøie med Plyndringer uden at

at efterlade videre Spor. En Strid mellem de græske Stat-

holdere gav Aghlabiderne en længe søgt Leilighed til at sætte

sig fast i Sicilien; Ibrahims Efterfølger Ziddet-allah tog Parti,

og en Flaade udsendt fra Suså erobrede 827 Mazzara og kort

efter Girgenti paa Sicilien, hvor de efter at være bragte til en

fortvivlet Modstand holdt sig to Aar. Efter at have erholdt

Forstærkning fra Africa erobredes 831 Palermo, hvormed Si-

ciliens Skæbne var afgjort. Byerne i det indre Land og paa

Østkysten holdt sig længst og underkastede sig først efter et

heltemodigt Forsvar som Kasr-Jani (Castro Giovanni) , Noto,

Taormina og Catania, Syracus endelig ved A. 878. Det var

Indbyggerne selv, der fortsatte denne haardnakkede Kamp, medens

Regeringen i Byzanz kun iagttog Begivenhedernes Gang. Det

arabiske tlerredømme udbredte i Virkeligheden større Cultur og

Civilisation, idet man desuden overlod Indvaanerue fuld Frihed

mod en ikke trykkende Skat. Agerdyrkning og forskjellige indu-

strielle Kunster bleve af Araberne bragte til en ukjendt Glands;

man drev Bjergværksvæsen, og Marmor med Porphyr tjente til

Udsmykkeise for Bygningerne. Denne Fredens Udvikling for-

hindrede imidlertid ikke Arabernes Krigstog. Efter at være

blevne Herrer paa Sicilien salte de sig snart fast paa Italiens

Sydkyst, en Del af det saakaldte a Store- Land
»

, og erobrede

Brindisi og Bari; fra Tarent, der 844 faldt i deres Magt trængte
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(le ind i Ilerlugdønitiiel IJenevent; selve Korns Forslæder bleve

plyndrede og Civilavecchia ødelagt 81 G. Foruden Sicilien be-

sad Araborne i iMidlen af det ilde Aarh. Malta, Gozzo, Comino

og Pantellaria, Sardinien, Corsica og Balearerne. I Begyndelsen

af det 10de Aarh. maatle Aghlabiderne, der tilsyneladende an-

erkjendte Chalifatet i Baghdad, vige for de Alidiske Fatlmnider.

Disse havde omtrent 50 Mil fra Tunis anlagt Hovedstaden Ma-

hadia med det Formaal herfra at erobre Ægypten. Hen Fathi-

midiske Fyrste anerkjendtes af Sicilien og Sardinien, medens

den største Del af Africas Nordkyst faldt li! Omayaderne i Spa-

nien. Saasnart imidlertid Fathimiderne havde begrundet det 3die

Chalifat i Cdhira (358 H. = 970 Ch.) ved Siden af de sam-

tidige i Baghdad og Cordova, overlod de Resten af Maghreb til

et Statholderskab, der snart indlager Aghlabidernes Plads og

grundlægger det under Navn Zirider bekjendte Dynasli, medens

Idrisiderne bukke under for de spanske Omayader. De nylig

omtalte arabiske Erobringer i Middelhavet tabtes efterhaanden,

som de lydske Keisere vare blevne Herrer over Italien, og Zi-

ridernes Magt strakte sig snart kun ud over Distriktet om Tunis

langs Kyslen henimod Algier og Bugia. Ved A. 1017 havde en

Flaade fra Genua og Pisa forjaget Araberne fra Sardinien, noget

senere fra Corsica; de værste Modstandere hævede sig nu med

Normannerne. . Disse i Forbund med Grækerne havde erobret

Tarent 1035, og allerede 1043 vare Araberne nær ved at tabe

Sicilien. Kun en kort Tid formaaede del nye Dynasli Ålmo-

raviderne at holde Islams Undergang tilbage; efter Gandias

Erobring af Venetianerne faldt endelig Sicilien i de Normanniske

Erobreres Magt. Bob. Guiscard og hans Broder Roger, der

havde grundlagt en uafhængig Slat i det sydlige Italien beslut-

tede 1064 at passere Sirædel ved Messina og erobre Sicilien,

hvor Ziriderne ikke længer formaaede at standse Anarchiel.

Efter Erobringen af Catania og Palermo underkastede sig Øen

Normannerne 1072. De nye Seirherrer behandlede imidlertid

Araberne med Venskab og Skaansel, mest af Frygt for at Landet
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skulde tabe i Rigdom og Civilisation ved en pludselig Udvan-

dring af den intelligente Befolkning; uagtet de havde erholdt

fuld Religionsfrihed og Eiendomssikkerhed , forsvinder dog i

Løbet af de nærmeste 200 Aar lidt efter lidt Islams Befolkning

af Sicilien, og da Roger II havde tvunget Kysten af Nord-Afrika

til at anerkjende sit Herredømme, bleve Ziriderne nødte til at

trække sig tilbage til .Mellem-Afrika efter et^Herredømme af hen-

ved 177 Aar fra (971— 1148). Disse Minder om Ar....ernes

Herredømme i denne Del af Syd-Europa, som Roger I i et Do-

cument fra A. 1090 for at bevise det undertvungne Folks Stor-

hed beskriver som «store og talrige Ruiner af Stæder, Spor af

Paladser, opførte med en vidunderlig Kunst og afpassede saavel

til Bekvemmelighed som til enhver Luxus og Livsnydelse » fort-

satte endnu i et Par Hundredaar under de christne Fyrster

deres Virkning i Cultur og Kunst, og de følgende Herskere lige

til Frederik II af Hohenstaufen rettede saa vidt muligen deres

Bestræbelser paa at vedligeholde den Arabiske Indflydelse selv

med Fare for at synes at hylde Islams Lære. — Vi ville i nogle

enkelte Træk betragte denne Fortsættelse af Arabernes Civilisa-

tion og Cultur under de nærmeste christne Fyrster. — Efter

Roger I's Død 1101 bestyredes Regeringen af Grevinde Adelaide,

der residerede i Palermo; vi finde første Gang blandt de øverste

Embedsfunktioner den nye Værdighed (>Ammiraglio» omtalt som

Titel for Byens Guvernør. Ordet er en Fordreielse af det ara-

biske Emir, der i ældre Diplomer engang imellem er gaaet over

til Admiratus, Admirator, Admirals og lignende Forvanskninger,

frembragte for at skaffe Ordet en Betydning i det Latinske; en

endnu nærmere Tilslutning til det Arabiske har Titelen uammi-

raglio dei ammiragli" == Emir el-Omarå for Første-Minister og

Kongens Befuldmægtigede. Den samme Person havde under-

tiden med denne Stilling tillige Function af Marineminister, og

i Løbet af et Hundredaar gik Ordet over i den almindelige Be-

tydning "Admiral'), hvori det nu forekommer. Under Roger II

(1118—54) indførtes det hele arabiske Hofceremoniel, der brugtes
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under Fathimideruo, og hvorom vi have en vidlløflig Beskri-

velse hos iMakrilzi. ^) Vi linde Ildgib som Tilel for Kammer-

herre eller som i Spanien for Premier-iMinisler; Djdnib = Ad-

julant, iSeldhi eller ISeldhdai' = Vaabenbærer eller Rustmesler,

Djamddr = Garderobemesler , Ostaddr = major domus, Djo-

kenddr, JNlanége- eller Turnermester, Kdi'd, Befalingsmand,

Farrdsh, Page over Tapisserier og Tepper, Tharrdz, der havde

Tilsyn med Guldbroderierne paa Tepper og Klædningsstykker.

Af denne sidste Art besidde vi endnu et prægtigt Exemplar ind-

virket med en Indskrift i Guld og Perler, der omgiver et i

Midten symbolsk Billede, fremstillende en Løve, der slaaer en

Kamel til Jorden; Indskriften i colossale cufiske Bogstaver be-

gynder: Af Arbeider for det kngl. Skatkammer, beskærmet i

Velsignelse , og slutter: i Siciliens Hovedstad A. 628 H.

= 113^/4 Ch.-) Denne Kappe er vandret fra Sicilien til Tydskland,

bevaret en Tidlang i Niirnberg og i dette Øieblik i Wien mellem

Relikvierne efter Carl den St. At den arabiske Cullur og Civi-

lisation holdtes i ukrænketÆre under det Normanniske Dynasti,

finde vi overalt bekræftet; et interessant Vidnesbyrd giver os

den arabiske Reisende Ibn Djobeir, der paa sin Tilbagereise

over Middelhavet til Spanien strandede med Skibet paa Kysten

ved Messina. Sin Henrykkelse over at finde Mennesker istedet-

for, hvad han havde frygtet, at skulde plyndres og dræbes af

vilde Røvere, meddeler han ret naivt i sin Reisebeskrivelse saa-

ledes^): »'Fyrsten (Kong Vilhelm II) er beundringsværdig i sin

Behandling af Islams Befolkning; han selv holder fast ved Is-

lams Tro og forlader sig fuldkommen paa Muhammedanerne; til

sin Vagt har han et Corps af Negre, der alle høre til Islam og

som kommanderes af- en Kdid\ de høieste Statsembeder ere be-

') S. al-Khithath vol., p. 401 sq. ed. Cah.

*) Smlgn. en af de ældste Beskrivelser: Inscriptio Arab. Pallii imper. Pa-

normi confecti, delin. et explicat. a de Murr, Norimbergæ 1790; gjen-

given af Gregorio, p. 172.

») S. the travels of Ibu Jubair ed. by W. Wright, p. 328.



30

troede Prophetens Folk, ja endog hans Køkkenmesler er Musel-

man. Han har et prægtigt Harem, bevogtet af Eunucher.

Iblandt christne Fyrster findes ingen stoltere, rigere og rhere

luxuriøs Hersker; i sin Hofførelse, Fordeling af yEresposter,

Udbredelse af Glands og Pragt er han aldeles lig Islams Her-

skere. Han er omgiven af Læger og Astrologer, hvem han

sætter Pris paa, saa at naar Nogen af dem tænker paa at for-

lade Landet for at gjensee sine Troesbrødre, holder han ham

tilbage med en rigelig Pengeanvisning for at bringe ham til at

glemme Fædrelandet. Han læser og skriver Arabisk; hans Under-

skrift er, efter hvad en af hans Vezirer har meddelt mig: <iPriset

være Allah med sand Lovprisning

v

; ligesom hans Faders var:

Priset være Allah til Tah for hans Velgjerninger ! » Hans Favo-

ritinder ere overveiende af Prophetens Folk, og det Forunder-

ligste er, hvad Opsynsmanden over Guldbroderierne har med-

delt mig, at de frankiske Piger, som optages i hans Slot, vende

tilbage til deres Hjem som Bekenderinder af Islam, omvendte

af deres muhammedanske Veninder. Paa denne indtræffe

hyppigt Jordskælv; ved en saadan Leilighed blev Fyrsten for-

færdet, idet han rundtom i Slottet kun hørte Allah og Prophe-

tens Navn blive paakaldte. Naar da nogen af hans Omgivelser

frygter for at falde i Unaade, pleier han at berolige dem med

disse Ord: «Lad Hver anraabe sin Herre og Skaber, og den,

hvem han troer paa!«

Paa Mynter fra Roger II's Tid, der haves i Mængde ad-

spredte i de forskjellige Cabinetter, fører Fyrsten den arabiske

Titel al-mutazz billah al-melik Roger-al muazzam, medens vi

paa Reversen finde det christne Kors med de græske Bogstaver

IC. XC. NIKA. og i Randen den arabiske. Indskrift:

wDhuriba bimedinat Sikelia» (slaaet i Siciliens Hovedstad.)')

To endnu mere eiendommeliga Mynter haves I det her-

M cfr. Marsden Numismata orient., p. 300.



31

værende kngl. Myntkabinel: den ene, en lille Sølvmynt, har denne

Indskrift:

A. JjLiJi jL^j, ^\j o: p;ia Befaling af Roger II.

o: »Der er ingen Gud undtagen Allah, han har ingen Deltager«.

Den anden, en lille Guklmynt:

A. i Midten .t.

R. Æ -^l

.vil ^

o: "Der er ingen Gud undtagen Allah, Muh. er Herrens Apostel«.

Randen er afslidt paa begge.

Fra Tanhred have vi en lille Sølvmynt med denne Indskrift:

A. «Aj JLo Tankred,

Siciliens

R. TNCR
I

REX SI
|

CILIÆ.

Fra Henrik VI en lille Guldmynt:

A. i Randen ^.i^^wwi^l ^/i
"^i^.f-^]

' Midten f

R
^C[X

NIiKA

medens vi paa Frederik II's ofte læse den arab. Titel: .\JJ1j yjti\

Jhjii\ u5'j,v:»3 som paa Roger II's.*)

Af Edrisl-), den berømte arabiske Geograph, der udgav

Kongens Cosmographi, tituleres Roger II som de Fathimidiske

Chalifer -al Moqtadir biqadrat-illåhi», »den ved Allahs Magt Op-

høiede, Konge af Sicilien, Italien, Lombardiet og Calabrien,

') cfr. »Monetc cufiche dal Dom. Spinelli«, p. 122.

2) S. éd. de Jaubeit t. I, p. XVI et bibl. Arab. sicula, p. 15.
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Imam af Rom, Forsvarer af den chrislne Tro». — Efter det

nylig omtalte Navn, al-\1utazz, kaldtes ef kongeligt Lystslot ved

Palermo '^al-Mutazzialm , der som det synes er antydet i en

senere til Vilhelm U's Tid hørende Indskrift. — I den arabiske

Poesi, der blomster under Roger II, fremkommer en ny Digte-

form, der har opgivet den ældre Metriks skolerelte Tvang; den

bestaaer ofte i Stanzer, hver paa 3 Linier med 8 Stavelser,

hvori hvert Vers i den ene Stanze rimer med det tilsvarende i

den næste; de benævnes val mowashshehdt« elier «azdjdl» og

og ere blevne meget almindelige i det Vujgær-Arabiske. ^) At

omtale de forskjellige Grene af Kunst og Industri, der skyldes

de under det normanniske Dynasti beskyttede Arabere, vilde

føre til en historisk Udvikling, der allerede i flere Retninger er

gjennemført; jeg skal derfor her indskrænke mig til blot at

nævne Silkevæverierne, Papirfabrikationen og Sukkerets Frem-

bringelse som Frugter af den arabiske Civilisation, der over

Sicilien er kommen det øvrige Europa til Gode. Vi gaae da

over til Architecturen, hvis enkelte Minder her foreligge. Saa-

vidt disse endnu ere bevarede, idet vi aldeles forbigaae hen-

smuldrede og formløse Ruiner, tilhøre de alle den Normanniske

Periode, da neppe nogen eneste Bygning er vedligeholdt op-

rindelig fra Arabernes Tid. Hvad vi have , er kun opfort af

Arabiske Architecter i maurisk Stil. Den arabiske Architectur

stammer vistnok fra en Paavirkning af de Persiske Sasanider,

idet vi efter menneskelig Sandsynlighed neppe kunne forudsætte

noget medfødt Talent i denne Retning blandt Ørkenens Natur-

børn; blandet med byzanlisk Smag antog den i de første Aar-

hundreder efter Hedjra en eiendommelig Retning i Syrien og

Ægypten, gik herfra under Aghlabiderne over til Sicilien og

bevaredes her af Normannerne, hvis Bygmeslere næsten alle

enten vare Islams Bekjendere eller i al Fald af Arabisk Her-

komst lige indtil Slutningen af det 12te Aarh., hvad de hyppigen

En stor Samling af denne nyere Poesi haves udgiven under Titel: "Sa-

finet el-Mulk wa nafisat al fulk» af den moderne Digter Shihab ed-Dio,

lith. i Caliira.
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i chrislne Kirker forekommende arabiske Indskrifter tydeligen

bevise. Vilhelm 1 I7 lltJGJ er berømt som Grundlægger af den

herlige Villa, som han gav Navnet el-Aziz, senere fordreiet til

Ziza, hvis Indskrifter vi om et Øieblik skulle gjøre Bekjendt-

skab med. Endnu før dette Palais fuldendtes, døde den konge-

lige Bygherre, ledsaget til Graven af en Skare islamske Kvinder,

der i hvide Klædebon med flagrende Baar udstødte deres Klage-

skrig til Cymblernes Klang. Lnder hans Efterfølger Kong Vil-

helm li opførtes det i Pragt med Ziza rivaliserende Cuba (en

Fordreielse af del arabiske <>alqubba>> Pavillon eller Kuppel-

palais), omtalt af Boccacci i il Decameron^); paa en Indskrift læse

vi endnu «for Jordens bedste Hersker Vilhelm II, A. Ii80.» —
Med denne Konges Død 1190 begynde lidt efter lidt Religions-

forfølgelserne mod Islams Befolkning, der nødes til at flygte ind

i Bjergegnene mod Vest for her at forberede den sidste For-

tvivlelsens Kamp. Henrik VI erobrer Palermo d. 30 Novbr. 1194

og har efterladt et ved Tortur, Blodbad og Plyndring vidt be-

rømt Navn. Eiendom og Liv vare nu ikke længer sikkrede Pro-

phetens Folk, som rustede sig i Bjergegnene ved Val di Mazara,

medens deres Huse i Stæderne gaves som Foræring til Kei-

serens Tilhængere. Frederik II var ikke stærk nok til at følge

sin Tilbøielighed til at anerkjende Islams tabte Rettigheder, men

gav efter for de politiske Forviklingers Magt; han maatte lade

sig nøie med at vise en theoretisk Syrapathi med enkelte af

Islams Lærde og at slutte Forbund med nogle samtidige mu-

hammedanske Fyrster, et Forhold, der imidlertid var tilstrække-

ligt til i Krønikerne at skaffe ham Titelen: "pestifer et male-

dictus, schismaticus, hereticus et epicureus corrumpens univer-

sam terram«. Iblandt hans Gudsbespottelser tillægges ham i

samme Krønike dette Udsagn: »Herren vilde ikke have rost det

hellige Land saa meget, hvis han havde kjendt Terra di Lavoro,

') s. giornata V, nov. VI i Begyndelsen: »d'un suo giardino, il quale chia-

mava la Cuba.« Det er Kong Frederik II, hvem Haven siges at tilhore.

Overs, over d. K. D. Vidensk. Selsk. Forh. 1876- 'å
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Calabrien, Sicilien og Apulien'> '). En anden tydsk Krønike

lader ham sige:-) «Tres baratores seu guillatores fuerunt in

mundo: Moses, Christus et lV1ahomet.» Dette sidste Paafund,

der efter al Kritik umulig kan tillægges denne Fyrste, men for-

modentligen en eller anden Tilhænger af Averrhoes, har igjen

fremkaldt Antagelsen, at Frederik II var Forfatter til det ofte om-

talte, men rimeligvis aldrig existerende Skrift «de tribus impo-

storibus«. — At Kongen imidlertid stod i videnskabelig Brev-

vexling med Islams Philosopher beviser tydeligen nok en Codex

Arab., tilhørende det Bodleyanske Bibliothek, under Titel: »De

Sicilianske Spørgsmaal« ^). Han fremstiller heri 4 a 5 Spørgs-

maal til Besvarelse, nemlig: hvorvidt Verdens Evighed kan be-

vises; hvad Theologiens Formaal er som Videnskab; hvor mange

Videnskabens Grundkategorier ere, og om 10 er det faste Tal;

hvilke Beviserne ere for Sjælens Udødelighed; endelig hvorledes

man skal forklare sig Muhammeds Udsagn: « den Troendes Hjerte

er imellem den Barmhjertiges to Fingre »,

Omtrent fra 1246 forsvinder Siciliens arabiske Befolkning

eller blandes, uden at efterlade videre Spor, med Øens øvrige

Indbyggere, endskjøndt vi rigtignok fra muhammedanske Hi-

storieskrivere have en Beretning, at endnu ved 1260 iagttoges

den 5 Gange daglig foreskrevne muhammedanske Bøn af Islams

Soldater i Manfreds Leir. — Med Hensyn til Sproget havde det

Arabiske neppe nogensinde fortrængt hos den almindelige Be-

folkning det Græsk-Romanske Element, og i den store Samling

af Aktstykker, vi have foreliggende i omhyggelig Udgave'*), finde

vi som oftest Græsk og Arabisk ved Siden af hinanden, sjælden

') s. la chronica di Salembeni, p. 3, 168.

') Cfr. Muratori, Rer. Ital. scriptores, t. III, p. I, pag. 585.

S) V. Cat. bibl. Bodl. Ål. Nicoll, Vol. II, p. II, p. 582—83 og Journ. Asiat.

1853, p. 240. Forfatteren Ibn Sab'in (f 1271), gav selv sit Arbeide Navnet

»al mesåila-s-Siqeliah' , der findes i Slutningen af Haandskriftet. cfr.

Bibi. Arab. Sicula, p. 573.

*) Diplomi Greci ed Arabi di Sicilia, pubblicati nel testo originale, tradotti

ed illustrati da Salvatore Cusa, Palermo 1868.
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derimod del Latinske; paa Vestkysten af Sicilien og paa Øerne

vedligeholdt det Arabiske sig længst f. Ex. paa Pantellaria indtil

det 1 6de Aarh.; som bekjendt kunne Malteserne endnu for Øie-

blikket meget vel forstaae og benytte den mauriske Dialekt, der

tilhører den nærmeste Afrikanske Kyst.

De arabiske Indskrifter, der her foreligge, havde allerede i

forrige Aarhundrede sysselsat en Del Orientalister paa en Tid,

da disse Studier endnu vare i deres første Udvikling; vi have

saaledes fra Slutningen af forrige Aarh. en Samling af Gregorio

Rosario under Titelen »ampla collectio rerum Arabic, Panormi

1790», der igjen støtter sig til adskillige foregaaende Forsøg af

Caruso, Torremuzza ^) og Tardia\ det var imidlertid især Tych-

sen^ der fremmede adskillige brugbare Forklaringer i Gregorios

Værk. Hvor ufuldstændige disse imidlertid til den Tid vare, kan

et Exempel oplyse: det arabiske Ord «Sulthan" kan til Nød af

den med denne Art Epigraphi Ukyndige forvexles med Ordet

nAUemån« ; da et ulykkeligt Indfald havde fremkaldt Feiltagelsen,

byggede man nu videre herpaa, antog denne «Allemån» for

Keiser Frederik ll's Medkeiser Otto eller læste endog Alhån d. e.

Otto for Sultan og fremstillede endelig heraf en lærd historisk

Conjeclur om Arabernes Forbindelse med denne Keiser mod

Frederik 11 2). Indfaldet var omtrent ligesaa godt, som at lade

det nysomtalte Palais Ziza være opkaldt efter et Tilnavn til

Ceres (Azezia) eller lade begge Palaierne Cuba og Ziza føre

disse Navne til Erindring om en ukjendt arabisk Fyrstes to

Døtlre. Efter at man i det mindste for disse Studiers Ved-

kommende nu er kommen til fuld Erkjendelse om, at Kundskab

i det paagjældende Sprog er en af de fornemste Betingelser for

en Indskrifts Dechiffrering, vil man neppe saa let faae Leilighed

*) Siciliæ veterum inscriptionum nova collectio ed. Gabr. Castelius, Pa-

normi 178'i; mod Værkets Slutning findes nogle arab. Indsiirifter gjen-

givne og forklarede, v. p. 313—15.

') S. Gregorio Rosario, Ampla collectio rerum Arab., p. 179— 183.
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til at træffe Lignende gjentaget. Lanzi^ der i 1840 og 45 ud-

gav nye Samlinger, har Fortjenesten af at have gjengivet paa-

lidelige Afbildninger af originale Grav-Indskrifter og andre, ad-

splittede omkring i Europas Museer, men savner Paalidelighed

i Læsningen. Først Fraelin og Reinaud have vist, hvorledes

der burde arbeides, men kun meget sparsomt givet sig af med

sicilianske Mindesmærker. Amari, hvis Lærdom og sunde Kritik

kun opveies af Kjærlighed til hans smukke Fædreland, har for-

beredt disse Studier i Landflygtighed under sit Ophold i Paris,

da 1854 Begyndelsen af Værket uStoria dei Musulmani di Si-

ciliat> udgaves*). Under dette Arbeides Fuldførelse i Forbindelse

med det i 1859 udkomne ^i Carte comparée de la Sicile moderne*

^

gaves ham som Cultusminister i del af llevolutionen seirrig

fremstaaede Kongerige Italien rigelig Leilighed til at redde og

undersøge sin Fødeøs historiske Minder, der, allerede engang

tidligere meddelte i Tidsskriftet Revista Sicula, nu udkomme i

en samlet Udgave, hvis 1ste Bind her foreligger, og skulle tjene

som oplysende Bilag til nStoria dei Musulmani«; paa samme

Maade forberedes en pragtfuld Udgave af de paa Sicilien be-

varede diplomatiske Aktstykker henhørende til samme Periode

af Prof. Salvatore Cusa, ligesom et lignende Værk over det Ara-

biske Møntvæsen i den nærmeste Tid imødesees ved Prof. Mor-

tillaro. Som et smukt Exempel paa med hvilken Iver man i

Italien arbeider paa at bevare historiske Minder, skal jeg ende-

lig anføre , at d. 29de Aug. f. A. holdtes en congresso dei

scienziati Italiani^ præsideret af Conte Terenzio Mamiani; efter

en festlig Sammenkomst i Palermo gaves Dellagerne, blandt

hvilke man ved Indbydelsen havde tiltænkt mig den Ære at med-

regnes, Leilighed til i 10 Dage al bereise de ved Bulner be-

rømteste Egne for at raadslaae om passende Forholdsregler til

disses nærmere Undersøgelse.

Den Indskriftsamling, hvis 1ste Bind vi her have for os

') Sidste Del af vol. III er udkommen 1872 og hele Værket hermed sluttet.
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omfattende Byjiningsindskrifter, indhugne i Steen ellpr paa Mar-

mortavler, vil blive efterfulgt af to andre Bind, indeholdende i

Ildet B. Gravindskrifter, i llldie B. Indskrifter paa forskjellige

Brugsgjenslande, som Vaser, Gemmer og Lignende. Oe to første

skulle omfatte Alt, hvad der af denne Art findes paa Sicilien,

medens del sidste Bind udelader, hvad der ikke med nogen-

lunde Sikkerhed kan antages for Siciliansk Arbeide, eller som

kun indeholder ubetydelige Formler.

Tav. I. Den første Indskrift fra Castellet i Termini, der

blev restaureret af Falhimiden Moizz li-din-allah A. H. 366

(966 Ch.)'), er næsten fuldstændig bevaret. Den ærede For-

fatter har ved at forfeile et beskadiget Ords Læsning forudsat

et Hul i Indskriften, som ikke er tilstede; kun den øverste Her-

sker kan befale, ikke Bygmesteren ; naar vi derfor restituere el

Ord, der tilkjendegiver Hensigten med Bygningens Opførelse

»som til Værn for" eller »af Naade« i'wLjijl> eller i..^^ i Lighed

med den af mig læste Indskrift fra Saladins Tid paa Castellet i

Cåhira) -), er Alt i den bedste Orden: .... »Af det hvad be-

falede al opføres [lil Værn eller af naadig Velvilliej for de

Troende Imam Moizz li-din-allah o. s. v. — Statholderens Navn

Ahmed b. al Hasan med Aarstallet 34 x slutter da det Hele.

2) Paa samme Tavle fra Capella Palatina i Palermo gives

en smuk og aldeles tydelig Indskrift, der erindrer om et af

Kong Roger II for sit Palais indrettet Vanduhr, sandsynligen ligt

det under Harun al Rashid til Carl den St. forfærdigede; den

har Aarstallet 536 H. = lU^o Ch. ^l.

Tav. II. Marmortavler fra »Chiesa dell Annunziata og

Duomo* i Messina, indeholde V'ers til Forherligelse af Rogers

Palads i Messina. Af et fuldstændigt bevaret Vers: -O konge-

lige Selskab, træder ind her; dette er Salighedens Bolig-, gjen-

') Storia dei musulmani, t. II, p. 27 i; den samme Indskrift er næsten

ukjendelig hos Gregorio, p. 167.

») S. Cåhirah og Kerafat, ID. p. IS.

') Den samme Indskrift findes tios Gregorio, p. 176.
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kjende vi det arabiske Versemaal «kåmil»; Rogers Navn læses

desuden tydellgen et Par Gange: « Fyrsternes Hoved, Kong Roger«.

En lignende Tavle, bevaret i Museet i Palermo^ har et Vers

af ensartet Indhold, tydeligt og let at læse, i Versemaalet Raml.:

«Træd ind, kys og omfavn dette Hjørne; betragt den Skjønhed,

denne Bygning indeholder 1» med en Hentydning lil Besøget af

Kaabaen i Mekka.

Tav. ill—IV ere 20 decorative Rosetter, anbragte efter Sand-

synlighed i Loftet af et Palais i Palermo; i Kanten læses en Del

Lykønskningsudtryk lignende dem, som findes paa den omtalte

Kappe fra Rogers Tid.

Tav. V. Indskrift i gammel CuQsk Character fra Taarnet

af den nu ødelagte Kirke St. Giacomo la Mazara i Palermo;

den har en Række lignende Udtryk som de foregaaende Ro-

setter; til Slutning synes Aaret 1100 at komme frem. — Samme

Plade indeholder (Nr. 2), en Stenindskrift, bestemt til en Grav

eller en saakaldel Sebil, offentlig Fontaine, der findes i stor

Mængde i Cahira, og hvis Opførelse betragtes som et Fromheds-

værk; den giver os Navnet uBaruti, Page hos den kngl. Maje-

stætn
; om vi skulle opfatte dette Barun som arab. Egennavn,

eller feudal Titel for en Person , der i al Fald ikke behøver at

høre til Islam, er usikkert, skjøndt jeg er tilbøiellg til den sidste

Antagelse. Aarstallet mangler.

Vi have endnu paa denne Plade en Sluccalur- Indskrift fra

Paladset Zt'za i Palermo; af de 4 udenfor Byen beliggende Lyst-

slotte /'"ayara, Menani, Ziza og Guha^) ere kun de lo sidste be-

varede. Amari har efter den oftere tilforn forsøgte Dechiffrering

bragt nogle regelmæssige arabiske Vers ud; da den photogra-

phiske Gengivelse er mørk og utydelig, formaaer jeg ikke at

udtale videre nogen Mening ; Navnene dX-Moslaizz og 'Aziz fore-

komme mig rigtige, hvilke bekræfte Tiden under Vilhelm II, som

den der fuldendte Opførelsen af dette Palads.

M S. Storia dei Muselmani, t. III, p. 491.
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Tav. VI. Idet denne kun frembyder nogle usammenhæn-

gende Brudstykker af en ydre Murindskrift paa det samme Palads

Ziza, og den photographiske Gjengivelse, der har været for-

bunden med store Vanskeligheder, er i høi Grad utydelig, til-

fredsstilles vi saa meget mere ved de to Murindskrifter paa

Fløieue af Paladset Kiiba beUggende udenfor Palermo paa Veien

til Monreale.

Tav. VII— VIII give det photographiske Billede af de enkelte

fra Gesimsen nedtagne Stene, der nu bevares i Museet; efter

Paakaldelsen af Allahs Navn læses aldeles tydeligen de første IV2

Vers af den østlige Fløi: "Betragt, stands og sku. Du vil see

del smukkeste Palads, tilhørende den bedste af Jordens Konger

Vilhelm 11\ ethvert Palais er ringC' og staacr tilbage ...» Det

Øvrige giver kun Brudstykker; paa den vestlige Side flnde vi

Aarstallet, udtrykt i samme Versemaal «thawil». »i den lykke-

ligste Tid og det gunstigste Øieblik: efter den Herre Messias

1100, hvilke 80 Aar følge .....

Tav. IX frembyder kun Indskrifter af underordnet Betyd-

ning indeholdende Koransteder o. 1. paa Søiler og Marmorplader

fra Kirker i Palermo og Museet. I Nr. 9 er vel formodentligen

at læse det sædvanlige Ord »el izz<> for »almizz« ^ der neppe

her kan tænkes anvendt i en saa almindelig Frase.

Tav. X har en arabisk Kuppelindskrift fra Kirken Sta Maria

dell Ammiraglio] begyndende med "i Navnet Faderens, Søn-

nens og den H. Aands« indeholder Resten en liturgisk Formel,

brugelig i de Orientalske Kirker. Idel Bygningen er opført af

den christne Giorgio fra Antiochien, gr. ammiraglio af Sicilien i

det 12le Aarh. , have vi en tilstrækkelig Forklaring af den ara-

biske Indskrifts Bevarelse i en byzantisk-arab. Kirke ; den blev

først opdaget ved en Restauration af Kuppelen 1871 og der-

efter meddelt af Amari i "Annuario della Societa Italiana pergli

Studii Or. 1872...

Foruden et Par Søileindskrifter, der indeholde almindelige

Koransententser, have vi endelig en i Universitets- Museet i
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Messina bevaret Marmortavle al den Art, der i Orienten findes

over Portalerne til de fleste Moskeer. Efter det til denne Brug

hyppigen anvendte Coransted Sur. IX, v. 18 angives, at « denne

Moskee i Alexandrlen er bleven beriget med Legater og restau-

reret A. 477 H'i af Abu-1-Nedjni Bedr al- Mostanseri, identisk

med den af mig i Cahira og Kerafat*) omtalte Fathimidiske

Overgeneral Emir el Gojush Abu-l-Nedjm Bedr al-Gemdli [f 487],

der under Navnet «Gojushi» betragtes endnu af Almuen som

Cahiras Skytspatron. — I Indskriftens Gjengivelser ere el Par

Feiltagelser indløbne: 1. 3 maa læses «nåsir el-imån, Troens

Forsvarer«, ikke "difensore dell' imam; I. o: «hådså», da det

følgende Gåmi' er Hankjøn; og endelig 1. 7: "el-hubs», ikke «el-

hubtiS') og weioalld for wedallå, der neppe giver nogen Mening.

>) Iste D. p. 17 & 76.
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Funiculus scleroticæ,

en Levning af den foelale Spalte i Menneskets Øie,

efterviist af

Adolph IlauuoTcr.

Meddelt i Videnskabernes Selskabs Møde d. 8de December 1876.

1 en Afhandling om Coloboma oculi har jeg fremstillet Colo-

boma som en Standsningsdannelse, beroende paa en mangelfuld

Lukning af den Spalte, der findes hos Foetus i alle Ølets Hin-

der samt i Glaslegemet, Iris og Corpiis ciiiare; jeg kaldte der-

for Coloboma et stort foetalt Øie, hvori den foetale Typus var

gjennemført konseqiient i alle sine Enkeltheder. I det normale

Øie hos den Voxne har man hidtil kun kjendt een konstant

Levning af Øienspalten, nemlig Macula lutea med Fovea coeca,

og jeg er yderligere i mit nyligt udkomne Arbeide om Øiets

Nethinde kommen til det Hesultat, at Fovea coeca ikke blot er

en Standsningsdannelse, men at den tillige er det mest defekte

Sted i hele Nethinden, fordi N. oplicus, Stratum granulosum og

for en Del maaskee ogsaa Membrana intermedia mangle , og

fordi Bjernecellernes Mængde er langt ringere midt i Fovea end

udenom den, hvortil endnu for hele Maculas Vedkommende kan

regnes den stærke Udvikling af den traadede Afdeling af Stratum

Overs, over d. K. D. Vidensk. Selsk. Forh. 1876. 4
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granulatuiii externum samt iVlaculas fastere Vedhæogen til Chorioi-

dea og dens gule Farve, der raaaskee kunne betragtes som At-

.tributer til Ardannelsen.

Det er imidlertid lykkedes mig hos Mennesket at finde nok

en Levning af den foetale Øienspalte, som jeg bar givet Navn

af Funiculus scleroticæ. Naar man nøiagligt bag Fovea

coeca gjør et lodret Snit gjennem Sclerotica, træffer man i dens

Indre en solid Streng, som under en ret Vinkel eller noget

skraal krydser sig med Scleroticas Traade , der i det hele for-

løbe koncentrisk med Øiet i flade, sammenvævede og plexusdan-

nende Bundter; Strengen er paa Grund af dette Forløb og paa

Grund af sin Farve og i Regelen ogsaa Tykkelse kjendelig for

det blotte Øie og sædvanligt endnu lettere ved en Loupe.

liiP'mk

Funiculua scleroticcc ('/si)
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Naar iii;m lænker sig Legemel i opreist Stilling, forløber

Strengen i de allerfleste Tilfælde fortil, opad og udad gjennem

Sclerotica. Den er for det blotte Øie temmelig skarpt begrænd-

set, og ved en svag Forstørrelse finder man, at Sclerolicas

1'raade hefte sig paa dens Udside med afrundede IJundter, men

deres Forløb afbrydes pludseligt, saa at man ikke kan forfølge

samme lUmdt paa begge Sider af Strengen. Den har en vis

Tykkelse eller Urede, fordi man kan trælTe den i flere, ved Si-

den af hverandre værende lodrette Snit; Tykkelsen er imidlertid

no.^et forskjellig, i Almindelighed dog som en jevnt fin Sytraad.

Strengens forreste Ende indad mod Øiets Indre bliver oftest

noget tykkere og hænger med en bredere Irompetformig Til-

heftning temmelig fast til Udsiden af Chorioidea, fra hvilken den

ikke uden med en vis Vold lader sig løsne; soni bekjendt

hænge ogsaa Nethinden, Pigment og Chorioidea nølere sammen

i Egnen af iMiicula lutea end andetsteds. Undertiden er denne

Ende dreven halvkugleformigt i Veiret, eller der findes enkelte

frie Trevler, som ere løsrevne fra Chorioidea. Strengens bage-

ste Ende bliver ligeledes bredere især nedentil og taber sig efter

et kortere eller længere Forløb i det Bindevæv, der bedækker

Udsiden af Sclerotica; man kan træfte denne Ende hængende

frit udenfor Sclerotica. Breden af Strengens forreste og bage-

ste Ende kan tiltage saa stærkt, at hele Strengen faaer en Time-

glasform og er indkneben stærkt paa Midten; denne Form er

ikke ualmindelig, og Strengen er i saadanne Tilfælde gjerne

tykkere og bredere end ellers. Forresten er snart den forreste

snart den bageste Ende stærkest udvidet. Sclerotica er sædvan-

ligt udhulet saavel paa sin forreste som bageste Flade paa det

Sted, hvor Strengen gaaer igjennem, saa at den i sin Helhed

bliver tyndere her. Imidlertid kan man dog ikke i Regelen

med det blotte Øie finde Strengens Ender, naar man betragter

Sclerotica fra Indsideji eller Udsiden. Kun undertiden er Stren-

gens forreste Ende betegnet ved en lille flad Fordybning eller
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Flade paa Scleroticas Indside og ved en fra Omgivelserne for-

skjellig, stærkere eller svagere Farve i Pigmentet sammesteds.

Paa Scleroticas Udside er en Fordybning kun sjeldent kjendelig

paa det paagjældende Sted; undertiden er Fordybningen opflos-

set eller ru, medens Omgivelsen er glat; i et Øie var dette

Forhold dog saa fremtrædende, at jeg med Sikkerhed udenfra

kunde skjære lige ind paa Strengen.

Ved stærkere Forstørrelse finder man, at Sirengen er fint

stribet efter Længden og sammensat af Traade, der krydse sig

med Scleroticas. Traadene ere meget fine og bløde, forløbe i

let Slangegang eller bundtvis og ere bedækkede med temmeUg

talrige, smaa, kantede Kjerner; Traadene ere let at skjelne fra

Scleroticas tykkere og stivere Traade. De hvile i en ensformig,

hvidliggraa, fast og seig iMasse, uden Masker saaledes som i

Sclerotica, og lade sig kun meget vanskeligt skille ad.

Funiculus scleroticæ er konstant; jeg har undersøgt 50—60

menneskelige Øine af Voxne og Børn og aldrig savnet den.

Man maa helst vælge Øine med tyk Sclerotica og gjør bedst i

at hærde Øinene i fortyndet Ghromsyre, i hvilken Tilstand man

ogsaa lettere kan skjære tynde Snit; Strengen viser sig altid

lysere og gjennemsigtigere paa saadanne Snit end Omgivelsen.

Man finder den lettest, naar man stikker en meget fin Naal

gjennem Fovea coeca (eller lidt til Siden for ikke netop at

stikke gjennem Strengen, hvilket kan hænde) og ud gjennem

Sclerotica og derpaa gjør lodrette Snit efter Maculas korteste Dia-

meter, som er at foretrække for horizonlale Snit. Ogsaa kan

man veiledes af den mørke Pigmentplet paa Indsiden af Chori-

oidea bag Macula og finder undertiden Strengen lettere efter

denne Fremgangsmaade, fordi Nethindens Fovea let kan forskyde

sig, især naar der er dannet en saakaldet Plica centralis. Men

selv i Tilfælde, hvor Nethinden er ødelagt eller Chorioidea alle-

rede fjernet, kan man dog finde Strengen, naar man i en pas-

sende Afstand af 2—3 Mm. vedbliver al gjøre lodrette Snit
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gjenneni Sclerotica rundt om Indtrædelsen af Seenerven. Imid-

lertid hænder det ofte, at man paa lodrette Snit ikkp faaer

Strengen at see i dens hele Længde, men kun en Del af den,

enten det midterste Parti eller en af Enderne. Delte beroer

derpaa, at Snitfladen ikke er falden aldeles parallel med Stren-

gens Kelning; thi Strent:en har kun en vis Tykknlse eller Brede,

som i Forening med det ofte skraa eller bueformige Forløb kan

bevirke, at man olte ikke finder hele Strengen i et og samme

Snit, men en Del deraf dækket af Scleroticas Traade og tilsyne-

ladende tabende sig imellem dem; i det eller de paafølgende

Snit kan man da finde Resten af Strengen.

Funiculus scleroticæ vil ikke kunne forvexles med nogen-

somhelst anden Dannelse i Sclerotica, navnlig ikke med gjen-

nemgaaeude Kar og Nerver. 1 Omkredsen af Seenervens Ind-

trædelse især udad findes i Regelen en Mængde fine Åabnioger

samlede i Form af to Ualvbuer eller Trekanter, sandsynligvis

kun til Gjennemgang for Kar; undertiden forekomme flere Ræk-

ker, undertiden er deres Antal kun ringe. 1 nogen Afstand fra

Funiculus findes en stor Aabning. hvorfra der paa Scleroticas

Indside udgaaer en Fure til Leie for Ciliarnerver og Ciliarkar;

men denne Aabning ligger mere til Siden, og det synes derfor

ikke rimeligt, at den har hørt til Øienspalten. Andre Aabninger

findes som bekjendt spredte over hele Sclerotica. Alle disse Aab-

ninger vise sig paa Gjennemsnit som runde eller ovale Buller

og ere paa deres Indside udklædte med sædvanlige i Slange-

gang forløbende Bindevævstraade ; de afbryde ikke Traadenes

Forløb i Sclerotica, men ere kun borede ind imellem dem. Aab-

ningerne indeholde Kar og Nerver; Karrenes runde elltr ovale

Aabninger træffer man tomme eller fyldte med Blodlegemer,

derimod er der aldrig nogen solid Sireng i disse Aabninger lis

Funiculus.

Uagtet Funiculus scleroticæ aldrig savnes, er den dog selv

i Øine af samme Subjekt underkastet forskjellige Afvexlinger
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saavel i Henseende lil Slyrke som Form oi: Forlob. Timeglas-

formen er allerede nævnt ovenfor. Forløbet er snart horizon-

talt lige fortil, snart mere skraat eller S formigl beiel eller i en

opad convex Bue; engang gik den i en nedad convex Bue.

Henimod Scleroticas Indside kan Strengen dele sig i to. I

meget sjeldne Tilfælde er der 2 eller 3 tyndere eller ligesom

rudimentaire Strenge ved Siden af eller over og under den nor-

male; de følge ikke allid ganske den normales Betning, og to

tyndere Strenge kunne under Forlobet forene sig til een. En

enkelt Gang har jeg isledetfor en solid Streng truffet en hvir-

velformig Anordning af Traadene , der syntes at hidrøre fra 2

eller 3 uregelmæssige Strenge. Endelig kan der selv hos Voxne

findes Antydning til en Kardannelse i Strengens Indre.

Strengen har nemlig oprindeligt været permeabel og har

indeholdt eet eller to Kar. Til Bevis herfor tjener for det

første, at jeg i nogle Øine af Voxne paa meget tynde Snit af

Strengen ved gjennemgaaende Lys har kunnet see Levninger

af et Kar, som var kjendeligt ved Væggens Doppelkontour og ved

en meget fin tæt Tverstribning, men Karret selv var lukket.

Dog maa man i saadanne Tilfælde ikke lade sig skuffe af Scle-

roticas paatvers forløbende Traade, som kunne skinne igjennem,

men ere meget tykkere end de elastiske Tvertraade i et Kar.

Dernæst kan der ligeledes hos Voxne foruden Strengen fore-

komme 2 eller 3 virkelige Kar henimod Udsiden af Sclerotica,

hvor der samtidigt ogsaa kan findes en større Spalte, som dog

ikke trænger dybere ind i Sclerotica. I Øine af nyfødte Børn

har jeg fremdeles oftere i Strengens Ender kunnet see en Lys-

ning, medens Strengen forresten var lukket, eller der kan lige-

som hos Voxne findes aabne Kar ved Siden af den lukkede

Streng; i et øie af et 8 Aar gammelt Barn forekom ved Siden

af den sig fortil trumpetformigt bredende Ende tre saadanne

Kar, hvoraf det ene viste sig som et tomt Hul, de lo andre vare

fyldte med Blodlegemer. Endelig har jeg i nogle Øine af
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Nyl'«dte trulfet hele Kanalen aabeii ; i el Tilfælde, hvor Funiculus

var timeglasformi^, og Sclerotica stødte til den med afrundede

Sider, var drr en tydelig Kanal i dens Indre, og el fint Kar

strakte sig l'ril ind paa Sclerolicas Indside; Funiculus, som til-

lige var temmelig bred, var paa sin Udside beklædt med Binde-

vævslraade, der forløb i Slangegang, saaledes som det er Til-

fældet med andre Aabninger for Kar og Nerver i Sclerotica.

Forøvrigt forholde Aabningerne i Sclerotica omkring Seenervens

Indtrædelse og andetsteds samt selve Funiculus sig hos Nyfødte

I Almindelighed som hos Voxne; Funiculus kan være trompet-

formigl udvidet i Enderne eller være timeglasformig , eller En-

derne dele sig fortil eller bagtil; flere finere Funiculi kunne

træffes foruden Hovedstrengen, eller denne kan være lukket,

medens de finere Kar endnu ere aabne; kun er Sirengen under-

tiden noget vanskeligere at iagUage, naar Sclerotica i sin Helhed

er tyndere. Alle de anførte Forskjelligheder hos Nyfødte og

tildels ogsaa hos Voxne ere at henføre til el forskjelligt Slands-

ningstrin i Dannelsen af Strengen, hvis oprindelige Hulhed luk-

ker sig tidligere eller sildigere , men i llegeleo allerede er

lukket ved Fødselen ; de ere af samme Natur som de Afvexlin-

ger, der forekomme i Bygningen af Macula lutea med Fovea

coeca og sandsynligvis ogsaa af Pigmentet, som bag Fovea vel

i det hele allid er mørkere end andetsteds, men dog af for-

skjellig Slvrke i forskjellige Øine undertiden endog i Øine af

samme Subjekt. Det er uvist, om der finder noget bestemt

Forhold Sled mellem den mørke Pigmentplet bag Fovea og Fu-

niculus.

Foruden den oprindehgt af et gjennemgaaende Kar dannede,

men senere lukkede Streng kan der ogsaa i den øvrige Sclerotica

nærmest Strengen findes Spor af Øienspalten. Det er allerede

ovenfor anført, at der hos Voxne lige bag Fovea paa Sclerolicas

Indside kan forekomme en svag Udhuling, og at Strengens ba-

geste Ende i sjeldne Tilfælde ogsaa er antydet ved en Fordybning
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prægede i Øine af Nyfødte. Ikke blot kan man her træffe

lignende Fordybninger, men hele Strækningen fra Indtrædelsen

af Seenerven og horizontalt udad henover Indtrædelsen af Funiculus

kan være betegnet ved en Fure saavel paa Scleroticas indvendige

som udvendige Side, og Sclerotica kan tydeligt være tyndere i

hele den Strækning, hvor Øienspalten fra først af har været,

hvilket sidste ikke er Tilfældet i Øine af Voxne. I et Øie af

en Nyfødt var Scleroticas Bygning- udad ligesom svampet paa

det paagjældende Sted. Ammon (zur genaueren Kenntniss des

N. opticus, namentlich dessen intraoculares Endes, Vierteljahr-

schrift fiir die praktische Heiikunde, Prag 1860, 1, p. 135) er

den, som først har gjort opmærksom paa, at Raphe Scleroticæ

undertiden kan holde sig gjennem hele Livet, skjøndt jeg ingen-

sinde i det store Antal Øine, jeg har aabnet, har fundet den

saa stærkt udtalet, som han afbilder den Fig. 2 og 3 paa Scle-

roticas Indside; paa Udsiden fandtes den ikke. I Coloboma

oculi har jeg viist, at den stærkt fremtrædende Protuberantia

sclerolicalis, som paa Scleroticas Indside fremtræder som en

dyb oval Grube, i Forening med Scleroticas Tyndhed paa dette

Sted er en Følge af en Standsning i Øienspaltens Lukning (Om

Øiets foetale Tilstand under Formen af Coloboma, i mine Bi-

drag til Øiets Anatomie, Physiologie og Pathologie 1850, p. 95,

Tab. 3, Fig. 23).

Chorioidea, som er fastheftet til den indvendige Ende af

Funiculus, frembyder i selve sin Substants neppe noget Spor af

nogen Ardannelse eller Raphe; i Regelen er den saavel hos

Voxne som hos Nyfødte noget tykkere i Retningen af iMacula.

Derimod kan der ofte i Karrenes Fordeling eftervises Spor af

en Raphe. Naar man nemlig holde" Chorioidea op for Lyset,

seer man med del blotte Øie, at der Qndes en fjederformig For-

deling af Karrene saaledes, at der forløber en Stamme fra See-

nervens Indtrædelse i Retning af iVIacuIa luteas længste Diameter
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horizontall udad i en Lænjrde .il 2—3 Linier, hvorpaa Kar-

fordelingen længere udad fra fjederformig bliver vifleformit' ; de

større Kar forgrene sig træl'ormigl med en Ilaphe af smaa Kar

i Midten. Naar man tørrer Chorioidea, fremtræder denne Haphe

lydeligere, og Chorioidea revner lettere paa dette Sted end andet-

steds. Lige bag Fovea har jeg nogle Gange paa lodrette Snit

truffet en eller to runde Aabninger af Kar, som altsaa løb tvers

over den forreste Ende af Fnniculus i Retning af Maculas ho-

rizontale Længdediameter. Ammon angiver kun i Almindelighed,

at han oesaa i Chorioidea, Relina og Processus ciliares har seet

Levninger af Øienspalten (1. c. p. 135; see ogsaa hans Eot-

wickelungsgeschichte des menschlichen Auges, Graefes Archiv

fur Ophthalmologie 1858, 4, p. 188, hvor han tillige som meget

sjelden Dlannelsesfeil omtaler en fin Aabning i Øiets forreste

eller bageste Halvdel i Retningen af den tidligere Øienspaltei.

Da Strengens forreste Ende er nøie forenet med Chorioi-

dea, er det sandsynligt, at der før Fødselen har gaaet el eller

to Kar gjenuem Sclerotica ind i Chorioidea paa det Sled, hvor

denne efter al Rimelighed ogsaa har været spaltet, og paa Grund

af Chorioideas nølere Faslhængen til Fovea coeca er det endog

rimeligt, at Karret er gaaet helt ind i Spaltens Fortsættelse i

Fovea coeca og maaskee videre ind i Glaslegemet.

Af Aberne har jeg kun halt Leiiighed til at undersøge Øi-

nene hos tre Individer, Cercopithecus fuliginosus, Macacus cy-

nomolgus og nemestrinus. 1 Alle viste der sig tydeligt Spor af

den tidligere Spalte i Sclerotica, idet der i en Strækning af om-

trent 2 Linier fra X. opticus horizonlalt udad paa Indsiden eller

Udsiden af Sclerotica eller pai begge Steder var en Fure, hvor

Sclerotica var tyndere og gjennemsigtig, naar man holdt den

op for Lyset; i eet Øie var den derimod fortykket i samme

Strækning. Ved den udvendige Ende af Furen eller lidt til

Siden fandtes Aabningen for et temmelig stort Kar, der gik

meget skraat gjennem Sclerotica, saa at dets Aabning paa
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Sclerolicas Udside laae ^'2

—

^li Linie nærmere N. opticiis end Aab-

niogen paa dens Indside; flere mindre Kar kunde forekomme i

eller nær Furen. Karrene vare aabne, fyldte med Blodkoagu-

lum, og det større Kar var derfor endnu ikke omdannet til en

solid Streng.
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Ny Metliode for Difierentiation med hvilkesomhelst

Indices.

Af

l\ ItiichMaldt^

Capitain af Generalstaben.

Avec un Resumé francais.

I. Methodens Grundprinciper.

Forord.

Juiouville har i <i Journal de i'école polytechnique, Cahier XXI,

Pag. 1— 186 » i 3 paa hverandre følgende Afhandlinger frem-

stillet sin \1ethode for Difierentiation med hvilkesomhelt Indices.

Methoden er baseret paa Formlen

= a'" e"
6x"'

d'"
idet ^-^ betyder en Liouvillesk Differentiation, udført, med Hen-

syn til X og med den vilkaarlige (positive, eller negative, hele,

eller brudne) Index m. Der kan vel heraf udledes en almindelig

d'" fix)
Formel for —~-^— , som bliver udtrvkl ved et bestemt Integral:

men Formlen gjælder kun, naar f{x] kan udvikles efter Potenser

af e^ med negative Potensexponenter, (altsaa /( o; ) = 0). En

(?'" f\x]
Beregning af •—^ igjennem en Rækkeudvikling af i{x] efte

Potenser af e^' vil i Almindelighed være meget vanskelig. Der-

imod kan man, idet Liouville har fremstillet en simpel Formel
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for
^^

-, gjældende for m > n < O, og i Slutningen (I^aj;'. 169

—

162) af sin 2clen Afhandling paavist, hvorledes Formlen ved

Hjælp af den «Complementære Function» kan bringes til Anven-

delse for hvilkesomlielst Værdier af m og ?i, udvikle /(cc) i Række

efter Potenser af x og differentiere denne Kække. Der er des-

uagtet flere Omstændigheder, som gjøre, at Liouvilles Methode

forekommer mig at være meget comphceret og at maatte i An-

vendelserne medføre megen Usikkerhed. Den største Vanske-

o'"f{x)
lighed er vistnok den, at

'

ikke altid har een bestemt og

endelig Va-rdi, men kan, bortset fra den Complementære Func-

tion, have tiere, ja endogsaa uendelig mange Værdier, saa at

det i ethvert foreliggende Tilfælde gjælder om al finde den rette,

o: den, der vedkommer Problemet. Dette følger allerede af

06 e"-^ ^"' cos ax ...
Grundformlen, idet f. Ex. r- har 6 Værdier. —^-—— bliver

dx^ ^^'"

m7r\
(Pag. 119— 124 osv.) ifølge Grundformelen = a'" cos (o.r +— |,

som for m=l har 6 Værdier. Da imidlertid cos ax er =
d'" Gosax ,

iritTi
\

cos i

— ax), bliver —,, ogsaa =(

—

l\"' a'" cos i— ax],
ox'" \ -i

'

hvorved der for m=l faaes i del Hele 12 Værdier; men der-

med er man endda ikke færdig; thi man kan f. Ex. have

, d'" cos ax
, „

cos ax = j) cos ax — {p
— I) cos ax, hvorved —j-^^— kan taae

d'" sin ax
uendelig mange Værdier. Noget Lignende gjælder om —-^-^^

—
og i mangfoldige andre Tilfælde, og Lionville bemærker (Pag. 1 24)

selv herom: «Cette ambiguité des valeurs des differentielles du

sinus et du cosinus est en effecl so u vent e m barrassanie. »

En Ulempe af hgnende Art forekommer mig at være den,

at man for den endelige Kække

^ = G'o 4- C,x -f 0,x' 4-
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vel kan have ^ ^ = O , men al -^-^- OL'saa kan have andre

Værdier. En Fnnclion lA^z-"'t^-'\ hvori Poteosexponenterne

£ til e^ ere uendelig smaa (og Coefficienlerne A^e~'" i Pief:len

uendelige) vil nemh'g(Pag. 103— 1051 ved Rækkeudviklig kunne give

s- — .'" +

1

en endelig Function ^, idet C,^ = 2!A^a- '" , 6", =2Vlg '—^
, .. .,

og ved DilTerentiation med Index m efter Grundformlen faaes

o'" d<
allsaa , ^= SA.e^^\ som vil kunne blive =0, naar Coeffi-

cienterne A. opfylde Betingelserne 2'^^ = O, 2'J-c = 0,

SA^.i'=0^...\ men, naar disse Betingelser ikke ere op-

o'" c'' d'" (b
fvldte, vil - ' ikke være =0. Da imidlertid -r

—

- paa uen-

delig mange Maader kan blive = O, saa er en Function af For-

men </j med arbitrære CoefGcieuter »Complementær Function til

d~ "* fix)
^ 1 ^ ,

eller, idet ??i er vilkaarlig og ikke indgaaer i ^, til

S'" fix]—

r

'. Jeg kan dog ikke se rettere, end at der hviler en

Usikkerhed over denne Bestemmelse af den Complementære

Functions Begreb, som maa kunne foraarsage Vanskelighed i

Anvendelserne.

Ved at benytte den Complementære Function ^ med uende-

lige Værdier for Coefficienterne Cq, 6\, C,, . . ,, er det at Liou-

o'" x"
ville, som foran bemærket, bliver i Stand til at finde -^^ for

dx'"

hvilkesomhelst Værdier af m og n. Den herved anvendte Frem-

gangsmaade kan — som jeg af Hr. Docent Lorenz er bleven

gjort opmærksom paa — kort angives ved Formlen

S'" x" rini— n)
-r—- =(—],'» ' x"-'"
dx*^ Y\

— «)

hvori Y er den Funhtion, som jeg har indført i denne Afhand-

ling og defineret ved Formlerne (3), (4) og (4)' i Forbindelse med

(2), og som, naar a' betyder et positivt helt Tal, eller O, giver

y\— a') = -^zc. Naar den nævnte Formel anvendes, bliver —
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forudsat at {m — a') ikke er = O, eller negativ hel —
ox'"

altid eller Ikkuo =0; men denne Værdi følger, som foran be-

mærket, ikke ubetinget af Grundformlen, men kommer kun

frem, naar man lader Coelficienterne i Hækkeudvikilngen for x"'

efter Potenser af e^ opfylde visse Betingelser. Vilde man f. Ex.

/ e^^ — «~ '^\ "'
/?"» x"'

sætte X" = , saa vilde man ikkun faae^^— = O,

naar m > a', men = cc
, naar rø < a'. Omvendt vil, naar«

d'" x" S'" x"
ikke er positiv hel, Formlen for -;. aldrig give -^ =0:

3x"' ^ * dx'"
'

men ved a:" = giver Grundformlen ^^ = O,
V -ie / " åx'"

'

naar m > n, og ~^-^ = ^ , naar m < n. Del synes mig der-

for, om end Uoverensstemmelserne kunne hæves ved en uendelig

Complementær Function, misligt i den samme Opgave at anvende
;/« ^n

Formlen for -^^ sammen med Grundformlen.

Vil man, som I*rof. Kelland har gjort i en Afhandling i

"Transactions of the Royal Society of Edinburgh, 1847», paa

hvilken min Opmærksomhed først for nyligen er bleven hen-

ledet, lægge den anførte Formel for -^,^ til Grund for iVle-
ox'"

thoden, saa synes det mig, al man samtidigen bør forlade Liou-

villes Grundformel; thi den nye Grundformel, som iøvrigt ogsaa
o'" f[x)

har den Ulempe al medføre flere Værdier for —

r

,

giver da, naar [m — a'] ikke er O, eller negativ hel, ubetinget

Og ikkun , = O, saa at den Complementære Function bliver

2"
6'a' x"-' , som ikke længere med Nødvendighed indeholder et

a'=0

endeligt og ubestemt Antal Led. Enhver Funktion, der kan

udvikles efter Potenser af x med positive hele Exponenter (o:

de almindeligste og simpleste Functioner) ,
vil allsaa være en

speciel Form af den ComplementuM-e Function. Da v.w Form-
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d'" f {x)
lorne for —V ikke i Almindelighed bør indeholde Led ;if

af denne arbitrare Fuiiction, og da e"^ er en speciel Form af

denne, forekommer det mig besvnderligl at sætte . = a'" e"-^
;

thi -r bør, svnes det mis, ligesaa vel som —^ , sættes

= 0. Prof. Kelland har rigtignok (Pag. 242— 2-i3) ført et Bevis

for, at -7,^ bliver ^ a"' e"^, og jeg maa tilstaae, at jeg,
ox'"

da jeg ikke forstaaer hans symbolske Betegnelser, ikke tør

drage Higligheden af dette Bevis i Tvivl; men jeg antager, at

han kommer til di-t nævnte Kesultat netop ved Indførelsen af

den specielle Compleinentære Function a'" e"^; thi han finder

først, ved at differentiere Rækken for e"-' efter den antagne nye

Grundformel,

ar '-Y-

m) I [ax] 1—

m

ir,r^\i—m

ax)-"' + V^ h -, -7^ h
ox"' -/-(O) V I — '« I'

—

»«)(2

som forekommer mig at maatte være -= O i alle Tilfælde, und-

tagen naar m er hel; thi y o] er = 4; ^ , og Rækken indenfor

Parenthesen er convergent for enhver Værdi af ax . — . Kel-

lands øvrige Udvikling har jeg heller ikke kunnet følge; men

hans Grundlag forekommer mig ikke heldigere end Liouvilles,

og hans derpaa byggede Melhode er vistnok hverken letfattelig

eller simpel i sine Resultater og Anvendelser. Kellands Formel

o'" Ix
(Pag. 244) for ^;^— er saaiedes en Grænseformel, som ikke frem-

byder nogen Lighed med de tilsvarende bekjendte Formler for w

positiv, eller negativ hel, saa al disse Formler kun paa en møi-

sommelig Maade kunne udledes af den almindelige Formel. Kel-

land synes heller ikke at have taget tilstrækkeligt Hensyn til den

Complementære Function.

Den Methode til Differentiation med hvilkesomhelst Indices,

som i denne Afhandling vil blive fremstillet, og som under en
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mindre fuldstændig Form tidligere liar været oll'eiitliggjort i

• Tidsskrift for Mathematilt , l87o», synes mig at frembyde føl-

gende Fordele:

—/—- faaer, ifølge Grundformlerne (5) og (o)', stedse kun
da;'"

' & .
D ^ / ,

een endelig Værdi. Denne Værdi bestemmes ved Formler,

hvis Form er meget simpel, og som frembyde en iøinefaldende

Lighed med de for positive og negative hele Dift'erentiations-

iudices bekjendte Formler, "Complementet« er i ethvert givet

Tilfælde let at bestemme, og Methoden, som er meget letfattelig

og i det følgende Hovedafsnit II om Anvendelserne vil blive ud-

førligere fremstillet, er i Stand til paa en særdeles simpel Maade

at løse de samme og lignende Problemer som dem, der kunne

løses ved Liouvilles Methode. — Jeg antager derfor, at min Me-

Ihode i Heglen vil være at foretrække for Liouvilles, men be-

tvivler dog ikke, at der undtagelsesvis kan existere Problemer,

som løses lettere ved denne, navuligen naar en llækkeudvikling

efter Potenser af e^ skulde falde lettere end en Rækkeudvikling

efter Potenser af x.

I 1. For at undgaae Vidtløftighed, og for at Størrelsernes

Art, uden nærmere Forklaring, kan fremgaae af Formlerne,

ville vi i det Følgende stedse betegne et positivt helt

Tal (eller O ) ved et lille latinsk Bogstav med et Mærke

foroven (a', b\ c', ...) og en positiv ægte Brøk ved et

lille græsk Bogstav («, y9, y^ . . .). Er saaledes m= m' -\- ij.,

da er rø>0, m' positiv hel eller O og 0<^<1; erm =
— (»*'+//), da er m < O,

I det Følgende vil der ligeledes blive anvendt Betegnel-

serne «a» og 7'(a), hvilke Functioner det vil være nødvendigt

at definere, forinden vi gaae over til den egentlige Fremstilling

af Methoden.

« a
"

, defineret ved

«a»=a(a— \) [a— 2) ... ( — ao
)

,

(1)



er uendelig, eller ubestemt, men giver

= a\a — \\ . . .[n—[k'' — \))
»a— k'

Og \ (2)

(I a

»

1

«a+ A;'.) (a -^^ k'){a + k'— l)...|a-f

—T—rr ^r iiltsaa kun en nv, her hensigtsmæssigere, Betegnelse
(I a -j- k »

for den fac torielle Function, af Graden + /i,- '. lagen
+*'

af a, hvilken ellers sædvanligen betegnes ved [a\.

I (1) og (2) kan a være saavel reel som imaginær =(A-f- c] — 1),

idet Å og c ere reelle.

Ved Siden af Betegnelsen -j— vil der blive brugt Be-
ne -\- k'

»

tegneisen

[«']=l.2...«' = ^'; [()]==!.

Til Bestemmelse af Functionen j-ftn, hvis Indfnrelse

i Formlerne vil være af stor Betydning for disses SimpliQcalion

og Almengyldighed, haves for det Første:

Y{a) = {a — 1) . Y{a — I)

eller, ifølge (2)

Y^a + k') «a + k' — 1»

hvori a er reel, eller imaginær.

Det sees af (3), at, naar j/ < 2 < y -|- 1
, og i hele dette

valgte reelle Interval y \Z) er bekjendt, saa kan vel ;"(«!, ifølge

(3), for enhver reel Værdi af a udtrykkes ved y iz), idet ikkun k'

maa vælges saaledes, at a + Z;'^3; men Formlen (3) er dog

ikke tilstrækkelig til Bestemmelsen af ;'!a), idet y\z\ er arbitrær.

Gives derimod y\z) en bestemt Functionsform , der ikkun for

Grændseværdierne y og (y + 1) maa tilfredsstille Betingelsen

Y[a)^=\a— 1) y[a— I), saa vil y{a) for reelle Værdier af a være

fuldstændigt bestemt; men ved et vilkaarligt Valg af Functions-

formen for y[z) vil y[a) i Almindelighed blive discontinuert. Vi

Overs, over i. K. D. Vidensk. Selsk. Forh. l!?76. o
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ville derfor antage, at z == C altsaaO^C^ h og at ^(0 = TiO,

det 2det Eulerske Integral, og det er da klart, at, naar a > O,

o: a = a'-{-a, saa vil y{a' -\- a) , ifølge (3), blive paa samme

Maade udtrykt ved ^(0=/]C), som r{a'~^a) udtrykkes ved r\0]

y(a' -i- a) vil altsaa blive = Fia' -{ «), saa at y Functionen,

tagen af en positiv reel Størrelse, er sammen fa Id en de

med T^Function en , tagen af den sam m e Størrelse. y(a)

vil da for reelle Værdier af a være fuldstændigt defi-

neret ved (3) i Forbindelse med

SCOg-.^a'-fa-l ^^ (4)

Da 7'(1) = ni) = I, vil man faae ^(0), ;-(— D, r(— 2), . . .

y{
— a'), ... == + 00, hvorimod Forholdet j~ ifølge (3),

vil være endeligt, idet

r(

—

a') u— a' — l»-7-'-^—^ = -. r.
= (— a' — 1 (— a' — 2) . .

.

y(— a' ~ k') <'— a'—k'~\«

eller

r(-a') _ (— 1)^'- [^'1

r(—b') (~\f . \a']'
(a)

}'{a'-{-a) vil være > O, hvorimod y(— a' — a] vil være < O,

naar «' er et lige, og > O, naar a' er et ulige Tal. Grafisk frem-

stillet i et retvinklet Coordinatsystem, med a som Abscisse og

yia) som Ordinat, vil y(a) give Figuren
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n

Udtrykt ved bestemt Integral bliver

r<

\ .
r = a-, I ir' ,

y r'=o M
som let ved delvis lategration vil fmdes at tilfredsstille Betin-

gelserne (3) og (4).

Hidtil er ^-la) ikkun bleven bestemt for reelle Værdier af a.

Naar a derimod er imaginær = {/j -\- c \ — i), idet 6 og c ere

reelle, saa kan y[a\=-jr{b -hel —1) ved Hjælp af Betingelsen (3),

eller yico = la— 1) y{a— li, først udtrykkes ved yib'-\- ^y-f cV— 1),

hvori altsaa den reelle Del af a = é' + ^i -(- cV— I er > O, og

dernæst er /-lé' -h/i -f cl — 1) bestemt ved

^|6'-|-^ + cl'-l) 9 ' -^ ^^ - ' C^2 (4)'

som er en almindeligere Form for (4) og tilfredsstiller (3) ; thi ved

delvis Integration erholdes af (4)'

\ b'-hi3 + cV-l J, b'-\-^+ cV-l

n e- - z*' + /-' + c I — ' = e- ^ 2*'+ '-' {cos v + V^^\ sin v)
,

me
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hvori V = lz% forsvinder for 2 = cc og 2 = O, saa al Formlen li)'

tilfredsstiller Betingelsen yia] = (a— M-T-fa— l)og altsaa ogsaa (3).

En simplere Bestemmelse af y\b-h cV— D faaes ved

= r (^) - r' (&) -^2 "^ • • + v'=^ (r'(^) y - r'" (*ij^ + •••)'

naar Rækkerne blive convergente. løvrigt vil det i Anvendelserne

vistnok kun sjeldent blive nødvendigt at beregne y{a) for ima-

ginære Værdier af a.

g 2. Med de valgte Betegnelser vil man nu for Differen-

tiation med positive og negative hele Indices aabenbarl have

iCx" dx+ '" = C ~= æ" + "^

dx-'^' J «n+ 7w'''

som er gjældende for alle Værdier af n, undtagen for dem, der

gjøre (\ -\-n\ negativ hel (eller 0) uden samtidigen ogsaa at

gjøre {\ -\-n-\-m'] negativ hel (eller 0). Formlen {b) viser sig

altsaa kun ubrugelig (giver +^) ved nederste Tegn for m'

(Integration), naar « = — (I -f-«') og m' ^ \ -\. n' -\- s', saa at

den ikke kan bruges (uden Transformation) til Beregningen af

(l + n'-f s')

Cx-(' + ""> dx^+"'+''

Formlen {b} er en speciel Form af den særdeles simple Formel

d'" Cx" ,, r(l +n] „ ,„— = C—'— X"-"' (o)

dx'" y{l+n — m)

og, da denne Formel — ved Siden af at indbefatte Differentiation

med positive eller negative hele Indices som specielle Tilfælde —
tillige opfylder den nødvendige Grundbetingelse, at Differentia-
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tionsordenen skal være iigefijldig, eller at del i Hesul-

latet alene skal komme an paa Summen m af de eflerhaanden

anvendte Diflerentiationsindices, saa lægges den til Grund

for n i f f e r e n li a I i o n med h v i I k e s o m li e 1 s I I n d i c e s m

(reelle eller imaginærei.

At DilTerenliationsordenen i (o) er ligegyldig, ses deraf,

at den giver

jip d"'-p Cx" _ r^'-^^^l d" x'^-'^+f_
dx" ' dx'"—P Y\l -\- n —m+p) dx^

Y{\-\-n— m-\-p) Y{\-\-n— m] dx'"

Ua /''"^''^i^i men ^- ^ endelig, vil (5) blive ubru-

gelig, naar n = — il+?i'iog samtidigen 77? ^ s' — n'; men tor

disse Tilfælde vil man let af (o) kunne udlede en ligesaa simpel

Formel (s. Formel (6)' i det Følgende),[saa at man altsaa ved

Bjælp af (6) og af den deraf afledede Formel (5)' vil

kunne differentiere en hviikensom helst Fiin c tion/lcc);

thi man kan altid sætte

r'=x

f[X) = lAr^ X -', (c)

r'=0

hvori tir' er et hvilkelsomhelst Tal, naar der ingen Indskrænk-

ning ejøres med Hensyn til Beskaffenheden af Coefficienterne-L-Jr',

saa at man f. Ex. kan sætte Ix = lim .

Formlen (o) med den deri indgaaende ;- Function indeholder

saaledes et fuldkomment tilstrækkeligt Grundlag for Problemets

hele Løsning. Man vilde kunne komme til denne Formel og til

de af den følgende Resultater ad en ganske anden, skjøndt langt

besværligere Vej end den her fremstillede.

c?" f\x)
§ 3. Til —~

, bestemt ved (5), eller deraf afledede Form-^
dx'"

' '

ler, maa dog adderes en arbitrær Function (^•'jn,x}, som vi ville

d'" fix)
kalde Complementet til — . ^ , og som maa være af



62

den Beskaffenhed, at den forsvinder ved en Differen-

tiation med Index — m. Formen af det saaledes definerede

Complement kan let angives, idet (o) giver

-. =- ^^a;-(H-^') = o {d)
dx~'" y{— r'}

undtagen naar m = m\ eller naar — m = m' <^ r\ o :

— {m-\-i) — r' = — (14-5'), saa at man vil have

S[>"')
<

Og

dx»^' <

{dy

O

d"^ fix]
Betegnes nu ved I ^ ^ ) «den fuldstændige Diffe-

rentialkoefficient med [ndex m af/(£c) med Hensyn
d"^ f{ X )

til a;,» og ved —
\

«den ufuldstændige Differen tial-
dx""

^

koefficient med Index m af f[x] med Hensyn til a;»,

haves

{
—

T -) = —T -^-éim.x] [A]
( dx""

)
dx"^

T^ V V )

idet —f faaes af Formlen (51, eller deraf afledede
dx"* ' '

d"" fix)
Formler, og </;{7n, x) er « C o m p 1 e m. e n t e t » til / ^

—

.

Formen for Complementet </> \m, x) maa, ifølge (d), være

</>{m,x) = x""-^ I Cr'X-'-' {B)
'=

d-"' é{m, x) ^ „som giver f—^— = O, eller

d-^<p{-m,x) _ ^ j

>

dx""

naar Beregningen udføres efter (5), eller efter de andre af denne

i det Følgende udledede Formler for Differentiation med Und-
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tagelse af (6) og (7), som kunne give — j^ "^ ^^ '"'

tryk af Formen </;(m, x) med bestemte Coefficienter, afhængige

af Coefficienterne i (pi—m x) og af een arbitrær Constant.

De Led, der maalle Ondes '\f(x) af Formen ^(— m, cc), ville

dm fix)
altsaa ved DifTerentialionen ^ i (A\ enten blive = U, eller

i hvert Fald kunne inddrages i det arbitrære Complement

^(to, X).

Ved fuldstændig DiCFerentiation at (.4) med Index —-

m

skal man alter kunne faae

•^*^' ~~
\dx-'"^ dx'" ^)'~dx-"'\ dx'" |

d-'" d"'f{x) , , ,j.

•^ dx-'" dx"" '
'

Berved er det først, o: i (Ji, indførte arbitrære Com-

plement ^(7??, cc) igjen forsvundet, hvorimod der i Stedet er ind-

kommet et Complement dA— m. a-
j

, som netop e r = d

e

Led \ f(x) af denne Form, som ved den første Differentia-

tion med Index ra enten forsvandt, eller gik over i (p[rn,x).

Det arbitrære Complement ^(77z,cc) i {A) vil kunne

futdstændigt beslemmes derved, at < J m \
^^''' ^^^^^ Vær-

dier af m og X skal opfylde givne Betingelser (antage

givne Værdier). I enkelte Anvendelser, som f. Ex. den i (/),

kan et Complement og dermed dets Bestemmelse falde bort;

men der vil da, ligesom i (/), indtræde andre Complementer,

som, ihvorvel de have en anden Betydning, dog kunne bestemmes

ved givne Betingelser af den anførte Beskaffenhed.

Det arbitrære Complement (p\m,x) i (A) vil undertiden an-

tage en meget simpel Form, f. Ex.

1) Naar 7n^=m', maa alle Coefficienterne C i <pim', æ) være

= 0, da ^im\xi, ifølge den første \d)', ikke maa indeholde Po-

tenser af X med negative hele Potensexponenter. Comple-

ment et ip^m'x] er altsaa =0.



64

2) Naar m = — m\ kan ligeledes, ifølge den anden [d)\

(p(
— m\x] ikke indeholde Potenser af a; med negative hele Expo-

nenter. Man faaer derfor i (5) C„,'= C,u'j^i = C„,-4.2 = . • . = O,

nm-)

saa at Complementet til \f\x] dx'"' bliver

3) Naar m = in'-\-ii^ og del er gi vet, at \
^

—

\

ikke kan være uendelig for cc = 0, saa maa, naar

— ikke bliver uendelig fora; = 0, é{m' -\-n^x\ være=0.

Indeholder derimod — Led, der blive uendelige forcc=0,

saa maa (p[rn' -\- ^, x) indeholde saadanne Led af (B), al

d'"'+!^f\x)
é(m' -^ u,0) bringer hine Led i — til at forsvinde for

dx"''+^'-

a; = 0.

4) Naar 7n = — (»z'+//), og det er givet, at

g-(m'+M) fix) } (

(^'"' + '''•'

}— } = {\f{x) dx'"''^^ } ikke kan være uendelig
dx- ''"'+ f") 3 I-' )

for x = 0, saa maa, naar \f{x) dx"'' + ^ ikke bliver uendelig for

X = O, Complementet have Formen

S^ (- Im' -h^), x) = x'"'+^-'(C\ + 6\ x-^ 4- - + a«'-i a:-('»'-') )•

Indeholder derimod \/(cc) c^cC"'-*-^ Led, der blive uendelige for

a;==0, saa maa der til det ovenslaaende Udtryk fbr^(

—

\')n'-\-/ji),x)

føjes saadanne Led af (^), at </'{— (m'+;i), 0) bringer hine Led i

l'(m- + /J.)

\f{x) da:'"'+^ til at forsvinde for x = 0.

I 4. Naar i (5) « == — (1 -f n'), faaes

fl?a;'" ^(— «' — m)
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som kun kan give el brugeligt Resultat, naar Di = «' — n\ livor-

imod Formlen vil give 4;oc, naar enten m er brudden,

eller m= — [\ -\-n' -^ s').

Eflerat Formen af Coniplementet er bleven bestemt, ville vi

dog nu kunne finde ^^^ ved Hjælp af (6), naar vi sætte

Man har da

d"' CC- (!+ "'' + ^ ^(_?i'+£)
(l+n')— m-\- £

dx'" Y (— n' — m -|- £)

£"£

—

I •) y[
— n'— m-\-e)

'

og sættes heri, for Kortheds Skyld,

r (£)
=-

i^(0)

«£— i» yi
— n'—m -\-

é)''

«— (n'-f- 1)" 1 yi— n') 1

" — 1"
t(—W— m) y(Q) yi— n' — m)

(-1)"'

[n'j . y(— n' — m)

saa haves

dx"" £

jp— (l+n')— »«

i^(£)æ^

(i^(0) -f £i^'(0) + . ..) (1 + £^^+ .. .)
=

- F(0) . a;-u+«')-'" -)- F{0) .
a;-(i+«')- '« /æ + i^'(O) . cB-d+n')-« -|_ .

.

£

som altsaa vil give

^2 \ dx'" dx'" J dx'"

= F{Q) .
a;-(i+"')-"' ^ic + F'{0) . a;-(»+"')-«',

men Complementet vil, ifølge (5), indeholde et Led C«- . x-(*+"'>-"',

eller, naar m = — {\ +n'+ s') , et Led Cn' . x^\ saa at Ledet
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F'{0) .
fl:;-(i+'»)-"' kan antages indbefatlet i Compiementet. Man

faaer derfor ^^^ = F((}) .x-^^^"')-"' Ix, eller, ifølge [g],

1 = i—r^ -x-(^+''^~'" Ix (5)'
dx"* [n'] .Y{—n' — m)

'

hvori m ^ s' — n'.

Da (5)', ifølge (g) ogsaa kan skrives

^/» (7a,-(i+n') r(— w') ,,^ ,,
/cc= (7 '— x~^^^"^~'"

dx'" y{— n' — m) ^'(O)
'

saa ses (5)' al fremstaae af (5), naar man multiplicerer det i (5)

d'" Cx~'^^'^"'^ Ix
givne Udtryk for ; med Faktoren —kt •^

dx'" T-lO)

Vi have sa åledes i (5)' fa aet et Supplement til

(6), hvorved euhver Potens af x kan differentieres

efter en meget simpel Formel.

Formlen (5)' verificeres let for Tilfældet ?«= -(I +7i' + s'),

som giver

\ (
\\n'

(— 1)«'

J [n'].r(\+s') {n']{s'\

og som, ved at differentieres (l+w'+ s') Gange, giver

^rf,s'+i-tn'
= (— l)«'[n'][s'j Cx~'-^+"'^

ligesom ogsaa (5)', ifølge (/), ved at differentieres med Index — m,

skal give uden Complement

d-"'Ox-"'-'^^+'''Hx
, ,, , >^, Ho-n

-n _- =(— 1)" [n'\.y{—n'~m)Cx'^^ + ''^

eller, ved i Stedet for m at sætte — ip -{- i ~\-n'),

dP+^+"' Cx^lx

dxP+^-i-"'
(—

1)"'
fn'[.;'(l +p)C£c- (*+"'>, (h\

dog maa det erindres, at p ikke kan være negativ hel,

idet vi ere gaaede ud fra, at m == — {p -{- I -\-n') ikke er

= s' — n'.
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Del vil af g 3 og især af den følgeode g 9 være indlysende,'

at - , ikke kan findes med Comnlemenl éim.x] ved en
ax'"

Differenlialion af (h) efter Formlen (5); thi sættes i (/?) n' == O,

og differentieres derpaa med Index m — \p-{-\), faaes

d'" Cx" Ix _ r{\-^p)= C —'~ ^—- x"-'" Ix, W
dx'" ^(1+/^— m)

som vel er rigtig, men som fordrer el Complement:

<^!{m — p — 1 , x) og ikke </j{m., x)

.

d'^xPlx , „ d'" xPlx
, , , , , .M n-(Y—

5

maa derfor, naar —5 skal have det til Diiieren-
dx'" dx'"

tiationsindex m svarende Complenjent <^{m.,x), findes ved (5),

eller deraf afledede Former, saaledes som det i den følgende g 8

vil blive vist.

g 6. Det kan nu bevises, at

fix) dx"''-^!^= \(x — tr'+^-'^f{t)dt

idet a er en vilkaarlig Constant, som i numerisk Henseende

er < CC. a kan altsaa ikke være = + oo .

Formlen (6) giver for ^ = O en bekjendt Formel (Ramus,

Side 76, Formel (95)'), hvorved et Integral af Ordenen m' redu-

ceres til et Integral af 1ste Orden.

Naar Rigtigheden af (6) forudsættes bevist, haves

»(7«'+/^-)

f(x) dx'"'^''-^ ;

—

\{x— ty""^'^~'^f{t)dt-{-

H \ \(x-tr'^'^-'f[t)dt, {Te)
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hvori del sidste Integral ses, ifølge (B), at indeholde Led

af C omple mentet <p{—{m'-{-fji),x). Formlen (6) er i denne

Henseende væsentligt forskjellig fra (5) eller (o)', der ikke

indeholde Led af Complementet. Det er ikkun, naar

f(x) er en saadan Function , at der gives en Konstant a, som

gjør alle Integralerne \f(x) a;'"' dx = O for cc = a, at (6) ikke vil

indeholde noget Led af Complementet. Det sees let, at, naar

i Rækkeudviklingen for f{x) efter Potenser af x Potensexponen-

terne ere >— 1, altsaa lim ef{e) = 0, vil a= i (6) gjøre, at

Formlen ikke kommer til at indeholde Led af Complementet,

saa at, naar Rækken for/(£c) giver lim^ £f(e) = 0, vil

\/'(a;) fl^ic"'' + ^ = ——^' \{x - tY"'-^^-'f{i} dt (6)'

ikke indeholde Led af Complementet.

Medens det altsaa ikkun er tilladt at sætte Udtrykkene for

\f(x)dx"''^^ ifølge (6) og (5), eller (5)' ligestore, naar Comple-

mentet tilføies, saa kan man derimod, naar Rækken for

f{x) giver lim sf{£) = 0, uden Tilføielse af Comple-

ment sætte \/(a;) a?x"''+'", beregnet efter (6)', ligt med

\f(x) dx'"'+^, beregnet ved (c) og (5).

Vi ville nu først bevise, at (6) gjælder, naar lim ef(e)==0,

derved at Potensexponenterne i Rækken (c) for f(x] ere >— 1.

Det vil da for Bevisets Skyld være tilstrækkeligt i (6) at sætte

y(a;) =«;"' + "-1, som giver

A y{m'-\-fx] \

''^'A.
H

' \{x — ^,»'+ A-i;;«'+«-i dt,

jfim' '

hvori det første Integral ikke indeholder noget Led af Comple-

mentet, saa at man, ifølge (5), skal have
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Sættes heri t ^= xz, dt = xåz^ vil Betingelsen blive

A ^-IJ/z'+Zz + a'-f- al

men Integralet heri er Binets iJ-Function, for hvilken der haves

den bekjendte Relation (Steens Diff, og Integralregning S. 164)

som netop er Betingelsen (1).

Det kan derefter bevises, at, naar (6) gjælder for/(ic), saa

gjælder den ogsaa for/'lcc), altsaa for /"(a;), /'"(ic), .... saa at

(6) vil gjælde for en hvilkensomhelst Function, idet dennes

Rækkeudvikling efter Potenser af x da vil kunne indeholde Expo-

nenler, der ere > — ?', eller > — oo . Man faaer nemlig ved

Differentiation af det sidste Udtryk i (6)

d.\f(x)dx"''+!'- f[a) — rti'"'+/^—

1

dx Y (m' 4- //)

nx—a—
*— \t'"'+f'-'f'\

{x—ai

X — t) dt,

som, hvis (6) ogsaa skal gjælde for /'(cc), maa, ifølge det sidste

Udtryk i (6), fordre som Betingelse

d .\fix)dx'"'+f^ fia) \—-'-^
' = -J^— (X — ay^' + f"-' 4- \f'(x) dx»^'^i\
dx r{m' -\- p.) J

deraabenbart er tilfredsstillet, idet—-—-—- (cc— 0)'"'+-'^-^ ifølge
ri'rn. + IJ.)

(5), kan indbefattes i Complementet til \f'[x) dx'^'-^i^

.
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Sættes (I— /^) for {m' -\- /x) i (6), og differentieres derpaa

(m' -{- I) Gange, faaes

(7)

')'

Og, naar Kækken for f{x) giver éi?n e/is) = O, vil

, ,^„^ ^

^.»'-»-1 \{x-tr^-f(t)dt
d'n'+/J-f(x) ^ I

^
-jo

dx'^'+f^ r(l— /^) dx"''+^

ikke indeholde Led af Complementet ^(m' +/^, x).

(7) giver altsaa Differentiation og (6) Integration af en hvilken-

somheist Funktion f{x).

Ved Hjælp af (6) og (7), eller (6) og deraf afle-

dede Formler, kan/f.-?;) beste mmes, naar man har givet

(x— t]'"'+''-\f\t}dt. = F{x), idel F(x) er en bekjendt Function.

Anm. Den til (6) svarende Formel hos Liouville er

— ^ -\[x—tr'-^i^-^t\t)dt,

der — som alt bemærket — ikkun gjælder, naar f[x] kan ud-

vikles efter Potenser af e* med negative Exponenter (/"( oo )= 0).

Denne Formel kan derfor, da de Functionsformer, for hvilke den

gjælder, ere ganske specielle, kun have en temmelig begrænset

Anvendelse. Saaledes synes f. Ex. ogsaa det bestemte Integral

i denne Formel, dels paa Grund af de særegne Functionsformer,

dels paa Grund af, at den lavere Grænse har den specielle Værdi

00
, at maatte være mindre anvendeligt end Integralet i (6) til

Løsningen af Problemer, der fordre en Bestemmelse af/(a;).

§ 6. Naar vi er positiv, eller negativ hel, haves som be-

kjendt

d-'.fAx).f,(x] _ '•'j« 2. ""^'' £, ^'"-^./^ i«^)
(8)

dx"" r'=o M "w — ^''>
1 dx""-"^'

'
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og det kan bevises, at denne Formel gjælder for hvilkesomhelst

Værdier af m. Da (8) beholder sin Form uforandret ved at

diflerentieres /j' Gange, idet da kun \iH-\-p') træder i Stedet for

w, vil det være tilstrækkeligt at bevise, at den gjælder for w<0;
thi den vil da ogsaa gjælde for (?;i-i-p'), der, naar p' > — w,

vil være > 0.

Sættes da I (8) ?« == — u«' -f-«), faaes, ifølge (6),

r'=o \r'\ "— iw'4-/i) - r'n-^ '

J.

eller, ifølge (3),

" — (m'-f-«)" "»i'+//— !»
som, da '

'- = (— ii'', og da
"

—

[m'
-\-

fjt]— r'» «m'
-\-

fi— \-\-r'n ' ^

giver Betingelsen

\f\(x).f,(x)dx-^;+''^=^
.,^J_^^^ \x - tr'+''-'f\{t).f,(t)dt

der er opfyldt ifølge {61, saa at (8) gjælder for hvilkesom-

helst Værdier af m og for hvilkesomhelst Fu notioner,

der gjøre Rækken convergent. At dette ikke altid kan

være Tilfældet, endskjøndt Rækken (8) i formel Henseende altid

er rigtig, er indlysende. Sættes f. Ex. i (8) m = — 1, faaes en

Række , der vel er formelt rigtig og kan erholdes direkte ved

delvis Integration af \f^\x)f\{x)dx, men som dog ikke altid er
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convergent, idet f. E\. f^{x) = 1 og J\{x) = x-^-"'-^ vil gjøre

Rækken divergent.

For at komme til et bestemtere llesultat i denne Henseende

ville vi forestille os /.(.r) og f^(x) udviklede efter Potenser af cc

og i de enkelte Led af (8) differentierede efter (5). Man kan

da undersøge, hvorvidt Coefficienterne til de forskjeilige Potenser

d'" f ix) f (x)
af X i

TTl^"^— ^^^^ ^'S bestemme. For i Almindelighed at

undersøge dette vil det være tilstrækkeligt i (8) at sætte/|(ic) ==a;''

og fjixj^x", som giver f(x) = —-——x''-'' og
1 vp— r'»

''

f.ix) r} „)i

—

ni-\-r' _^
dx"'~''' ^(1 -i-n — m -\- r')

r( I -j- n) «n -- m."— '
' ' ^n—m+r'

j'( 1 -\- n— m) un — m -|- r'

»

altsaa

— —.— = x"+"-"' ' Z =
dx"* y{\-\-n— rø),.< = o [^'] «^- **'" "p-r'« un-m-\-r'»

r'= oo

= XP+''-'" - ' ^ ^ ' 2^ Ur'.
y{i -\-n —m) ,.-=o

r'=oo

Heri lader nu 2 Ur- sig beregne enten, naar Rækken
r'=0

bliver endelig (hvilket vil ske, naar enten m-=m\ eller p= ;j'),

eller naar Rækken er uendelig og convergent, o: naar

-1 > 1,Lim. r' (
—'^ O = Lim. r' i —'-

V^r'+ i / V [m — r') [p — r')

altsaa naar »iH-^;> — 1.

I disse 3 Tilfælde maa man da, ifølge (5), have

''=°°
1 "»«') i'jj« un—m» ^(l-j-w

—

m) yil-hn+p)
,./= o 1?"'] •'*'*— ^'

" "P
— '/'» "n—«?+?'» y(l--i-n) ;'(l+«+p— w)'

Af denne Undersøgelse følger da, at Rækken (8) i føl-

gende 3 Tilfælde i Almindelighed vil blive conver-
• gent:

1) Naar m = m'.
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2) Naar f^(x) kan udvikles efter Maclaiirins Formel {f^[x)

kan da være en hvilkensomhclsl l-'unction).

3) Naar /m £/,(£)./,(s) ^- 0.

Det 2del af disse Tilfælde er tilstede ved den bekjendte

Anvendelse ((\amus, S. 232), der kan gjøres af (8) — hvilken

Formel ogsaa følger af Liouvilles Methode — til at reducere en

dP'y
lineær DilTerentialligning, hvori Coefficienten til -~, er en hel

Fuuction af x af Graden p', til en lineær Ligning af een Orden

lavere, i hvilken Ligning dog Coefficienten til -j-^, bliver af Gra-

den [p' -4- 1).

I 7. Formlen (8) kan benyttes til at udtrykke
^^

ved

f(x), f(x), f"(x),..., idet man i (8) kan sætte /2(ic)= 1. Form-

lerne (o) og (3) give nemlig

dx"' y(l— m)

d'^-'-'C C ^, C « — m»

(O)

dx'"—''' y(l — m-\-r') i'(l
— m) «—-m -|-7-'»

Sættes altsaa i (8) f.^{x)= 1, og bemærkes, at, ifølge (2)

og (3),

I «wi» « — 7nn —m (— !)''

^(I

—

m) am — r'i «— m-\-r'» y(l— jn) r'—m

___L_ _
(-ir

y[
— ?«)

'

r' — in
'

fa ae s

d"* f{x) 1
'''=:^

, x"'-'" ('')

~d^c^ = ^7«) rio
*~ '^'

(r'-m)[r'\
^^^^

'
^^^

\ Y(v'— th)
I Stedet for kan sættes —7—

, og det ses,
r'— m. r( ^ ~f" * — "*'

at, naar m=m', vil Rækken (9) reduceres til det Led, for

hvilket r' ^^ m\ cg som giver

Overs, over d. K. 1). ViiieDsk SeUk. Furh. 1876. g
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eller, ifølge (a), ^^^/ = /(:«).

løvrigt vil Hækken (9), ifølge det i Slulniogen af § 6

anførte, i Almindelighed blive convergent, naar

lim e /"(e) = 0.

Er saaledes/(a;) = ir-'+"'+«, faaes af (9) og (5)

r'=o (?''— »«) . [^'1 «a'-j-a — 1

—

r'n ^{a'-\-a— m)

Ligesom ip) er en speciel Form af (n), saaledes er igjen (1)

en speciel Form af [p], idet jo højre Side af (9) er = højre Side

af (6), naar m = — (m'+/z).

I 8, Blandt de forskjellige Udtryk, der, ifølge det Fore-

gaaende, kunne erholdes for
]^

ved Hjælp af Formlerne

(5), (o)', (6), (6)', (7), (7)', (8) og (9), ville - med tilbørligt

Hensyn til de tidligere anførte Betingelser — de, der kunne

bestemmes ved Hjælp af (5), (5)', (6)', (7)' og (9) saavelsom af

(8), naar i denne
, J_'^,

paa samme Maade beregnes ved

en af de sidstnævnte Formler, ikke indeholde Led af Comple-

mentet, og de kunne derfor sættes indbyrdes hge store. Ved

d"* f(x\
en saadan Combinalion af forskiellige Udlrvk for —~— vil

man i mange Tilfælde kunne erholde interessante ResuUaler.

Exempler paa saadanne Combinalioner haves saaledes i Formlen

(n) med dens specielle Former [p) og (/). Vi skulle indskrænke

os til endnu i to simple Exempler at paavise denne Anvendelse

af Melhoden, idet vi i Ex. I ville kombinere 2 forskjellige Ud-

tryk for —;
• for derved blandt Andet at vise, at Methoden

"^

dx"" '

— hvad der jo forøvrigt er umiddelbart indlysende — raaa føre

til el audet Resultat end det, der danner Grundlaget for Liou-
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villes Methode, medens vi i Ex. 2 ville combinere forskjellige

d"* x" Ix
Udiryk for —irj^~ og derved tillige erholde nogle særdeles

simple llelalioner for Functionon y'(a), der jo vel er fuldstændig

bestemt ved y(a), men hvis Hovedegenskaber det dog ved An-

vendelserne af Methoden vil være nødvendigt at kjende.

Ex. I. /(a;) = e"* giver, indsat i (9),

^m ^ax qUx p'=oo qp' ^p'— 7/1

rfaj« T{—fri) *

p'= o [p'— fn-).[p'\'

'-'" a" x^
(o) giver for e"* = 2" —.-

d^ e«^ 1
»'= " «— 1 — m » , ,—j =

r . I a'-'a;'-'-'". [q]'
ax"* y[

— m) r'=o "^ — w?»

Disse to Udtryk ere lige store, og Coefficienten til a;'"'"'" i begge

Udtryk giver derfor Relationen

p'='-' (—1)"' (.-I -7/?.. 1
^_^^

p'=Q{p'-m) .\p'\.[r'-'p'\ «r'-m» (r'-m)(r'-l-m)...(l-w)(-m)

'

som let verificeres.

X j.n+e— ^».

Ex.2. Sætter man ^a;= /rø- ,xHx = Um'
'le Zs

saa giver (5), ved en Fremgangsmaade, analog med den, ved

hvilken (5)' udlededes af (5),

dx"" i'{\+n—m) \ ^y[{jf-n) y{\ -\- n —m)

)

d"^ x" Ix
som har megen Lighed med (5) og (5)' og giver — j~;;r~

»nder

endelig Form, men udtrykt ved ^''-Functionen. (10) viser, at

d"* x^ Ix
Udtrykket for — , ^^

- i (i) maa — aaledes som det der er be-

mærket — completeres ved et andet Complement end det, der

tilsyneladende fordredes af Differentiationsindexen.

Sættes i {8)f\(x)=^lx og /^{xj^x", faaes

— ' ^ a;''-"'Ua-- H -— -— ,(10)'
dx^ y([-\-nm) \ r'=i r' Km-r'» un''m-\-r'»

&
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som er convergent, naar m-^m', eller naar n> — 1. Under

een af disse Forudsætninger ere Udtrykkene (10) og (10)' lige

store, m = 1 skal derfor give

dx" Ix

dx

eller

r'[\+a) Y'{a] 1

r(i+ o) r(«) «'
'*^

hvis Riglighed vil fremgaae af (3), uaar man deri sælter A;' = 1

og differentierer med Hensyn til a.

Af [s) eller (3) faaes

r'{a + k') _ Y'{a) _^ '"'=^'-V 1

Y{a'\-k') Y[d) r-=(i a-^r'

r'(a— k') _ ?''(a) _
--'J*'

_J_ ^
^^^'

Y{a— k'\ Y[a) r'= i a— r'"']

hvori man ved Hjælp af (3) kunde bortskaffe Y{a-\-'k') og

y[a — k').

Ved (3)' kan nu igjen (10) verificeres for Tilfældene w--- +m',

idet man faaer

x""-'" \lx-{- 1
dx"'' <in — wz'» \ r'=o ^— *'

x" Ix . dx'" = «;" + »' /æ — 2^ ,

<';iH-m'» \ r'=i n-j-r'J

om hvilke Formlers Rigtighed man let vil kunne overbevise sig.

Sælles i (10) og (10)' n = O og m =- 1 — a, faaes

r(«)
,,=!/•'(/•'— 1 -fa)

Ligesom (a) giver et Udtryk for ——p-
, saaledes vil man

ri— o')

y'(— a')
ogsaa for —, r— kunne finde ganske det samme Udtryk. Man

r'{— o')

har nemlig af (10)', eller af (t)

dx^-^"
^
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og Sjelles derfor i (10) n ^= O og wi = I -\- a', faaes rormleti

som i Forbindelse med (a) giver den simple Relation

r'(- *') r(— *') (— i)"'M (-irxn-a'") ^ '

I Analogie med de af Formlerne (8) og (9) udledede Formler

(n) og ip) for visse Rækkers Summation faaes af ilO) og (10)'

Formlen

*'=
f (— I)*"' »m« »n — m» yUl-^n— m) ^'(l_i-n|

som er gjældende, naar enten rn -— m\ eller naar n> — I.

Som Exempler paa de mere specielle Resultater, der kunne

udledes heraf, mærkes

r'= X I r'=m' / 1 \r'-rl r'=m' i

m' V _ r„j-i 2'
; ,,' ,= 2"" -

r'= i
r'(m'4-r') \>^i r'[r'][m'— r'] ^-=1 r'

som erholdes ved i {v} at sætte først n = m =m' og derpaa

n = og m —-- — m' samt ved endeligen i den lste(3)' at sætte

a= \ og Z;' = m'.

§ 9. Om Complementet. Ligesom man med den i § 3

brugte Betegnelse for en fuldstændig (o: completerel) Difle-

\ d~'" id'" fix)) 1
rentiation skal kun^^ faae

\
j -„, ] j ,„ \\

~ /"<«;), saaledes

maa man mere almindelist kunne have

( d^2 id'^if{x)\]^

\dx'"^ \ dx"' '

j j

f\X)
dx'"*'^'"'

w)
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H]vad enten de snccessive Differentiationer med

Indices m^^m^^ ... mi> ere udførte efter den ene, eller

den anden af Formlerne (5) til (10), ville de til hver

Differentiation hørende Complementer ^, (wz,, æ),

^„ (Wj , £c), .. . ^,' (w?,', o;) alle kunne tænkes bestemte der-
l^m fix]]

ved, 3t <—-7^— I for visscVærdier af^nogæskal opfylde

givne Betingelser (antage givne Værdier). Med Hensyn til

den Maade, hvorpaa Complemenlerne bestemmes, er der altsaa

ingen Forskjel imellem dem; men deres Fremkomst skyldes

desuagtet forskjelligarlede Aarsager. Hvis Differentiationen med

Index W2, havde været foretagen efter (6), eller (7), kunde man

tænke sig de herved muligen fremkomne Led af Formen ^(w,, a;)

inddragne i det arbitrære Complement ^^ (w,, a;); ligeledes kunde

alle Led af Formen <p{m^,x), fremkomme ved Differentiationen

med Index m^, tænkes inddragne i Complementet ^^ (^2) ^)) osv.

Vi ville derfor for Simpelheds Skyld foreløbig antage, at alle

Differentiationerne i [w] ere forelagne, ikke efter (6), eller (7),

men efter en af de andre Formler f. Ex. efler (6), idet denne

Antagelse ikke i nogen væsentlig Grad vil influere paa det, som

vi her ville undersøge, nemlig den forskjelligartede Nød-

vendighed af Forekomsten af Complementet ^,(7n,,£c)

og af Complem enterne (p^(m^,x),— ^.-(w,., cc), en Under-

søgelse, der iøvrigt — som foran bemærket — for Anvendelserne

er uden Betydning.

Det vil da af Indentiteterne (w) sees, at der i dem paa

hver Side af Lighedstegnet kun kan være eet fuldstændigt arbi-

trært almindeligt Complement, nemlig paa høire Side det til

Differerentiationsindex (m, -f m^ -+- . . . w,-) svarende Complement

^i,2,...i'(»2i + »^2 + • • • ^^') ^) og P3^ venstre Side det til den

første Differentialionsindex wi, svarende Complement ^,(m,,a:),

differentieret efterhaanden med alle de følgende Indices Wj,...7n,',

saa at man faaer
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Til enhver af de — efter den første DilTerenlation med

Index 7?j, — eflerhaanden med Indices m,, . . . wi,- foretagne

DifiFerentialioner maa der ligeledes henholdsvis føies ^,(^2,0;), . ..

tpii{mi', x)] men disse Com piementer ere ikke arbitrære i

samme Forstand som ^,(m,,a;); thi de ere alene nødven-

dige, men tillige iiundgaaeligt nødvendige, for Til-

fredsstillelsen af Betingelserne (w), idet de skulle tjene

til i venstre Side af (10) at gjenindføre de Led af /(cc), der ere

forsvundne ved de forudgaaede Differentiationer, i den Form,

hvorunder de findes i Resultatet, o: i høire Side af (w).

Complementerne ^^(wij, ic), ... ^.-(wi,/, te) ville derfor —
efterat de tilligemed ^,(»^j,ic) ere blevne bestemte — kun

komme til at indeholde arbitrære Constanter, naar

f(x) indeholder saadanne i de Led, der forsvinde ved

de successive Differentiationer med Indices m,,Wj, ...

?w,'_i. De Led, der forsvinde ved den sidste Differentiation med

Index 772,', ere ikke her medregnede; thi de ere de samme som

dem, der ere forsvundne i høire Side af (w) ved den enkelte

Differentiation med Index (m^ -f m^ + . . . 7/2,-).

De Led af /(oj), der efterhaanden ville forsvinde ved de

successive Differentiationer med ?n,, w^, . .. 7n,'_i , ere de, der

ere af Formerne <p(— w,, x), <p(— m^ — Wj,£c), ...

(p{
— m^ — Wj — . .. 772,<_i, cc). Naar derfor f. Ex.

f{x) = IKr'X'*r' 4- ^(1) {—m„x) + ^(2)(—m, — W3,a;) -j-

-f (pii'-i) {—m^~m, — ... mi'_i, x)

ville Complementerne til m^, ...nii, bUve

<pAm,,x)= ^^^^^^J(^^(-m„x) f W

^TOj +»»2 +... OT,/

<p,{m,, X)= --^^-^-^—j_^^ ^(,,_i, (—m, -m,-... m,.,, x)j
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Er f. Ex. ^(1) (

—

m^, æ) ^= ^cc'"'-^-'"', bliver ^j(»2,,£c)

y(xt% — 7*')

-— A - —' a;~"'2-i-''' og er wij =- — m . faaes, ligesom

i \ 3 anført, ^^ (m^, æ) = ^(i)(— w^, æ) = ^(i)(mj, a;).

Om Rigtigheden af [y] vil man let kunne overbevise sig

ved at give f[x) den i (y) anførte Form og udføre de i Betin-

gelserne [w] paa hver Side af Lighedstegnet antydede Reg-

ninger.

I Resultatet \—^ v—x
f['^)\ ville altsaa Ledene af

Formen ^(m, +... w?,/, a;) være —

-

^^„,^^ _,„., ^, (m,, æ),

Ledene af Formen ^(w?,-, a;) være =<pi>[mi>^x].

Er Resultatet /"(a^), saa er w?, 4- wij + • • • ^i' = O, og

^1,2, ...'('^1 + »^^2 + • • • ^''» ^) ^= Oj ^^^ ^^t ifølge den sidste (æ),

Bestemmelsen af ^,(Wj,a;) af sig selv falder bort.

Er Resultatet f[x) umiddelbart givet, da ere de andre

Complementer (p.^^...(pi> bestemte ved {y).

Er Resultatet f{x) givet implicite ved Betingelses-

ligninger af sædvanlig Form (f. Ex. Differentialligninger

af hel Orden), saa maaj—-j^^— | først findes, hvilket f. Ex.

kunde tænkes udført nelop ved Hjælp af de givne Ligninger,

efterat disse vare differentierede med en Index m saaledes be-

skaffen, at Ligningerne derved bragtes paa en, med Hensyn til

Bestemmelsen af |"T7 „,~() simplere Form. Complemen-

lerne ^n^3i"^'' bestemmes da ved Indsættelsen af

I-,— . . . {-; {- >}.. . > =/a; 1 de givne Betingel-
Ux'^i- {dx'^H c?a;'»' i) (

se s ligning er. Herved faaes alle ubekjendte Constanter be-

stemt, idet der ikkun vil kunne forblive saa mange arbitrære

Constanter tilbage, som der ifølge de givne Betingelsesligninger

skal være i f{x).

Naar ved de i \w) foretagne Diflerentiationer Formlerne (6)
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02:(7)have vonrel benyttede, vil den t'or;in fremstillede Betydning

af de l'orskjellige Complementer kunne undergaae en simpel

Modification; men en nærmere IJetraglning deraf vil her neppe

være nødvendig.

I de hyppigste Anvendelser vil, naar f{x) er det

søgte llesultat, i' være -=2, altsaa mj-|-7Mj=0, eller

w, ==— w.^ -=

—

m. Er i dette Tilfælde/(ic) ikke givet, som foran

anført, explicite, eller implicite ved sædvanlige Betingelseslig-

—-f-^i
—

(
= { , _^ \

= F(x), saa mna Bestemmelsen af</).,{mj^x) = <p{m,x)\f(x] =
{ ch id-'»f(x)\[ d'" Fix)

, ,, ,
. n I I<-;— ;

—

r-^ U = —; \-<f'{'m,x) i Reglen ske— som i

\dx'" ( dx-'" i) dx'" '

r' > '
^

g 3 anført — derved, at f{x) for visse Værdier af x, eller,

id"*
fix))—-

—

} for visse Værdier af m og
dx"*

)

X skal opfylde givne Betingelser (antage givne Værdier).

Naar saadanne Betingelser mangle, og ^(?n, a;)des-

!d~ '"fix])
, _„- > = F(x)

indgaaende bekjendte Complement ^,(w,,cc) = <p^{
— m, x) er

saaledes beskaffent, at det kan være fremstaaet derved, at

(d—m fix))

) ^ -1 (
^^ ^° Differentiation foretagen efter (6), eller (7),

eftersom m ^ 0. Differentiation efter disse Formler kan nemlig

medføre Led af Formen <p^(—m, x), i hvilke Coefficienterne ere

Funktioner af a, den lavere Grænse for Integralet i (6) og (7).

Der foreligger da et f(x) indeholdende bestemt Inte-

gral, som er = en given Function, og man vil nu ved

en nærmere Undersøgelse, som er foretagen i del følgende

Hovedafsnits Art. 1 og 2, kunne slutte sig til, hvorledes

d'" F{x)
^^ = <p(m, x) '^ f[x) ==- -~-r~^ [• (pim^ x) maa være beskaffen,

for at de bekjendte Led ^, (

—

m^x) i F{x) kunne være frem-

staaede.



82

(rf"*' fix])
I Stedet for

i
j

' ,„, \
= -^(^1 kunde der, naar /(x) er det

søgte Kesultat, mere almindeligt være givet

som er en Differentialligning af brudden, eller hvilkensomhelst

Orden, der simplere skrives

p / d'"^ fix] d"'^f{x ) ^\^o

Brudne OifTerentialligninger ville, naar de ere lineære, ofte

kunne fuldstændigt integreres og kunne i denne Form let komme

for i Anvendelserne. Naar et fuldstændigt Integral f{x] er fun-

det, maae de arbitrære Constanter deri kunne tænkes bestemte

id"* f(x\)
derved, al I i\„ \

for visse Værdier af m og x skal opfylde

visse Betingelser (have givne Værdier),

§ 10. Da (5) giver

d'"{x-\-a]" d

dx'" dx"

r(n-\-\\ „„ ,

n-An] .^ ,

n(n-l)y(n-l) „,„ o
_l

LI £c"-i-'"a 4- -^—-^ ia;''-2-'»a- +

,

Y[n->r\— m] {.^[n—m] \.2Y[n-\-m]

y(n 4-1) / n-m
,

[n-m] (n-m-\]

Y[n-\-^-m\

I n-m , (n-m] [n-m-i] „o \
ix"-'"-i- -— £c'»-'"-ia4- ^

p-^ -x''-"*-^a^-\-...
j

'
{x+ a)" ""=

7-(n-fl— m) d(x-\-a]'^'

saa er i Almindelighed

d'^fix+ a] d^f(x + a]
(13)

som dog kun kan være nøiagtigt gj ældende, naar

Rækken for f[x-\-a] efter Potenser af [x + a] ikke

indeholder positiv, eller negativ hele Potensexpo-

nenler (n = + (1 + n')); thi, naar Potense xponenterne
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i Rækken ere positiv, eller negativ hele, ville

d^f^x-^a) d"'f(x+a)—
1 _ og—jt—;

—

z:r differere ved Led af Formen
dx" dix+ a)"*

<p(m^x) -= x~"*~^ ZCr-x~''\ eller af Formen ^, (wi,a; -h a) =
{x •\-

a]-""-^ iKr-^x -{- a]-^' med bestemte Coefficienter

Cr', eller ivV-. Det Samme gj ælder med Hensyn til

constante Led (n==0) i/(a; + a).

Dette ses for n = n' let af den foranstaaende Udvikling,

^1* ^x -4- Q,]^'

idet Rækken for (a: + 01"' bliver endelig, medens —^ -— =
' dix+ a)"*

'
,

—-^ (a; -I- fl
)"'-'" kommer til at indeholde Led af Com-

^(1 + n'— m)

plementet <p\m^x), begyndende med

•
, ic~"'~^ De foranværende

{\ -\- n'] . Y [\ -\-
n'— m) •— m—\.»

d"' {X +- a)"' r(l 4- n'l
Led af Rækken for ,/ / ' = ^/ " ^ '

(a;-f-a)"'-"' efter

stigende Potenser af a ville netop være = j-^— , og disse

Led, der ikke ere af Formen ^(m,x), ville derimod kunne

bringes paa Formen ^, (m, x -\- a). Naar m = m', bortfalde Le-

dene af Complementet (/;(m',x).

Naarn =— (1+n'), bevises Rigligheden af de ved Formlen

(13) gjorte Bemærkninger ved al udvikle {x -f a)-^-"' i Række

efter sligende Potenser af a og differentiere efter (o)'. Man

finder da

d^jx+a)-^-"' d'"(x+a)-^-'*' (— 1)»'-H
ym-un' i^_±_^

dx"* d{x-\-a\'" "^
[n'].Y(- n'-m) x

som kan bringes saavel paa Formen ^(m,x) som paa Formen

^,(m,aj4-a), idet den største Polensexponent til x, eller til

{x + a) bliver -f- m -r- 1 -r- (1 + n').

'I
11. Der staaer endnu kun tilbage at paavise Mulig-

heden af den fuldstændige Integration af de i Slut-

ningen af g 9 omtalte lineære Differentialligninger af
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hvilkensomhelsl (brudden) Orden. Som Exempel paa

saadanne Ligninger skal her ikkun anføres

d"* y

dx'

Sæltes

+ a aJ" ^ = O

y = xi I Ai<æ''p
'=

faaer man, ifølge (5), ved Indsættelse i den givne Differential-

ligning,

.'=0 x{q + i'p-^\—m) ,.=

Er n = — m, maa p være =0, saa at man, ved al sælte

^„+^, + -4, +... = C, faaer

y = Cx% eller y = SGq x%

idet q maa bestemmes som Rod i Ligningen

_r(£±Ji_ + <..,o

der i Almindelighed maa løses ved Hjælp af Formlerne (3) og (4),

eller (4)' i Forbindelse med Tabellerne over rFunctionen; men,

naar m er =w', antager Ligningen Formen

_Jl|2+ll-, = -^?-V-5(?-<l(2-2)....tø-m'+l)=-a
Y{q-\-\

— m') "5'— m'»

som giver m' Værdier for q^ svarende til de m' particulære In-

tegraler y = CgX'>.

Ligeledes vil Ligningen til Bestemmelsen af g^ for w = -r-
w'

antage Formen

y(q+^) «q» 1

Y{q-\-\-rm')~ >>q-\-m'» (q-{-m'){q-^m'-l) ....(q-^2)(q-\-\)

saa at f. Ex. Ligningen j-^ -f a a;^^/ = O giver

=.-a
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Er w ^ — w, maa man sælte

A^ —'^ — •--- O , i'p — m == (i'— 1 ) » 4- n og

T-ij+ i'pH- I — m)

hvilke 3 BetiDgelser give

* q = m — 1 — ?•', idet r' =- O, 1 , 2, ... 3=
,

P = 77J 4- W Og

. r (t' m-^i'n — r')
,

Ai> == ~
: ;r O ^,'_i

1'{{i' -\- l)m-ri'n— r')

hvorved alle Coefficienteme ere bestemte med Undtagelse af een,

f. Ex. A^ , som forbliver arbitrær ved enhver Værdi af r' og

derfor kunde betegnes ved Cr'. Det fuldstændige Integral

bliver da

eller

y = x'"-^
'/ Cr' X-

''

' i;* ^ ££!'•'('» + '•)

r'=0 i'= ^r'

V=a;'"-i 2 Cr-æ"- — ^-^v-^ ^aa:'«+«-f-^—'^ - '\^ \^ '(ax"'+''f-4-...\y
^,= \ 7'(2m+w-r') 7'(2?n+w-r') ^-tSw+Sn-r') '

t -y

Er m = m', faaer r' ikkun Værdierne O, 1, 2, . . . (?n'— 1), og,

ifølge (3), bliver da

oi'im' -\- n) — 1 — r'it .

Åi> = ; - aAi'^i
<'t'{m' -f- n) — 1 — r' -\- m'»

Atr', naar 7« er =- m', ikke kan faae Værdierne /n', 7n'4- 1, •••<»
,

følger af den første Betingelse, der bliver

^^(2 + 1-*^') " ri-'-') '

og som, ifølge (a), eller (12), kun kan være tilfredsstillet, naar

m' — r' >0,

altsaa kun for r' = O, 1 , 2, . . . im' — 1 ).
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Naar m er = — m' vil Belioeelsen A^ —^^ "^ —
Y {

7??' V')= A^ — = O ikke kunne tilfredsstilles ved nogen

endelig Værdi al r', saa al Integralet i delte Tilfælde ikke kan

have den antagne Form; men man vil da kunne sætte

d-""'

y

d'"'z
-, -, = Z og y = —

,

Rækken for y vil være convergent, eller divergent, eftersom

,. r(i'[m + n) — r')
, -n ^ ^

Y(i\m-\-n) — r' -\- m) J>

som maa afgjøres efter de i Formlerne (3), (4), (4)', (11) og

(12) indeholdte Egenskaber ved ^Funclionen. Af disse følger,

at ved endelige Værdier af x og r' vil

m 4- « > O og m> O give i? = O og Rækken conv.

7?i -f n > O og »j < O give i? = + oo og Rækken div.

Naar [m -\- n) er < O, bliver Værdien af i? i Almindehghed

ubestemt; men man vil kunne forandre Fortegnet for

c?"' y cd— "* z\m og (mi-n) ved at sætte -j-£ == 2 og y =
\

, _ >

Forøvrigt vilde

wi4-w<0, brudden, og m=m' giveÆ= og Rækken conv. (æ^O),

m+ w= -=-p' og w^O, brudden, give-R= + =c og Rækken div.

w< + n= H-;y og m= m''Cp' -{-r' give i?= O og Rækken conv.

Foruden det allerede behandlede Tilfælde n = — w kunde

der endnu være særlig Anledning til at undersøge Tilfældene

n = — 2m og w4-w=4:p'; men, da jeg i den hidtil givne

Fremsliling af Grundtrækkene af min Methode for Differen-

tiation med hvilkesomhelst Indices ikkun har villet antyde Me-

thodens Anvendelser, ville de nævnte specielle Tilfælde, som kræ-

vende vidtløftigere Undersøgelser, bUve behandlede under den i det

følgende Hovedafsnits Art. 5 givne almindelige Theori for Inte-

gralionen af lineære Differentialligninger af hvilkensomhelst Orden.
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II. Anvendelser af Metlioden.

Indledende Bemærkninger.

Hensigten med dette 2det Hovedafsnit er at stille de foran

udviklede Grundsætninger for Differentiation med hvilkesomhelst

Indices i et klarere Lys, navnligen igjennem en ilække af An-

vendelser, og at godlgjøre, at Metlioden i alle Anvendelser

vil kunne træde i Stedet for Liou villes Methode, saml

at den er noget mere end en slet og ret mathematisk Curio-

sitet , idel den formenlligen vil kunne finde en vidtstrakt An-

vendelse saavel i de forskjellige Grene af Mathematikeu som i

den raalhematlske Physik.

I 1ste Hovedafsnit har jeg allerede anført adskillige saa-

danne Anvendelser, saasom Reduclionen af visse lineære Diffe-

renlialligninger al Ordenen 7n' til Ordenen {m'— 1), Resultater

d"^ fix)
udledede ved Sammenstillingen af forskjellige Udtryk for

^^^

—

osv. Jeg har ligeledes berørt, rnen ikke nærmere udviklet, at

man, naar F er en bekjendl Function, vil kunne finde Func-

lionen / af \ (a; — i]"''+^-^f(t)dt = F{x). Det er blandt Andet

dette Problem — saavelsom andre dermed beslægtede, saasom

Bestemmelsen af en Function ved Hjælp af Differentialligninger

af brud den Orden osv. — , der her vil blive Gjenstand for en

omhyggeligere Undersøgelse.

De Exempler, der i det Følgende ville forekomme, ere

for største Delen tidligere behandlede (se Tidsskr. f. Mathematik

1868, Pag. 89—109) af Liouville ved hans Methode for Diffe-

rentiation med hvilkesomhelst Indices. Det vilde neppe have

været vanskeligt al finde andre lignende Exempler; men jeg har

netop fortrinsvis valgt hine, dels fordi de, med enkelte Tilføiel-

ser og Udvidelser, ere tilstrækkelige til at belyse de nævnte
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Anvendelser af min Methode, dels fordi det har været mis magl-

paaligg^nde al godtgjøre, at denne, uagtet den hviler paa et fra

Liouvilles ganske forskjelhgt Grundlag, ikke deslomindre er mere

end tilstrækkelig li! at løse alle de Problemer, der kunne løses

ved Liouvilles. løvrigt har jeg fremstillet flere af disse Exempler

under en almindeligere Form og søgt at behandle dem paa en

saadan Maade, al det vigtigste Formaal for dette Hovedafsnit,

nemligen at stille Anvendelsen af min Methode tyde-

ligt frem og klare alle Tvivl, formenlligen vil være fuldstændigt

naaet. Overalt har jeg havl to Ting for Øie, som Liouville til-

dels har ignoreret, nemlig Betingelserne for Muligheden af en

Løsning af Problemet og Bestemmelsen af Complementet.

Hvad specielt de Problemer angaaer, der kræve Bestem-

yx —melsen af / i \ 'a: — t}'"'+^-^-^'^f(t)di = F{x), da fordrer deres

Løsning efter Liouvilles Methode, al Problemet er af en saa

speciel Natur, at a er uendelig, og at /(cc) kan udvikles efter

Potenser af e^ med negative Exponenter (/(oo ) == 0), medens,

som det senere vil blive vist, Problemet kan løses efter min

Methode for en hvilkensomhelst Værdi af a. Derimod kan na-

turligvis ved dette Problem / ikke være en hvilkensomhelst

Function, da det jo her fordres, at Integralet skal have den

endelige Værdi F{x).

Forinden jeg derfor kan gaae over til den egentlige Løs-

ning af det sidstnævnte Problem, vil det være nødvendigt i et

særskilt Afsnit (Art. 1) at underkaste Formlerne (6) og (7) en

dyberegaaende Undersøgelse end den, som jeg maatte anse for

tilstrækkelig i det foregaaende Hovedafsnit til en Fremstilling af

Grundtrækkene af min Methode.

De følgende Afsnit ville derefter efter Haanden behandle:

Bestemmelsen af/, naar a i \(x— t)"'' + f^-^f{t\dt

har en hvilkensomhelst endelig Værdi (eller 0);
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nesleinnn.'lsen al/, naar a er uendelig;

nestemmelsen af Fiinctioner, forekommende i Inte-

graler, der kunne transformeres til \ (x — t)"*''^''-^j\t) dt\

Integration af og Anvendelser af Differenlialligiiinger

af hvilkcnsomlu'lst (brudden) Orden;

Integration af en lineær Differentialligning af 2den

Orden ved Hjælp af hvilkesomhelst DilTerentialions-

indices;

En almindelig Betragtning med Hensyn til Naturen

af de Problemer, hvis Løsning kræver en Anvendelse

af Diilerentialion med hvilkesomhelst Indices, samt slut-

teligen Bemærkninger angaaende Differentiation med

Elensyn til flere Variable.

For at undgaae Forvexling med 1ste Hovedafsnits Formler,

til hvilke der hyppigt vil blive henvist, ville ^Formlerne i det

Følgende blive betegnede paa en anden Maade. — Naar det ikke

udtrykkeligen bemærkes om en Størrelse w, at den er enten

> O, eller < O, vil den — ligesom i 1ste Hovedafsnit — efter

Omstændighederne blive betegnet ved i(wi'-|-//).

Art. 1. Almengyldigheden af Formlerne (6) og (7) samt

BeskafFeuhedeu af de runctloner /, der give en endelig Værdi for

\[x— t]"'-'^f[t)dt^ (//*>0), og omvendt.

t/n

Ved Formlen i g 5

^I^lM. == \/(aj) dx'- = J-
\ (a; _ tr-'f{t\ dt (6)

•^

J„ (m>0)

er tilføiet den Bemærkning: «idet a er en vilkaarlig Con-

stant, som i numerisk Henseende er<a;«. Kan a: blive

= O, maa a være = 0.

Overs, over d. K. D. Vidernk. Se Isk. Forli. 1876. 7
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Det i g 5 incloholdte Bevis for Almengyldigheden

af ( G ) s I i I i e r nemlig kun den ene I-' o r d r i u g til a , at

(x — t)"' -^ skal k n n n e udvikles efter Potenser af t

med stigende Potensexponenter.

At denne Tordring er stillet følger deraf, at det er be-

C'
bemærket, at \ (x — tj"'

~
^ f{i) dt , hvori b er en \ilkaarlig Con-

stant, indeholder Led af Complemenlet ^(

—

m^x) = x"'~^ l'Cr'X~''\

hvilken Bemærkning kun er riglig under den Forudsætning, at

{x — t)"' - ^ udvikles med positive hele I'olensexponenter for t og

ikke for o;. — Den eneste Betingelse for a er altsaa den, at

{x — tj'"-^ skal kunne udvikles efter stigende Potenser af ^

Cnder sin Variation mellem a og x maa derfor t bestandigt for-

blive numerisk < .x, o: a maa i numerisk Henseende være

<a;og kan altsaa ikke va;re = + 3c. Al a ikke kan være

uendelig, vil ogsaa kunne ses af Aum. til §5, som viser, al venstre

Side af (tj) for den specielle Værdi a = » og for de specielle

Functionsformery (o;), der tillade en Uækkeudvikling efter Potenser

af e^ med negative Exponenlcr (/(ac)=^0), bliver = Liou-

villes Integral med Index m, taget med [lensyn Ul x af f(x).

Almengyldigheden af Formlen (6) blev i g 5 først directe

bevist for saadaiine Funclioner /lic), hvis Uækkeudvikling efter

Potenser af te alene indeholdt Potensexponenter, der vare > -^ I,

saa at altsaa lim ef(e] = O, og Beviset blev dernæst udstrakt til

alle Functioner, altsaa ogsaa til saadanne, hvis Bækkeudvikling

efter Potenser af æ kunde indeholde Exponenter, der \are < -i- L

Den sidste Del af Beviset kunde paa det daværende Stadium af

Fremstillingen ikkun føres paa indirecte Muade. Ved Hjælp af

den senere erholdte Formel {p) i g 7, der er gjæddende for

hvilkesomhelsl positive, eller negative Værdier af m, kan nu

vgsaa dette Bevis let fores directe. Det vil i dette Øiemed

være tilstrækkeligt i (6) at sætte f{t) = Ct", idel n er et hvilket-

somhelst Tal. Ved Rækkeudvikling af {x — t)'"-^ efter sligende

Potenser af t laues du
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SUn)
r»x

Cx" dx'" = -\\{x — t)'"-^ Cl" dt -=

^ —r— -i ;^r
^(m) ,.,= [r' -\- n -\- \) . [r'\ rnn— 1 — r'»

y(iii) r'=o 1^'] "m— 1 — r'n n-\-i-{-r'

men, ombytles nu i Formlen (/>) i § 7 /n med — (n -\- 1) O'.

{a'-\-a) med m, faaes

(//I)

Cic" c?a;'" = —^ \ (a? - <)"'"* 6'r dt =
ri"")

1'

C -T^

—

—~— »"+"•— C —— 2 --m .—: r

som viser, al det ved (6) erlioldte Kesultat ikkun kan

differere fra det Resultat, som Grundformlen (6)

giver, ved Led af Complem entel <p {—m,x), samt at disse

Led ville forsvinde, naar a—-0 og n>— 1.

Af ovenstaaende Formel erholdes let

S(/;i)

r»x

C(x — a)''dx"> = - \{x— t)"'-^.C{t— a)''dt=^

r(l4-n + m)^ '

^
y(m)r'=o [r'\ <>m-l-r'» n-j-i+r' /(m>0)

d-"* fix -f- a)
som for m > O giver et nyt Bevis for Sætningen ^ -,n

= —;

—

-, der, med de til Formlen (13) i 3 10 knyttede
d(x-^ar'" \ ' 6 j

Bemærkninger, er bevist at gjælde for hvilkesomhelst positive

og negative Værdier af m.

nm)

I Formlen [a] har jeg i Stedet for ^ C(x — a)" dx'" skrevet

S

(»O

C (X — a)" dx'" ^ idet jeg i det Følgende stedse vil
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bruge Bete^inelsen \ f(x) dx'" i S I e d e I for \f[x) dx'" ^^

d~'" f{x)—Y-^— overalt, hvor Differentiationen med Index
dx-'"

— m er udført (med a som Grænse i Integralet) efter

Formlen (6), som — i Modsætning ti! Formlerne (5), (o)', (9)

og ( 1 0) — kan give Led af Complemenlet (^'{~ m, x — a) =^^

r'= M

(x—a)"'-^ I Kr' {x — a)- ''

.

r'= O

Formlen i6i maa da med den nve Betegnelse skrives

\ fix) dx'" = \ix — i)"'
- ^ f[t) dt

;
(?n > 0)

V' r(m) \

m
som indeholder Definitionen paa den særegne Diffe

rentiatiou med Index — w, der betegnes ved

f(x) dx"'

t'a

Forestiller man sig nu fix) = f(a -\- s) udviklet i Række

efter Potenser af c == x — a, saa vil Formlen (a) give et af

Ledene i

\f{x)dx"'^ -— \(x-t)'"-'f{t)dt= —-Fix); (m>0),

og man vil derfor af (al kunne, med Hensyn til Beskaffenheden

af Funclionerue / og F, udlede forskjellige Slutninger, som det

vil være nødvendigt al have gjort, forinden man af -F som given

vil kunne bestemme /. Der vil ved denne L'ndersøgelse blive

skjælnet mellem 2 Hovedlilfælde, nemlig n>— i og n< — I,

og af det sidste vil alter rt=- — m — l—r' være et specielt Til-

fælde.

"'•
"' [

Det ses da for det Første af (al, at \{x— i)'"-^f(f}d(= Fix)

i Almindelighed vil kunne indeholde Led af Complemenlet

<p(—m,x—a}^ix--a)"'-^IKr'{x — a)-'-'; men, naar Po-

te ns cxpon ente rne n i Hækken (ov f(x) =f{a-\- s) efter

Potenser a^f s =x— a ere > — 1, og altsaa lim ef{a-{- s)
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--= O , ville [j iMJ e n v ;i f (' o iii p I c m o ii I e I f o r s v i ii d c , o g

To ten se xpone nierne i Kækken for F(x) == F(a -\- e) eller

Po te n s e r al' £ =a; — a ville da v æ r e > m — 1 , og følgelig

Er a 1 1 s a a wj > I , vil man f aae lim F{a -+-£) = F(a] == 0.

Ligeledes la aes F{a) ^0, naar /«=//< I, og P olens-

ex ponenterne n ere > —
fj..

Naar derimod w=^ og

— !<«<—//, vil Værdien F(x) af Inlegralel ikke forsvinde,

naar Grændstrne blive ligestore, o: naar /em (cc— a) = /m£ = 0;

men F(a) vil blive uendelig, eller conslant og = F(x),

eftersom n<—/i. I alle Tilfælde bliver dog, naar

Potensexponenlerne n i f{x) ere > — 1, lim - ' =0.

Naar enten alle, eller nogle af Potensexponen-

lerne n i Rækken for f(x] ere<— 1, vil (a) for ethvert

saadant af Ledene C(x— a)" give et for endelige Værdier af n

endeligt Antal Led af Complementet </>(
— m, x— a) med uende-

lige Coefficienter. Er /? = — w. — 1

—

r', vil der til et saadant

Led af/(ic) ikkun svare Led i F(x) af Formen </>{— m, x— a),

ril -I- wi
idet da C '^ ^ ' (x — a)'' + "' bliver =0. Det vil end-

videre ses af (a), at, naar der i Hækken for f(x) findes

Led med Polensexponenler w, der ere <— 1, maae
de tilsTareiide Led af F(x) forsvinde for a;==a; thi Ledene

i (a) af Formen </f(— m, x — a) ville da ved Formlen (^) i § T

reduceres li\ -~-, .—:£"•'", saa at («) for n<— 1 og x — a
Y{\ -\-n-^tn) ' °

= lim £ = O giver O til Ilesullat. Naar omvendt F{x) indeholder

Led af Complementet ^(—w, cc— a), saa maa der i Rækken for

f{x) findes Polensexponenler, der ere < — 1. Men, naar F{x)

skal være endelig — og fra denne Forudsætning ville vi gaae

ud — saa maae, idet ethvert enkelt Led af/(£c), for hvilket n

er <— 1, giver el uendeligt Resultat i F(x), saadanne Led af

f(x} være til Stede i uendeligt Antal og være Rækkeudviklingen
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for en F'iinclion, der, som f. Kx. C(x- a)"e x-a, forsvinder

for X ^ a. Den hertil svarende Del af F{x) maa, som

ovenfor bemærket, ligeledes forsvinde for x = a\ men, tænkes

den udviklet efter Potenser af {x — a) og sondret i 2 Grupper,

den ene ikke indeholdende Led af Formen (j-'i
— w, .r — a), den

anden indeholdende Led af denne Form, vil enhver af disse

Grupper for sig blive uendelig for x =-- a. Kun naar den første

af disse Grupper er =-0, o: ikke existerer, altsaa naar /(æ)

__ p-

indeholder en Function, der, som f. Ex. C{x — a)-""-* e x-a-,

er af Formen (['{m , a? — a) = (x — a)-""-* I kr- {x — o)-'"' og
r'=0

forsvinder for 0^ = 0, vil der, ifølge (a), hertil i F(x] ikkun

svare Led af Formen i}j{—m,x — a), som maae forsvinde for

X = a og altsaa f. Ex. muligvis kunde være af Formen

K{x — a^-^e x-a.

Omvendt, naar F(x) indeholder Led af Formen
_ zi

Ø(_rø^a;_a), der, som f. Ex. K{x— a)'"-'^e x-a, for-

sviude for£c = a, saa er dette el Tegn paa, at der til

dem svarer Led i f{x), som ere af Formen </f{m, x — a),

og som ligeledes maae forsvinde for x = a, saa at de f.

__Pi
Ex. kunde være af Formen k{x — a)-"'~^ e x-a. Findes der

derimod ikke i F{x) Led af Formen ^(

—

m,x — a), der

forsrinde for x = a, saa indeholder /(a;) ingen Led af

1 d'" Fix)
,

Formen é{m, x — a), saa at —- , „. ,
beregnet efter o,

r ' ^ y^-m.) ax'"

eller en anden af de Formler, der ikke kunne medføre Led af

Complementet (p[vi,x— a), maa indeholde alle Ledene af/(a;)

Og være nøiagligt =f{x).

Vi have exempelvis anført, at der til Led af jP(a;) af Formen

— -^
K{x — a)'"-^e x-a,(p>0), kunde svare Led af/(a:) af Formen

_ p

k(æ— a)-'"-'^ e x-a. Dette finder i Virkeligheden Sted. Sættes

nemlig —^ = —^ f- w, faaes, idet y maa være >0,
*

t— a X — a '^
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-—
- [x— a)"'-^e T-a \ ^'" - ^ e- » dy =

^ »Jo

/t 'J_
Y{m) (X — o)'"~' e .t-a

Forandrer man heri ^(w) —^ til /t, faaer man, ifølge ((6)), Formlen

P_ _ P_
p"" K\x — a)-"'-* e X-« rfÆ'"= K(x— a)"*-* e x- a i^)

(p > 0)

Ved den samme Substitution finder man den tilsyneladende

mere almindelige, men desuagtet mindre anvendelige Formel

\C{x — a)- "» -
1
- *'

e x-a dx"* =

C
, ,„ 4 ,/

''%'' '>m— \-\-t'» «r'n [x—aC'—[x — ay-^-'e x-a Z -^ —— T-, -• •••• 'y^)'
p'" ,'= ""i— 1" «»• — « '• [t

J
. p'

(p > 0)

Sætter man F{x) ^ F^(x) -[- F^ix) , idet i^,(a;) er fremstaaet

af alle de Led af Hækken \ov f[x) =f{a + e) efter Potenser af

£ = a;— a, hvis Potensexponenter ere > — 1, og V^[x) frem-

staaet af alle de Led \ f(x), hvis Potensexponenter ere <— I,

F (a -\- é)
saa have vi fundet, at man maa have lim — = O os:

lim F^(a -\- s) = F^(a) ^ 0; men den sidste Betingelse kan —
idet den er fremstaaet derved, at de Led af (a), der ere af

Formen ^(

—

m, x — a), ophæve for x = a de Led af (a), der

f la 4- p)
ikke ere af denne Form — aabenbart forandres til lim -~——

-

e"

= 0, idet p er et hvilketsomhelst Tal. — Betingelsen

-. F(a-\-£) ^

maa derfor i alle Tilfælde være opfyldt.

Naar Rækkeudviklingen for f(x) =f(a -j- s) efter Potenser af

£ ^= x — a indeholder negative hele Potensexponenter, eller naar



Hækken for f<a-\- et indeholder Led afKortnen C{x—a)''.l(x— a),

er (a) ikke gjældende for saadanne Led; men man vil let —
paa lignende Maade som de for disse Tilfælde gjældende

Formler (5)' oy: (10) ere udledede — kunne finde en til (a) sva-

rende Formel, der ligesom denne vil lede til de ovenfor fundne

Resultater.

^—
! = — ——- . \ CC — t)-f'J(t) dt

Hvad der er bemærket om Formlen (6), kan let overføres

paa Formlen

dm' + i (*^'-A>

som er gjældende for enhver Værdi af a, der i numerisk Hen-

seende er < X.

I Modsætning til Grundformlen (5), Formlerne (5)' og (10),

(9) og bi'tingelsesvis (8) vil ((7)) i Almindelighed give Led

af Cofiiplementel ^(»i, x— a) = {x — a)~"'-^ 2'fi\i{x — a)"*"';

men, n a a r h'm ef(a -^-e) = O derved, at Potensexponen-

terne i Rækken for f(x)=f{a-\-£j efter Potenser af

£ = a; — a ere > — 1, vil ((7)) ikke indeholde Led af

Complem entet </i{m,x— a) og allsaa give samme Resultat

som de andre Formler.

^'aar/(a;)erafFormen^^— m, x — a) =
(x — a)'"-^ yKr' (x— a)-""', vil ((7)) alene give Led af Com-

(i"*'i-M fix)
plementet éim.x — w); thi — vil da, beregnet efter

dx'""^^

Grundformlen (5), være =0. Naar i dette Tilfælde limf{a+£)

= 0, vil ((7)) kunne give et endeligt Resultat af Formen

ø(m, a; — fl); men en til (/9) svarende Formel vil dog kun kunne

fremstilles, naar m' = O, idet man da faaer
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r>_

df^ . K(x — a'f-^ e x-a

dxf^

. 1— ^ . \ (a: _ f
)- /^

. K[t- a)^-i e~ r~a dt
r[\-fi)dx V

=._-^ . \ K[x— a]f^-' e~^^ dx^--"-

dx X
= pf^K.[x-a)-!'-'e-x'^a j (P>0)

a; t

Delle IVesullal erholdes ved først at sætte = ?/, der-
i—a •^'

dernæt udføre DilTerenlialionen med Hensyn til x og endeligen

P
sætte — -— y ^ z.

Sx
— a

Naar man sælter \[x— t\-!'-f[t)dt==\trt^f{x— t)dt, vil det

let ses, al Formlen ((7)) kan skrives

t a

forudsal at /(p'>(a) = 0. — løvrigt vil vistnok denne Formel

som oftest i Praxis vise sig mindre hensigsmæssig end ((7)). Et

Kxempel herpaa er m' == O og f(x) = {x — a)^-'^ e x-«; vilde

man her anvende ((7))" og sætte ^' = w' = O, saa vilde det i

(d), ved Advendelsen af ((7)), fremkomne Resultat vanskeligt

kunne findes. En Værdi af /)', som vilde kunne give /('''+
^^U) =-= O,

kan selvfølgelig ikke anvendes i ((7))".

Anm. De for Anvendelserne vigtigste Resultater af Under-

søgelserne i denne Art. ere kort gjengivne i det franske Resumé,

som overhovedet formenes at ville lelte Oversigten over Melhodeu

i sin Belhed.
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Art. 2. Bestemmelse af Functionen / i Ligningen

»S

;— xr-^f(x) dx = F[^)

hvori m > O, a ikke uendelig og F en bekjendt Function.

Dette Problem er i Grunden fuldstændigt løst ved den i

Art. 1 foretagne Undersøgelse. Vi kunne derfor her indskrænke

os til al give en kortfattet Fremstilling af Løsningen.

Hvis F{^) indeholder Led af Formen ^(— w, q— a)

= \^
— a]'^~^ ZKr'[^— a)~''\ som forsrinde for <^=a, saa maa

man begynde med at udsondre dem af F{^]. Betegnes

disse Led af F{q) ved ¥\$—a)^ saa bliver ifølge ((6)), Ligningen

til Bestemmelsen af /

\{^—x)'^-'^f(x)dx =

rim) \f[^] d^ = F(^\ = G{^)^ ^[^-a] ISi"

i

I denne Ligning kan altsaa G\^] muligvis ogsaa, ligesom?'',

indeholde Led af Formen <p[— »i,c — «); men disse Led ville

ikke, saaledes som ?', forsvinde for|^=a, men tværtimod derved

blive uendelige.

Naar man differentierer 1 med Index m med Hen-

syn til fved een, eller flere af de Formler, der, som

f. Ex. (6), ikke kunne indføre Led af Co mplem ent e t

^(tw, ^— a), vil W forsvinde og ligeledes de Led, der maatte findes

i Q[^) af Formen ^(

—

m^^— a). Man faaer da, ved at forandre

^ til X og efter de nævnte Formler foretage en »fuldstændig«

Differentiation

. ^ 1 id-^F{x\\ I fd'" F{x)
^

.

fix) = {—;

—

—} =

—

-, \-é{Tn,x— a)

idet \ </> {m, x— a) dx'" = ^''ix — o]
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som, ifølge del i Art. I Udviklede, iiMdvendigvis maa indeholde

alle Led af ra* : thi vel kan der i —; = — , være for-

svundet Led af Formen ^''(

—

m^x—a)\ men disse høre, ifølge

(a), siimmen med andre Led, C — .'c''+'", som ved Dif-

ferentialionen med Index m give de Led, Cx"*^ af /(a-), som have

frembragt alle hino Led i G(x]. Derimod ville de Led af/(a;), der

1 d"* Fix]
have frembragt ?'! ikke kunne findes i -. — , men maae be-

*
' Y[m) dx"*

'

Stemmes ved den anden Ligning II. Disse Led af/(a?), multi-

plicerede med '(-{m), eller Complementet (p(m,x — a) til

—

-j-^—

Til altsaa bliTc = O, naar 9'= O , og dette vil som oftest Tære Til-

fældet, da 9' io er en Function af en ganske speciel Form.

Naar Functionen ¥(x — a) ikke er =0, vil den i

Reglen bestaae af, eller kunne bringes til at bestaae
p

af Led af Formen Klx— a)""-^ e a;-«,p>0, og<p{m,x— a)

kan da beslemmes ved Formlen {/9) i Art, 1.

Af saadanne Former for 9''{x — a) kan, foruden

Pr'

W{x — a)-={x— ar-^IKr' é x-«
, ( p^, > 0)

,

som giver
)

IL a
Pr'

<p{m,x — a) = (a;— a)~"*~^ Zp'^.Kr- e~V^'

mærkes

^[x— a) = (a;— a)'"-M c?(a)e x-ada,W(a)

som giver ^
IL b

(p[m,x— a)=^[x— a)-'"-'^y"-''')'^fio.) « ^-"^a

Denne Be stemmelsesmaade for ^(w, x — a) ved

Bjælp af Formlen (/?) vil, naar m=^<l, ifølge (<?),

være ensbetydende med en Differentiation med Index
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fjL
med Hensyn til x af den anden Ligning II, fore-

lå g en efter Formlen ((")) med a som lavere Grændse.

Formlen (/5)' vilde kunne komme til Anvendelse ved Be-

stemmelsen af </>{m,x— a), hvis '/'(a;— a) havde samme Form

som høire Side af (/?)'; men denne Form er meget speciel og

falder ind under II. a.

Naar Fu notionen G (g) i ! ikke indeholder Led af

Formen </,'(
— m, $— al, ville, ifølge Art. I, Potensexponenterne

i dens Rækkeudvikling efter Potenser af (?^— a) alle være

d"'+^^G{x)
> w — 1 , altsaa i hvert Fald > — 1 , saa at =

'

dx'"' + f^

. \G{x) dx^-f^, ifølge de ved Formlen (|7)) gjorte Be-
dx'"'+'^ ^^

mærkninger, ikke vil kunne indeholde Led af Complementel

(P(m^x — a\. Man vilde derfor i dette Tilfælde kunne

anvende Formlen ((7)) ved Udførelsen af Differentiationen i

II, naar man i Stedet for F[x) salte G[x) og saaledes

kun differentierede de Led afi^(a;), der ikke indeholde '/'(re— a).

—
I alle andre Tilfælde maa og i alle Tilfælde kan Diffe-

d'" t\x)
rentiationen —,- i II udføres ved Hjælp af Form-

dx'"

lerne (o), (9), eller (10), eller ved (8), naar i denne Formel

ikkun (o), (9), eller (10) blive anvendte, idet der ved Anvendelsen

af disse Formler aldrig kan indføres Led af Complemenlet

<p{m^x— a). Det Samme gjælder om (o)'; men der vil ikke her

kunne blive Brug for denne Formel. Er F[x) umiddelbart

givet som en Function af [x— a), saa foretages Dif-

d"" F(x)
ferentiationen med Hensyn til (x~a), idet —j-^-^

d'" F{x)

d(x— a)""

'

Det bør dog bemærkes, at, naar det ovenfor er sagt, at

—
i II ikkun bør beregnes paa den angivne Maade, saa

dx"*

er dette sket af Hensyn til en praktisk simpel Bestemmelses-
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maade for </'(m,x — a). Theoretisk er der Intt^t til [linder for,

d"* F(x)
at -—

r

beregnes efter en hvilkensomhelst af de for denne
dx""

liegningsart givne Formler, f. I>x. efter {1 j med en hvilkensom-

helst vilkaarlig \algt lavere Grændse c i Stedet for a; men

Complementel i II bliver da (/\{m,x], hvis Bestemmelse kan

blive vanskelig, for ikke at sige umulig, naar der til Hestem-

melsen af f(x) ved I ikke er føiet særlige Betingelser, som

kunne tjene til Complemenlets Bestemmelse.

Naar en Løsning af I skal være mulig, maa Betin-

gelsen

F{a-[-£)

være opfyldt.

En meget almindelig Fortn for i er

rim) \f{$)d$'" =

2:Ar.{$—a\"r'-\-l[g—a)IBr'($-a)fr'-i-[^~a'r-'2:Kr'e 4^-"
I'

hvori man, naar en Løsning skal være mulig, maa have

Hr'>m— 1, gr'>m — 1 og pr'>0. Naar denne Betingelse er

opfyldt, faaes ved Anvendelse af Formlerne (o), 10 og II a

r(n2)f{x) = lAr^
ri^-^^'')

(^ _ afr-'"
Y{\ -f fir "O

Pr'

^{x — a)-'"-*- lp';, Kr' e x-a

Jeg har i I' fremstillet F[~\ som givet umiddelbart som en

Function af(^ — oi. Dette er naturligvis ikke nødvendigt, ligesom

d e t i P r a X i s heller ikkei Almindelig hed vil være nødven-

digt, at man ud vikler i^(f) efter Potenser af i? — «)• En

saadan Rækkeudvikling er hidtil kun tænkt udført for at lette Frem-

stillingen og Forstaaelsen. Hvis den havde været nødvendig for
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Udførelsen, vilde jeg have valgt Betegnelserne F\~— a) og

f{x — a) i Stedet for F[^} og fix). Hvis saaledes F{~j i I' havde

været givet under en anden Form, idet man f. Ex. i Stedet for

de 2 første Summer havde havt 2Xv ^"r- -j- ^^2'/)^'^"', vilde

man, efterat have forvisset sig om, at Betingelsen {p var til-

fredsstillet, have differentieret I' med Index m med Hensyn til

^ i Sledet for med Hensyn til (^— o), hvorved man ifølge, g 10,

vilde have faaet ganske det samme Resultat. Dog maae — ifølge

n I
• • 9 in .-. o . • d"'f{x + a\ d'"f{x+ai

Bemærkumgen i § 10 til Sætnmgen —'—, = -^ —
— de Led af F(f), hvis Polensexp onenter ere positiv

hele, eller O, enten være eller bringes til at være Potenser

af (c— a) og ved Diderenliationen med Index m efter (o), (9),

eller (10) differentieres med Hensyn til (^

—

a), da ellers

^i II ikke vil kunne bestemmes som forau anført. Ligeledes

maa, naar Complementel </> i II skal kunne bestem-

mes paa den anførte Maade, den Del af F($), som
er bleven betegnet ved ^'"(c — «), søges bragt paa en

af de foran anførte Former.

Ex. 1. Betragtes ij ^= {$— x)'"-^f(x) som Ligningen for

en Curve med de retvinklede Coordinater x og y, saa udtrykker

I, al f(x) skal bestemmes saaledes, at Arealet, som begrænses

af Curven, x Axen og Ordinaterne til x = a og x = $, skal

være = den bekjendte Fuuction F(^\, eller al \ydx skal være

= F{$}. IS'aar en Løsning skal være mulig, maa lim —
være =0, saa at man f. Ex., naar;)>0, kunde have

F($i = A{g — 01"+'"-^, som giver

Skal altsaa Curvens Ligning have Formen y = (^— a;)^/(a:), og

Arealet F($] være = A{$— a)-, saa bliver, idet ??? = | ==p, og
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som er Ligningen for en Ellipse, hvis ene Axe falder i x Axen,

4
og hvis Halvaxer ere a={ (f

—

a)op/5 = — ^(c

—

a). Indføres

disse i Udtrykket fur Arealet, faaes

Var A givet = ~, vilde man faae en Cirkel,
o

Ex. 2. Man søger en Curve {y=f{x)), som opfylder føl-

gende Betingelse:

Naar man betragter Fodpunktet (a; = f, y = 0) af Ordi-

naten /if) som Toppunktet af en Parabel, hvis Ligning i Coor-

dinanterne x og y\ er tj'=^\-2^[^— o:), og som altsaa har sin

Axe sammenfaldende med x Axen og sin Parameter == 2^, og

man derefter couslruerer en tredie Curve (Coordinater x og y"),

hvori enhver Ordinat y" opfylder Betingelsen

saa skal Arealet, \y"dx, som indesluttes af denne tredie Curve

og Coordinataxerne, for enhver Værdi ^ af o- være = H[gj, idet

Il er en bekjendt Funclion.

Man skal altsaa have

S
f{x) . 1^2cic — x\ dx = H{~\^ eller

o

(f- x^i-'f[x) dx = r(i) \h) d^^ -T/^S^

som ved Differentiation med index | giver

\
,» H[x\]_ a2 .
—

=

^. V 2 < Vx

dx^
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idet Complementet ^(|, x) bestemmes efter de foran anførte

Regler (II , II a, II b, II'). Naar en Løsning skal være mulig,

maa man, ifølge iy), have hm hm = O, saa

at man f. Ex., naar ^ > O, kunde have H\~) -= A^'^f^ som giver

E[x] 1 'T

Vx
Axp'th og y =f{x) = A V- ^'- "^^'

xP-K
TT rip)

Skal E{$) være = det Halve af Kvadratet conslrueret paa c,

bliver altsaa, idet A =-= h og ^=1, Ligningen for den søgte

Curve

y i.V^-i 2 • 1^21 8 "

saa at Curven er en ret Linie parallel med x Axen. Havde

man i Stedet for Betingelsen y" = y.y' havt y" = y .
(y')^^'"~*^

vilde m være Iraadt i Stedet for Index f.

Ex. 3. Fig. 1. At bestemme en Curve 03/ saaledes,

at Tiden, som et materielt Punct, paavirket af Tyngden, behøver

FiK. I.

for at bevæge sig fra M til (7, bliver en given Function B.\^) af

den lodrette Høide ^ af 3/ over Horizontalplanet pjennem O.



105

I (l(Mi lodrelle Plan OM tages en vandret Linie gjennem O

til // Axe. Kl vilkaarligl Piuicl m paa Cnrven OM har Ordinaten

X og Bue Om = s. Tyngdeaccelerationen g virker efter den

negative Retning af x Axen, saa at ds har modsat Tegn af dt.

Ligningen for Bevægelsen

giver da Tiden for Faldet fra M til O

ds
Betegnes allsaa den ubekjendte Function -t- ved /(æ), faaes

som, ved Differentiation med Index i, giver

ds

dx ^^* '~ni)l dx^
\~^ ^\dx^ S

Naar /(er) skal kunne bestemmes herved, niaa man, ifølge i;-),

have ^m —j-^ = /i»2 V o /7( £ ) = O ; men denne Betingelse er

ds
ikke her tilstrækkelig, thi, da /icc) skal være = -x- , maa den

fundne Værdi af x være numerisk > 1. Naar denne Be-

tingelse er opfyldt, er Curven fuldstændigt bestemt ved

s='\f(x)dx og y = \V(J'[x)f — I dx\f(x) dx og y = \v

e f
t = H($i= —=r- tilfredsstiller Betingelsen iy) og giver, ifølge II',

eller, ifølge (^i,

Overs, over d. K. D. VIdensk Selsk. Forh. 1876, S
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i

1/^Q 6 T

_ _ ——=; men, da denne Værdi af /(jj;) ikke
TT xyx

for enhver Værdi af x er numerisk > I
, men giver /(o) = O,

kan den ikke bruges Ul Bestemmelsen af ?/.

Betingelsen Z/m|'e /?(£) = O, vil, naarp>0, f. Ex. være

opfyldt ved //(^i = ^P~^ som giver

f[x) = Å V— ^'^^ "^ ^'
x"-^ ; men, da«>l vilde give

f(o) == o, maa man have p <i- Sættes derfor p -^ 1 — a, faaes

t= H($\= ^l^i--« at give

/,.) =, ^ = ^ VS rJl^'.-» „g . = ^ ]/§ ^^ti^'..-«

men, da /(o) skal være numerisk >1, mna man, naar a = O,

2
have J2>-. Naar denne Betingelse er opfyldt, faaes a --= O

at give

t—A\'$ og s=-y4Vi^.a:-, ?/=v'5^-4-

—

la;

altsaa en ret Linie gjennem O.

Por a =- ^ faaes det tautochroniske Problem, eller

^ ,
A VTq 1 . 2 1^2^ -

-

t = ^, som giver f[x) = ^ —= og s = yl t x
^ Vx ^

altsaa en Cykloide med borizontal Grundlinie og Toppunkt i

Begyndelsespunktet O, idet man for denne Curve har s —
i]/laVx, naar a er den rullende Cirkels l^adius. Udtrykt ved a

bliver da Tiden for Faldet i = A = 7t V-, og, betegnes Cy-

kloidens halve Længde ved S, faaes t= A^^t: V-, som er

bekjendt.

t = n($t = AVfH — ^c) vilde give
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is) i g cS,

s=-lAV2^ .X. lix +^ - r'(l)).

«=^(^ = ^/i: giver 5 = 2^^''^-? Vx (/æ + r'i ')
- -^ - 2)

^ V 1//T /

J

Art. 3. Bestemmelse af Fuuctioueu ^ i Liguiugeu

hvori 7n > O og 5 eu bekjeudt Fiuictiou.

Da (6) ikke er gjældende for a = + 00 , maa det oven-

staaende Integral (som er -= Fim) ^^_l
"

, naar d betyder en
oc

Liouvillesk Differentiation) først transformeres ved en Substitution,

der kan bringe Ligningen paa Formen I. Dette sker meget sim-1.1
pelt ved at sætte cc=— og f=-i, som giver

(*"
(—1)"' C" ^ (t)

\ (c- 0.,"'-^ ^(x) cfa: = ^-^;^ \ C - z)'"-^ ^ dz

J± --^ ^ Jo

_ [- \rrm) \P (fl ,^„.

Og altsaa

o

hvorved Ligningen er bragt paa Formen I, idet a har faaet den

8'
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specielle Værdi O, -rr^; er Iraadl i Sledel for /'(Ti op ^-^

i Sledel for F(^]. Det Liouvilleske Integral af Ordenen m er

saaledes ved Transformation bragt paa en speciel Form af

\f{^d^"', og hermed er del i Grunden bevist, at der ikke vil

C"

kunne gives noget Problem af denne Art, der kan løses ved

Liouvilles iVIethode, men ikke ved min.

Naar man differentierer den sidste Ligning med Index m og

derpaa i Stedet for ^ sæller — , faaer man

x"'+ ^<p(x)=———^ <^
'-

idet der ved Parentliesen
| 1 i

^"^ antydet, at man efter

den fuldstændige Differentiation med Hensyn lil T har satC= —

•

X

Det tilhørende Complemenl (p[m^^) = ^'-l 7n, —
J

bestemmes

efter de i Art. 2 givne Regler. Naar en Løsning skal være

mulig, maa man, ifølge i;-), idet a er = O, have

J^==^(^) = forC=0,

eller H\q\ = O for <f
= x

,

A
saa at man f. Ex., naarj^j>0, kunde have 5(^1 = -^, som

vilde give

<P'""- ' —
X

Ex. Man søger en Curve (y=^(a:)), som opfylder føl-

gende Betingelse:

Naar maii betragter Fodpunktet (x=$, y= 0) af Ordinaten

(p{^) som Toppunktet af en Parabel, hvis Ligning i Coordinaterne
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X oj: ij' er y' = \^2$ix — ^), o^ som alts-aa liar sin \\e sammen-

faldende med X Axeii og sin Parameter =2f, og mun derefler

constrnerer vn Iredie Ciirve (C.oordinatcr x u^' </">, livori enhver

Ordinat //" opfylder Betingelsen >

saa skal det, i Retnini; af x Axen iiendelige, Areal U"c?x, som

indesluttes af denne Iredie Curve og x Axen, for enhver Værdi

^ af .r være -= //i^i, idet H er en bekjeiidt Kunctioii

Man skal allsaa have

^
eller, ved Multiplication med —

^\x) . V'2g{x— ^\ . dx= Hig)

2c '

xp ' cixdx = — I
— I

I2c

som ved x = — Oi.' c = -p- forandres til

^—^P^^=^^*-(Ti
;—

I

Naar denne Ligning multipliceres med 2 -^ og derpaa

differentieres med Index |, faaer man. ved i Stedet for .T at

sætte —

,

X'' c\x^ Vi d^.:Hi
d:>'".

men, naar en Løsning skal være mulig, maa man have

CH[-, i/ 1^1

^=KC.//(-i) =0 for r=0, eller^ = O for c =-- 3c .
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Man kunde altsaa f. Ex., naar ^j>>0, have H($) = k$'^ P,

som vilde give C E {^'^j = k .
^P~^ ' og y = ^(a;) =

j^yl rjttp) L_

Skal Arealet li($] forblive constant = Z- for enhver Værdi

af $, saa faaes, idet p=^, Ciirvens Ligning

Havde man i Stedet for Betingelsen y" = yAj'hd.\iy"= tj .
(y')^*"'-^^

vilde Løsningen have været ligesaa simpel, idet m vilde være

traadt i Stedet for Index f.

Art. 4 . Bestemmelsen af Fiiuetiouer, forekommeude i bestemte

lutegraler, der ere gime som bekjeudte Fuiietioner af lutegralerues

lurariable.

Ligesom i Art. 3 maa dette Problem ved Substitution —
enten for de Variable, eller for Functionen, eller ved begge

Operationer i Forening, søges bragt paa Formen L

Det vil ikke være muligt at angive nogen Hovedform for alle

de bestemte Integraler, der ved Substitution kunne bringes paa

Formen

(^_ zV''-\f{z) d(z) = rim) \/(Ci dC"'
,

(»i > 0)

;

a t)a

men de følgende Formler (.4) — [G], I hvilke overalt w

e r > O, ville indeholde Exempler paa mere almindelige Former

af saadanne bestemte Integraler, som kunne antages at ville

kunne komme til Anvendelse.

Formlen ((6)) og simple Transformationer deraf give da

først
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c— a;)"'-'/(u;) dx =

o «ja

Sa-s-
r»('»)

o
^ ' t'a

SI

^{m)

Naar a = + co
, forandres den sidste Formel til

1
'

/i('")

Ul)

S

/

1

(I _ a:)"'-i ^if .r) Ja- = (- 1)'" yi^^-C \^ ^r'n

(5)

* 1

C /

De andre for o = + x til Formlerne {A) svarende Formier

saavelsom selve den første Formel {A), o: ((6)), ville være spe-

cielle Former af de følgende mere almindelige Formler {C), [G]'

og \D).

Naar c" ikke er uendelig, men c og n iøvrigt hvilkesomhelst

Tal, faaer man, ned al sætte x" = z og g" == C, Formlen

\ (^n __ x-r-' <p{x) dx =^^\:'n-'<p (ct) c/C"

1

^=:-- C"^ og c" ikke uendelig

Naar c-" ikke er uendelig, faaes paa samme Maade

(,«)

v' , (-l)"'r(»J) \ ø\C~'") ,^

c—"
1

^= C~^ og c~" ikke uendelig

Ved n— i og c ~- a reduceres (C) til den første (/I), o: ((6)),

(C)
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ligesom (C)' ved w= 1 og c --= + x reduceres lil det i \rt. 3

behandlede Tilfælde (a = 4:oc)

Sætles ^P-\-kxP=— ,
$p = — faaes, naar »>0, den

z Q
*

hyppigt anvendelige Formel

/ m

\
•'^'"-'

^ i^" + '^-^n dx =

—

y L_^ ' \-4^^
Jo p-^" -Cp ' Jcp

"*'

(t)

(D)

som for ^ = 1 og Æ = — '1 , for ^ = 1 og Å;= -f 1 ,
giver de

lil den 2den og 3die Formel {A) svarende Formler for Tilfældet

a = + oc .

De foranstaaende Formler kunne let ved Subslitution, anvendt

enlen paa i-'unctionen , eller paa de Variable, eller saavel paa

Functionen som paa de Variable, transformeres til en Mængde

af Integraler, som kunne forekomme i Anvendelserne. Paa

saadanne Transformationer skulle her ikkun anføres el Par

Exempler.

Naar man i Formlen (B) sætter x = . „n i S^r^ og for-
sin -a

andrer ^(t) til
^~

, faaer man

Sættes heri atter ^ ( —
j

i Stedet for <p{t) og — i Stedet for

r, faaes
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m ^\ cot^'"-' 6 .<p\r sin 6) d6 =- ^' \-^^

Ved i den sidste Formel [A) at sætte a

iF]

sin -ti og fU) = ^-^^=^ faaer man
Vt

ic2»l— 1 /

h=±7)

(m)

^arc (sin = -I- -^ «^C-

iG)

som for 7/1 = ^ antager en meget simpel og hyppigt anvendelig

Form. For m = J og c = O falde de to sidste Formler sammen

i een.

De foran anførte Formler, saavelsom andre deraf dannede,

kunne selvfølgelig ogsaa komme til Anvendelse, naar de Lig-

ninger, der skulle tjene til Bestemmelsen af de ubekjendte

Functioner, ere af en mindre simpel Form end dén hidtil for-

udsalte; men det Foranstaaende vil i alle Tilfælde give en til-

strækkelig Veiledning med Hensyn til Formlernes Benyttelse.

Saadanne mere complicerede, men desuagtet yderst simple, An-

vendelser ville findes i del følgende Ex. 3, saavelsom i Art. 5.

Naar Problemet har den hidlil forudsatte simple Form, bliver

Reglen for Formlernes Anvendelse denne:

Den givne Function af $ (eller /•) forandres ved

den under Formlerne anførte Substitution til en

Function af C, og Problemet kan da bringes paa For-

men I

:

r(m yiO dC"^ ^ FiO, som giver /,0 = -^^ \-^-^~[
'

idel Differentiationen og Bestemmelsen af Comple-

mentet (p\m, C

—

a) ske efter de i Art. 2 anførte Reg-
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ler. Naar en Løsning skal være mulig, maa man have

Ex. 1. Fig. 2. Elementet cfsaf den uendelige reile Linie MM'

Fig. 2.

ds

M

udøver paa Punktet P, i Afstanden PA =- ~ fra MM'^ en Tiltrækning

<p{x] sin 8 . ds -— ^{x) .-^ . clYx'^ — <?*=<? i^' — ^')~~- f^oc) dx,

idel X er Elementets Afstand fra P, og d den Vinkel, som x

danner med ds, eller med s, der regnes fra A. Denne Til-

trækning staaer lodret paa Planet PMM\ og Summen af alle

disse Tiltrækninger, eller Uesultanten af hele Liniens Tiltrækning

antages at være en given Function H[^] af Afstanden PA^-=q.

Man skal da finde (p af

t-)~(p{x)dx= H(^)

s

Integralet heri bringes paa Formen (C)', naar Ligningen
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muliipliceres med — -—;

, og man faaer da, ifølge (C)',

Naar denne Liening divideres med —^ og deroaa diffe-

renlieres med Index .!, faaer man, ved efter DifTerentialionen at

sætte -5- i Stedet for r,

hvorved c er bestemt; men, naar en Løsning skal være mulig,

maa man have —^,_ —I '. // ( 1 -^ j =0 for ^-- O, eller

—-„— =0 for c = X .

Man kunde derfor, naar // > O, f. lix. have H<^i = i . c^"",

som, idet Z/lC~^i bliver = 2' C^^~ ^, giver

G? ICC) = -7^ '—^ ^
.
—

For Virkningen af en Magnetpol paa en elektrisk Strøm haves

E\$) = — , allsaa p = 2, og

Ex. 2. Fig. 3. Rummet til Høire for Planet AOA er

fyldt med en Masse, hvis Dimensioner kunne betragtes som

uendelige. Forsøg have vist, at et materielt l'unkt P i Af-

standen PO =: p fra Begrænsningsplanet bliver tiltrukket (fra-

stødt) rned en Kraft = F\o\. Tætheden af Massen er overalt
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=-= hx'\, idel .r (.-r Afstanden fra el Punkl A^ i Massen lil Per-

pendikulæren POM fra P paa Planel AOA. Der spørges om

Tiltrækningen (eller Fraslødningen) (p[r) mellem P og en Masse-

Fie. 3.

enhed N i Afstanden /• fra P, idet Tillrækningen (Frastødningen)

overalt foregaaer i Retning af Afstanden mellem Masserne og

er proportional med disse.

Igjennem N lægges el Plan NMN -^ POM. Omkring M
som Centrum med MN = x som Radius beskrives i Planet en

Cirkel, der betragtes som Basis for en Cylinder, hvis Axe falder

i POM, og hvis Høide er MM' == NN' == d^. Udenom denne

Cylinderflade føres en anden med Radius {x + dx] og med

samme Axe og samme Høide d^. Alle Punkter i den mellem

de to Cylinderflader beliggende Ring ville have samme Tæthed
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/i-.r" og samme Afstand 7- fra P. Da Ringens V'olnmen er

= '2r:x . d$ . dx, bliver Summen af Tiltrækningerne af alle Masse-

elementerne i Kingen -= 27:k . c(r) .
j""^^

. J^ . dx, og allsaa

Composanten deraf, parallel med POM

,

= 27:k . — .(fir) . x''+^ . d$ . dx, idel i\l/ = f Virkningen af
r '

den hele Masse er altsaa

som, naar man sætter

+ x-

2 Tik \ f/(^) (ff = /'(^l

/O

Ved Differentiation af denne Ligning med Hensyn til ^/> bliver

fip} bestemt, og, naar man derpaa indsætter /(^) i den næst-

sidste Ligning, faaer man

{
Naar n er > — 2, vil Integralet heri være af Formen (Z)|,

som, idel m = n -^ 2, p = 2 og ^ = 1, giver

('+f) ('+f)

rO+i)CMi) .,>+f ^ )-0+i)f Hri) ^,!+^

2-"^ Jr '
^

2c' J ^

'

'ink



118

n

2C^
Naar mau multiplicerer denne sidste Ligning med , _^,

r('+T)'
differentierer med Index (l + -^J og derpaa forandrer ^ ^

-;^, faaer man
r-

hvorved (p(r] er bestemt; men, naar en Løsning skal være

mulig, maa man have

n + l

^ ' ^'^^
'^ = C^' i^'(C~^) = for C= O, eller

—'— = O for P
P

Man kunde altsaa f. Ex., naar ^>0, have

F{p] = -jzTz + C, som giver

;,-2 rfi + 4^ + 4
'"*"

""' r(.+|).r(f)^"""^

Havde man givet Fip) ^ A .lp + 6', vilde man faae

<P^r) = ---Tr -i^.

Ex. 3. Fig. 4. De forskjellige Elementer ds af en uen-

delig ret Linie AB udøve paa Elementerne ds' af en endelig

ret Linie A'B', som er r^ AB og har en Længde ^'-S' = /, en

Virkning, hvis Retning gaaer efter r (Afstanden mellem ds og

c?6'), og som er =

^ (ri . ( I 4- (^— 1 ) cos -d) ds . ds',

idet O er Vinklen mellem r og de 2 parallele rette Linier.

Til Bestemmelsen af den ubekjendle Function <p tjener, at Re-
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i .1
sultanlen af alle disse Virkninger kan udtrykkes ved -— , idel i

er en Constanl og c Afstanden mellem AB og A'B'.

Fig. 4.

ds' \j

Da Resuilanlen er Summen af de enkelte Virkningers Com-

posanter, perpendiculære paa de 2 parallele Linier, maa man

altsaa have

»Jo V~

' \ <p {}•) . ( I 4- (Å— 1 ) C05 -^) sin 6 . ds
i. I

Sættes s — s'= x, ds = dx, haves ifølge Figuren

r = \ p + x"^, cos -d == -zu-^—i , &in 6=
q- -i- X- v^-+.

som, indsatte i ovenstaaende Ligning, give — efteraf Integra-

lionen med Hensyn til s' er bleven udført —
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De heri forekommende Integraler ere af Formen (Z>), som,

naar man sætter

<p{V~} ,
<p{V~t)

'^^.^'- = ^,(0 og 't^^^^^(t) giver

V t ti

f^ + .V. = -^-^ Cl^.fl =f Kf rø<-:

idet ^ == C~'^- ^^aar disse Udtryii indføres i den ovenslaaende

9
Ligning, og denne derpa;i multipliceres med —^^^r-:^, faaes, idet

2$- 2
^'

^(v|)^c^-'^' tKVt)^^-,^^^

som, naar man sætter \— ^ [ y-^) dC^ = m, reduceres til

du k— 1 *'
p.

'

der ved Integration giver

Ved Didferenlialion med Index | erholdes da endelig heraf
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men, naar en Løsning skal være mulig, maa man, ifølge (;-),

have lim (— = s 4- 6'. s~ ' ^'

I
= C . lim .

£~ i
^' = O, s a

a

at man, naar k er >0, maa tage 0=0. Man vil derfor

ved at udføre Differentiationen med Index | og sætte

3

1

1

for A; > O erholde wir] = ^ , . ^ ,
. -j

Og for Å; < O erholde ^H = 2WT2)'> ' " * -"*

hvori K er en arbitrær Constant.

— f ^ • pi

Ex. 4. Fig. 4. De materielle Elementer ds af den uen-

dehge rette Linie AB udøve paa Elementerne ds' af den mate-

rielle, med AB parallele, rette Linie A'B\ hvis Længde er = /,

en Tiltrækning (Frastødning), som foregaaer i Retningen af og

afhænger af Afstanden r mellem Elementerne ds og ds' og er

proportional med disses Masser. Tætheden i AB er = 1 og i

A'B'= F{s')^ idet Fer en bekjendt Function. Tiltrækningen

mellem ds og ds' er altsaa =^<p[r) . ds . F{s')ds'. — Hvorledes

bestemmes ^, naar Iagttagelser have givet, at den ind-

byrdes Paavirkning af de to rette Linier AB og A'B' er =

H($) . \F(s')ds', idetfi(c) er en bekjendt Function af Liniernes

indbyrdes Afstand f, og Vi^fs'jrfs' er Massen af Linien A'B'?

Man faaer

al /^* ril

2 \ F(s') ds' . \ f^ ds = H(z).\ F(s') ds', eller

Overs, over d. K. D. Videask. Selik. forb. 1876.
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'T7-^r-j;:z^ dx = —.
, som, ifølge Formlen (Z>), giver

r3
2
Fc^5]!.(v|)^c^^ic^«(v;)

hvoraf man ved Multiplication med -tj- C ' og Differenlialion

med Index | faaer

1,(KT^ = .,„..^

Herved er ^r(r) bestemt, idet man dog maa have
B(Vi)

S-1

ni$)
y^ . Hiy-^] =0 for C= O, eller -^ = Oforc= *. Man

kunde derfor f. Ex., naar jj>0, have

H($}=^ Ai^-'', som vilde give ^(r)==—

=

V" r{i)
r"

Ex. 5. Fig. 5. Efter hvilken Function (p\p) af Afstanden

p bliver et materielt Punkt M tiltrukket af Punkterne i et Plan,

Fis. 5.
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naar det er givet, at Hesiiltanten af Tiltrækningerne af iille de

Punkler, der ligge indenfor en Cirkel, gaaende igjennem M, er

en given Funclion n(r) af Cirklens Diameter r.

Igjennem J/ drages en ret Linie MP og 2 Cirkler, der

begge tangere MP\ M. Naar disse Cirklers Diametre ere hen-

holdsvis r og [r-^dr)^ vil det imellem de 2 Cirkelperipherier

beliggende Areal paa Punktet M udøve en Tiltrækning

E(r-\-dr\ — H(r] = H'{r] . dr

Naar M tages til Pol og MP til Polaxe, vil den første Cir-

kels Ligning være

p^r sin d

saa at Arealet af det uendeligt lille Fladeelement, som inde-

sluttes af de 2 Cirkler og af 2 radii vectores, dragne henholdsvis

under Vinklerne ^ og [O -}- dO) med MP, vil være

p dd . — dr =^ r sin d dd . sin 6 dr = r sin ^0 . dO . dr
' dr

Den Tiltrækning, som de indenfor delte Areal beliggende Punkler

udøve paa M, vil allsaa være = rsin-d.dd.dr.^ip)^ og

denne Tiltræknings Composant -:- PM bliver

r sin^d . (p\r sin d) . dO . dr

Tiltrækningen af hele det imellem de 2 Cirkelperipherier

beliggende Areal er allsaa

r2dr \r sin ^d . <p [r sin 6) . dO= H'{r] . dr

Det heri forekommende Integral bringes paa Formen [G)

hvori m =^
I og c = 0, naar man mulliplicerer Ligningen med

oV
rr-j-. Man faaer da ifølge [G)
'Zar

9*
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it

\ (r sin d)\<f (r sin 8] . dØ= \(p ^
[r sin 6] dO =

»^0 Jo
(J-) (i)

2f
^^i^ <! = ?14'

^ c^ (|/T) d:' = j cs'd'T)

Differentiation med Index |^ giver derpaa

1 j^^.c^'d'T)

VtT ( <2 j;= ^.

hvorved cr(/>) er bestemt; men, naar en Løsning skal være

mulig, maa man have ^^

—

,
_

'^

- = C' ^'(l'C) ='^ for '= O,

"9

eller r^H'{r) = for ?• =- 0. Man kunde derfor, naar p > O,

have

n(r]= C ->r ArP-^^ som giver

/P + 1\

Er ^(r) :^-= ^r, o; Tiltrækningen proportional med Cirklens Dia-

meter, bliver altsaa, idet 7^ = 3,

^
IA 1

<p[r)= .
—

'
t: p

o: omvendt proportional med Afstanden.

hv H (r) = A r"-
^ o: Tiltrækningen proportional med Cirklens

Areal, bliver, idet /> = 4
,

altsaa constant, uafhængig af r, hvilket kunde forudses.

Er E{r) = B.lr+C, bliver, idet ;/7'(ri = BCs

<f {p) =},B. --
• p-

allsaa omvendt proportional med Afstandens Qvadrat.



125

Hvis man i Stedet for en liel Cirkel havde havt en af

dennes Diameter afhængig Del af Cirklens Areal, indesluttet

mellem de 2 radii vectorea til 6 = arc isin = — I og ^ ^

;r — arc (sin -^ — j , og Tillrækningen af dette Areal var givet

= i7(r), maatte det Integral, som udtrykker don halve Tiltræk-

træknings Composant _i_ PM af Arealet mellem de 2 Cirkel-

peripherier, have været taget mellem (irændserne arc i sin --= — I

Og— i Stedet for mellem O og — , fivorved Formlen [G] med

c- i Stedet for O vilde være kommen til Anvendelse. Betin-

gelsen for Opgavens Løsning vilde da have været

(c? _(_ g) H'iVc^ + e)
lim 1^—

^

=0, saa at man, naar />>0, kunde

have r^H'{r) = A(r^ — c-i^~i, som vilde give ^{p) =

-n= ^-^ — —
:: , idet Differentiationen med Index h

Vn rip) p-

udføres med Hensyn til (C— c-).

Art. 5 . Integration af lineære Øifferentialligninger af hrilkeu-

somhelst (brudden) Orden. Anvendelser.

I 1ste Hovedafsnits \ II har jeg som et Exempel paa Inte-

gration af lineære Differentialligninger af brudden Orden be-

handlet den lineære Ligniug

og fremstillet dens fuldstændige Integral.

Integrationen af III udførtes ved at sætte

i'=x

y = xt I Ai-x'f
<'=0

og man fandt da det fuldstændige Integral at være
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y = X"'-^ I Cr'X-'-'. I _'- a;''('n-h«)

r'= j'= ^r'

idel ) III'

yii'm -\- i'n — r')

og -^0, der forbliver arbitrær ved enhver Værdi af r'

^

O, 1, 2, ... w , er betegnet ved Cr'

Er m = — n, faaer man

idet q er Rod i Ligningen »
jl|,

som for m ^ -f- m' antager den simplere Form —=J = — a.

Den Række, der fremstiller det fuldstændige Integral for

n^ — m, vil, naar m er positiv hel, =^ni', antage en simplere

Form, idet r' da ikkun faaer Værdierne O, 1, 2, ... (w' — 1); men

Rækken vil ogsaa ved specielle Værdier af n kunne antage en

simplere Form, eller vel endog for specielle Værdier af r' kunne

summeres under endelig Form. Man vil saaledes Qnde , at,

naar m^\ og w = — 1, bliver Rækken for ?•' = O reduceret til

y= Ccc~2 e'

som altsaa er et particulært Integral i

.1

dx'i ^

Dette Resultat kunde man være kommet lettere til; thi

Ligningen er en speciel Form af

—
-
= —-— y e

som, ifølge (d) i Art. 1, har det particulære Integral

y^C{x — af-^ e" i=^
; (p>Q) {e)'

Ligeledes faaes af Formlen (/9) et particulært Integral af
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y

at være

C "

u= e -r-a: (d > Ol
^ (aj-ar' + ^+t

I rormleme (s) og (O vil høire Side af Ligningen kunne

have dobbelt Tegn (+ ), naar // er en ægle Brøk med lige

Nævner.

Mere almindeligt kan man af Ligningen

d'" y //"

hvori m er et hvilketsomhelst positivt, eller negativt Tal, slutte,

at et particulært Integral ymaa kunne tænkes at have

Formen 9^(— w, aj— a) == (a; — a,'"-* 2'(?r'(a; — a)"'" med be-

, .
d"" y

stemte Værdier for Con stan terne ;
thi -^-^ maa da enten

dx"*

være = O, eller alene indeholde Led af Complementet ^,(w,a

—

x)

k= [x — ar'"-^IKr-(x— o)-'"', medens :^y^=
[X— a)''"»

pm
(aj— a)-"'-* ZCr-[x — ar"' bliver af samme Form. Saaledes

p_ (

—

h"'
vil f. Ex. 7?j = i give y=Ce x-a^=Ctx— aV'^ 2J

, ,
(ar— a)-''

;

[r'J

p__

m= — 1 give y = C[x— a)-^~^e x-a. Forøvrigt er det af

Hr. Professor Steens Undersøgelser bekjendt, at Ligningen for

m positiv hel, = rr«', er fuldstændigt integreret ved

y= Z Cf{X — aV'-^e x-a

idet as' er een af de ?«' Rødder af Enheden.

Dette Resultat kan let udledes af den fundne fuldstændige

Integration af III, som for m=m' og n = — 2m' bliver

d"*'y
ax' -2m'

y (^)
dx"*'

1 //«' li'

Sæltes a = — p'"' , altsaa ;? = 1 »»'
]/— a-= a,-. V— a ,

faaes

det almindelige particulære Integral



128

''—'^ A I 1

y=CVa;'»'-* I 7^ ...,. , idel

hvoraf man finder

saa at det almindelige parliculaere Integral bliver

v=GV-a:'"'-i 2" ^-r
^

— — , idet r'==--0, I, 2,...(w'-l).

Heraf kan man danne et nyt parliculærl Integral ved at sætte

C^,= C, = Oj = . . . = C'ot'-i = K,- og summere disse m' Inte-

graler. Derved faaes
m'

r'= 00 I / n \r' ««' V— a

r'= O In \ X )

Og det fuldstændige Integral
m'

s'= m' O-s' V*

—

a

y = CC'"' - * I Kg. e X [TjY
3' =i

1

hvori altsaa a,, a^, . .. Um' ere de m' Værdier af 1'"'.

Naar {m -{- n) i III er =— ^', (negativ hel), og m
ikke = w' </>'+ r', giver IIIM,;= + X

; men man vil da kunne

forandre Fortegnet for (m -\- ii) og m ved at sætte ;3—^^=z og

Naar [m ^- n)= p\ o: positiv hel, vil III' ikkun kunne

give jj' parlicuiære Integraler, svarende lil r' =^ O, 1, 2, ... {/>'— 1);

Ihi r''>^p' vilde give ^,-= + 00. Man vil dog i delte Tilfælde

let af III' kunne slutte sig iil en almindeligere Form for Inte-

gralet, hvorved der til enhver af de /y' Værdier O, 1,2, ...(j9'— 1)

af t' \'\\ svare el parliculærl Inlegral med 2 arbitrære Con-

stanter CV- og Cv, saa al Summen af disse p' particulære Inte-

graler giver el Integral med 2p' arbitrære Constanter.

Sættes nemlig i III, der antager Formen
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li"' II

lil.a

y_a.-.-i 2' ic-^' CVx-'''4- 2' ^. V"' + /x 2 B x">

l'aaes, ifølge (6) og (10), af det almindelige particulære Integral

,'=0 ''
T-U'/?'— r')

,-^0 •' ySi'y'— r'\ \ y\m-^i'p'—r'\ r(i'p'-r')J

og

{1=0 ' i'= o

1 den ved Summen af disse 2 Ligninger, ifølge den første

III. a, dannede Betingelse, vil, naar m ikke er positiv hel, eller

negativ hel, CoefQcienten til x-p' være =0. Dernæst give

Coelficienterne til x\ til x''p' Ix og x''p' henholdsvis Betingel-

serne

eller, ifølge (11) i g 8

^<:'>^_a r(i'P'-r') bZ og

.('') \y{i'p' - r') .C)

^(?n + ^ /^ — T
)

III', a

(r'j / ;''(?/i + z>'— r')
_^ x'[i-p'—r') \

_

^(O
^,,

^

'' \;'(m + t'/?'— r') yii'p'— r')/

'

hvorved alle Coefficienterne Å^p og BJ!"^ haves udtrykte ved de

2 arbitrære Conslanter CV og C'V- Sættes 6V = 0, falder Inte-

gralet sammen med III'. I de foranstaaende Formler kan p'

ikke være = 0; men ved denne Værdi af p' haves det i III"

angivne Integral.
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Naar m = in' (o: positiv hel), og p' > m', vil III' give

del fuldstændige Integral af III, hvori n -^ — m' -\- p'

.

Naar r/i = m', og p' <vi' — 1, faaes Integralet af III. a;

men Betingelsen r' <.
p' — \ er da ikke tilstrækkelig; thi, for

al Coefficienten til x-''' i delte Tilfælde skal kunne blive = O,

maa man have r' < w' — 1 — p'.

Man maa altså a, naar m = ni', og p' < m' — 1 , have

r'<p' — I, eller r'<Cm' — 1 — p', eftersom m'^ 2 p'. Form-

lerne III', a antage da, ifølge Formlen (3)' i § 8, Formen

' ~ '^ [r'][m'-l-r'p'''

III", a
[m' -\-i'p'— 1 — r'\ '-^ "»

/P_ ^ (i>'-l-r-| ^^(r-) _
\m'-\-i'p'— 1

—

r'\
''""'

B \ S —r~ ; ^1 = 6V

Naar m'=^1p'^ falde de 2 høiere Grænseværdier for /•'

sammen, saa at r' ligesom i det almindelige Tilfælde III', a,

altid kan have de p' Værdier af 0,1,2, ... (/>' — !). Ligningen

^4-«^-'"y = Ill.b

vil derfor være fuldstændigt integreret ved

y= x^P'-^ 2' a:-''lCr.x-P'-\- I A.. x''P'-\-lx£ ^i.x''"
r'= \ j'= ' ('=0

n(^')_ (-«)''^^ '-^HPjI-^'U \iipk
\^'^\)p'.\.r'][{i' + ->)p'-\-r'\' \r']

'' ^"* "^

(r')_ K'p'-l-r'l (ro j.ir'>''=\^'-' 1
.

(r')

som giver en i Almindelighed meget stærkt convergerende Række.

Den arbitrære Conslant 6'p'_i er Værdien af y for o; = 0.

En lineær Differentialligning af brudden Orden

af Formen
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fim: I
jj

vil ofte kunne integreres ved den i g 11 til Integra-

tionen af III anvendte l-'remgangsmaade, altså a ved

at sætte
i'=oo

y= (0?+ c)» 2' Ai'ix H- cY'f
,

hvillten Substitution navnlig in vil være anvendelig,

naar Ligningens Led Runno deles i 2 Grupper, saa-

ledes beskafne, at(rt,. — rw,-) er constant i hverGruppe

for sig. Selvfolgelig ville specielle Værdier af Potensexpo-

nenter og Differenlialionsindices kunne fordre, at Ligningen

først transformeres ved en Forandring af Forlegnet for dens

Orden (se Slutningen af g 11), eller de ville kunne bevirke, at

Integralionsmelhoden ikkun fører til partielle Integraler, Det

sidste Tilfælde viser sig f. Ex. ved Integrationen af Ligningen (i)

i det følgende Ex. 2.

Naar (/?,- — t??,-) er =/i, o: constant i alle Led af IV, vil

Ligningen, efter Division med (x -}- c)", antage Formen

> V

af hvilken Ligning Ligningen III for w = — m vil være en spe-

ciel Form. Den oven anførte Substitution giver da ogsaa for

V Integralet

y = 2:Ag(X'i-c)'>

idet de forskjellige Værdier af q erholdes^

som Rødder i Ligningen

^o,i< —r,—i

r{\-hg)( ^ + ^
^-...'l
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som i Almindelighed maa løses ved Hjælp at Formlerne (3) oj;

(4), eller (4)' i Forbindelse med Tabellerne over F Funclionen.

Herved vil man dog i Regien kun kuone vente at bestemme de

reelle Rødder; men, naar w.-^ + m',-, o: naar Ordenen af

Ligningen er positiv, eller negativ hel, antager den

anden Ligning V', ifølge (3), den simplere Form

la, T =0,

saa at, naar man betegner det største af Tallene i«',-

ved ?/i', q bliver Rod i en algebraisk Ligning af Gra-

den »i'.

Dette Resultat er bekjendt for m, = -h w',-, id( t Ligningen

til Bestemmelsen af 5, ifølge (2), bliver

Ia,q[q -_
1 ) (^ _ 2) . . . (^ - [m', — 1)) = O,

og Integrationen af V ved V' frembyder saaledes en ret mærkelig

Generalisation af den Integration, som er bekjendt, naar Ordenen

af V er positiv hel.

.Naar Ordenen af V er negativ hel, rø,- == — m',-, bliver q

bestemt ved

Ex. 1. Kig. 6. Et materielt Punkt M (i de retvinklede

Coordinaters Begyndelsespunkt) bliver paavirkel af Elementerne nn'

i en materiel uendelig ret Linie CD^ parallel med y Axen og i en

Afstand ^ til Venstre af denne, samt af Elementerne mm' i en,

i Retning af B uendelig, ret Linie AB, beliggende i x Axen og

med sil Endepunkt A i Afstanden MA = ^ til Hoire af Begyn-

delsespunktet. Efter hvilken Funclion if[r] af Afstanden r maa

Tiltrækningen (frastødningen) virke, naar Forsøg have givet, at

Forholdet mellem Virkningerne af CD og AB er = ^, 0: con-

stant, uafhængigt af ^?
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Pig 6.

D
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Venstre Side af denne Ligning kan — paa samme Maade

som i Ex. 3 i Art. 4 — bringes paa Formen (D), og man faaer

da, idet C= :r2,2 =— , dx= — ^z~^dz,

2
c'Up(v;)<'-|^c!\^(\/i)..-*</.

Naar man differentierer denne Ligning med Bensyn til C

og sætter

faaer man

r — = C 2 M=

som er af Formen V, eller af Formen III for w = — m = — \.

Ligningen vil derfor være integreret ved

"=^^(V-^)=-^c.C', eller

'Q

idet q maa bestemmes som Rod i Ligningen

r(? + l) 21/^ 27-(i)

som i Almindelighed maa løses ved Hjælp af Formlerne (3) og

(4), eller (4)' i Forbindelse med Tabellerne over r" Functionen.

En enkelt reel Rod i Ligningen vil dog ofte, ved specielle Vær-

dier af Forholdet k mellem Virkningerne af CD og AB, kunne

umiddelbart ses. Saaledes vil
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Q
k^ 2 give ? -= O og (p[r) = —

Q
k^Tt " q= \ » f (^) =^

^

Q

Ex. 2. Fig. 6. Punktet M paavirkes ligesom i det fore-

gaaende Exempel af Linierne CZ> og yli5; men Forholdet mellem

Virkningerne af CD og AB er fundet at være = Å^.

Loven (p[r) for de moleculære Paavirkninger bliver da at

bestemme af

f^^£±£ldy=.-lk\<p{x)dx

som giver

t/o Vo

Sættes

i^(Vy]=« og 777==-«^ry ^j — 2]/-

faaes ved Differentiation med Hensyn til C

'i
^t\'''^^'' ^ i

\l^<^ + «M = (^)

som, naar man sætter

bringes paa den simplere Form
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^^C + T^ + '-rfcl""
W

som er af Formen IV og bestaaer af 2 Grupper af Led , hver

med sin constante Værdi for (/?,- — m,-). Ligningen skulde alt-

saa kunne fuldstændigt integreres paa samme Maade som III,

altsaa ved at sætte

•'=0

men, naar man forsøger denne Integrationsmethode, vil man

støde paa særegne Vanskeligheder, begrundede i Ligningens

specielle Værdier for Potensexponenter og Differentiationsindices,

saa at det kun vil lykkes at finde particulære Integraler i Lig-

ningen. Omendskjøndt disse Integraler kunde findes paa en

noget lettere Maade, vil jeg, for at vise den methodiske Frem-

gaogsmaade ved Integralionen af IV, foretrække først at anvende

den. Melhodens Anvendelse i dette Tilfælde vil desuden i flere

Henseender være meget oplysende, idet den f. Ex. viser, hvor-

ledes en Række af lignende Form som III' kan beregnes ogsaa

for r' = cx3, og Rækken vendes om, saaledes at A^ bliver

til A„-

Ved Differentiation efter (5) af det ovenstaaende Udtryk for

V og ved dets Indsættelse i (c) finder man da

''Tig + i'p + i) A, C""+ a
''? r(g +y+ |) ^^., ^,,-1 _o

Naar man heraf skal kunne finde et fuldstændigt Inte-

gral, maa man sætte

^|±|^.-0, i'p-i^{i'-l)p og

hvilke 3 Betingelser give

y = — i — r', idet r' = 0, 1, 2, ...oo,

/> = ! og
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Naar man vil benytte ^x) til at udtrykke alle Coefficienlerne

ved -^0, da linder man forst for i' = I

hvornæst ixi giver

saa at man faaer ^, = yl^ = J. = ... = 0.

Den første (d: i' = 1) Betingelse (z), eller

(-r')A,+a'^^ rA,=0
ril— »)

kan dog, naar A^ skal være =0, ikke lilfredsslilles ved nogen

anden endelig Værdi af ?•' end O, og denne Værdi fur r' vil,

ifølge (x)', give .4, = O, ^^-=0, ..., saa at r' = O giver det

partic ulære Integral

v=^A,r^

Hvis man vilde udtrykke alle Coefficienterne ved Aor' = G,

vilde (x) for i' = 2?
' give

y{_ 1)

Azr'-i = — a -^ Azr' = o

hvornæst man af ix)' vilde faae

^2^-1 = ^2r'-3 = ^2r'-D = . . . = ^ ,
-= O

Man kan derfor sætte i' = 2(r' — *'), som, da r' maa være

uendelig, giver

i'= r' »'=0

Ved i [xi' at sætte i' = 2 ir' — s') tinder man

Overs, over d. K. D. VUeosk. Selak. Forb. 1»76. iO
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som giver

-^2tr'-l) —y- ^ ^2(r'-2) = —^p- ^12 (r'-l) ."^ O, . .

og altsaa

4'= o \S'\ ,'=0 [«] V C/

Til r'==0 og r'=<x> svare altsaa henholdsvis 2 particu-

lære Integraler

V = Ci^~2 og u= C Q~^ e C (t)'

M skal dernæst, i Overensstemmelse med Reglerne i Art. 2, be-

stemmes af

saa at man, ifølge (^), naar en Løsning skal være muh'g, maa

have —;

—

- = vC' = O for C=0. Uenne Betingelse viser, at

det første particulære Integral i (:)' ikke kan bruges til Bestem-

melsen af u\ det 2det particulære Integral, eller

giver derimod, ifølge 1/9), eller I, II og II a, eller I' og II',

M = + CaC~^ e C

Naar man indsætter Værdierne for u og \udC^^ = v i {&),

finder man, at u maa tages med det nederste Fortegn ; men ved

Bestemmelsen af (p bliver Hensynet til Fortegnet uden Betyd-

ning, da man, med en forandret Betegnelse for den arbitrære

Constant, kan sætte

1 / T\ - — --ti

som giver den søgte Tiltrækningslov
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(p(r) = Kr . e
•»"

Da Integrationsmethoden imidlerlid ikke i delle Tilfælde har

ført til et fuldstændigt Integral for («), er der en Mulighed

for, at der gives andre particulære Integraler end det sidste (t)',

som tilfredsstille Betingelsen v^'=0 for C = O, og som derfor

vilde kunne bruges til Bestemmelsen af u og <p.

Liouville, der har forsøgt Losningen af Problemet for^ = l,

angiver — uden nærmere at gaae ind paa Fremstillingen af

den af ham fulgte Fremgangsmaade — som Resultat el parli-

culært Integral af en Liouvillesk DillerentialligDing af brudden

Orden og af Formen Hl. Som parliculært Integral af denne

Ligning er Resultatet rigtigt; men det kan ikke bruges til Be-

stemmelsen af (p\ thi det viser sig let for k=i at maatte

medføre

— a' r*

<p(r) = r \a- ^t^ da

som med de her brugte Betegnelser giver

u = :-!> Y ^ da

Da dette er en speciel Form af

\f{a)e :

vil man ved Hjælp af (/9), eller af Formlen II. b i Art. 2 let

kunne undersøge, om et Integral af denne Form for specielle

Functionsformer / og specielle Værdier af /^ og c vil kunne til-

fredsstille (^). Man finder da

»A

\udCi \M(iC^ = + ir~M^-^^^ e ' ^« 0^

10'
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som, indsatte tilligemed Værdien for u i (^), give

C" ^ r' ^
± \ af{a) e : da -}- a \f{a) e C da =^ O

ra \f{a)

der ikke vil kunne tilfredsstilles ved /(a) = a- e^?^, c = O og

b =- CC , men maa fordre « = ip o, som, idet åaf{a]da bliver

= Å", giver det allerede fundne particulære Integral, den sidste

Formel (c)'.

Delte particulære Integral vilde man være kommen noget

lettere til, hvis man fra Begyndelsen af havde villet give Af-

kald paa Muligheden af at Qnde et fuldstændigt Integral; thi

man vilde da have kunnet sætte

(?+ J)^„ =--0, (i' ^ \)p^i'p— }, og

(? + (^' + !);>+ é) ^.+, 4- « ?1|^±^^ ^.- = O,
riq + t'p+h

hvilke 3 Betingelser give

? = — I , it? = — i og

som viser, at man maa have A^ --^ A^ = A^ = ...=- 0. Sættes

derfor i' =- 2s', A^,- = Bs>, faaes, ved i ovenslaaende Ligning at

forandre i' til {i'— j) = (2s'— 1),

^- -- "" ,'"'"!?„ «.-. - ^''' «^" -B. - [^; (- "V'
Y{—s'-^\) Y[o) [s'j

hvorved Formlen (12) i g 8 er bleven benyttet. Man har altsaa

s'^Q j' = l«'J \ C/
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som giver del tidligere fundne parliciilære Integral («)'

Art. G. lutegratioii af den lineære DifTerentialligiiing

(ax'-\-bx + c)-^ + [b,x + c^)-^^ c^y = F[x) VI

Denne Ligning er for i''(a-) = O behandlet af Liouville; men

hans complementære Function (se Forordet til Isle IJoved-

afsnil) vil her let give og har givet Anledning til Feillagelser,

som i en Anm. i Slutningen af denne Art. ville blive nærmere

omtalte.

Naar Ligningen VI difTerentieres , efter Formlen (8) i \ 6,

med Index m, faaer man, ved i (8) i Stedet f^[x) efter Haanden

d^ y dii ...
at sætte —-^ , -j- og y, Lignmgen

,

'

d"* y d"* F(x)
^{rn{m-\)a^mb,-^c,)-^ = -j^^

d"* u
Ved at bestemme m saaledes, at Coefficienlen til ,

'

dx""

bliver = O, altsaa ved at sætte

a— b,±]/{a— b,f—kac.
m.

VII

eller, naara==0, m = —
j^

samt

__^=.,, eller3/=^^=^+^(-/«-l,a:)

reduceres Ligningen til

dz d'" Fix]
{ax''--\-bx-^c) — +((2»ja-f^Ju; + w^»4-c,)z=-j-^^ VIII
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hvori man enten kan tage m = m^, eller 7n==7«2, eller, hvis

<i = O, 7)1 = — 7^, Og deraf bestemme z, som derpaa, med den
"

1

for m anvendte Værdi, giver

d-'"-^z , , ,
d-"'-^z

,

''%^
r,

dy d-'^ z ,

^'='^
^

dx dx-"" r'=0

af hvilke 2 Ligninger det (s. g 3, Punkt 3 og 4) undertiden vil

være ^et, naar y^ og \-i-] ikke ere uendelige, at bestemme

Constanterne Cr- og den i z indgaaede Constant K

saaledes, at a-^ O giver y^=\j^ og -^ = (

-^ j
.

I Almindelighed maa dog og kunne altid disse

Constanter bestemmes derved, at man indsætter Ud-
7 JO

trykkene for ?/, ^ og -i-| , udledede af IX, i VI, hvor-

ved da ikkun 2 af Constanterne kunne forblive arbi-

trære.

Constanterne ville i Reglen altid blive lettest

bestemte, naar Differentiationen , _^_^ i IX er fore-

d~"'~^ z
tagen saaledes, at -, r er holdt fuldstændigt fri

for Led af Complementet, saa at alle Led af denne Form,

forekommende i IX, alene ville findes i x"" 2" Cr'X~'''. Dette
r'=0

vil, som bekjendt, kunne opnaaes ved, at , _^_i beregnes

enten efter Formlerne (5), (5)', (9), (10), eller efter ((6)) eller

((?)) med en vis bestemt lavere Grændse a, som, naar man

betegner z \eåf(x), gjør lim ef{a -{- e) = 0, derved at Potens-

exponenterne i Rækken for /(a + e) efter Potenser af e = a;—<a

ere > — 1 . Naar Potensexponenterne i Rækken for z efter Potenser

af £c ere > — 1, bliver altsaa den lavere Grændse af Integralet

i ((6)) og ((?)) a=0. Ihvorvel det Iheoretisk set ikke er
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absolut iiødventli^l, ville vi derfor i del Følgende gaae

Ild fra den Forudsæ tn i ni,', at -; r i IX er holdt fri

for Led af Completnentet, som altsaa alene findes i

r'=oo

r'= o

Skulde VII gjøre m imaginær, vil der i IX indgaae Func-

tioner af Formen yi^-^^V— 1), hvis numeriske Beregning er

angiven i § 1; men meget ofte — som i det følgende Ex. 1 —
ville disse Functioner optræde som Factorer til Constanten K^

med hvilken de da kunne sammensmeltes, saa at deres Bereg-

ning bliver overflødig.

Den anførte Fremgangsmaade ved Integrationen af VI er

den almindelige og altid rigtige, som svarer til alle Tilfælde,

med Undtagelse af det, i hvilket a og h^ ere samtidigt ^= 0.

Ofte vil man dog kunne erholde et particulært Inte-

d-m-i
gral 3/

=
, _^_^ ved at forudsætte Complementet

(p[
— m — l,a;)==0; men Rigtigheden heraf maa altid

prøves ved Indsættelse i VI. Paa samme Maade vil, naar

m har 2 Værdier m^ og m^, Bestemmelsen af det fuldstændige

Integral ofte kunne ske paa en anden (i Virkeligheden dog

sjeldent simplere) Maade, naar man forudsætter, at ^,(-m,-l,a;)

= O og ^^l— Wj — I, a;) = O i IX ville give de particulære Inte-

graler , ^m^-i ^S , -m-i °o a'tsaa det fuldstændige Integral

y = ^ -i- + -^ -7 IX'

idet 2, og Zj ere henholdsvis bestemte af VIII for m = m, og

m = m^.

En Sammenstilling af IX med IX' viser imidlertid, at den

sidste Formel ikkun da vil kunne give et Integral,
^—m2—

1

naar —. ^^ er af Formen c^, (

—

m, — I, x), eller

^—»»1—1 2— —'- er af Formen éJ — n}—\,x). Selv da vil det
dx~"* ^^
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tigheden af IX'. Naar man vil benytte det i alle Til-

fælde gjældende i IX frems tillede Integral, er man vel,

som foran anført, ogsaa i Almindelighed nødt til at forelage en

Indsættelse i VI for at faae Conslanterne bestemt; men denne

Indsættelse vil altid føre til Maalet, i hvert Fald til et particu-

lært Integral, hvorimod det er muligt, at Indsættelsen i VI af

IX' vil vise, at denne sidste Formel ikke giver noget Integral.

Liouville, der som sagt har behandlet VI for F(x)=0,

kommer til et fuldstændigt Integral af samme Form som IX',

naar man i denne Formel ombytter min Differentiation med

Liouvilles; men han bemærker selv om dette liesullat, at det

ikke nødvendigvis i alle Tilfælde er rigtigt, men fordrer en

Prøve. Naar det senere andetsteds (f. Ex. hos Ramus Pag. 322

og i K.Vlalhemalisk Tidsskrift » for 1864, Pag. 15) er (remstillet

som absolut gyldigt, da er delte urigtigt. Ogsaa Liouville an-

giver det altid gyldige Integral ved en Formel af samme Form

som IX, naar man i den ombytter min Differentiation med hans

og mit Complement med hans »Complemenlære Function«; men

det vilde være urigtigt al antage, at man ved Liouvilles iMethode

i alle Tilfælde vil erholde et particulært Integral af denne Formel

ved i den at udelade den <>Complementære Function«; denne

maa tværtimod i Almindelighed medtages og søges bestemt ved

Indsættelse i VI.

Af Ligninger, som kunne transformeres til VI,

anføres dels efter Liouville, dels efter «!Vlalhematisk Tidsskrift«

for 1864 Pag. 17:

1) Ligningen

, j \iP+gx)dx I

der ved y = e^ .z }

transformeres til en Ligning af samme Form, hvornæst p og q

kunne bestemmes saaledes, al Ligningen faaer Formen
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2) Ligningen

\x- xj dx^ \x x-j dx X

der ved re = -^r

bringes paa Formen VI

3) Lignin^'en

x^-yax \ h]-r^,,-\-x[i)X^ q\-^ -\-\'rx -^ s)y = F\x)\

der ved y = x'' z
j

bringes paa Formen

X [ax"- + bx) -r-.,-irx[K^x-\-K.]-r- -\- [K^x ->r KA z == x-'' Fix),
dx- ^ dx

hvornæst k beslemmes saaledes, al K^ bliver ==0, saa al x

kan bortdivideres af venste Side af Ligningen, der da bliver af

Formen VI

Ex. 1. Ligninsen

ax2 ^^ . 7, ^ ^y
+ ^^^:jz-^^.y-^\dx^ ' dx

som er af Formen V i Art. 5, er som bekjendt integreret ved

y = k^ ic"" + k.^ x'"'

idet wij og /Aij netop have de i VII indeholdte 2 Værdier w, og

m^ for Differenlialionsindex m. Detle Resultat findes let ved

Methoden til integration af VI.

Først bestemmes nemlig w, og m^ ved VII, og, naar

man f. Ex. tager m=^m^, bliver da VIII
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Da ???, -f- w,, = 1 , kan man indføre — = 1 — in, — tn, i

a a

Ligningen, hvorved denne bliver

dz.
X -j^ -i- (TTij — m^ 4- 1 iz, == o,

som giver z^ = iTcc-'m + '^s-i

hvornæst IX med ??? = m^ giver

y = Ca''"2 -\- x'"^ 2" Cr' a?-""'

r'=0

idet man har sat ^ 7-1— »?, + ??? j ^ ^^

Ved derpaa at indsætte det fundne Udtryk for y tilligemed de

d)/ d° y
deraf afledede for — og -^^ i den givne DifTerentialligning

ax dx- ^ o

finder man let, at C og C^ kunne forblive arbitrære, men at

de andre Coefficienter C,, C^^ C3, ... af Complementet maae

være = O, saa at det fuldstændige Integral bliver

^—m 1 —i^
Da -, ' = Ccc"'2 er af Formen d'A— m, — \,x], kunde

d—m 1 —1 2
der have været Anledning til at prøve, om ikke ~, r vilde

give et particulært Integral, eller om ikke

vilde give et fuldstændigt Integral.

Naar a og h^ ere samtidigt ==0, kan m ikke be-

stemmes ved VII, og Ligningen VI faaer da, naar man i Stedet

for [x + c) sætter a-, Formen

Differentiation af denne Ligning med Index m giver
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tPz
,

dz d"* F(x)

idet man har sat

-^i^z, eller 3, = ^ -^ + ^,_;n, x)

Ved Substitutionen

forandres atter Ligningen til

som gjøres integrabel ved at sætte

m = A — c.

Indføres nu tillige den forkortede Betegnelse

d"' Fix

faaes

de-

. id"' I'{x]\
XI

-— H-4c3z=/(ei

som, ifølge Theorien for de arbitrære Constanters Variation,

giver

2 = /T, e'^^^\e-^^'-*~^fi^]d^-hK^ e-^^^^\e^^^^^f($}dg XII

saa at man faaer

y= l + a;-<^'+i I" C,- a;-" XIII
C?X*^' 2 r'=0

Constanterne CV- saavelsom ^, og K, bestemmes dernæst,

du
naar man indsætter de af XIII erholdte Værdier for y, -^ og

d" v
-r4r i X. I Almindelighed ville Compleraentets Coef-
ax-

ficienter Cr- blive =^ 0; men samtidigen vil da Ligningens

særegne Form bevirke, at K^ bliver afhængig af iTj, saa at

man kun faaer et particulært Integral. Differentia-
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tioneu ; forudsætles herved foretagen saa-

ledes, at den ikke medfører Led af Formenø(c,— ^,x),

som derfor aiene ville findes i ic""**^'"!" ^' 2'Cr' a;~''.

ISaar F(x) er = O, bliver
r'

z ^ K^ e''^^^- + K.^ e-^'=^^ -= 'i" \k^ + {-\Y' K,)
^' '~",^'' x^

r'=o [r'\

altsaa, ifølge XIII,

r'=0

Naar denne Værdi for y tilligemed de deraf afledede for

-r og -r-^ indsættes i X, finder man, at CV- maa være = O
ax dx-

og K^ = — K^. Man har derfor

y = —y^ == Z, (e^-4c2^_ é-i'-*^»^)

eller, idet man i Rækken for y kan sætte r' = 2i' + 1 , multi-

plicere med y(2 — c^) og sætte andre constante Factorer udenfor

2" Tegnet, den i Almindelighed stærkt convergerende

Række

w=(7cci-ci 2 —^
^
—'-^ —

,
.',

,
eller

^~ '"'
..ioM.(2-c,)(3-c,)...U' + l-oJ ^"'

Naar c, < a, bliver, idet Potensexponenterne i Rækken for

z ere > — 1,

c _, r»(i-ci)

dx'^i -i 1

som ved en hvilkensomhelst af Formlerne [A) til ((3^) i Art. 4

kan bringes under Formen af et bestemt Integral.
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Er c, —
J
=7n'-f-;/, bliver, ifølge ((7))

Jo Jo

hvori ligeledes \z c/a-*-'^ ved en af Formlerne (A)— [O) kan

^

bringes under Formen af et bestemt Integral.

Ex. 2. Ligningen

æ-y

har, ifølge XIII', det parliculære Integral

som ogsaa let erholdes af III' for ?' = 0, idet Ligningen er en

speciel Form af III i Art. 5.

For det samme parliculære Integral haves

S
som ved Formlerne {A)—(G) kan bringes paa Formen af et be-

stemt Integral. Saaledes vil f. Ex. Formlen [G] for m = \^

c^ = og ^^Ap_^==e + 2Kx^ eller (p{t)=-te±^' give

= KVx i \ sin e. e^^^ ''"^ dd — \ sin O e-^^^ ""^ dff

{[
eller, naar man i det første Integral sælter ^ = h^

— « og i det

2det Integral ^==a — -^^

y= KVxYosa.e^ ^'^ "'' « da U)"

som altsaa kun er en anden Form for det parliculære Integral {Å)'.
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Af det particulære Integral (Å)' eller (Å)" kan man paa sæd-

vanlig Maade fremstille det fuldstændige Integral; men dette vil

ogsaa ved en særegen Fremgangsmaade (s. «\lalhematisk Tids-

skrift« for 1864, Pag. 30) og ved Afbenyttelse af det particulære

Integral (Å)" kunne gives en smukkere Form. En stærkt con-

vergerende Række vil dog i Reglen være al foretrække, og en

saadan er allerede funden i Art. 5, idet (Å) er en speciel Form

af III. b, saa at III', b for ;;' = 1 og a = — 1 giver det fuld-

stændige Integral af (Å).

Den ved Integrationen af VI anvendte Frem-

gangsmaade kan — som i g 6 af den foregaaende Afhand-

ling bemærket — altid benyttes til at reducere en li-

neær Differentialligning, hvori Coefficienten til

d^' 1/

,
-^ er en hel Function af x af Graden p' til en li-

neær Differentialligning af een Orden lavere, hvori

d^' z
Coefficienten til —,—r bliver af Graden (p' + 1).

Anm. Ligesom ved Løsningen af VI efter Liouvilles Me-

thode saaledes er det selvfølgeligen ogsaa ved Løsningen af X

efter [den samme Melhode i Almindelighed urigtigt at udelade

den «Complementære Function". Det i «\Ialhemalisk Tids-

skrift« for 1864, Pag. 16 og 17 angivne «fuldstændige» Integral

af Ligningen X er saaledes ikke i Almindelighed noget fuld-

stændigt Integral, hvilket let kan paavises; thi det vilde f. Ex.

for Ligningen [1] give det "fuldstændige') Integral

dx i dx >

hvori d betyder en Liouvillesk Differentiation; men det «parti-

culære» Integral y= C\ j— kan bringes paa Formen af
8x~'i
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et bestemt Integral (s. Raraus, Pag. 318, Formel (282)) og

bliver da

7

i
2 2Vx_

Sin -a

som ikke er noget particulært Integral i \l). Det andet «parti-

culære« Integral y= C, —p- vil vanskeligt kunne beregnes

dx 'i

efter Liouvilles Grundformel og er sandsynligvis ligesaa lidt

noget particulært Integral. Derimod kunde man udvikle e^^ix

efter Potenser af x og udføre DiCferentiationen - —_t efter Kel-
ox '»

lands Grundformel (s. Forordet til 1ste Hovedafsnit), Denne

Formel vil jo vistnok gjøre -
'
^_, uendelig, og delte er

een af Formlens Mangler; men det uendelige Resultat skyldes

dog i dette Tilfælde den for alle Led fælles Factor r(— M, som

derfor vil kunne inddrages i C, og C,. Herved kommer man

dog kun til det particulære Integral (;>', idet det ved Indsættelse

i (ii) vil vise sig, at C, maa være =— G,. Selv ved Anven-

delsen af Kellands Formel er altsaa hverken det ene, eller det

andet af de »particulære» Integraler noget particulært Integral;

men det ene er Complementær Function til det andet. Lig-

nende feilagtige Anvendelser af Liouvilles Methode ere gjorte

f. Ex. ved Integrationen af VI. c.

Art. 7. Om Beskaffenhedeu af de Problemer, hvis Løsning

kræTcr en Anvendelse af Ditferentiation med hTilkesomheist Indices.

differentiation med Hensyn til flere Variable.

Jeg har i Forordet til lsl# Hovedafsnit begrundet, hvorfor

jeg maa antage, at min Methode i Reglen vil vise sig meget

simplere i Anvendelserne end Liouvilles, og man vil ved en
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Sammenligning mellem Liouvllies og min Behandling af de fore-

gaaende Exempler vistnok finde Rigligheden af denne Antagelse

bekræftet. Løsningen af alle de af Liouville behandlede Pro-

blemer synes mig ved min Methode at være erholdt ikke blot

paa en simplere, men ogsaa paa en fuldstændigere Maade end

ved Liouvilles.

Trods de store Forskjelligheder i Grundlag og Operations-

maade er der ikke destomindre en paafaldende Lighed mellem

Liouvilles og min Methode med Hensyn til Naturen af de Pro-

blemer, ved hvilke der overhovedet kan være Tale om en An-

vendelse af dem, og jeg vil derfor i de fulgende Bemærk-

ninger angaaende Beskaffenheden af de Problemer, som

kræve en Anvendelse af Differentiation med hvilke-

som helst Indices, kunne for en stor Deel holde mig til,

hvad Liouville i denne Henseende har anført.

Medens man maa anvende de sædvanlige Regningsarter,

specielt DiEferenliation og Integration med positive hele Indices,

naar man af givue Aarsager vil slulte sig til disses Virkninger,

saa tyde de i Art. 2— 5 indeholdte Exempler — og da navnligen

Tiltrækoiogsproblemerne i Art. 4 og 5 — alle hen paa, at det

omvendte Problem, nemllgen det af givne Virkninger

at udfinde Aarsa gerne, i Almindelighed maa løses

ved Differentiation med hvilkesomhelst Indices.

Ofte kan vel delte Problem foreligge under en saa simpel Form,

at del kan løses ogsaa uden denne Regningsart; men denne

bliver dog altid den rationelle og den simpleste

Fremgangsmaade, som directe og indeholdende den

fuldstændige Løsning fører til Maalet. Skal dette

kunne naaes ad anden Vei, ved de sædvanlige Regningsarter,

maa det i Reglen ske ved at gaae ud fra en supponeret Func-

tionsform for Resultatet; men derved udelukkes ikke Muligheden

af andre, eller mere fuldstændige Løsninger. Naar man f.

Ex. uden at benytte sig af Differentiation med hvilkesomhelst

Indices er, med Hensyn til Virkningen af en Magnetpol paa
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en elektrisk Strøm, kommen til det i Art. 4, Ex. 1 fundne Re-

{
sultal ^(cc) -- ^—3, saa er det ved at gaae ud fra den Suppo-

sition, at <p(x) maa være af Formen Arcc". Denne aprioriske

Forudsælning har vist sig at være rigtig; men den kunde have

været i hvert Fald ufuldstændig. Dette ses endnu bedre af

Ex. 3 i Art. 4, naar man lader de to paralle rette Linier fore-

slille elektriske Strømledere. Constanten k er da ifølge For-

søgene negativ, for hvilkel Tilfælde vi have fundet <p{r] =
^—j—r—r- -5, -f A -

—

i , hvori A er arbitrær, saa at de givne
2(A* -f- ^} r^ r~* ' °

Data ikke ere tilstrækkelige til en fuldstændig Bestemmelse af

^(r). Ved at forudsætte, at ^{r) maa have Formen ar", er

man ad anden Vei kommen til 6?(r) = -—^ ~ -^ , som ganske

vist kan være rigtigt, idet K muligvis ogsaa for ^ < O bør være

= O, men som maaske ogsaa kun er et ufuldstændigt Resultat.

Fuld Sikkerhed i denne Henseende kan kun opnaaes, naar der

vides mere, end hvad vi i det nævnte Exempel ere gaaede ud

fra som givet.

Ligesom man ved de directe mechaniske Problemer har de

givne accelerende Kræ f ler udtrykte som Differentialcoeffi-

cienter af positiv hel (2den) Orden af Coordinaterne, betragtede

som Functioner af Tiden, saaledes finder man ved de omvendte

mechaniske Problemer de elementære Kræfter, som her ere

de søgte Størrelser, næslen altid udtrykte som Functioner, af-

ledede ved Differentiation med brudne Indices med Hensyn til

de Variable, af hvilke disse Kræfter afhænge. Differentiation

med hvilkesomhelst (brudne) Indices optræder altsaa

her med en Slags Naturnødvendighed.

I Virkeligheden ere de elementære, eller moleculære Kræfter

^(r) altid ubekjendle, og deres Virkninger kunne ikke directe

iagttages. Det, der kan iagttages, er kun Virkningen af deres

Resultant. Det er overalt denne, der danner den bekjendle

Function, hvoraf den ubekjendle ^(r) maa bestemmes, og delle

Overs, over d. K. D. Vidensk. Selsk. Forh. 1876. 11
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kan i Almindelighed kun ske exact ved Anvendelsen af Differen-

tiation med hvilkesomheist Indices. Vilde man ved Iagttagelser

directe tilnærmelsesvis maale de moleculære Kræfters Virkning,

maatte man, naar Afstandene ikke ere meget betydelige, betjene

sig af meget smaa Legemer; men Virkningen vilde da blive saa

svag, at Iagttagelserne bleve iipaalidelige. Man maa derfor i

Reglen betjene sig af Legemer, af hvilke i det Mindste det ene

har en forholdsvis betydelig Masse. Exemplerne i Art. 4 inde-

holde, omendskjøndt Masserne i Reglen i dem kun ere frem-

stillede ved een, eller to Dimensioner, i Virkeligheden Elemen-

terne til Løsningen af de fleste Tiltrækningsproblemer, idet man

enten vil kunne udvide Exemplerne til at omfatte 2 og 3 Dimen-

sioner for Masserne — saaledes vilde Ex. 5 let kunne udvides

til at omhandle Tiltrækningen af en Kugle i Stedet for af en

Cirkel — , eller man vil kunne anstille Forsøgene saaledes, at

de give de for Løsningen af Exemplernes simplere Problemer

fornødne Data. Uden at gaae nærmere ind paa disse rent phy-

siske Spørgsmaal skal jeg med Hensyn til dem indskrænke mig

til at henvise til Liouvilles Afhandling «Queslions de géométrie

et de mécanique" i »Journal de Técole polytechnique", Tome

XIII og specielt til Pag. 33— 40. løvrigt ville sandsynligvis

lignende, 2 og 3 Dimensioner af Rummet omfattende, Problemer

ofte paa den simpleste og mest directe Maade kunne behandles

ved den i Slutningen af denne Artikel omtalte Differentiation

med Hensyn til flere Variable.

Foruden de nævnte Exempler i Art. 4 og 6 findes der i de

andre Artikler Exempler, som vise en Anvendelse af Differentia-

tion med hvilkesomheist Indices i næsten alle Grene af den

rene Malhematik. Ex. 3 i Art. 2 løser saaledes paa en meget

simpel Maade et Problem i Mechaniken. Andre Exempler ere

ere rent geometriske, og endeligen er i Art. 5 og 6 Methoden

anvendt til Integration af visse totale lineære Differentialligninger

saavel af hvilkensomhelst (brudden) Orden som af positiv hel

Orden. I Forbindelse hermed kan anføres, at Methoden ofte
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vil kunne anvendes til paa en simpel Maade at bestemme de

ved Integrationen af partielle Differentialligninger

fremkomne arbitrære Functioner, naar disse indgaae i et

Integral, som for en vis conslant Værdi af en (eller flere) af de

Variable erholder en Korm, der kan henføres til et af de i

Formlerne (^)--(G^) forekommende Integraler, medens samtidigen

Integralet skal være =^ en given Function af den anden (elier

de andre) uafhængig Variable. Mere sammensat, men desuagtet

ifølge Art. 5 ofte løseligt, bliver Problemel, naar det, hvad der

let kan hænde, giver Anledning til Integralionen af en Differen-

tialligning af hvilkensomhelst (brudden) Orden.

I de i de foregaaende Artikler omhandlede Anvendelser al

Methoden forekommer kun Differentiation med Hensyn til een

Variabel. At der ogsaa i Anvendelserne vil kunne blive Brug

for Differentiation med Hensyn til flere Variable x^, x^, x^^ . . ., er

dog indlysende. Saaledes ville aabenbart de Problemer, som

gaae ud paa Bestemmelsen af Functioner, indgaaende i bestemte

Integraler, kunne antage en almindeligere og derfor hyppigere

forekommende Form, naar Integralerne ere tagne med Hensyn

til flere Variable, end naar de — som ved Formlerne ((6)) og

((7)) og de deraf afledede Formler [A)—[G) i Art. 4 — kun ere

enkelte Integraler, tagne med Hensyn til een Variabel.

L'nder Fremstillingen i I af Methodens Grundprinciper har

der ikke været nogen særlig Anledning til at gaae nærmere

ind paa Differentiationen med Hensyn til flere Variable; thi den

frembyder intet Særegent og udføres ved en ligefrem Anvendelse

af Principerne for Differentiation med Hensyn til een Variabel.

For Fuldstændigheds Skyld skal jeg dog slutteligen desangaaende

tilføje et Par Bemærkninger, for hvis Rigtighed Beviserne ville

ligge nær:

Ordenen for Differentiationen med Hensyn til de

d'" ' d'" ^ y
forskjellige Variable er ligegyldig, o: -; ;

—

-^
rf'«» ri"*'?/ '

dx'"^ dx"^^'

W
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Man kan derfor for den "ufuldstændige') Differentiation med
^Wl +1112 +1113 + .... y

Hensyn til flere Variable bruge Betegnelsen: -. ^
\ ^r-^-

Complementere ^,(OTj,cCj), ^jiw^jOJj, </f^(m^,x^), — have

Formen (5) i g 3; men de arbitrære Coefficienter i ^1,^2,^3, ....,

der ere uafhængige af henholdsvis a;,, cc^, »3, ..., kunne derimod

være arbitrære Functioner af de andre Variable, altsaa hen-

holdsvis af »2,0^3, ..., af x^,x^, ...., af x^^x^, ....

Formlen ((6)) antager for flere Variable Formen

/*(i'/0 r»{Mi) r*\mi')

\o?£c,"'' \dx"'^ .... \/(ic,,iCj, ... Xi.) dxf"'i ==

Y{m^).y{m2)...Y(mi']
{Xi.-t,.)"'i-'f(tni,,

hvori m^,m.^, .... »n,- ere > 0. Ligesom ((6)) vil denne For-

mel ikke give Led af Formerne ^,(—m,, a;,), ^j(— yn^, ccj,

....(pi'{— w,', X,'), naar a,, a^, .... a,'ere=0, og Potens-

exponenterne i Rækkeudviklingen for /(æ,, cc^, ... cc,/)

efter Potenser af a;,, x^, ... Xi- alle ere > — 1, saa at

Formlen i dette Tilfælde vil give nøiagligt samme Resultat som

; ~ , beregnet efter de andre Formler, f. Ex. efter (5).

Ved Transformationer, analoge med dem, der i Formlerne

{A) — (G) af Art. 4 ere foretagne med det enkelte Integral

\(x — t]"'~^f {t) dt , kan der af det ovenstaaende Integral dannes

mere almindelige Formler, som kunne faae en videre gaaende

Anvendelse end hine Formler.

Formlen ((7)) kan selvfølgelig gives en lignende Udvidelse

som ((6)).
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Rettelse. I Stedet for den 10de til 14de Linie f. o. Pag.

14 læses:

id''*f{x

^T'nrl "den fuldstændige, ved

Differentiation med Index m med Hensyn til a:, af/(a;) afledede
d"* f(x)

Function>), og ved -~j~- «den ufuldstændige, ved Dif-

ferentiation med Index w med Hensyn til cc, af/(cc) afledede

Function« haves«

Denne Rettelse, som foretages, fordi Renævnelsen "Diffe -

rentialcoefficient« kunde være vildledende, har jeg, paa

Grund af den vidt fremskredne Trykning, maattet anbringe paa

delte Sted, hvorimod Benævnelsen »afledet Function» er

brugt i det efterfølgende franske Resumé.
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Bemærkninger over T. Liviu s' Fremstilling af dea

romerske Historie med Henblik paa den antike

Historieskrivning i det Hele.

Af

J. N. madvig.

(Mødet d. 24de Novbr. 1876.)

Uagtet den filologiske Literatur fra den første Udgave af Nie-

buhrs Romiscbe Geschichte indtil vor Tid ved Siden af udfør-

lige Ytringer om Livius og Bedømmelser af ham i større Værker

frembyder en ganske anselig Række af specielle Afhandlinger

om denne Forfatters Fortrin og Mangler, hvorover Fortegnelsen

kan findes i Teufl'els romerske Literaturhistorie, kan det dog

næppe siges, al der nogetsteds er givet en Fremstilling, der

paa én Gang yder Livius Billighed og Retfærdighed og paa den

anden Side med fuld Fordomsfrihed påaviser, hvad der fattes

ham for at være en overalt eller dog i det Store og Væsentlige

paalidelig og vore Fordringer tilfredsstillende Historieskriver og

Fører i den romerske Stats ældre Begivenheder, Udvikling og

Indretninger, medens den tillige med Besindighed sætter Grænse

for vilkaarlige Omdannelser og Mistydninger af hans Ord og

Beretninger. Og dog er en klar og bestemt Anskuelse af Be-

skaffenheden af denne Hovedkilde for romersk Oldkyndighed af

afgjøfende Vigtighed.

Medens Romerne besad en til Republikens Begyndelse til-

bagegaaende, om end ikke overalt ganske sikker. Magistrats-

fortegnelse som Grundlag for chronologiske Bestemmelser, og
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korte og tørre Optegnelser om de enkelte historiske Tildragelser,

fik de dog forst Begyndelsen til en Uistorieskrivning i sammen-

hængende og fri Bogform fra den anden puniske Krigs Begyn-

delse af, en Historieskrivning, der paa én Gang fremstillede de

nyeste og samtidige Begivenheder og i indledende Oversigt gik

tilbage til den fjerneste Sagntid. Hos intet af de andre ita-

lienske Folk, der paa den Tid allerede være bragte under ro-

mersk Overherredomme, opstod eller forplantedes en særlig

historisk Optegnelse, der kunde tjene til at kontrollere den

romerske Beretning. De græske, navnlig sikelioliske. Skribenter

henvendte først Opmærksomheden paa Bom og Italien, da Græ-

lierne begyndte at føle Romernes Overmagt. Den i Førstningen

simple og ukunstlede romerske Historiefortælling voxede og fik

stedse nyt og rigt Stof under Udviklingen af det romerske Ver-

densherredømme, hvorfra Tilbageblikket maatte lade det oprin-

delige ringe Rom fremtræde i en besynderlig Relysning og i

vanskeligt forstaaelig Skikkelse, indtil Sullas Tid, paa hvilken den

omfattede vidtløftige og ordrige Værker, som f. Ex. Valerius Ån-

tias's mere end 75 Bøger; men der fremkom i dette den ro-

merske Prosas Forberedelsesstadium intet Skrift, der som læselig

Nationalhistorie kunde tilfredsstille den følgende Periode, Ciceros

og Cæsars, en Dom, som Cicero et Par Gange udtaler, og

denne literært dannede Periode, men som adskilles fra Forliden

ved Forbundskrigen og ved Tilintetgjørelsen af alle de Forud-

sætninger for den gamle romerske Forfatning, der laa i Folkets

og Statens Begrænsning, frembragte selv intet saadant Værk.

Først efterat det sidste forvirrede Vrængebillede af en Verden

beherskende Republik havde givet Plads for Monarchiet, fattede

og udførte Livius Planen til at give sit Folk en til sin Tids

Dannelse, Forestillinger og Fordringer svarende Nationalhistorie,

paa samme Tid som den græske Rhetor Dionysius fra Hali-

karnass foretog sig at give Grækerne en bred rhetorisk, prag-

matiserende Fremstilling af den romerske Oldhislorie ned til de

puniske Kriges Begyndelse.
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At Livius løste sin Opgave paa en Maade, der i det Hele

tilfredsstillede hans Samtid og den nærmeste Eftertid, i hvilken

der endnu levede en nogenlunde fyldig Uterær Produktion og

Dannelse, og gav, hvad der dengang fordredes, derom vidne

baade udtrykkelige Udtalelser og Antydninger hos de følgende

Forfattere (Asconius, begge Senecaer, Plinius den ældre og Quin-

tilian) og den Omstændighed, at Ingen efter ham gjorde noget

lignende Forsøg, medens de, der forsynede den senere fattige

Tid med korte Udtog af den republikanske romerske Historie,

væsentlig holdt sig til Livius (Florus, Granius Licinianus o. s.v.).

Livius's ældre Forgængere dukke efter ham kun frem i enkelte

afvigende Notitser med eller uden Navns Nævnelse (hos Tacitus

og Plinius den ældre) eller hos de egentlige Antikvarer (Gellius)

og fremfor alt Grammatikerne, hos hvem Cato, Claudius Hemina,

Cælius Antipater og andre ikke sjæklen citeres. Ikke ganske

paa samme Maade stiller Sagen sig, naar vi paa Livius lægge

vore Fordringers og Ønskers Maalestok. Ville vi imidlertid ikke

herved tilsidesætte al Billighed, maa vi for hans Vedkommende

med endnu større Styrke gjentage den ovenfor i Anledning af

Skribenterne før Sulla gjorte Bemærkning om, hvor vanskeligt

det var under Augusts Verdensmonarchi og i hans Tids raffine-

rede Kulturtilstand at tænke sig tilbage ikke blot i det tidligste

Roms ganske smaa Forhold og den begyndende Civilisations

elementære Tilstande, men ogsaa i den noget senere Tids endnu

stærke Begrænsning og dens dels simple og naive dels ved

den voxende Magt og Omfang kunstigt udvidede og omdannede

Former.

Hvorledes selv ganske almindelige og nærliggende poHtiske

Indretninger og Forestillinger vare blevne uklare og fordunklede,

fordi de efter hele Italiens Oplagelse i den romerske Borgerret

ikke længere havde Betydning, derpaa finde vi hos to Skri-

benter, der i Tiden staa Livius ganske nær, Velleius Paterculus

og Asconius, et Exempel, der her er saa meget interessantere,

fordi det ganske træffer sammen med en Forvirring hos Livius,
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Velleius laMiker i sin Oversigt over de romerske Kolonialanlæg

aldeles ikke paa Forskjellen imellem Borgerkolonier og latinske

Kolonier, og Asconius undrer sig over, at Placentia, hvis Anlæg-

gelse som Koloni i Aaret 2l8 f. Chr. han fandt omstændelig be-

rettet, af Cicero kaldes Municipium, idet han glemmer, at Kolo-

nien var latinsk og altsaa ved Opnaaelse af Horgerretten ved

Forbundskrigen nødvendig var bleven et Municipium. Hvor

grovelig i en senere Tid Gellius forløber sig ved, hvor han vil

definere el romersk Municipium, paa dette at overføre en fri

Forbundsbys Indretning, er bekjendt. Men foruden dette Hen-

syn til Livius's og hans Samlids særlige Stilling ligeoverfor den

ældste og ældre Historie maa det derhos ikke glemmes, at hele

den antike Historieskrivning havde et mere begrænset Formaal

end vor, idet den aldeles overvejende gik ud paa Fremstilling

af de personlige og individuelle Handlinger, under hvis Form

ogsaa de almindeligere Folkebevægelser søgtes indbragte, me-

dens Udvikling af Civilisationstilstande og af Instiluters Bevægelse

og Forandring, overhovedel hvad vi kalde Forfatningshislorie,

laa de Gamle langt fjernere. Hermed forbandt sig Skildringens

og Reflexionens Levendegjørelse igjennem udførlige Taler, der

lagdes Personerne i Munden af Forfatteren. Den hele oratoriske

Charakter, der naivt fremtræder hos Herodot, befæstedes og

udvikledes under Historieskrivningens videre Uddannelse i en

Stal, i hvilken politisk og Rets-Veltalenhed spillede en saa stor

Rolle som i Athen, og blev gyldig baade for de senere Grækere

og for Romerne, en Retning, der (del lader sig ikke nægte)

udøvede en hæmmende Indflydelse paa den historiske Betragt-

nings Alsidighed og Fylde; ikke Lidet af hvad vi medindbefatte

under Historiens Omraade, henvistes hos de Gamle til de saa-

kaldle Grammatikeres antikvariske Forskning uden derved at vinde

i Sammenhæng og Selvstændighed. Heller ikke var hos Old-

tidens Historikere Blikket noksom skærpet ved Sammenligning

af forskjellige Folk og Tider; den almindelige historiske Erfaring

var ikke stor nok og alsidig nok til at de med klart Blik kunde
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skjælne imellem forskjellige Kulturtrin, imellem primitive Stats-

dannelser og senere Tiders bevidste politiske Forhandlinger og

Bestræbelser, imellem Sagn og sikker historisk Overlevering.

Endelig var, tildels ogsaa paa Grund af den fur nævnte Sondring

imellem Historieskrivning og antikvarisk Forskning, en kritisk

Revision af den historiske Fortælling, der først var dannet og

efterhaanden udbredt, efter Mindesmærker og tilbagetrængte

Kilder i Oldtiden langt vanskeligere og faldt mere udenfor Skri-

benternes Synskreds end hos os. Monumenternes Beskaffenhed

og Opbevaring (ikke dom Dokumenter i saralede Archiver) lagde

i Forbindelse med den folkelige Traditions Form store Hindringer

i Vejen. En kritisk Revision af hele den romerske Histories

efterhaanden antagne Skikkelse fra den ældste Tid indtil August

vilde i ethvert Tilfælde have været et for en enkelt Mand aldeles

uoverkommeligt Foretagende. Livius vilde give sine Samtidige

en til deres Smag og Opfatning passende, veltalende og elegant,

Personer og Begivenheder livligt fremhævende Nationalhistorie,

væsentlig den -Historie, hvis Stof og Indhold allerede var gjæl-

dende og optaget i Traditionen, og i hvilken det daværende

Roms Storhed overalt spejlede sig, tilbage lige til den fjerneste

Forlid, 0(n end hist og her med et let Skjær af kritisk Prøvelse

og Udvalg. Den patriotiske Stolthed, som Forfatteren delte med

sit Folk, var let tilgængelig for Ensidighed og Partiskhed imod

alt Ikkeromersk. Den yderst omfattende Opgave medførte af

sig selv (især naar der tages Hensyn til Oldtidens Hjælpemidler

og Arbejdsbetingelser ved slige Foretagender) en let og efter

vore Forestillinger overfladisk Arbejdsmaade, afhængig af de sig

ved hveit Hovedafsnit nærmest tilbydende, anseligste eller dog

fyldigste Forgængere, med enkelte Interpolationer og Indskud

andetstedsfra, uden Overskuen og fast Beherskelse af SlofTet.

Af Forfatningshistorien medtages, foruden den almindelige i

Sagnet givne Henførelse af visse Hovedgrupper af Indretninger

til nogle af de romerske Konger som typiske Repræsentanter

(Romulus, Numa, Tullus Hostilius, Servius TuUius) — hvori alle-
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rede mærkelii,'e Forglemmelser op Udeladelser vise sig — kun

hvad der ganske umiddelbart i Fortællingen af Begivenhederne

og de personlige Handlinger paatrænger sig, og enkelte tilfældige,

ofte losrevnc fragmentariske og uklare Brudstykker og Notitser.

Hvad der ved Livius's Værks Anlæg og Udførelse imidlertid for

os fremtræder som ikke uvigtige Fortrin, er for det Første,

at man ikke sjælden bagved den platte og smykkede Over-

flade ser det fattige Grundlog, det Fordunklede og den tilslø-

rede Usikkerhed i Beretningen naivt dukke frem, og dernæst at

man ikke hos Livius har at gjøre med kløgtig udtænkte Sche-

matismer, bred Pragmatisering paa opdigtet Grundlag og Ind-

blanding af fremmede Forestillinger, som hos Dionysius fra

Halikarnass; endelig giver den latinske Terminologi Forestillin-

gerne og de antikvariske Træk en vis Fasthed og Sikkerhed,

som ofte savnes hos Dionys og i andre græske Fremstilhnger.

Den her antydede Bedømmelse af Livius afviger fra den, der nu

kan siges at være almindelig, især deri, at, medens de Fleste

vel indrømme, at Livius er ringe som Forsker, men tillægge

ham fuld Sandhedskjærlighed og Upartiskhed og fremstille ham

som vildledet ved for sildig at have erkjendt visse Føreres

Upaalidelighed (f. Ex. Valerius Antias's) eller andres Fortrinlighed

(f. Ex. Polybs), nødes vi til at sige, at Livius ikke energisk har

villet Sandheden eller bestemt sin Benyttelse af Kilder og Førere

herefter, og kunne ikke Irikjende ham for ligefrem Partiskhed

og Forvanskning eller dog Fordølgelse til Gunst for Romerne

paa enkelte Punkter, ligesom vi stærkere fremhæve Skjødesløs-

heden og Planlosheden ved Fremstillingen af Forfatningsforhold

og til Gjengjæld paapege visse, om ikke positive Fortrin, saa

dog sammeuligningsvis heldige Særegenheder.

Naturligvis gjælder, hvad her er fremsat, kun om Livius's

Værk, som det nu ufuldstændigt foreligger, omfattende i de ti

første Bøger Historien fra den ældste Tid indtil henved 300 Aar

før Christus og dernæst i Bøgerne XXI—XLV den anden puniske

Krig og Tiden indtil Macedoniens Erobring. Jo mere Livius
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nærmede sig sin egen Tid, desto mere befandt han sig, om end

den kritiske Sigtning af Kilderne og deres Indhold ikke blev

strengere og grundigere, dog naturligvis paa et Omraade, hvor

Tilstande og Indretninger vare mere analoge med hans egen

Tids og derved mere forstaaelige og klare for ham. Dog tør

det forudsættes, at Tiden før Sulla og før Forbundskrigen, hvad

Statsforholdene angik, i flere Punkter har staaet i et mindre

klart Lys for Livius end den følgende. Men selv imellem de to

Afsnit af Historien, som ere opbevarede, er der en ikke ringe

Forskjel med Hensyn baade til Overleveringens egen Sikkerhed

og Beskaflenhed og med Hensyn til Stillingen for Livius's Be-

vidsthed. 1 det andet Afsnit har Livius for sig et Romerrige,

der ikke blot i Tiden, men ogsaa i Magtforhold og Indretninger

laa ham nærmere, og en Begivenhederne nærstaaende eller med

dem samtidig Hovedfører, Polybius.

Nogle enkelte Træk maa her tjene til at begrunde den

almindelige Dom i de forskjellige Retninger.

Hvilken Gyldighed den engang vedtagne og reciperede Be-

retning har for Livius, udtaler sig i de allerførste Ord af hans

Værk: Jam primum omnium satis constat, Troia capta etc,

hvori Sagnet om Æneas' Ankomst til Italien og Virksomhed der

gives som utvivlsom Historie. I VIII, 18, hvor der handles om

Sagnet om to Konsulers Forgiftning Aar 3B1 f. Chr., fremtræder

tillige Omhuen for at give alt det Overleverede fuldstændigt

(sicut proditur tamen res, ne cui auctorum fidem abroga-

verim, exponenda est). Hvor lidet der lænkes paa en kri-

tisk Sigtning og Udvalg af Kilderne eller Afvejning af Beret-

ningens Paalidelighed efter dens Forhold til dem, vise LMtryk

som: habeo auctores , in quibusdam annalibus invenio, in trinis

annalibus (X, 18). Medens Livius oftere omtaler den senere,

navnligt Licinius Macers, Benyttelse af et særegent chronologisk

Hjælpemiddel (libri lintei magistratuum), er der med Undtagelse af

et Tilfælde, i hvilket Livius ikke kunde undgaa at nævne et af

Kejser August fremdraget Oldtidsminde (IV, 20), ikke noget Spor
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af at han selv har benyttet nogelsomhelst udenfor de alminde-

, lige Annaler liggende Mindesmærke. Han vidste vel, al paa

den gamle Kobbertavle, der opbevarede det kort efter Kongernes

Fordrivelse med Latinerne sluttede Forbund, stod kun den ene

Konsuls, Sp. Cassius', Navn, men om Forbundets Indhold og

Beskaffenhed siger han ikke et Ord. Skjøndt Livius har en

Følelse af, at han i Uongetiden befinder sig paa et usikkert

Sagnomraade, kan han dog ikke modstaa Fristelsen til dramatisk

Udmaling i direkt Tale, f. Ex. ved Fortællingen om Servius Tul-

lius's Døltre og deres Mænd il, 46, 47. Uet republikanske

Rom fremtræder strax med den Overlegenhed, sora Sagnet

havde helliget; hvad andre Kilder berettede om den ydmygende

Fred med Forsenna eller om Latinernes Ligeslillelhed med Ro-

merne i de fælles Krige (Festus v. prætor ad portam), deraf

findes intet Spor hos Livius, ligesom da heller ikke hos Dio-

nysius fra Halikarnass. Derimod viser sig meget tydeligt i flere

Kapitler af anden Bog, hvor korte og tarvelige Beretningerne i

det Enkelte vare om den ældste Tid (se II, 16, der ene indbe-

fatter o Aar, II, 19 init.). Saa kommer vel den fyldige Udmaling

i Enkeltheder af Slaget ved lacus Regillus (II, 19, 20); men

hvilken Paalidelighed denne Fylde har, viser sig, naar vi kort

efter (II, 21 g 3) læse: hoc demum anno (2 Aar senere) ad

Regillum lacum pugnatum apud quosdam invenio, og dertil

føjes den almindelige Bemærkning: Tanti errores implicaol tem-

porum, allier apud alios ordinatis magistratibus , ut nec qui

consules secundum quos, nec quid quoque anno actum sit, in

tanta velustate non rer-um modo, sed etiam auctorum digerere

possis. Men for denne ligefremme Udtalelse, hvorfor Dionysius

vel vilde have vogtet sig, skylde vi Livius Tak. Den fyldige,

livlige og dramatiske Udvikling af Krige, Slag og Optrin i

Byerne, som mødte os i Beretningen om de første Konsulpar

og ved Regillerslagel, voxer nu efterhaanden jævnt og giver

Nabostridigheder og Strejftog imellem sraaa Byer i faa Miles

Afstand Charakteren af store Begivenheder, udførte med mægtige
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Legioner. Hvorfra skrev sig nu denne Fylde, som er meget

forskjellig fra enkelte specielle Træk og Anekdoter, knyttede til

vigtige Hovedbegivenheder? Uden Tvivl fornemmelig, skjønt ikke

alene, fra en enkelt Skribents kjække Fantasi, hvem Livius

valgte til Hovedfører i hele det Parti af Historien, der laa forud

for græsk (Foiybs) og Samtidiges (Fabius' og Catos) Kontrol, og

som den paafølgende Tid ingenlunde lagde til Side.

Livius nævner i det Hele 6 Gange Fabius Pictor som anti-

quissimus auctor med en vis Agtelse, men mest blot saaledes,

at han bemærker hans Afvigelse fra den Fremstilling, som Li-

vius selv følger (se f. Ex. II, 40, VIH, 30: si credere li bet

Fabio, X, 37) ; kun i Talangivelsen ved Slaget ved Trasumener-

søen, XXII, 7, altsaa i en langt" senere Tid, følger han ham.

Derimod nævner han Valerius fra Antium 19 Gange, vistnok

ofte med Tvivl eller endog stærk Dadel over hans Taloverdri-

veiser (f. Ex. IH, o: audet tamen Antias Valerius concipere

summas elc); men han bortkaster ikke engang simpelthen disse

Overdrivelser, hvor han har Catos egen, langt beskednere An-

givelse om hans egen Bedrift (XXXIV, 15), ok paa andre

Steder gjengiver han uden at nævne Valerius og uden mindste

Betegning af Tvivl aldeles tilsvarende Overdrivelser, som naar

han i Samniterkrigens sidste Afsnit (Aar 293 f. Chr.) i Bog X,

38 og 42 fortæller, at Samniterne droge i Marken med 38,000

Mand, men derpaa, efter at 8000 af disse ere sendte bort (c. 40)

lader af Resten 20,340 nedsable*) og 3,870 fange, det er 24,000

af 30,000. Det er klart, at Valerius Antias stadig har ligget

for Livius, og at hans Overførelse af den senere Tids Storhed

paa de ældre, mindre Forhold for en stor Del er gaaet over i

Livius's ligesom i Dionysius's og i det Hele den til os komne

Fremstilling. Livius havde Valget imellem at give sine Læsere

en langt kortere og tørrere Fremstilling af Kilderne før Antias

*) Det bør dog bemærkes, at nogle af de bedre Haandskrifter kun have

10,340.



167

eller at lirgge dennes Oi,' andre beslægtede Skribenters ikke

solide Fylde, som i en lang Aarru-kke havde liavt Plads i den

romerske Læseverden, til Grund for den skjwnne og elegante

Fortælling, ban b«d sine Læsere, og han valgte del Sidste.

Men ved Siden af denne sin brede Fremstilling stikker det

simplere og fattigere eller af et andet Indhold udfyldte Grundlag

højst karakteristisk frem. Efteral vi i syvende Bog 39—42

have faaet en vidtløftig og rørende Skildring af en lidet moti-

veret Opstand og lidet motiveret Forsoning med højst ubetydelige

Følger i Aaret 342 f. Chr., læse vi pludselig i c. 42 g 3 ff. en Angi-

velse om, at hele denne Beretning « i andre Annaler« lød ganske

anderledes, saa at man, som Livius selv siger, ikke véd andet,

end at der har været en Opstand, og al den er bleven bilagt.

Men foran denne sidste Angivelse indskydes i Begyndelsen af

c. 42 en meget kort, men højst mærkelig Angivelse af, at i

andre Kilder berettedes om højst viglige politiske Forhandlinger

og Beslutninger, der havde fundet Sled i dette Aar: Præter hæc

invenio apud quosdam, L. Genucium Iribunum piebis tulisse

ad plebem, ne fenerare liceret; item aliis plebiscitis cautum, ne

quis eundem magis'.ratum intra decem annos caperet, nec duos

magistratus uno anno gereret, utique liceret consules ambos

plebeios creari. Hertil føjer Livius da selv: quæ si omnia con-

cessa sunt plebi, apparet, haud parvas vires defectionem ha-

buisse, og med denne Betingelsessætning lader han alle Spørgs-

maal om væsentlige Forfatningsstridigheder og deres Afgjørelse

falde. Efteral vi VIII, 37 g 3 have læst om en Krig med

Apulerne, hedder det g 4, at Andre fortælle, at Kri,i.'en ikke blev

ført imod Apulerne, men til Forsvar for Apulernes Forbundne

mod Samniterne. I X, 3, 4 og 5 læses en temmelig vidtløftig

Beretning om en i Aaret 290 af Diktatoren M.Valerius Maximus

i Etrurien ført Krig, der ender med en Triumf, men derpaa til-

føjes i g 13: habeo auctores sine ullo memorabili prælio pacatam

ab dictatore Etruriam esse. 1 X, 37 ved Aar 294 staar først

en Beretning om Konsulen Lucius Postumius Megillus's Kampe
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i Etrurien, og der angives, at paa et Sted faldt 2800 Mand af

Fjenderne
,

paa et andet nedsabledes 2000 og 2000 gjordes til

Fanger — Valerius Antias nævnes ikke — ; men i § l-i hedder

det til Slutning: et huius anni parum constans memoria

est. Postumium auctor est Claudius lu Apulia fusum fuga-

tumque etc.

I det andet opbevarede Afsnit af Livius, der begynder med

den 2den puniske Krig, er Hovedkilden som bekjendt Polyb;

men i hans Beretning om de store Krigsbegivenheder indskydes

af latinske Kilder ved hvert Aar Notitser om Skuespil og Lege,

Præsters Dødsfald og Valg og deslige urbana, vel ogsaa en og

anden vigtigere politisk Forhandling. Der viser sig nu ogsaa

her ikke faa Mærker af hurtigt Arbejde, f. Ex. i Forvexling af

Navne og Personer, uklar Omtale af den samme Begivenhed

paa forskjellige Steder (XLIII, 16 og XLIV, 16) eller ligefrem

Gjentagelse og Henførelse til forskjellig Tid (XXIV, 48, XXVH, 4

og XXVIII, 17 om Kong Syphax' Forbindelse med Romerne),

i Beretninger, hvis Modsigelse ikke bemærkes, XXXVIIl, 53

og XXXIX, 62 om Scipio den ældres Død, i senere Indskud

af Træk, der i Hovedberetningen aldeles ikke ere antydede,

(XXVI, 21 ved Marcellus's Triumf om en vis Sosis, der skal

have spillet en Bolle ved Indtagelsen af Syrakus) i Misforsiaaelse

af Gjenstanden for diplomatiske Forhandlinger, tildels ved urigtig

Opfattelse af Polybs Ord (XXXIII, 13, §7, 8 og 11, og XXXIII,

30, hvor et indskudt quoque frembringer hele Forvirringen), og

fremfor alt i chrooologiske Forvirringer og Urigtigheder, der ere

opstaaede af Uopmærksomhed paa Forholdet imellem Magistrats-

aaret og det naturlige Aar og paa Polybs særegne Fordeling af

Begivenhederne efter Sommer og Vinter, saasom strax i Begyn-

delsen af 21de Bog, hvor Hannibal i samme Aar drager fra Sa-

gunt til Alperne, og dog et Vinterkvarter lægges imellem, hvor-

over Livius selv udtrykker sin Forundring, ved Begivenhederne

i Spanien i Aarene 209 , 208 og 207 og ved Hensættelsen af

olympiske Lege til Aaret 207 istedetfor 208. Men ved disse
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Tejl i Enkeltheder (selv ved For{,'lemmel8en af et helt Aars Til-

dragelser i Spanien) gjør sig en ovenfor antydet Undskyldning

stærkt gjældende ; Livius, som de Gamle overhovedet, under-

støttedes ikke af en fast og overalt gjældende Aarsregning og

Datering; han havde ikke Landkort, chronologiske Tabeller, et

haandterlige Bøger, hvis Efterslagning var let, ikke Registre eller

deslige Hjælpemidler, ingen øvet Oversælterfærdighed. Men

Polybius er undertiden vilkaarligen skudt til Side for at gjøre

Plads for mindre paalidelige Beretninger, som Livius antog at

hans Læsere nu engang forlangte. Thi heri og ingenlunde, som

man nylig har antaget, i en ikke fra Begyndelsen af tilstede-

værende Indsigt i Polybs Fortrin, ligger Grunden til, at Livius

f. Ex. giver den fabelagtige Fortælling om Hannibals Overgang

over Alperne med Sprængningen af Bjergskræ.nter ved Ild og

Edike (XXI, 37); Romerne maatte ikke hos Livius savne de

Træk, der hørte til di rus Hannibal, og derfor maatte det af

Polyb forbigaaede Sagn om en Bro, dannet af iMenneskelig, i det

Ringeste indskydes i en Tale (XXIII, 5 g 12); derfor maa enhver

god og mild Handling af Hannibal nedsættes. Herved erindres

vi da om Beviserne paa den ovenfor nævnte nationale Ensidighed

og Partiskhed paa andre Punkter, baade i de ti første Bøger

og i de senere 25. Den fremtræder allerede i første Bog c.

50 naivt ved Fremstillingen af Tullus Herdonius, der skjønt

han kun klager over Tarquinius Superbus's Hensynsløshed og

derfor efter en usand Beskyldning straffes paa den forfærdeligste

iMaade, dog, fordi han optræder mod Romerkongen, maa°skildres

som et uroligt Hoved (seditiosus facinorosusque homo). Den

viser sig i Beretningen om Krigene mod Samniterne, der be-

standig overvundne bede om Fred, men kun faa induciæ, og

saa dog idelig beskyldes for Fredsbrud, og ganske særdeles i

hele Beretningen om Overenskomsten ved Caudium og dens

Brud. I den puniske Krig er Forræderi for Rom tilladt, imod

Rom en Forbrydelse (XXIII, 7 og 8 om Decius Magius og

Calavius; hvad der hos Saguntinerne (XXI), der kæmpe mod

Overs, over d. K. D. Vidensk. Selsk. Forh. 1876. 12
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Hannibal, er straalende Heroisme, er hos Beboerne af deu

spanske By Astapa, der forsvarede sig mod Romerne, barbarisk

Vildhed (XXVHI, 22). Uagtet Persens af Macedonien virkelig

ønsker Fred med Romerne, men skuffes af dem (XLII, 43), er

Skylden for Krigen dog paa hans Side. Særdeles naivt eller

plumpt fremtræder denne Livius's Partiskhed i Beretningen om

Kong Attalus i XLV, 20; han beder personlig i Rom om til

Løn for sine ydede Tjenester at faa de macedoniske Byer

Ænus og Maronea; Resultatet angives med Ordene: omnibus

honoribus muneribusque et præsens est cultus et proficiscentem

prosecuti sunt. Men hvad blev der gjort ved Ænus og Maro-

nea? Det læste Livius hos Polyb, men vilde ikke gjengive det;

Romerne lovede Attalus dem, men beholdt dem selv. Ganske

af samme Art er Fortællingen i XLV, 34, hvor det siges, at

Attalus holdtes borte fra en Konference med Gallogrækerne,

over hvis Krænkelser han beklagede sig, men Livius tillige ud-

trykker sin Forundring over, at de romerske Udsendinges Fore-

stillinger til hans Gunst gjorde saa lidet Indtryk paa Gallo-

grækerne. Polyb, hvis Beretning Livius i det øvrige gjengiver,

siger, at Romerne hemmelig ophidsede Gallogrækerne til al

chikanere Attalus.

Livius holder af hist og her at give sin Fortælling et vist

ærværdigt Præg ved Optegnelsen af gamle Formularer (carmina)

i den ældre Sprogform, f. Ex. folkeretlige Erstatuingsfordringer

(res repetendæ), for Krigserklæring ved Fetialerne, for Provoca-

tion, for Devotion (VIII, 9); til den sidste føjer han (VHI, 11)

et Slags Hjertesuk over Nutidens fornemme Foragt for det

gamle og hjemlige (prisca et patria). Men hvor de virkelige

Jnstituter omhandles, viser sig overalt Lethed, Flygtighed og

Tilfældighed i hvad der anføres eller forbigaaes. I første Bog

nævnes de tre centuriæ equitum, Raranes, Tities og Luceres,

men først i X, 6 træffe vi tilfældigen i en Tale paa hele Romer-

folkets Inddeling i 3 ribus med disse Navne. Il, 43 nævnes
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Oprettelsen af i Iribiis urbanæ under Serviiis Tulliiis; men de

tilsvarende talrigere og vigtigere tribus riisticæ glemmes aldeles;

Liviiis bliver derved fri for alle Skrupler over Forholdet imellem

det oprindelige Antal af tribus (30) og det, hvormed han i

anden Bog begynder (20). I Forlællingen om Appius Claudius's

Censur (IX, 29 og 30), har han ikke et Ord om nogen Foran-

staltning med Hensyn til liberlini eller Forandring i Borgernes

Fordeling i tribus, men i c. 46 læse vi, at forensis factio havde

faaet Kræfter ved Appius Censur, qui senatum primus liberti-

norum filiis leclis inquinaverat, et — — urbanis humilibus per

omnes tribus divisis forum et campum corrupit. Hvor et Stykke

tilfældig tages med af en gammel Kilde, som Skildringen af den

ældste Hærinddeling og Opstilling (VIII, 8 i Anledning af Slaget

mod Latinerne ved Veseris) hersker i det Enkelte en Forvirring

og Uklarhed, hvorpaa man forgjæves søger at raade Bod ved

lige halsbrækkende Rettelser og Forklaringer. I XXVI, 4 flnde

vi en Beretning om Indførelsen af en Art let Fodfolk, velites,

under Belejringen af Capua; men velites ere hos Livius selv

nævnte mange Gange før. Enkelte Gange giver Livius, hvad

han fandt i sin Kilde, som et enkelt historisk Faktum, uden at

antyde, at der betegnes en varig Forandring eller Indretning,

som naar det i XXVII, 36, 14 hedder: primis quattuor legio-

nibus populus tribunos creavit, in ceteras consules miserunt,

en Notits, om hvis Forhold til en anden i XLIII, 12, 6 det er

vanskeligt at dømme. Uheldigst er det, at ved enkelte meget

vigtige Forhandlinger og Foranstaltninger det væsentlige Punkt,

hvorpaa Betydningen beror, udelades, saa at del Hele viser

sig i et falsk Lys. To bekjendte Exempler herpaa, til hvilke

der knytte sig store, endnu ikke for Alle fjernede Misforstaaelser

i den nyere Tid og meget vidtløftige Stridigheder, ere Udela-

delsen ved den liciniske Agerlov af Ordet publicus, d. e. af

Lovens udelukkende Hensyn til Domæneland i privat Haand

IV, 35 etc), ved Beretningen om en stor latinsk Krigs Afslut-

12*
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ning og andre Nabofolks Undertvingelse (VIII, 14 og 21, 9)

Forglemmelsen af, at den Borgerret, der søges given de Under-

tvungne, er civitas sine suffragio, en haard Undertrykkelses-

tilstand, en Forglemmelse, der fremkalder Livius's egen For-

undring over Miskjendelsen af Romernes Ædelmod; Forglem-

melsen træder aldeles aabenlyst frem ved .Arpinaterne, der

i X, 1 faa romersk Borgerret uden Betegnelse af den sær-

lige Art, men om hvilke det først XXXVIII, 36 over hundrede

Aar senere berettes, at de da fik Stemmeret. Baade i sig

selv vigtig og særdeles oplysende er af denne Art den Mis-

forstaaelse, der finder Sted i Beretningen om nogle Koloniers

Svigten af deres Pligt mod Romerfolket i den anden puniske

Krig. I XXVII, 9 siges , at Romerfolket dengang havde 30

Kolonier (triginta coloniæ populi Romani tum erant), og i 10

belegnes i Konsulernes Tale Indbyggerne i disse Kolonier lige-

frem som Romani, men at der alene er Tale om latinske Ko-

lonier, fremgaar ikke blot af hvad vi vide om en Mængde

Borgerkolonier, der ikke høre til disse 30, men af hele For-

tællingens Indledning, hvori der alene antydes, at Latinernes

og de Forbundnes Udholdenhed begyndte at vakle, og siges med

rene Ord af Livius selv i XXIX, 15, hvor Beretningen om disse

Kolonier afsluttes (jfr. den ovenfor berørte Uklarhed i samme

Gjenstand hos Vellejus og Asconius). I Modsætning til saadanne

Udeladelser staar hist og her Indblanding af Træk, der tilhøre

senere Indretninger, i ældre Tid, f. Ex. af Kohorteinddelingen i

de tidligere Legioner. Noget enestaaende er i V, 12 Livius's

Betragtning over den ene Plebejer, der fik Plads ved Siden af

fire patriciske Konsulartribuner, medens de af Livius anførte

Navne aldeles tydeligt give fem Plebejer ved Siden af en enkelt

Patricer. Men ved Siden af alle disse, tildels meget betydelige

Anker maa det atler til Slutning fremhæves, at der ikke hos

Livius findes en eneste kløgtig udtænkt Konstruktion af en

Oldtidsindretning, saadan som f. Ex. Dionysius's af Curiernes
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Sammensætning i Analogi med de attiske Piiratriers, eller en

saadan Romerstaten aldeles fremmed Forestilling, som de af

Dionysius fra Grækenland hentede Isopoliter, der have givet

Niebuhr og Andre Anledning til Opførelse af hele Luftkasteller.

Livius er flygtig, men han har aldeles intet opdigtet; han har

ikke sjelden givet Briulslykker og Halvheder, der maa udfyldes

og forklares; men det, der staar (om Indretninger og Instituter),

er Brudstykker af del Rigtige.
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Fortsatte Bidrag

til en rigtig Opfattelse af Øiestillingen hos Flyndrene.

Meddelte i d. K. D. V. Selskabs Møder d. 26de Febr. og 22de Dec. 1875.

Hertil Tavle I, II, III og IV.

Af

Japetus Steenstrup.

I.

i det K. D. Videnskabernes Selskabs Oversigter for November

1863, S. 145—94, meddelte jeg en Afhandling:

"Bidrag til en rigtigere Opfattelse af Skjævheden

hos Flyndrene [Pleuroncctides) og til Forklaring af

begge Øines Fremkomst paa samme Side«.

Begge Forhold oplyste jeg der tillige ved Hjælp af flere

Træsnit i Texten og ved en Kobbertavle , som fremstillede tre

Stadier i Øiestillingens Fremkomst hos nogle unge, vandklare

Flyndre fra det aabne Hav. Da hos disse Flyndre begge Øinene

regulært fik deres Plads paa Hovedets venstre Side, kunde de

kun henføres til Hvarrern es Familie (i?Åo»j52') eller til Hvarre-

tungernes {Plagusiæ), men ifølge flere Bygningsforhold mente

jeg dog snarest at burde henføre dem til de sidstnævnte, idet-

mindste indtil videre, og jeg nævnte dem derfor «plagusia»Bigi\ge.

Begge Øinenes Fremkomst paa én og samme Side af Ho-

vedet forklarede jeg at have sin Grund deri, at der var foregaaet

en eiendommelig Flytning med det øvre Øie; thi dette

Øie, der oprindelig tilhørte Flyndrens Blindside, var, efter min

Mening, i den lidlige Ungdom trykket fra denne Side over til
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Øiesiden opad og Ivers igjennem nogle af Hovedets fastere Dele.

Denne eiendommelige Vandring af Øiet fremhævede jeg endogsaa

paa Titelbladet af de Særlryk, som bleve tagne af denne Af-

handling*).

I min Fremstilling havde jeg nemlig meget stærkt betegnet

ét Punkt, der syntes mig indtil da altfor lidet paaagtet. Af de

to Øine, som enhver Flynder bærer paa sin farvede Side, er

det øverste, der aldeles sikkert hos alle Plyndre, af hvilken

Gruppe de end ere, hører oprindelig til den modsatte Side, i

en saadan Stilling til sine Omgivelser og navnlig til Knok-

lerne i Pandebenssystemet, at det ikke kan tænkes at

være kommen paa sin Plads paa nogen af de Maader, paa hvilke

man hidtil havde tænkt sig Øiestillingen tilveiebragt. Hverken

nemlig derved, at hele Hovedet var bleven dreiet om imod den

ene Side (Øiesiden), ikke heller derved, at kun et bestemt Belte

af Hovedet, Øieregionen, var bleven dreiet enten over imod

Øiesiden eller helt om paa denne. Øiets Stilling til Omgivel-

serne syntes mig derimod paa en aldeles umiskjendelig Maade at

antyde, at der foruden hin, mere eller mindre stærke Om-
dreining til den ene Side af et vist Parti af Hovedet, maalte

nødvendigvis være sket en Omflytning af visse Dele i dette

Parti, og under denne Omflytning maatte Blind sid ens Øie siges

at have banet sig Vei igjennem visse fastere Dele af Hovedet,

for i en mer eller mindre skraa Retning tilsidst at naa den

bestemte Plads imellem Omgivelserne, som det indtager paa

den farvede Side af Hovedel hos alle Former af Flyndre, de

maa henhøre til hvilkensombelst Gruppe, de ville. Netop der-

ved, at det just er Øieæblet med dets Tilbehør, der dreies, for-

*) -Om S kj æv heden hos Flyndrene og navnlig om Vandringen af

det øvre Øie fra Blindsiden til Øiesiden tvers igjennem
Hovedet« m. m. Bidrag til rigtigere Opfattelse af Flyndrenes Bygning

af J. Japetus Sm. Steenstrup. Kbhvn. 1864. Med 1 Kobbertavle og mange

Træsnit. 52 Sider, samt med Dedication til nu afdøde Skibsfører Vi Ih.

J. V. Hygom, Dbmd. og R. Dbg.
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skydes og flyttes — hvilken Bevægelse, man bedst kan tænke sig

under Form af en stedse tiltagende Skelen i Retningen opad

og tilsidst indad, saaat Øieæblet kommer til at udøve et fortsat

Tryk imod Omgivelsen dog nærmest imod den stærke hindeagtige

iNIellemvæg mellem de to Øiegruber — netop derved bliver det

da let forstaaeligt, at det Usymmetriske i Flynderhovedets Byg-

ning er stærkest udpræget i Øieregionen. Det Afsnit af Kranier,

der ligger foran Øinene, er i Reglen langt mindre usymmetrisk,

og det bagved disse liggende Parti , den egentlige Hjernekasse,

er, som bekjendt, kun mere umærkeligt bleven forstyrret i sin

Symmetri.

At en Bevægelse af Øiet, som den, der paa en saa utve-

tydig Maade laa udtalt i den osteologiske Bygning af

Hovedet hos enhver udvoxen Flynder, virkeligen ogsaa fandt

Sted i Fiskens yngste Alder, om ikke lige tidligt hos de for-

skjellige Grupper af Flyndre, var jeg saa heldig samtidigen at

kunne oplyse i den nævnte Afhandling ved Hjælp af hine smaa,

vandklare, i det aabne Hav fangne «plagusia»agtige Flyndre.

Disse endnu næsten symmetriske Flynderformer frembøde mig

nemlig forskjellige Trin i denne Gjennemgang igjennem Hovedet,

idet Blindsidens Øie i forskjellig Grad var trængt frem i den

Tunnel, som Øiet ligesom banede sig opad og over imod den

modsatte Side af Hovedet, eller hvoraf det endog, for det ene

Exemplars Vedkommende, var ifærd med at gaa ud paa Hovedets

Øieside, som dennes øvre Øie. Til Understøttelse for den

hævdede Anskuelse kunde jeg endeligen i samme Afhandling

dels fra Literaturen dels fra egne Iagttagelser anføre ikke faa

Exempler paa Standsningsdannelser, der alle noksom be-

kræftede, at for at forstaa den endelige Uddannelse af en hvilken-

somhelst Flynderform, maatte man holde tre Faktorer i dennes

Tilbliveu vel ude fra hinanden, nemlig: den mere alminde-

lige Skjævhed eller Asymmetri i hele Fiskens Bygning,

Omdreiningen af visse Partier af Hovedet og Omflyt-

ningen i disse (S. 150— 51).
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I det fulde Tiaar, der er heng;>aet siden, har Flyndrenes

stærke Mangel paa Symmetri og den dermed i Forbindelse slaaende

besynderlige Øiestilling været Gjenstand for Undersøgelser og

Fremstillinger fra flere Sider. Vi have i dette Tidsrum mod-

taget mere eller mindre udførlige Fremstillinger fra i'rofessor

(nu Sir) Wyville Thomson, dengang ved Universitetet i Bel-

fast, senere ved det i Edingburg og i de tre næstsidste Aar den

videnskabelige Chef for den store engelske Expedition med Skibet

Challenger*), fra Dr. H. R. Traqvair, nu Lektor i Anatomi i

Edingburg**), fra Professor J. C. Schiødte, Inspector ved vort

Universitets zoologiske Museum***), fra Dr. A. W. Malm, In-

tendant ved Gøteborgs zoologiske Museum****), fra Dr. v. Klein,

Generalstabslæge i Wiirtembergy), og nu allersidst fra Professor

i sammenlignende Anatomi, Dr. C. B. Reich ert i Berlin, Di-

rektør for Universitetets store anatomiske Museum dérf-j-).

•) Notes on Prof. Steenstrups Views on the obliquity of Flounders. By

Prof. Wyville Thomson, F. R. S., M. I. A. etc. [Annals and Masazine

of N'atural Hlstory for May 1865, pag. 361— 71, w. a plate (XVIII)]. Paa

Tavlen er optagen Copier af de 6 Figurer, der fremstillede de 3 plagusla-

agtige Smaaflyndre fra begge Siderne, de to Figurer af Helleflyndrene

Hippoglossus maximus og Hippogl. pingvis samt Figuren af Pighvarrens

(Bhombus maximus^ Cranium.
**) On the Asymmelry of the Pleuronectidæ, as elucidated by an Examina-

tion of the Skeleton in the Turbot, H alibut and Plaiee. By Ramsay
H. Traqvair, M. Dr. , Demonstrator af Anatomy in the University of

Edinburgh. [Transactions of the Linnean Society, vol. XXV, 1866, pag.

263— 296, w. 4 piates (29—32)].
***) Øiestillingens Udvikling hos Flynderflskene. Ved J. C.Schiodte [Natur-

historisk Tidsskrift, 3 Række, 5 Bind, S. 267— 275 med en Tavle (XI)].

1867.

"**) Bidrag till Kånnedom af Pleuronektoidernes Utveckling och Byggnad. Af

A. W. Malm. 28 S. med 2 Tafler. 1868. 4. (Kgl. Svenska Veten-

skaps-Akademiens Handlingar. Bandet 7. Nr. 4).

t) Der Kopf der Plcuronectæ von Dr. F. Klein, m. 1 Taf. (Wurtember-

gersche naturwissenschaftllche Jahreshefte ; 24 Jahrg. 3 Heft. Stuttgart

1868, S. 271—308).

Ij) C. B. Reichert: L'ber den asymetrischen Bau des Kopfes der Pleuro-

nectiden, m. 2. Taf. (V u. VI) (Archiw f. Anatomie, Physiologie, u. s. w.

von Reichert und Du Bois-Reymond. 1874. S. 196—216.
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Da denne Sidstes i 1874 udkomne Afhandling i vel høi Grad

mistyder Forholdene i Flynderhovedels Bygning og viser en

sjælden Overseen af væsenlige Punkter, som hans Forgjængere

tilstrækkeligen have klaret, giver den mig saameget større Grund

til nu ikke længere al tilbageholde mine Bemærkninger om disse

forskjællige Behandlinger af et Æmne, der baade i anatomisk

og physiologisk Henseende har saa stor Interesse, og som end-

ogsaa har faaet en forøget Interesse derved, al en ny Skoles

Tilhængere ikke have undladt at benytte det som et godt Bevis

for den ringe Vanskelighed , Naturen har ved at omdanne én

Dyreform til en ganske anden*).

De ovennævnte 6 Forfatteres Afhandlinger kunne igrunden

næsten alle siges at være fremkaldte ved min forrige Meddelelse

til Selskabet i 1863, da alene Dr. H. R. Traqvair's danner en

Undtagelse derfra, og det dog kun tildels. I haandskreven Til-

stand var hans Afhandling nemlig omtrent et Aar tidligere bleven

forelagt Fakultetet i Kdingburg som Doktoratsskrift, men som

saadant kun opbevaret i Fakultetels Archiv. I dens senere nu

foreliggende trykte Form (1866) tager den væsenlig Hensyn til

den af mig fremsatte og hævdede Tydning, og dette ser man

iøvrigt at Forfatteren allerede 1— 2 Aar tidligere end hans Af-

handlings Offenliggjørelse temmelig udførlig har gjort i en Med-

delelse, som han forelagde The Royal Physical Society of

Edinburgh d. 25 Januar 1865**).

') Man sé f. Ex. Giovanni Canestrini, Professore Bella R. Universita

di Modena: Intorno aila Teoiia delia Transformatione delle Specie ed

all'origine dell'Uomo [Estr. dall Annuario Filosofico del Libero Pensiero

del 1867]. Milano 1867, p. 3%i med Gopler i Træsnit af mine 3 »Pla-

gusia« Figurer.

"') Sé Proceedings of The Royal Physical Society of Edinbourgh, Session

1864— 65. Observations on the development of the Pleuroneclidæ. By

Ramsay H. Traqvair, M. Dr. pag. 215—222. En Meddelelse, hvori

han bl. a. om min plagusiaagllge Flyndreyngel yttrer sig noget udfør-

ligere, end i sin senere større Afhandling.
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II.

Min Fremstilling af de Veie, som Blindsidens Øie følger forat

naa sin Plads som øvre Øie paa den farvede Side af Fisken,

har ikke fundet fuld Tilslutning hos nogen af disse Forfattere,

men nærmest dog hos den første. Prof., Dr. Wy ville Thom son.

Denne ansete Zoolog, der af et Uddrag, som var meddelt i

Annales des Sciences naturelles 1864, kjendte min Fremstilling

af de osleologiske Forhold i Flynderhovedet, og som i 1864

under sin Nærværelse her havde taget mit Materiale af de smaa

«plagusm »-agVige Flyndre i meget nøie Øiesyn, gav i Annals of

Natural History for May 1865 et udførligere Uddrag af de for-

skjellige Afsnit af min Afhandling og derefter tilføiede han

sammesteds sine egne Bemærkninger om det Resultat, hvortil mine

Undersøgelser havde ført mig. I disse Bemærkninger indrømmer

han Rigtigheden af min Paastand, at de ældre Forklaringsmaader,

der alene ved Dreining enten af Hovedet eller af Øiet fra

den ene Side af Hovedet over paa den anden, vilde gjøre Rede

for det Phænomen, Flyndrene viste os, vare utilstrækkelige til

at gjøre delte; ligeledes indrømmer han Rigtigheden af den

Kjendsgjerning, som de unge plagusia-aglige Flyndre havde givet

mig, at Blindsidens Øie virkelig baner sig Vei fra én Side af

Hovedet ud paa den anden*). Men Prof. Wyv. Thomson er

imidlertid ikke ret tilbøielig ti! at indrømme, at denne Vandring

sker just »through the head itself«, hvormed han egenlig vil sige:

skraat op igjennem Øiehulens Loft eller Pandetaget, saaledes

*) . . . .In the paper of which the above is an abstract the distinguished

author has clearly made out his principal and most interesting point —
that a simple torsion of the anterior portion of the head of a Fiounder

on its axis is insufficient to explain the final position of the

eyes-, 3688, og i umiddelbar Fortsættelse dermed: -and his direct ob-

servations on the .Plagusiæ- prove that the eye of the blind side actually

passes from its o'wn side of the head to the other side — at all events,

under the integument and under the subcutaneous (issnes which contain

the rudiments of the dermal bones forming the support of the anterior

border of the dorsal fin, if not actually through the head itself«.
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som flere Figurer af Kranier af udvoxne Plyndre i min forrige

Afhandling søgte at anskueliggjøre denne Opfattelse og som

disse nu igjen skulle bringe det i Læserens Erindring (Tavle II).

I disse Figurer (7— 10) betegnes Pandebenene (frontalia)

paa høire og venstre Side ved / og /', Forpandebenene {front,

anteriora) ligeledes ved a og a\ Bagpandebenene {front, posteriora)

ved p og p\ og Pladsen for høire og venstre Øie ved o og o',

medens et -^ betegner Pladsen, hvorfra Blindsidens Øie er vegen.

Af de uparrede Knogler betegnes Plovskjærbenet {vomer) med y,

Sibenet {ethmoideum) ved e, og Nakkebenets øvre Pladestykke

[crista occipitalis] ved c, Paa begge Sider af dette ligge Isse-

benene {parietalia). Den samme Betydning have disse Bogstaver

paa det til Sammenligning fremstillede Cranium af en symme-
trisk Benfisk (Torsken) Fig. 6.

Figurerne antyde følgelig, at Blindsidens Øie, hvilket hos

de almindelige Plyndre er det venstre (Figurernes o'-f-), hos

Hvarreflyndrene derimod det høire (disses o -^), men hos alle

det øvre, er tænkt at have i sin Tid bevæget sig hen

under en Del af sin Sides Pandeben og Forpandeben, hvis

udvendige Rande det lader blive staaende tilbage som
en Benbro*), der vedbliver at forbinde Kraniets forreste Bén

(Ethmoideum, Præfrontale og Vomer) med Hjernekassen, me-

dens det under denne Bevægelse trykker den indre Side af

Pandebenet med sig over paa Øiesiden, eller ved sit Tryk

Netop saaledes udtrykte jeg mig i min første Afhandling i 1863, S. 157

(15), som man navnlig vil sé af de nedenfor fremhævede Ord: »Øiet med

dets Tilbehør er flyttet ud af dets normale Omgivelser, det viser Knokkel-

bygningen tydeligen; men den viser iigesaa tydeligt tillige, at Øiet har

søgt, som Regel ellers er, at tage disse med; den storste Del af dem
har dog gjort Modstand og ere blevne paa deres Plads. Der-

ved er den mest paafaldende Uregelmæssighed i Flynderhovederne op-

staaet. Men derved er tillige opnaaet, at Flynderen for sin nye Be-

vægelsesmaade paa Blindsiden har kunnet faa en fast Benbro fra Snuden

til Baghovedet og Rygsøilen, svarende til dens nye Ligevægtsplan og af

største Betydning for baade dens Svømning og Nedboring i Sandet og

Dyndet.,
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bringer den mere eller mindre til at forsvinde. Hos vore

Hvarrer (Pighvarren, Rhomhiis maximus] Slethvarren, Rh. bar-

hatus) ligesom hos Helleflynderen [Hippoglossus] findes der

saaledes i hele Længden af.Mellembalken imellem de lo

Øine noget af Blindsidens Pandeben , navnlig den Del deraf,

hvortil nedad i Øiehulen den stærke hindede Mellemvæg imellem

Øiegruberne er fæstet med sin øvre Uand, medens sammes nedre

Rand hæfter sig til Kilebenels Sidekam. Ilos de nævnte Hvarrer

udgjør imidlertid denne Del kun en meget tynd Uenflis eller Splint, f,

der lægger sig op imod et tilsvarende Parti af Øiesidens fuldstæn-

digere Pandeben, /', Fig. 8; men hos en almindelig Flynder

(som Rødspætten, Platessa vulgaris; Skrubben, Plat. jlesus) Fig. 7

er det kun paa en ringe Del af Mellembalkens Længde, at

en saadan Splint af Blindsidens Pandeben /' findes ovre paa Øie-

sidens, /. Hos Argushvarrerne vil der ikke engang (sé Fig.

9 og 10 paa Tavle H) findes Spor af en saadan Splint, og denne

Slægt af Hvarrer (Bl eek er s Rhomboidichthys) bar altsaa et øvre

Øie, der, uagtet det oprindelig sad paa Hovedets høire Side og

under denne Sides Pandebén, bogstaveligen ligger imellem

de to Siders Pandebénspartier, saaledes, at der i Mellembalken

imellem de to Øine ikke er nogetsomhelst Spor af den ene Sides

Pandebénspartier (den høires), men denne er dannet alene af

den andens (den venstres, f—d Fig. 9).

Førend jeg gaar videre, finder jeg det hensigtsmæssigt at

erindre om, at Udtrykket »Vandring«, som jeg ogsaa i forrige

Afhandling brugte om Øiets Bevægelse i Forhold til dets omgi-

vende Dele, tages nærmest i Ordets virkelige Betydning*), og ikke

i nogen metaforisk, dog naturligvis i den Forstand, at dets Om-

flytning i Forhold til Nabo- og Gjenbopartierne ikke var Resul-

*) Jeg kan derfor ikke fuldt ud vedkjende mig Wyv. Thomsons Ord i

i det nævnte Uddrag: »The term « migration« of the eye is, of course,

used in a some what metaphorical sense. The eye changes little in

actual position. With tho growth of the fish the asociated parts arf.

as it were, developped past it, producing this singular obiiquity.«
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talet af dets egne Bevægelser alene, men lige saa meget af alle

de tilstødende Deles, saaledes som vi sædvanligen i den organiske

Natur iagttage slige Processer udførte. For at imødegaa en anden

Misforstaaelse, vil det maaske heller ikke være af Vejen her at

tilføie, at Udtrykkene « skele » og »skele sig igjennem«

heller ikke brugtes som ganske metaforiske. En Flynderunge

vilde visselig aldrig blive til en rigtig og retskaffens Flynder,

hvis den undlod at « skele » og « skele ilide».

I Opfattelsen af de nævnte osteologiske Bygningsforholds

Tilblivelse hos Flyndrene, er det nu, at Prof. Wyv. Thomson

afviger fra mig for saavidt, som han vilde være mere tilbøielig

til at antage, at Blindsidens Øie , som jo er det øvre Øie paa

Øiesiden, og som der hos alle Flyndre ligger omgivet af en

sluttet Øienring (orbita), medens det nedre Øie ikke besidder en

saadan, ikke var bleven omsluttet af denne eiendommelige Orbita

paa den Maade, jeg havde antydet, nemlig ved Skelen, Tryk og en

derved fremkaldt Besorptlon fra neden af, men ved en, efter hans

IMening, meget simplere Fremgangsmaade. Medens jeg lader

Resorptionen ske nedenfra og altsaa ved Gjennembrud af det

oprindelige Bentag eller, hvis Benet ikke er dannet, Bindetag

over Øiet, mener Wyv. Thomson, at Øiet ved Tryk og Resorp-

tion udvendig fra eller fra Siden af har skaaret sig en Vei

ind igjennem det Tag, som Pandeben og Forpandeben oprindelig

havde dannet over Øiet, og al det Gab eller Udsnit i disse

Ben, som var opstå aet ved, at Øiet banede sig denne

Vei, senere var bleven lukket i gj en med ny Benmasse.

Den stærke Benbro, der som bekjendt (se Figurerne 7— 10, T. II)

danner Orbitas øvre Væg og just gjør Orbita til en sluttet Øien-

ring, skulde altsaa tildels, ja for en stor Del, være dannet ved

en saadan Udfyldning eller Eftervæxt, medens den for mig er

den tilbagestaaende Rest af den ydre Rand af Pandebensparliet.

Denne Prof., Sir Wy ville Thomson s Hypolliese støtter sig

altsaa i det Hele til en hgnende Vandring af Øiet, sem den, jeg
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har fremstillet, idet ogsaa han i det indbyrdes Forhold mellem

Hovedets Ben og Øiets Stilling til disse sér udtalt en Nødven-

dighed for, at Øiel i sin Tid maa have gjenne m b ru d t Ben-

taget eller, hvis det er sket i en meget tidlig Tid, da den Mem-

bran, der siden blev til Pandebenet.

Den her nævnte Afvigelse i vore Opfattelser kan maaske

synes Mangen at være ikke synderlig stor. Alligevel maa jeg

dog paa vore Kundskabers nærværende Standpunkt indvende

meget imod min edingburgske Collegas Anskuelse og fastholde

disse Indvendinger i det mindste saalænge, indtil denne engang

maatte kunne støtte sig til nogetsomhelst faktisk, hvilket jo for

Øieblikket ikke er Tilfældet. Det vil snart vise sig, at Forskjellen

er af en større Betydning, end det ved første Øiekast syntes.

For det Første indvender jeg altsaa, at der i hin stærke

Benbro, som hos alle Flyndre danner den ene Halvdel af den

sluttede Øiehule (a—f Fig. 8— 10, d—f Fig. 7), og som for

mig er den tilbagestaaende ydre Rand af det oprindelige Pande-

parti, aldrig er bleven iagttaget Spor af det Gab for Øiets

Gjennemgang, hvis tidligere Tilværelse Sir Wyville Thomson

forudsætter. Ikke engang hos saadanne smaa Flyndre, hvis Øine

for kort Tid siden maa have naaet deres Plads, har man set

nogen Rest af et sligt Gjennembrud.

Dernæst har man heller ikke i Pandebenet eller i For-

pandebenet paavist Spor af, at nogen Gjen væxt af Knokkelmassen

havde fundet Sted, og dog maatte man antage, al Tillukningen

af det forudsatte Gab vilde forblive saa meget mere kjendelig, som

Erfaringen viser os, at det eiendommelig traadet-straalede Ben-

væv i Fiskenes Cranium er saare vel skikket til at røbe enhver

Forstyrrelse, der har truffet Vævet. Et sligt Gjennembrud maatte

saa meget snarere antages at have efterladt et kjendeligt Ben-Ar,

som Kanalen, hvorigjennem Øiet forudsættes gaaet, ikke vel

kunde undgaa at skjære sig baade gjennem Forpandebenet
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og Pandebenet, eflersom disse to Knokler hos Fiskene skyde

sig over hinanden i saa stor en Udstrækning*).

Hertil kommer for det Tredie den Besynderhghed, at de

Misdannelser, vi kalde Standsningsdannelser, ikke sjælden træffes

hos Flyndrene^ og at vi navnligen ingenlunde sjælden se saa-

danne udtrykte i Øiets Stilling, Hovedets Form og RygQnnens

Forhold til begge disse, saaledes som det er os velbekjendt og

om hvilket jeg ved talrige Exempler har mindet i min tidligere

Afhandling og atter nu minder, idet jeg paa Tavle III indsætter

et Par af de da anvendte Figurer (Fig. 12 og 13). Desuagtet

er der dog, mig vitterligt, til Dato ikke bleven paavist

nogen Form af saadanne Standsningsdannelser i Udviklingen,

der kunde antyde, at Fisken i sin tidligere Alder havde havt

den forudsatte Afbrydelse af sin Ben bro eller en slig

Svækkelse i denne. Naar man betænker, hvilken Betydning

den nylig omtalte Forbindelse imellem Hjernekassen og Hovedets

Forende har for Flynderens samtlige Bevægelser, og ikke mindst

for dens Nedskydning i Havbundens Sand eller Ler, og denne

Betydning har Prof. Thomson fuldstændig anerkjendt, saa er

det saa meget ufatteHgere, at den unge Flynder under sine van-

lige Bevægelser ikke jevnthen skulde forskyde Forholdene i

Hovedet, dersom virkelig i Fiskens unge Alder Øiets Gjennem-

gang havde fremkaldt en saadan Afbrydelse i Forbindelsen af

Hovedets Knogler.

Alt det Anførte udgjør imidlertid tilsammen taget kun den

første Gruppe af mine Indvendinger imod den Opfattelse, som

Prof. Wyv. Thomson har fremsat. Da han, saavidt jeg har

forstaael ham, egenlig kun har fremsat denne i den Mening, her-

ved at gjøre Øiets Vandring eller Flytning igjennem Hovedets

Væv dels lettere forstaaelig for os, deis ligesom lempeligere for

Fisken, raaa jeg altsaa nu vende mig til den anden og ligesaa

1 delte Punkt er Prof. Wj'v. Thomson af en anden Mening og antager ikke,

at Forpandebenet vilde berøres af dette Gjennembrud, men de virkelige

Forhold mellem disse to Ben begunstige ikke denne Opfattelse.
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væsenlige Gruppe af mine Indvendinger, den, der bestrider Sim-

pelheden og Letfatleligheden af den Proces, der ligger i min

skotske Collegas Hypolhese.

Del er nu næsten fra alle Sider in confesso, at Øiet

virkelig flytter sig, o: forandrer sin Stilling væsenlig i Forhold

til dels Omgivelser, og efter de Flestes Mening vedbliver Øiet

under denne sin Vandring at have Forfladen (sin huddækle Cornea)

i Hovedets Overflade. Det maa altsaa under Bevægelsen trykke

foran sig alt, hvad der er paa dets Vei, eller aldeles bortskafle

delte og det i det mindste til en Dybde, der er lig Oieæblels

Tykkelse, og i en IJredde mindst lig Øieæblets Længdediameter.

Arbeidet, der udfordres til Flytningens Udførelse, maa blive desto

større, jo mere forskjelligartede de Væv ere, der skulle gjennem-

brydes eller opløses, og jo større Modstandsevne, de frembyde,

samt jo længere den Strækning er, der skal gjennemvandres.

Disse Forhold ere neppe blevne rigtigen vurderede af den

Hypolheses Tilhængere, som efter tilsyneladende Fænomener

antage, at Øiet i selve Hovedels Overflade først skulde gaa

op ad den ene Side (Blindsiden), saa over Ryglinien ned paa

den anden Side, og som i en enkelt af Hypothesens Afskyg-

ninger lader Øiet, efter at være kommen forbi RygQnnen, atter

gaa langs med denne tilbage en god Strækning.

Prof. Sir Wyv. Thomson, med hvem jeg paa delte Sted

nærm.est har at gjore, er i al Fald enig med mig deri, at Øiet

gaar en meget kort Vei; jeg mener: den korteste Vei, Sir Wy-

ville: den næslkorteste, idet han under alle Omstændigheder

lader Øiet vandre under Huden og hos mine af ham her i

Museet undersøgle vandklare Flyndre endog under den for-

reste Del af Rygfinnen, ja maaske igjennem dens Rodparti

(sé hans ovenanførte Ord. S. 179, Anm.).

Saaledes som jeg i Overensstemmelse med de virkelige For-

hold mellem Hovedets Ben fremstiller Øiels Vandring, beslaar

denne jo væsenligt i følgende: under sit eget Bentag, eller,

hvis Forbeningen ikke har fundet Sted, under sit Hinde- og

Overs, over d. K. D. Vldensli. Sebk. Forh. 1876. 13
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Brusktag vælter blot Blindsidens Øie sig om sin horizontale Axe

indad imod Mellemvæggen og skyder sig opad imod Orbilaloftet,

hvor det da ved Tryk og Resorption skyder den indre Side af

sit Pandeparli med de tilhæftede Dele mere og mere over paa

Øiesiden , medens den ydre Side af dette Pandeparli bliver

staaende tilbage; ved de samme simple Midler fortsætter Øiet

sin Vej skraat op igjennem delte Tag, indtil det kommer frem,

alt efter Graden af Pandebenels Resorption, enten helt paa den

indre Side af sit Pandeben (Fig. 9— 10) eller dog indenfor dettes

ydre Rand (Fig. 7— 8). Dette er dog vel — saa synes det mig — en

ulige simplere Fremgangsmaade, end efter den af min ærede Kol-

lega givne Anvisning at lade Øiet hæve sig og først gjennem-

bryde Taget fra Pandebenets Yderrand af og derefter lade en

successiv Opbyggelse af det Nedbrudte finde Sted. Alene for det

egentlige Pandebens Vedkommende maatte denne Fremgangs-

maade fordre det dobbelte Arbeide, og ikke blot et dobbelt,

men tillige et mere kombineret Arbei<le, Thi dette maatte det

jo blive, selv om der ikke tages Hensyn til den yderligere Gjen-

opbyggelse af resorberede Dele, der vilde være en nødvendig

Følge af, at Øiet paa sin Vei havde bortskubbet eller bortædt

en god Del af Grundlaget for del forreste Parti af Rygfinnen,

og selv om man vilde indrømme del neppe Indrømmelige, at

Forpandebenet (front, anterius) blev aldeles uberørt af Van-

dringen (sé foran S. 184, Anm.).

Efter Prof. Wyv. Tho msons egne Ord ville jo, idetmindste

hos saadanne Flynderuoger som dem, jeg havde afbildet under

Navnet «Plagusia» og for hvilke en ny Repræsentant findes her

fremstillet fra begge Sider i Tab. I, Fig. 1— 5, selve Finne-

straalernes Støtter blive stærkt angrebne af det ovenover Pande-

benet sig fremtrængende Øie. Dersom nu Øiet virkeligen under-

minerede Rygfinnen paa den Maade, som W^yv. Thomson

lader formode, maatte man unægtelig undre sig over, at ikke de

fleste Plyndre bleve saadanne Monstrositeter, som de ovenfor
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omlalle eller som Yarrels <'iiialformed Brill» (fremstillet igjen

Tab. III, Fig. 13) og deslige.

Endelig man jt'g endnu imod Rigtigheden af Wy ville

Thomson s Opfattelse af iVlellembalkcn imellem de to Ryndre-

Øine, som om denne modsvarede aldeles den af Pande-

benene hos andre regelmæssige Fisk dannede Mellembalk mellem

Øjnene, nedlægge en bestemt Indsigelse *). Selv om vore to store

Hvarrer (Ehombus maximus og Rh. barbatus), hvilke Forfatterne

som en captatio benevolentiæ for deres egen Opfattelse næsten

stadigen afbilde som Fxempler, er dette Udsagn jo ikke ganske

rigtigt, thi selv her er jo den ene Sides Pandeben ikke fuld-

stændig tilstede i Mellembalken , men kun i en fortrykt og tynd

Tilstand; endnu mindre rigligt er det for Helleflynderens Ved-

kommende, fra hvilken man ogsaa nu og da f.'aar ud, Hos de

yderst talrige almindelige Flyndre (Rødspætten, Platessa vulgans;

*) Allerede Wyv. Thomson er mindre klar i delte Punkt; uagtet han

udtrykkelig, som rigtigt er, lader den Uel af Pandebenet forsvinde ved

Tryk og Resorption, som er udsat for tJiets Fremtrængen, lader han dog

i sit brugte Exempel af Pighvarren den tilbageblevne, halvmaanefor-

mede Splint indtage samme Forhold til Øiet, som oprindeligt, hvilket

ikke er rigtigt. Saaledes S. 370:

•When the change in the position of the eye occurred, this exposed

portion of the right frontal, whether potential or actually developped,

was pushed or absorbed before the migrating eye and its ner-

vous and muscular connections, and reduced to the crescentic plate,

vs'hieh in the mature head, lines the left wall of the orbit, still retai-

ning its original position with reference to the eye.«

Men naar den ærede Forfatter saa nogle Linier senere (p. 371), efter

at have ladet det hnire Forpandebén ved en hel >"ydannelse stoppe det

store Gab, Øiets Gjeiinemvandriiig havde frembragt i Pandebenet, til-

føier : "the eye having maintained its normal relation to its

associated bone (the right frontal) throughout«, da er det aldeles

urigtigt. Øiet var jo ogsaa i »normal relation« til den store Del af det

høire Pandebén, som det bragte til at forsvinde; og nu behage Læseren,

med de af mig i disse to Citater udhævede Ord for Øie, at sammenligne

Pighvarrens Kranium (gjengivet her Tab. 11, Fig. 8) med Kraniet af en

anden Hvarre, Argushvarren (Tab. 11, Fig. 9), og man vil sé, at her ikke

er Stump tilbage af hele høire Pandtbén paa indre Side af Øiet.

ir
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Skrubben, PI. Jlesus\ Sletten, PL Iimanda; Mareflynderen, PL

saxicola] finder man derimod kun en meget svag Flig af det

ene Pandeben tilstede i Mellembalken , og denne naar endda

kun ^k af Mellembalkens Længde. Hos saadanne Flyndre som

Argushvarrerne [Rh. longimanus , Rh. argus m. fl.) findes der,

som sagt, ikke engang en saadan Flig af Blindsidens Pandeben.

Er det da ikke ligeud en urimelig Tale, naar Zoologer ville fordre

Medhold deri, at den ene Sides Pandeben hos saadanne Flyndre

osteologisk modsvare begge Siders Pandeben hos andre Fisk,

eller deri, at det lil den modsalte Side vandrede Øie endnu

her ligger i del relle Forhold og Stilling til sin Sides Pande-

ben, skjønl dette Pandeben ikke engang i et Rudiment er tilstede

hverken ovenover eller paa Indsiden af Øiet? allsaa endnu i

rette Stilling til sit ikke existerende Pandebensparti! *)

Men Feiltagelsen i denne Vurdering af Øiebalken er ikke

tilende hermed. Den har uheldigvis andre i Følge med sig, og

paa disse tør jeg ikke undlade strax at gjøre opmærksom.

Naar andre Fiskes Mellembalk imellem Øinene — hedder

det f. Ex. saaledes hos en af disse Zoologer — zootomisk mod-

Ti! Sammenligning med de ovennævnte Ord af Prof. W. Thomson
forudskikker jeg her følgende af Dr. Traquair (de udhævede Ord ere

ligeledes udhævede af mig): — — »The eye in question preserves its

morphological relations to the frontal bones and theneigh-

bouring structures quite intact« — 1. c. p.287; og endnu mere

1. c. p. 269: »That Ihis is the true morphological middle line, and that

the interocular bar is the only and complete homologue of

the frontal arch in the Cod, is proved simply by the faet that

between the interocular bar and the basi-presphenoid bone there extends

a fibrous membrane, having imbedded in it the olfactory nerves as they

proceed to the nasal fossæ in front.« Saaledes er jo ogsaa min og

Andres Opfattelse af denne "fibrous membrane« som Mellem væg mellem

Øinene og som horende til Mellembalken, men denne Opfattelse kan da

umulig berettige til Udtrykkene »only« og ncomplete>, dem det her

kommer an paa; og foruden andre lignende Udtryk smlgn. samme For-

fatters 1. c. p. 270: »But what , then , is the pseudomesial bar or bridge

in the Turbot's cranium, if the interocular bar be the complete

representati ve of the frontal arch in the cod? This \ve shall

see presently.«
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svares aldeles fuldstændigt af IMellembalken imellem l'Iynder-

oinene, saa kan hin IJenbro , der ligger udenom det øvre Øie,

selvfølgelig ikke høre med til de normale Tiskes Mellembalk,

eller være eu af de Dele, der danne denne hos de sædvanlige

Fisk; den maa altsaa være noget lielt andet. Denne Torvex-

liog af pars pro toto fremkalder derfor disse nye Udlægninger

af dette Parti , som senere Afhandlinger have givet os og som

jeg ret snart skal kortelig omtale. Ligeledes er den besynder-

lige .Misforstaaelse af Flynderfiskenes virkelige .Midlplan , som

man saa hyppig moder, i Grunden kun en Affødniug af Fejl-

vurderingen af Mellembalken hos Flynderne. Man mener nemlig

at Flynder fiskens Midtplan gaar igjenoem dens Mellembalk

mellem Øinene, og paa Grund af en aldeles partiel Forskydning

over til Øiesiden uf et kun lille og begrændset Parti af Hovedets

Midtplan tager man altsaa en simpel, slet og ret Deviation af

Øieregionens Midtplan som en Flytning af det hele Hoveds

eller den hele Fisks Midtplan! Dersom Læserne strax ville

mærke sig disse Uklarheder i Opfattelserne, eller saa-

fremt nogen af dem maatte selv slutte sig til dem, da disse

Uoverensstemmelser i Opfattelserne af væsenlige For-

hold i Flynderhovedet, ville de vistnok Qnde Studiet af mange

Punkter i Afhandlingerne om Flvnderne meget lettet*).

*) Dr. Malms Udtalelse S. 10 om Flyndernes almindelige Bygning er i sin

Sammenhæng denne: »På ^rund af det foregående torde min 1. c. sid.

173- (tians tidligeie .Meddelelse om Flynderne i K. Sv. Vetensk. Akade-

miens Ofversigter f. 1854, S. 173—183; jvfr. min tidligere Afhandling i

Oversigt f. 1863, S. 169 og S. 177, Anm.) •ultalade sats, eller att "de

flundreartede fiskarnas kroppsbyggnad år mera skenbart an verkligt

osymraetrisk« ej befinnas vara origtig; ty pleuronektoiderna hafva under

hela sitt lif sina ogon på omse sider om kroppens långdaxel, som fort-

loper emellan pannbenens mediana partier. Man kan val saga, alt en

pleuronektoid har en ogonsida och en blindsida, då fråga endast år om
den sida, som fiskan har i forrå fallet upp- och i sednare nedåt-

vånd; men anatomisk taladt har hvarje af mig undersokt pleuronektoid

ingendera af sidorna om kroppsaxeln blind, utan, såsom andre verte-

brater, ett hogra och ett venstra oga«. — Saavidt kan man, naturligvis

med Undtagelse af hans her og overa't gjentagne Bizarreri om Flyndernes



190

III.

Min Indsigelse mod disse sidste Punl\ter giver mig en na-

turlig Overgang til Dr. Traqvairs udførlige og i mange Hen-

seender omhyggelige Arbeide over Flyndrenes Hoved; thi ikke

alene har han den nævnte Opfattelse af Mellembalken mellem

Flynderøinene, at den skal modsvare den hele Mellembalk hos

andre Fisk eller Hvirvel-Dyr i Almindelighed, men han erkjender

heller ikke de Dele af Pandebenet og Forpandebenet, der danne

Længdebroen langs Blindsiden, som normale Bestanddele af

disse to Knokler, men som særegne Cdvæxter, der hos andre

Fisk ikke have noget tilsvarende. Disse Cdvæxter fra Pande-

og Forpandebenet — han kalder dem med Fælledsnavnet «ex-

ternal angular processes » og den Benbro, som de danne uden-

om Øiet, "pseudomesial bar« — skulle altsaa skyde sig frem

om Øiet og med Enderne lægge sig over hinanden, efter at

Øiet under sin Vandring allerede har trykket sit Pandebens-

parti over paa Øiesiden og tillige mere eller mindre undertrykt

det eller bortædt det, alt efter vedkommende Flynders Slægt og

Art. Det Knokkelparti i Flyndernes Kranium, der af alle Ana-

tomer hidtil, med Meckel og Cuvier i Spidsen, og som jeg

Symmetri, saa nogenlunde samstemme med ham. Men nu begynder

Dissonantsen : — »Ogonen sitta rigtigt, just derfor, att de vånda^sina ofre

kanter emot hvarandra ocli emot hvardera sitl ofvanfor framåtskjutande

mediana parti af frontalia propria, emelJan hviliie den verkliga rygg-

linien fortioper. Det ofversta ogats nedre kant ar derfor ej vånd uppåt

emot fiskens anatomiska rygglinia, utan nedåt ifrån denna, såsom

vanligt hos andra fiskar; men Steen strup har ansett den hos många

pleuronektoider åfven med ryagfena forsedda kanten fram forbi ogonen

for den verkliga rygglinien, hvilket den likvål ej år; den år endast

skenbart en sådan; den har tillkommit« o. s. v. (ved den bekjendte

Fremrykning, hvorom siden). Hvis Finnen er fremrykket, saa er den

i alt Fald fremrykket i væsenlig samme Plan, hvori den før var, netop i

Fiskens Midtplan! At selv udmærkede Naturforskere ikke altid ud-

trykke sig bestemt, saa at denne Regions Midtplan betegnes med samme

Udtryk som hele Fiskens Midtplan, kan efter min Mening ikke retfærdig-

gjøre den her paaankede Uklarhed (jfr. f. Ex. Huxley: Anatomy of Verte-

brates. I, p. 29).
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mener med fuldeste Ret, er bleven betragtet som en væsenlig

Del af den ene Sides Pandebensparti og kaldet med dette Navn,

skal altsaa ifølge Traquair baade være et nyt, for andre Fisk

fremmed, men for riynderne eiendommeligt Parti, og ovenikjøbet

hos disse kun fremkomme paa den ene Side af Hovedet.

Forsaavidt som dette Parti følgelig for Dr. Traquair er et

Ikke-Pandeparti, kan han jo nok forsvare sin Indvending imod

mig og tildels imod Wyv. Thomson, at Flyndernes øvre

Øie slet ikke ligger i en urigtig Stilling til sit Pandeben, nemlig

paa den indvendige Side af dette eller af Ydreranden af det.

Ligeoverfor Anatomernes hidtil hævdede og velbegrundede An-

skuelse om Henbroens F{nokler, havde det imidlertid været sær-

deles ønskeligt, for ikke at sige rent ud nødvendigt, at hans

nye Opfattelse var bleven understøttet ved Paavisning af et mere

objectivt Grundlag; men jeg kan ikke finde, at den væsenlig

grunder sig paa andet, end hin feilagtige Antagelse af pars

pro toto, af Mellembalken mellem Flyndernes Øine som repræ-

senterende en hel og fuldstændig Mellembalk*) , det vil sige

en saadan, som ikke blot er dannet ved Bidrag af begge Pande-

hælvter, men indeholdende de sædvanlige interoculære Partier

•) Traquair (1. c. p. 272): »And now we see what the nature of that bar

of bone is, which I have called pseudomesial (p. 267) and which one

is apt at first to think homologous with the whole or part of the frontal

arch in the Cod and other sjmmetrical osseous fishes. Seeing that

the true homologue of the frontal arch in the Cod's head
has been reduced to a narrow bar, and twisted over to one
side (p. 269), vie have, in the pseudomesial bar, a secondary for-

mation, destined to supply the piace of the weak and displaced frontal

arch in forming a strong and efficient bridge of connexion between the

anterior and posterior parts of the cranium, and also to support the

cephalic continuation of the dorsal fin.« Allerede her tør jeg ikke til-

bageholde den Bemærkning, at mig forekom det naturligere, at kalde

• interocular bar«, der efter hans egne Udtryk p. 287 er «connected with

the deviation, in the ocular region, of the original middle line of the

top of the head over to the now binocular side« med Navnet pseudo-

mesial, og lade den »bar«, som ikke •devierer«, men bliver i Fiskens

iMidtlinie, vedblive at være -mesial«, og at kaldes saaledes.
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af disse f uldstændigen, saa at altsaa hvad der laa paa den

ydre Side af det øvre Øie il^ke hørte med dertil.

Det synes iøvrigt allerede slemt nok for denne Forklaring

af Fiynderhovedels osteologiske Bygning, at den maa tage sin

Tilflugt til Elementer, der ikke skulle findes i andre Fiskes Ho-

veder, selv om disse, som i dette Tilfælde, kun ere meget

stærke Udvæxter fra Ben, som ellers ere tilstede i Hovedet.

Sagen bliver i alt Fald ikke bedre derved, at del, som ovenfor

antydet, kun er paa den ene Side af Hovedet, at de særegne

Elementer optræde. I Manges Oine turde det dog maaske være

en væsenligere Indvending imod denne nye Betragtning, at

netop paa dette Traquairske Ikke-Pandeben, hans cpseudo-

mesial bar«, bære alle Flyndre de selvsamme ydre Bygnings-

dele, der hos alle Fisk med en Bygfmne, som strækker sig frem

paa Hovedet, slutte sig nøie til det Parti af Pandebenene, som

vi Andre mene at gjenfinde i denne Bro og som vi regne med

til en »mesial bar«.

Som en saadan Indvending af større Vægt staar den i alt

Fald ogsaa for Dr. Traquair. Han er sig den Vanskelighed

velbevidst, som fremkommer derved, at Blindsidens Øie (smlgn.

f. Ex. Slethvarren Fig. 14) ikke alene sidder som øvre Øie paa

den modsatte Side af Hovedet, men ogsaa er kommet om paa

den modsatte Side af Rygfinnen, saa at dennes Tilbehør af flere

Dele, der ellers med Finnen normalt vilde strække sig frem

imellem de to Øine og følge Pandebenenes Retning, nemlig

Finnerodens Muskler og den over disse skraanende Tiudinge-

gren af Sideliniesystemet. Men for denne omvendte StiUings

Fremkomst har han da en Forklaring paa rede Haand, som for-

længst har været antydet af andre Naturforskere, først af Van

Beneden, senere af Malm, saaledes som det allerede er

bleven omtalt i min forrige Afhandling. Hverken Rygfinnestraa-

1erne, siges der, eller deres Muskulatur, eller hine Tindinge-

linier naaede i den yngre Alder, medens Øievandringen udføres,

saa langt fremad, ja ikke engang til Oiets Bagrand. Først naar
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Øiet er kommen over paa den anden Side og Benbroen skudt

udenom Øiet, ere de nævnte l'arlier efterhaanden blevne trukne

frem forbi øiet, og saaledes dette kommen paa den vrange

Side af dem.

At denne Fremrykning af de nævnte tre Organpnrtier —
hvis den virkelig finder Sted — ligesaa godt, og vel fuldt saa

godt, kan gaa for sig, enten Grundlaget, hvortil de ere heftede,

er, hvad jeg har angivet, et tilbagestaaende Parti af Pandebenet

eller af Anlægget til delte, eller det er den af Traquair for-

modede Nydannelse, fra hvilken Benbroen skulde have sin Op-

rindelse, er en simpel Selvfølge. En mindre eller større Frem-

rykning af Finnen med Tilbehør kaster altsaa ikke nogetsom-

helst Lys paa Benbroens Oprindelse, men den forudsætter nød-

vendigvis Tilstedeværelsen af en saadan fastere, hiudet eller

benet Forbindelse, hvortil Finnepartiet m. m. er hæftet.

Da et af de Partler, der ere komne i en meget forkert

Stilling til det øvre Øie, saaledes udgjøres af de to Tinding-

grene af Slimrørssystemet og da i det Hele Gangen og Leiet

af delte Systems forskjellige Grene paa Hovedet røbe særdeles

vel den store Bevægelse, der har fundet Sted i Flynderhovedet

under dettes Uddannelse, vil det være hensigtsmæssigt her at

gjenkalde sig de normale Forhold i Øinenes Stilling til Slimrørs-

grenene hos Fiskene i Almindelighed og i Modsætning

dertil de meget afvigende og særegne Forhold, der i denne

Henseende optræde hos Flynderne (Tab. IVi.

Ganske almindeligt kan man sige om de regulære Fiske-

former — saaledes som det jo ogsaa siden Monro's*) Dage

er vel bekjendt — at de have Hovedet ligesom grimeagligt om-

spændt af fire Linier eller Grene af det særegne Sanseredskab,

. der fra ældre Tider og fra ældre Opfattelser har beholdt Navnet

af Slimrørssystemet, men som ogsaa uden Hentydning til nogen

The Structure and Pliysioiogy of Fislies explained and compared wilh

those of Man and other Animals. Edinb. 1785. 4to.
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bestemt Function ofte benævnes simpelthen Sideliniesystemet.

Den ene af disse Linier, den bagerste, udgaar fra Sidelinien

omtrent ved eller over den øverste Rand af Gjællespalten og

gaar ned over Forgjællelaaget og derfra ud paa Underkjæbens

nedre Rand lige til Kjæbe-Spidsen. Den kaldes Forgjælle-

laagsgrenen, Præoperculargre n en. Den anden, der lige-

som umiddelbart fortsætter Sidelinien, gaar fremad paa Hovedets

øvre Flade, ud over Øietaget, nemlig over Isse- og Pandebenene,

i hvilke Ben den mere eller mindre ligger skjult i egne Kanaler;

den løber snart noget nærmere imod Midllinien af Hovedet,

snart nærmere imod Siderandene, men ender ligeledes fortil,

imod Spidsen af Snuden, i de hule Knokler eller sammenrullede

Benblade, der ere bekjendte under Navnet ossa turbinata [o. na-

salia Cuv.). Den benævnes Stamme- eller Pandegrenen,

Frontalgrenen. Den tredie gaar tildels parallel med den

den første, da den kort bag ved Øiet, i Reglen fra Bagpande-

benet, stiger fra Stammegrenen nedad, følgende i kort Afstand

først Øiels nedre og senere dets forreste Band og saaledes bøier

igjen op imod Stammegrenen ved Forpandebenel; den ligger

optaget i en buet'ormig Kjæde af særegne Smaaben [ossicula

infraorbitalia) og kaldes Infraorbitalbuen. Den fjerde

Gren udganr fra Stammegrenen over Tindingepartiet i Ret-

ningen fremad og opad skraat indad imod Midtlinien, fortsæt-

tende sig snart i en kortere, snart i en længere Strækning.

Den er det, der sædvanligvis kaldes Tindingegrenen, Supra-

temporalgre n e n. Disse Grene have hos de regulære Fisk

det samme Løb paa begge Sider af Hovedet, og den ene Sides

Grene staa som oftest ved Tværgrene i Forbindelse med Grenene

paa den anden Side, og navnlig findes der næsten hos alle Fisk

en større saadan Tvergren tvers over Pandepartiet.

Øiets Stilling paa Hovedets Sider i Forhold til disse Grene

er hos alle symmetriske eller regelmæssige Fisk denne, at Øiet

i Taget oven over sig har Pande- eller Frontalgrenen, mere eller

mindre tæt ved Pandebenets Midtlinie, i en Halvbue under sig
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derimod Infraorbitalgrenen med dens hele Kjæde af Smaaknokler,

hvilke hos mange Fisk blive temmelig store og slærke og hos

flere danne tilsammen ligesom en stærk Benvæg i Kinden, eller

Kindpantser (Karpelax, (ianoider, Pantserkinder o. fl.).

Uos Flynderne derimod er Øiets Slilling til disse Linier

en ganske anden og en for dem alene eiendommelig. Begge

Øine sidde paa én Side af Fisken, og den modsatte Side har

intet Øie. Paa denne saakaldte Blindside have Flynderne imid-

lertid Infraorbitalbuen løbende tæt op imod Pandepartieis Yder-

rand, der skulde have dannet Taget over Øiet med deltes

Frontalgren, havde Øiet været tilstede; men imellem disse sæd-

vanlige, øvre og nedre, Begrændsninger for Øiet, findes der

intet Øie. Øiets normale Plads er lydelig betegnet, men Øiet

selv er borte. Paa Øiesiden sidder det nedre i samme Stilling,

som hos de normale Fisk, med Infraorbitalbuen under sig og

med Pandebensranden som Tag over sig. Det øvre Øie der-

imod sidder med sin nedre Rand vendt opad imod Fiskens

Rygkant, men uden at være omgiven af nogen Infraorbitalbue

;

dets øvre Rand vendt nedad imod den øvre Rand af den altid

ufuldstændige Mellembalk, og hos alle Plyndre findes altsaa

paa Øiesiden dette ny tilkomne Øie i en Region, i hvilken ellers

hos Fiskene intet Øie forekommer, nemlig i Regionen mellem

Øiebalken og Tindingegrenen, og heller ikke findes der

i samme Region noget Øie paa den modsatte Side (Blindsiden).

Men ikke alene dette; Regionen, der bærer dette øvre Øie, er

her paa Øiesiden i Grunden omfattet af Øiesidens Tin-

dingegren og af den om paa Øiesiden trykkede Del af

Mellembalken, der hører Blindsiden til. Kun under

saa extreme Udviklinger, som Argushvarrerne frembyde, hos

hvilke der ikke længere i Mellembalken er Spor tilbage af

Blindsidens Paodeben, kan det øvre Øie siges at have de nævnte

Begrændsninger for Regionen hørende til én og samme Side.

Paa alle Plyndre, hvis Skjælbedækning tillader det al følge disse
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Grenlinier for Sanseredskabets Udbredning, er det meget let

at overbevise sig om det Kaste i Øiets Stilling til dem.

Figureroe Tab. IV, Fig. 1—3 ville som Typer for Slim-

rørsgrenenes Leie hos Fiyndre og regulære Fisk strax vise den

gjennemgaaende Forskjel mellem begge.

Hvis man nu erindrer sig, hvor forskjelligt Øinene bæres

hos Flynderne: hos nogle paa høire, hos andre paa venstre

Side; hos nogle de to Øine stillede vidt fra hinanden, hos andre

nærmere ved hinanden eller endog tætstillede; hos nogle begge

Øine staaende i en nogenlunde lodret i.inie over hinanden, hos

andre i en meget skraa Linie, og da alter hos den ene Form

det øvre Øie kjendeligen eller meget foran det nedre, hos den

anden det øvre liggende langt længere tilbage end det nedre

(T. If, Fig. 9); og hvis man da tillige betænker, hvad der nylig

fremstilledes, at trods alt delte have de to Øine hos alle

Flynderformer én bestemt Stilling lil Hovedets Slimrørslinier og

dertil en fra de normale Fisks paa en bestemt Maade afvigende

Stilling, faar man fra en ny Side et levende Indtryk af det, der

strax i Afhandlingens Hegyndelse blev fremhævet om den indre

Benbygning i Hovedet. Denne var jo trods alle de mange inden-

for Slægterne og Familierne forekommende ModiQcationer paa

engang saa ensartet i Type og derhos i enkelte Knoklers Stil-

ling, dels gjensidigen til hinanden, dels i deres Forhold lil Øiet,

saa afvigende fra de almindelige IJenQsks, at det maatte stærkt

fastholdes, at kun ved én og samme Fremgangs maade i

Afvigelsen fra det Regulære kunde hver Flynderart have faaet

sin Form. I det Ydre finde vi allsaa, at denne Flyndernes

Type-Enhed alter afpræger sig i de nævnie Liniers Gang og

Leie i Forhold til de to paa én og samme Side af Fisken stil-

lede Øine.

Men af Sideliniens Grene paa Hovedet er der igjen én,

Infraorbitallinien, som synes mig bedst at afspeile Ret-

ningen og Udstrækningen af visse af de Bevægelser og

Flytninger, der i de enkelte Former have fundet Sled imellem
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de Dele, der sammensætte Øiesideii, saa at der paa samme Side

kundo blive Plads for det till^onine nye Øie med noget af dettes

faste Om^'ivelser, navnlig mere eller mindre af Pandebenet fra

den modsalte Side. Efter at det forlængst er afgiort, at Flynder-

formen ikke fremkommer ved nogen « torsion de la tete sur la

colonne vertebrale«, er det nu indrømmet af Alle, al det er den

forreste Hælvte af Hovedet, navnlig Ansigtet, hvori Omflytnin-

gerne og de ved Trykket fremkaldte Uregelmæssigheder især

finde Sted, og at den bag ved Øieregionen liggende [jælvte,

den egenlige Ujernekasse, kun saare lidet paavirkes deraf.

I denne Hælvle kunne vi selvfølgelig have langt fastere, ja

næslen aldeles faste Punkter, til hvilke vi kunne tilbageføre og

ved hvilke vi kunne bestemme de stedfundne Ændringer i Be-

liggenheden af flere Dele i den mere bevægelige forreste Hælvte

af Hovedet, f. Ex. af Øiet. Naar det nedre Øie hos den ene

Flynder ikke ligger under sin Sides l'andeben, men under dens

Forpandeben, og bos den anden Flynder endog under dennes

forreste Ende (smlgn. Fig. 7 og 9—10, Tab. II), saa at intetsom-

helst af Benbuen over Øiet er dannet af Forenden af Pandebenet,

saa kan man med Sikkerhed slutte, at denne Øiels Fjernelse

saa langt ud fra dets normale Stilling maa tilskrives væsenlig

en ved Tryk udenfra frembragt Bevægelse af selve Øiet fremad;

men da Ændringen af Pladsen er foregaaet i en Del af Hovedet,

hvori megen Bevægelse finder Sted og i forskjellige Retninger,

tør den ikke alene tilskrives denne Grund. Men naar derimod

det øvre Øie, som i Flynderens mere symmetriske Tilstand

i Ungdommen, ligesom hos Fiskene i Almindelighed, havde

kort bag ved sig et saa fast og bestemt Punkt, som Infraorbi-

talbuens Ophængningspunkt paa det saa rolige Kraniums Sider,

hos den udvoxne Flynder findes med den bageste Rand saa

langt tilbage paa Hovedet, al denne Band ikke blot gaar kjen-

delig ud over dette Punkt, men hos flere endog meget langt ud

derover, saa at delte Ophængningspunkt nu ligger en halv eller

hel Øiediameter foran Øiets Bagrand, og hos de oltnævnte
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Argushvarrer synes jo endog dette Øie at ligge tæt ved Nakken,

da kan denne hele Afvigelse fra den ellers normale Stilling paa

Hovedets Sider ikke godt være andet end en Følge af en tilbage-

gaaende Bevægelse af selve Øiet. Om Øiets stærke Bevægelse

i denne Retning bære ogsaa de omgivende i Orbitaen indtræ-

dende Knokler paa mange Maader utvetydige Vidnesbyrd, dels

ved deres Bugter og Ombøininger og dels ved Benstraalernes

Gang i de tynde Knokler. Hovedretningerne for Øinenes Van-

dringer, bestemte efter slige forskjellige Forhold i selve Hovedet,

søgte jeg i min forrige Afhandling i al Almindelighed at antyde

bl. a. ved de Pile, der bleve anbragte igjennem Kranierne af de

forskjellige da aftegnede Plyndre, de samme Figurer, som igjen

ere blevne aftrykte her paaTa\len II og til hvilke jeg altsaa ogsaa

i denne Henseende paany henviser. Hos Tunger og Hvarre-

tunger, der oftest have det øvre Øie liggende mere fremmeligt

end det nedre Øie, maa Betningen for Bevægelsen af det enkelte

Øie formodenlig blive modsal, men tillige mere combineret paa

Grund af den overordenlige Bøining nedad, som den forreste

Del af Ansigtet er underkastet.

Det er altsaa denne ved de fornævnte Figurer (Tab. IV) op-

lyste Stilling af Øiet i dets Forhold til Rygfinnen, til den stærke

Muskulatur, der fra begge Sider af Hovedet reiser sig op over

Finneroden, og til hine Grene af Sideliniesystemet, som de tre

nævnte Naturforskere, Van Beneden, Malm, Traquair og

atter Malm, tænke sig frembragt alene derved, at Øiet først er

drevet fra sit Hjem paa Blindsiden over paa den modsatte Side,

og at derefter Rygfinnen, ledsaget af de andre Dele, er skredet

mere og mere fremad paa Hovedet forbi Øiet. — Til Grund for

Antagelsen laa i Begyndelsen kun en enkelt, men siden paa

mange Former bekræftet Iagttagelse, at i en vis ung Alder stod

Rygfinnens Forrand bag ved Øiets Bagrund, endog en halv eller

hel Øiediameier fra denne, medens den hos halvt eller helt

voxne Plyndre naaede frem over Midten af Øiet eller til dets
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forreste Iland. Allerede Traquairs Undersøgelser varslede,

at de iModilicationer, som Udstrækningen al Finnen frembød hos

de forskjellige slore Slægter af Flynderfisk, skyldles ikke blot

Slraalernes Antal, men deres fjernere eller tættere Stilling ind-

byrdes, og den mere eller mindre spidse Vinkel, som Finne-

slraalerne dannede med Stølteknoklerne, samt disse sidstes

Længde og fremadliggende Stilling. — Ved Ændringer i disse

Henseender vil altsaa del selvsamme Slraale-Anlal kunne indtage

meget ulige Strækninger paa Hovedets Høikant.

Baade ved beslemiere Iagttagelser og ved oplysende Fi-

gurer (Tab. 1, Fig. 7, 8, 9) bar Dr. Malm i sin sidste Afhandling

og navnlig for Slethvarrens Vedkommende søgt at godlgjøre

Rigtigheden af sin Anskuelse ved at paavise, hvorledes i den

unge Alder Finnestillingen forandrede sig i sit Forhold lil Øiel,

medens Antallet af Slraaleroe fra 1ste Nakkehvirvel til Forranden

var det samme hos den unge Flynder, som hos den gamle.

Paa Unger af kun 12 Mm. Længde staar Finneforranden */2

Øiediameler bag ved Øiets Bagrand; paa dem af 16*/3 Mm. lige

ved Øiets Bagrand, og paa dem af 24 Mm. krydser Finnen sig

med Øiel, saa at deltes Bagrand naar ind lil 4de— 5te Slraale

paa Finnen. Under den tiltagende Væxt fra 12 Mm. til det

Dobbelte, 24 Mm., og medens jevnsides med denne Væxt Øiel

dreiede sig mere og mere over Hovedets Kant til Øiesiden og,

omvendt, Finnens Forrand droges mere og mere over imod

den modsatte Side af Hovedet, ere altsaa Øiets Midtpunkt og

Finnens Forrand rykkede hinanden en hel Øiediameter nærmere.

For de næste Væxtstadier har Dr. Malm, beklageligt nok, ikke

angivet Stillingerne, skjønt man maa antage, at han direkte

har undersøgt Forholdene ogsaa i disse. Men hos en meget

stor Slethvarre paa 690 Mm. Længde, altsaa 28 Gange saa stor

som den største af de anførte Unger, naaede Finnen fremad

meget forbi Øiets Forrand, og denne Stilling mentes følgelig op-

naaet ved fortsat Fremrykning af Finnen. Ungen af Platessa

Itmanda, Sletten, forandrede under Væxten fra 12^/9 Mm. til
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15 Mm. Afstanden imellem Finnen og Øiel fra «en hel Øiedia-

meter« lil «en halv Pupillediameter» , hvilket synes at antyde

en lignende Forandring i deres gjensidige Stilling. Man synes

derfor ikke længere at kunne med Rette betvivle, at den besyn-

derlige Stilling, Finnen hos den voxne Flynder indlager i For-

hold til Øiet, her kunde være fremkommen ved en Fremrykning

af Finnen forbi Øiet; men ligeoverfor de Vidnesbyrd, Hovedets

egne Dele afgive om stedfundne Bevægelser af anden Art, bliver

det dog et berettiget Spørgsmaal, om ingen af disse kunde

frembringe det samme Phænomen, ligesom der fra en anden

Side maa blive en fuldt berettiget Tvivl om — og jeg idetmindste

holder det ikke for tvivlsomt, men benægter det — at en Frem-

rykning af Rygfinnen skulde kunne forklare Finnens Forhold til

Øiet hos mange af Flynderne, f. Ex. hos Argushvarrerne og

lignende. Det er jo utænkeligt, at det Antal Straaler, der hos en

Argushvarre flndes langs ad Hovedet, kunde oprindeligen have

staaet paa den yderst lille Distance fra Øiets Bagrand til Nakken,

eller til den første Hvirveltorn, der bærer Slraalestøtle? Men,

dette forudsætter dog denne Fremryknings-Hypothese!

Det mangler da heller ikke paa en stik modsat Anskuelse

om Fremkomsten af denne Finnens forkerte Stilling til Øiet,

den nemlig, at det er Øiets egne Bevægelser, der har fremkaldt

den, idet Øiet langsomt er gledet tilbage paa Hovedet langs

Finnens Rod: Tilbageglidnings- Hypothesen. Af denne

Mening er idelmindste Professor Schiødte. I den foran S. 177

anførte Meddelelse fra 1865 giver han flere Iagttagelser over

Finnens og Øiets gjensidige Stilling hos meget unge Flyndre af

en noget forskjellig Alder og finder, at en meget lille Unge af

Rødspætten (Platessa vulgaris) paa 10 Mm. har sit øvre Øie

umiddelbart foran Rygfinnen, en lidt større paa 14 Mm. har

allerede første Finnestraale lidt indenfor Øiets Bagrand og en

næsten tredobbelt saa lang Unge paa 40 Mm. har nu tredie

Straale i den Stilling til øiet, som da første havde. Hos en
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lille Slethvarre {Rhomhus barbatus) , 18 Mm. lang, sad liøire

øvre Øie endnu heil foran Finnen; hos en anden paa 45 Mm.

fandtes Øiets Midtpunkt i Linie med anden og tredie Slraale,

hos en tredie af 90 Mm. Længde i Linie med tredie og fjerde

Straale, medens det med en Længde af 115 Mm. var rykket til-

bage indtil femte og sjette Straale (S. 273). — Lignende Forhold

frembød unge Individer af den" tredie Art, en tielle flynder

[Htppoglossus pingvis). Man bliver let vaer, at om ikke de ab-

solute Maalninger svare nøiagtig til dem, som Dr. Malm havde

angivet for Individer af lignende Størrelser, frembydes her dog

nøiagtig den samme Skala for Ændringen i Finnens og Øiets

gjensidige Stilling; men alligevel, ja uagtet det er de samme

Arter, der have tjent til begge Undersøgelser, lyder Resultatet

her dog helt anderledes — selv bortset fra den velbekjendte

Ufeilbarheds Tone i Udlalelsen.

«iFor at forklare sig» — hedder det S. 272—73, og med

de samme Udtryk fremhævede — »hvorledes Flyndrenes øverste

Øie kommer i den Stilling til RygGnnen, som det indtager

hos de voxne Fiske, har man taget sin Tilflugt til den llypo-

these, at HygQnnen forlænger sig fremad, efterat det øverste

Øie ved Hovedets Dreining er kommet paa sin blivende Plads.

Mod denne Antagelse taler allerede, at Rygfinnens Straale-

tal hos Flynderungerne, idelmindste hos de her fremstil-

lede, er det samme som hos den voxne Fisk. Men efter

den ovenfor fremlagte Undersøgelse er Sagens Sammenhæng

ialtfald nu afgjort: B lindsidens Øie dreier sig ikke blot

over paa Øiesiden, men paa denne tillige tilbage,

langsmed Rygfinnen. Det er altsaa Øiet, der flytier sig

omkring Finnen, ikke Finnen, der voxer frem forbi Øiet.D

Denne »Sagens Sammenhæng« kan man dog neppe finde

»afgjort« ved de »fremlagte Undersøgelser«, ja ikke engang sand-

synliggjort ved dem. Thi rigtignok indeholde de, foruden de

Data, der ovenfor ere anførte, nogle enkelte Bibeslemmelser

dels om det øvre og nedre Øies gjensidige Stilling og navnlig

Overs, ovet U. K. D. Yidensk. Selsk. Forh. 1876. ]4
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om, at hint i et lidt ældre Stadium (f. Ex. Rødspætteungen paa

40 Mm.) har sin Bagrand noget bagved det nedres (S. 271),

medens begge Øine paa et lidt yngre Stadium (Ungen paa 14

Mm. f. Ex.) stode omtrent lige over hinanden, og dels om det

nedre Øies Stilling i Forhold til Overkjæben (S. 270), men det, der

savnes, er en klar Oplysning om, hvad der til denne «Afgjø-

relsei) er bleven anseet for det faste eller de faste

Punkter, fra hvilke Graden i de andre Deles Bevægelser

fremad eller tilbage kunde maales. Af den hele Kontext synes

imidlertid Tankegangen at fordre, at Finnens Forrand er antaget

som stedfast og h'geledes det nedre Øie som ubevægeligt i Ret-

ningen fremad og tilbage (medens det i den lodrette Retning

bliver bestemt angivet at rykke sin Stilling noget nedad paa

Grund af det øvre Øies Tryk). — Har jeg nu ikke taget

feil i Forudsætningen med Hensyn til det nedre Øie, da synes

mig Bevægelsesretningen her bedømt efter Dele, der i denne

Retning ikke ere stedfaste men derimod selv ere underkastede

en ikke ringe Forskydning, og hvad den første Forudsætning an-

gaaer, da kan Finnens Stedfasthed eller Mangel paa Fremskrid-

ning ingenlunde uddrages af en i saa ubestemte og almindelige

Udtryk holdt Angivelse, som den af Forfatteren med spærret

Skrift fremhævede, at Straale-Antallet i Finnen var det

samme hos de undersøgte Flynder unger som hos

den voxne Fisk. Disse Ord kunne naturhistorisk kun sige

saa meget, at det hos hver Unge ved Tælling fundne Antal af

Straaler var et af de Tal, der forekomme hos udvoxne Individer,

men hos disse har man jo iagttaget en Variation i Antal af

ikke faa Straaler — hvilket jo ogsaa er det Almindelige hos

Fisk med Finner af stor Udstrækning — og ifølge vore nu-

værende Kundskaber tør man vel ikke benægte, at nogen For-

øgelse af Straaleantallet kan være indtraadt siden den Tid, da

Fiskene havde den ringe Størrelse, hvorom her Talen er, og at

altsaa ogsaa en ringe Forøgelse endnu kunde have indtraadt

for de undersøgte meget smaa Individers Vedkommende. Men
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til det foreliggende Spørgsmaals Afgjørelse ligger der ikke den

ringeste Vægt paa, at Antallet af Finnestraalerne i det Hele er

det samme hos Ungerne som hos de udvoxne Individer, thi en

mulig Forøgelse af Antallet under Væxten vil i alle Fald, ifølge

hele Finnens Dannelseshistorie, indtræde allerbagest i denne,

og ved nye Fagelementers Tilsætning fortil kan Finnen aldeles

ikke forlænge sig fremad. Tænker man sig nu Variationen i

Straale-Antallet i den hele Finne fordelt paa mindre Stræk-

ninger af denne, hver med en Sum af Straaler, der svarer til det

paa Hovedet hæftede Partis, og regner man dette Parli, der her

er af speciel Betydning, med Dr. Malm fra den første Finne-

Straale, som er hæftet til en Processus spinosus af Hvirvel-

søllen, vil man for Hovedets Slraaleparli neppe komme til en

mulig Variation, der vilde gaa ud over én eneste Straale. Med

en saadan indskrænkning i den fremhævede Sætnings Forstaaelse,

at der kun menes Antallet af Straalerne fra første straalebærende

Hvirvel til Forranden, bliver Angivelsen bestemt og vistnok

rigtig.

Men man vil nok skjønne, at dermed ikke er indrømmet,

at dette samme Antal ogsaa skulde indtage samme Udstrækning

hos det ældre Dyr som hos det yngre. Traquairs Bemærk-

ning, at Strækningen maa blive større, hvis Finnestraalerne

rykke længere fra hinanden, eller hvis Straalebærerne selv for-

længes og Vinklen imellem dem og Straalerne ændres, er jo

aldeles rigtig, og finder fuld Bekræftelse ved de af Traquair

og Malm givne Figurer og Data, og, saavidt jeg kan skjønne,

ogsaa hos alle de Flyndre af forskjellig Alder, der undersøges.

Jeg skjønner heller ikke rettere, end at Prof. Schiødtes egne

Figurer tale ligesaa stærkt for Finnens Fremrykning, som for

Øiets Tilbagegliden. Eller hvorledes er det ved disse Figurer

givne faktiske Forhold at forstaa (man sammenholde f. Ex. de

tre Øiestillinger hos Rødspælteungerne Fig. 2 a, 3 a, 4 a, ligesaa

Helletlynderungerne Fig. ba og 6 a)? Samtidigen med at Øvre-

Ølet viser sig længere tilbage end Nedre-Øiet, og enten er

ir
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rykket ind under Finnen eller Finnen rykket ud over dette, i

samme Grad er just den første Finnestraale og Midten af Nedre-

Øiet kommen hinanden nærmere! Den første Straale staaer jo

paa de lidt ældre Individer, Fig. 4 og Fig. 6, næsten lige over

Midten af dette Øie, medens det hos den yngste Rødspætte

kun stod over Bagranden, hos den yngste Helleflynder ikke saa

lidt bagved denne.

Kunde virkelig, saafremt det nederste Øie skal være det

fastere Punkt, en saadan Tilnærmelse have fundet Sted, uden at

Rygfinnen var rykket idetmindste noget fremad? Og naar det

efter Prof. Schiødtes Anskuelse ikke er « Finnen, der voxer

frem forbi Øiet»), hvorledes bliver da endelig det faktiske For-

hold at forstaa, som er optaget i enhver zoologisk Haandbogs

Karakteristik af Slægterne Platessa og Ehombus, at Rygfinnen

naar hos den voxne Flynder fremad over Øiets Midte, eller nær

dets Forrand, og hos den voxne Hvarre forbi dette ud imod

Snudespidsen, hvilket med andre Ord siger: Finnen naar nu

langs ad Benbroen, paa hvilken den ikke var før, helt

fremad nær til eller lige til Infraorbitalbuens forreste Op-

hængningspunkt, medens dens Forrand oprindeligen stod

bag ved Øiets Bagrand omtrent i Linie med denne Bues ba-

gerste Ophængningspunkt? Fra sidstnævnte Linie er det

nu, at Øiet angives at gaa langs med Finnen bagtil; skal da

denne Øiets tilbagegaaende Bevægelse forklare, at Finneforranden

fra samme Linie af har skudt sig saa langt fremad over en lang

Strækning af Hovedet, paa hvilken der oprindelig ingen Finne

var? Det gaar unægteligt over min Forstand!, men til min Trøst

har jeg heller ikke til Dato truffet Nogen, der har kunnet forstaa

Tankegangen i denne Bevisførelse.

Det vil ikke misforstaas, at naar jeg, indtil klarere og fuld-

stændigere Oplysning foreligger om Bigtigheden af den paa-

staaede «Afgjørelse» af Sagen , exempelvis henstiller blot disse

enkelte Spørgsmaal til Tilhængerne af Tilbageglidningshy-

pothesen, da har jeg kun søgt at lede deres Opmærksomhed
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hen paa det Samme, paa hvilket jej,' ovenfor (sé S. 200) gjorde

Tilhængerne af Fremry kningshypolhesen opmærksomme,

nemlig den tilsyneladende eller aabenbare Mangel paa en til-

strækkelig Hensyntagen lil nærstaaende Former og Forhold, der

ofte røbes i mere isolerede Undersøgelser, hvoraf et alminde-

hgere Resnltat udledes. (Hist: Hensyn til den ene Hvarregruppe

ligeoverfor de andre, her: til Hvarrer og Flyndre i nogenlunde

voxen Alder ligeoverfor deres smaa Unger).

Kun ved en saadan Mangel paa Kjendskab til det sammen-

hørende Komplex af det, man vil videnskabeligen drøfte, synes

del mig forklarligt, at Tilhængerne af begge Hypotheserne have

villet hævde, hver for sin, at den afgav den rigtige og ene

tilstrækkelige Forklaring af den forkerte Finnestillings Frem-

komst hos de voxne Flyndre, noget de ikke engang i Forening

kunne. De ere begge for ensidig en fremholdte i Tanken og

for lempeligen prøvede paa Naturen til at kunne give en til-

fredsstillende Løsning af det man vilde nærmest løse: Stillingen

af Rygfinnen til Øiet hos den voxne Flynder; og selve det, man

tilsigtede opklaret ved Hypotheserne, er, efter mit Syn paa

Sagen, ikke det, hvorpaa det her kommer egenlig an!

Det kan naturligvis ikke falde Nogen ind, der er fortrolig

med Flynderfamiliens talrige Former, at ville benægte, at jo den

gjensidige Stilling imellem Øie og Rygtinne er af stor Betyd-

ning for Uddannelsen af det særegne Fysionomi, hvormed

hver enkelt Flynderform træder op. Men naar man derimod

i dette Finnens Forhold lil Øiet vil søge Besvarelsen af Spørgs-

maalet om den almindelige eller egenlige Flynderforms

Fremkomst lige over for den typiske eller normale

Fisk, da mener jeg at man har feilagtigen vurderet et ydre og

mindre væsenligt Fænomen. Ved Øiets Vandring fra den ene

Side lil den anden, og ved dets Indtagelse af sin nye Stilling

paa denne, har man da ladet ude af tilbørlig Betragtning det

hele Grundlag, til hvilket Finnen paa Hovedet er hæftet og



206

hvorpaa den glider fremad, hvis saadant finder Sted: den Del

af Kraniet altsaa, hvortil Øiet hos Flyndrene — og alene hos

Flyndrenel — træder i et saa fremmed eller, som man siger,

forkert Forhold, den i det Foregaaende ofte omtalte Benbro i

Fiskens rette Midtplan, ovenover det øvre Øie.

Forinden vi igjen optage Traaden om denne Benbro, maa

jeg dog berøre et ikke uvigtigt Punkt, som man i Bedømmelsen

af Finnens Forhold til Øiet turde være gledet lidt for let hen

over. Klarest bringes maaske dette Punkt frem for Bevidst-

heden ved det ligefremme Spørgsmaal: naar skal det vandrende

Øie anses for at være kommen over paa den anden Side, den

modsatte Side af den, hvorpaa det oprindeligt var? Jeg for

min Del vilde svare: naturligvis, naar det har passeret Fiskens

Midtplan og er kommen frem paa den anden Side af denne,

og det er Øiet hos Flyndrene saa snart det er kommen paa

den anden Side enten af den straalebærende Del af Finnen

eller af dennes straaleløse Fortsættelse fremad over Benbroen

og delvis ogsaa naar det er kommen hinsides denne Benbro,

i hvilkensomhelst Udviklingstilstand denne end maatte befinde

sig, alt efter Øievandringens senere eller tidligere Indtræden.

Hvad enten den nævnte straaleløse Del af Finneroden staar

højere op fra Elovedet som en Hudkam, eller som en Hudfold

er trukket ned og ud omkring Øiet paa dettes udvendige Side,

saa er den for mig Fortsættelsen af den mediane Membran,

hvori nedad Finnens uparrede Straalestøtter udvikle sig, og

opad de parrede Elementer af selve Finnestraalerne. Det er

efter min Mening ikke nok med Dr. Malm at betragte denne

Kam eller Fold blot som en Slags Veiviser for den fremrykkende

Finne. Det er tydeligen et Parti, €om ved sin egen Ændring i

Væxt nok bidrager væsenlig til at forandre Finnens StilUng imod

Øiet, men ogsaa virker indirekte paa Øiets Flytning hos visse

af Flyndrene. At Finnens og dens Grundlags Ryk i den ene

Pandebensside udad afgiver en lige saa stærk Faktor i Øiets
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Flytninj;, som de Tryk af forskjellig Art, dt!r dreie Øiet over

imod den modsatte Side af delte Pandeparti, turde vist ikke

være tvivlsomt.

Men Betydningen af at klare sig det ovenfor fremsatte

Sp«rgsmaal vil man let forstaa, naar man opmærksom vil sam-

menligne de nederste Figurer paa sidste Tavle (IV). De ere

Kopier, laante imellem de af Dr. Malm givne Figurer af Flynder-

unger. Fig. 5 fremstiller en Tegning af en ikkun 12 Mm. lang

Unge af en Tunge (Solea) , som Forfatteren efter det friskt fan-

gede og endnu levende Dyr udførte med al mulig Troskab i alle

de Henseender, der her komme i Betragtning. Er der nu Nogen,

der vil betragte den her og i Fig. 4 gjengivne Fisk anderledes

end som en Unge, der er kommen til fuld Tunge form,

med begge Øine paa Øiesiden, som hos den udvoxne?

Jeg idetmindste anseer den derfor. — Alligevel turde der vel

være Flere, som for ikke at støde an imod en tilvant Hypothese,

ogsaa vilde godkjende den som Udtryk for et langt mindre

fremrykket Stadium, hvis øvre Øie endnu var paa Blindsiden.

Thi sé, hvor skuffende Fænomenerne kunne blive! Selvsamme

endnu levende Unge kastedes umiddelbart efter Tegningen i

svag Spiritus, for at opbevares til senere detaillerede Tegninger,

og disse udførte Forfatteren et Par Dage senere, og det atter

saa tro som muligt, og saaledes have vi nu i Figg. 6 og 7 Bil-

leder af det selvsamme Individuum og paa det selvsaitime Sta-

dium. Saaledes som Dyret derefter viste sig, frembyder det jo

et Udseende, der uvilkaarligen minder om Malms allerede om-

talte Rødspætte- og Elvarre-Unger med det ene Øie op imod

eller lige paa Hovedets Høikant (som Tab. I, Fig. 7— 8; Tab. II,

Fig. 9 og 10 af Pleur. limanda). Man sammenligne nu disse

Figurer og den dem givne Tydning med den ovenfor givne af

Solea-Ungen i levende Tilstand, og man vælge mellem Tydnin-

gerne! Hovedsagen er, at man ligeoverfor Fænomenet bliver sig

bevidst, at delte kan modtage og har modtaget en dobbelt
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Tydning, og at det altid ved nærmere Undersøgelse raaa afgjøres,

hvilken der er den rigtigere.

Forresten bliver det en Selvfølge, at jo mere inderlig

man er overbevist om den igjennem samtlige Flynderformer

gaaende Enhed i Kraniets Bygning og Overensstemmelse i dettes

Udvikling, jo mere maa ogsaa en Tydning af de ovennævnte

Fænomener fordres sét i Sammenhæng med dem, jeg havde

fremstillet hos de saakaldte «plagusia')-agtige, vandklare Flyndre,

af hvilke jeg ved 3 Figurer havde efter Naturen oplyst tre Sta-

dier i Øiets Stillinger under dets Vandring fra den ene Side til

den anden. Dette har man ogsaa gjort (Traquair, Malm o. fl.),

men stedse saaledes, at disse sidste, skjøndt de ere meget

større, inden Øieflytningen indtræder, og have meget mindre Øine,

der utvivlsomt bane sig Vei gjennem Hovedet, stedse skulde

underkaste sig den Tydning, som de til Iagttagelse langt mindre

gunstige Former mentes at give; men ikke omvendt!

Jeg har dvælet meget længere ved disse forskjellige Forsøg

paa at forklare Finnestillingens Fremkomst, end de for Sagens

Skyld efter min Mening have fortjent. Men da det efter For-

søgene, saaledes som de nu i flere Aar have foreligget og saa-

ledes som Zoologerne have modtaget dem og de urettelig deraf

dragne Resultater, syntes mig rimeligt, at Forsøgene let vilde

blive fortsatte paa samme mindre tilfredsstillende Maade, saa har

jeg ikke troet at burde unddrage mig for at henlede Opmærksom-

heden paa hvad der enten fra mit Synspunkt om Øieflytningen

hos Flyndrene eller fra mit særlige Kjendskab til Flyndrene i Al-

mindelighed syntes nødvendigt for om muligt at lede fremtidige

Undersøgelser over i et mere alsidigt Spor. Jeg har alligevel paa-

lagt mig en under disse Forhold stor Korthed. Derfor skal jeg

ogsaa nu kun tilføie en Slutningsbemærkning. Jeg mener rig-

tignok, at Øiets Overgang fra den ene Side til den anden er,

saaledes som jeg opfatter Fænomenet (sé foran S. 185), en

meget simpel Proces, men derfor kan Øiets endelige Indtagelse
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af sin Plads paa Øiesiden, tildels mellem nye Omgivelser, ofle

være et temmelig sammensat Fænomen; og saavel under det

første, som under det sidstnævnte Stadium kunne visse Dele

fjernes kjendeligt fra hinanden for en kort Tid, for senere, naar

de have givet IMads for det Pressende, at rykke sammen igjen

(developped past it, som Englænderne passende sige). At

det imidlertid er desto lettere at blive de enkelte Træk vaer,

der foregaa under Øiets Flytning og dets Indtagelse af sin Plads

paa den anden Side af Fisken, jo mindre Øiet er i Forhold til

Hovedet, og som en Følge deraf tillige jo senere i Ungens Liv

Flytningen skeer, vilde være for simpelt at gjøre opmærksom

paa, naar ikke Erfaring viste, at dette oversaaes.

IV.

Per tot discrimina rerum slaa vi endelig igjen lige over for

selve Benbroen og dens Fremkomst (sé Tab. II, Fig. 7, /' a',

Figg.8, 9, 10/, a).

Min Hævdelse af Meckels, C uviers og andre Anatomers

Mening om den, at den dannes af selve Pandebenet i Forening

med det tilsvarende Forpandeben, er i det Foregaaende til-

strækkelig berørt, og vi have nu i al Korthed at omtale de

mange nye Anskuelser om den, som ere blevne fremsatte siden

min første Afhandling og just for at undgaa det Moment i

Øiets Flytning, jeg særlig havde gjort opmærksom paa, den tid-

ligere eller sildigere skete Omflytning i det øvre Øies og dets

Pandebens relative Stilling, der ligger saa tydelig udtalt i Ben-

bygningen ifølge den indtil da gjeldende Opfattelse.

Dr. Traquairs Hypothese om Broens (pseudomesial bar)

Dannelse derved, at særegne Udvæxter (external angular pro-

cesses) paa den ene Side af Hovedet skyde sig hinanden imøde

fra Pandebenet fremad og fra Forpandebenet bagtil og saa-

ledes omgive Øiet, saa snart dette er kommen over paa Øie-
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siden, med en ydre eller øvre Benvæg, er af det Foregaaende

(S. 190 flg.) ogsaa tilstrækkelig bekjendt. Kun om ét Punkt

skal jeg her tilføje en Bemærkning, om den Bevæggrund til

ikke at ville anerkjende noget egenligt Pandeparti i Broen, som

Traquair henter fra den af ham angivne Mangel af den ene

Slimrørslinies, Stammegrenens, Leie i Broen. Jeg indseer

nemlig ikke, med hvilken Ret han anseer Liniens Leie imod

den ene Side af Pandebenet for et Bevis for, at den anden Side,

der ikke maatte have Leiet, ikke tilhører Pandebenet; og jeg

kan heller ikke indrømme Rigligheden af, at f. Ex. hos Platessa-

Arterne Slammegrenen ikke fortsætter fremad i Benbroen fra

Tvergrenen af, saaledes som hans Text og Figurer angive det;

thi hos Plat. vulgaris og Jlesus f. Ex. er dette jo tydeligt. Kan

man endelig sammenligne Broens Udseende hos vor PL saxi-

cola — PL pola hos Traquair — med Horkens {Acerina cer-

nua) Pandeben uden at flnde Flynderens »exlraangular Process»

skuffende ligne Horkens Pandeben i dets Forhold til Slimrørs-

systeraet?

Dr.-Malm, som ikke var kjendt med Traquairs Frem-

stilling, da han indsendte sin større Afhandling lil d. Kg. Sv.

Vetenskaps-Akademi, men blev bekjendt dermed inden Tryk-

ningen fuldendtes, har paa Afhandlingens sidste Side tilføjet et

"Tillågg«, hvori han med al Anerkjendelse af Traquairs

Arbejde udtaler sig stærkt imod den skotske Anatoms «extra-

angular processes«, som Parlier, der ikke skulde findes hos

andre Fiske, eller paa begge Sider af Flyndrenes Hoved. Disse

ensidige Ldvæxter maatte jo ogsaa fremfor alt støde an imod

en Opfattelse, der ikke anseer Flyndrene for virkelig usymme-

triske Skabninger, men som kun tilsyneladende saadanne. I i Vir-

keligheden afviger hans Anskuelse dog nok ikke saa stærkt fra

Traquairs, som han selv antager. Ogsaa efter ham har Beo-

broen sin Oprindelse derfra, at en vis Del af Forpandebenet og

ligesaa en vis Del af Pandebenet bøier sig imod hinanden og



211

omslutter Øiel, efter at dette har Irjkket sig mere og mere

over paa den modsatte Side og tildels eller næsten aldeles har

fortrængt den ovrige Del af sit Pandeben. De sig nærmende

og sammenslullende Dele ere imidlertid ikke Nydannelser,

men ifølge Malm Partier, der aldeles have deres Tiisvarende

paa den modsatte Sides Pandeben og ved det modsatte Øie, og

i det mest specielle angiver han hvilke enkelte smaa Regioner

af disse Knokler og af Øiets Omgivelser, der svare til hinanden.

Idet man med spændt Opmærksomhed og Anstrængelse forfølger

paa hans Figurer de med Bogstaver og fine Linier afpælede

smaa Strækninger, hvilke han lænker sig som fuldstændig iden-

tiske, maa m;in indrømme, at den hele Tydning er aldeles eien-

dommelig, men ogsaa yderst vanskelig at følge. Jeg for mit

Vedkommende maa hertil føle, at den ogsaa i alle sine Punkter

forekommer mig i meget høi Grad tvungen og unaturlig. Uden

de Malmske Figurer er det naturligvis ugjørligt at give Andre

nogen klar Forestilling om den, eller for Andre at gjennemgaa

den i det Enkelte, om man ogsaa vilde det. Men for at min

ovenforstaaende Yttring ikke skal staa uden al Antydning af de

Paralleliseringer, som jeg anseer for vilkaarlige og uholdbare,

skal jeg blot nævne et Par enkelte af dem, som jeg ved

Hjælp af de fra min forrige Afhandling her atter gjengivne Fi-

gurer haaber at kunne anskueliggjøre. Det træfTer sig nemlig

saa heldigt, at til Type for Flyndrene og til Sammenligning med

en normal Fisk, en Gadus, har Hr. Dr. Malm valgt Rød-

spætten, hvoraf vi her ogsaa have et Kranium afbildet Tab. li,

Pig. 7. I et saadant anseer han f. Ex. den velbekjendle indre,

i Øiebalken liggende Flig af venstre Pandeben (i vor Figur be-

tegnet med /') som modsvarende af det høire Pandebensparti,

ikke den Del af samme, hvortil den nærmest støtter sig, men

just den Del, der ligger foran og støder op til Forpaodebenet!

Delte hævder Forfatteren , uagtet han er en af de saare faa

Zoologer, som er saa vel bekjendt med de nordiske Flynder-
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Arters Kraniebygning, at han véd, at hos enkelte Arter af disse

fortsætter denne Flig sig længere fremad og hos én af dem

[Platessa microcephala) udgaar der endogsaa fra Fligens Spids en

triangulær Forlængelse, som med sin bredere Ende støder lige

til Forpandebenet (sml. Malm S. 13), hvorved det jo bliver fra

en ny Side utvivlsomt, at Fligen /' i Øiebalken er kun en indre

og bagre Rest af Pandebenet, hvis forreste Del er, med de

nævnte Modiflcationer hos et Par enkelte Arter, bleven aldeles

resorberet ved Øiets Tryk. Saaledes faaer nu enhver lille Re-

gion en Tydning, som den neppe nogensinde før har faaet , og

det venstre Forpandebens halvmaaneformede indre Rand, der

fortil tildels begrændser Orbita, ideniiflseres saaledes med den

Bugtning, der paa høire Forpandeben findes udad mellem dets

stærkt fremstaaende Proces og Pandebenssømmeu (hos Malm

a' 9 = a 10); hele venstre Pandebens ydre Rand fra Sømmen

med Bagpandebenet til Sømmen med Forpandebenet paralleliseres

med Strækningen paa høire Pandeben fra Sømmen med Bag-

pandebenet indtil en Linie i Flugt med Øiets bageste Rand!

o. s. fr. Hvorledes Forfatteren f. Ex. tænker sig, at under hans

Tydning Blindsidens Infraorbitalbue kan være i sin rette Stilling,

eller de skjæve Øiemuskler i deres, er mig ikke ret for-

staaeligt.

Den hele Tydning gaar imidlertid ud fra den Forudsætning,

at der var en Tid, da denne Benbro ikke omsluttede Øiet, da

Pandebenels bag ved Øiet udstaaende Parti ikke naaede hen til

Forpandebenet, og aldeles tydeligt udtales dette ogsaa i det

Tankeexperiment, han S. 10 anstiller til Oplysning om sin Tyd-

ning, samt i den nævnte Figur af Rødspætten (Malm, Tab. I,

Fig. 1) ved de punkterede Linier x og x\ der i ringe Afstand

følge Grændsen mellem Forpandebenet og Pandebenet. Men om

Fakta, der tale herfor, tier Afhandlingen helt igjennem, uden i

det Par Linier S. 22 og 23, hvor der, i Forbigaaende, synes udtalt

som Kjendsgjerning, at der netop hos det allermindste af Malm
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iagttagne Stadium af Slethvarren, de før omtalte Unger paa

12— 18 Mm., var et lille Gab mellem de to ovennævnte Ben.

Side 22 hedder det nemlig om den 12 Mm. lange Unge: «Ut-

vandigt iir hOgra sidans frontale proprium iinnu åtskildt från

samma sidas frontale anterius, hvadan iifven den hogra or-

bita nedtill iir 6ppen». Og om det Individ paa 18 Mm., i

tørret Tilstand 1 7^/4 Mm., hedder det S. 23 nederst i Beskrivelsen

af Rygfinnen: «Roten af det forstå (interspinalbén) ligger något

bakom bakre kanten af den hogra ånnu oppna orbita".

Man lægge Mærke til de i de lo Sætninger her fremhævede Udtryk,

og erindre sig, at Ordet «nedtill>> i den første endnu betyder

nedad eller udad, ikke som hos de voxne Plyndre »opad imod

Ryglinien», smlgn. foran S. 190, Anm. — Uagtet Forfatteren har

givet ikke færre end 3 Figurrækker af Flyndre af denne unge

Alder, uagtet endogsaa Kraniet er skitseret fra den ene Side

(Tab. Il, Fig. 13) af det ene Individ, saa er dette^ for den Malmske

Tydning, ifølge min Mening meget vigtige Forhold, der optræder

paa den anden Side af Kraniet, hverken afbildet eller nøiere

beskrevet; ei heller er det commenteret, men man kan efter det

før nævnte Tankeexperiment og den omtalte punkterede Linie

x—x i hans P/a^essa- Figur neppe nære Tvivl om, at han i

denne saakaldte Aabning seer ligesom en Levning af den Vei,

hvorigjennem Øiet i sin Tid menes at have skudt sig ind. — Der

er ikke engang antydet, hvorledes denne Aabning er at forstaa;

om der aldeles ingen Art af Forbindelse var imellem Pandebenet

og Forpandebenet, eller om der kun var et blødere, endnu

hindeagtigt Parti imellem dem, thi Pandebenet er jo, som be-

kjendt, ikke dannet af noget bruskagtigt Grundlag, men af et

membran- eller hindeagtigt. — Disse besynderlige Mangler i en

saa vigtig Angivelse hindre mig i at tillægge den, enestaaende

som den er, en saadan Betydning, at jeg har kunnet udtrykke

mig anderledes, end jeg foran (S. 183 medio) har udtrykt mig,

og det saa meget mindre, som andre Undersøgere af Flynder-
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unger af eodnu ringere Størrelse direkte eller indirekte angive

det Modsatte (Schiødte, Klein), sé senere S. 220—21*).

Vi komme nu til den fjerde nye Opfattelse, den af Dr.

Prof. Reich er I fremstillede og ved smukke Figurer belyste.

Den vil bedst forstaas ved en historisk Henvisning, I min for-

rige Afhandling havde jeg rettet den i Dr. Malms første Af-

handling af 1854 fremsatte Mening, at IJenbroen udenfor Øiet

var dannet af en stærk Infraor b italbue, idet altsaa enten

selve Infraorbilalbuen dengang var undgaaet ham, eller Broens

rette Sammensætning ikke havde staael ham klar. Denne Peil-

tagelse har Dr. Malm i sin sidste Afhandling fuldt vedkjendt

sig og hans Anskuelse har vi jo nu seet at gaa i en Ret'ning,

der lader Benbroen beslaa af de riglige Knokler, om end hans

Tydning af disse Knoklers Enkeltheder maa vække alvorlig Ind-

sigelse. — Det er nu i Grunden, saa utroligt det end maa

synes, dette overvundne Standpunkt hos den svenske Zoolog,

som den ovennævnte berømte Berliner Zootom igjen har fundet

det naturligst at stille sig paa, idet han dog dermed forbinder

en ny Udgave af den Traquairske Anskuelse om «extraangular

proeesses» fra Forpandebenet og Pandebenet, uagtet det for-

øvrigt er klart nok, at han lige saa lidt har været bekjendt med

den skotske Anatoms Arbeide, som med Dr. Malms. Han

*) 1 dette Punkt kunde altsaa Dr. Malm med en vis Ret beskylde mig for

at betvivle noget, han synes at angive som en positiv Iagttagelse, det

indrømmer jeg; men det er med Uret, naar han paa mange Steder i sin

Afhandling (S. 11, 12, o.fl. St.) gjør stærke Angreb paa mig under det Paa-

skud, at jeg betvivler og benægter som positiv Iagttagelse, hvad han har be-

stemt anført som saadan ; thi han skjelner ikke imellem Iagttagelsen,

(her Øiets Stilling paa det iagttagne Individ, hvorom jeg ikke har yttret

Skygge af Tvivl), og hans deraf dragne Slutninger om de Veie, det siden

vilde gaa for at naa sin Plads paa den modsatte Side af Hovedet. Disse

er det jeg, indtil deres Rigtighed maatte stadfæstes, har tillagt Navnet

Formodninger og Hypotheser. Først i denne sidste Afhandling har han

om den da enkeltstaaende Iagttagelse stillet den Række andre Iagttagelser,

der for manglede og som kunde stille hans Slutning sikkrere, i det

mindste i en enkelt Retning.
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lader just Ira hvert af de nævnte Hen komme en «itil'raorl)ilal

Proces« for at forene sig med en latent Infraorbitalbue til Dan-

nelsen af llenbroen. — Korfatteren indrømmer imidlertid , al

han hverken imellem de tvende Knokler, der danne Benbroen,

har kunnet finde Spor af adskilte Hcnstykker, som kunde minde

om Infraorbilalbuens Led, heller ikke indenfor Knoklernes imod

hinanden vendende Dele har kunnet sé Benkjærner, der kunde

antyde, al de i Fostertilstanden have beslaaet af adskilte Stykker.

Elan har endogsaa forud indrømmet, at der heller ikke hos de

almindelige symmetriske Fisk findes saadanne Forhold i Kraniets

Benbygning, som kunde give den Anskuelse Medhold, al alene

el Præfrontale og et Frontale medium kunde i Forening træde

sammen til Dannelsen af en Infraorbitalbue. Med alt delte er

hans overraskende Opfattelse fremsat i utvetydig Form og vel

bedst i følgende fra S. 207 laanle Sætningsrække:

«An dem mir zu Gebote slehenden Beobachtungsmaterial

håbe ich indessen weder deullich gesonderle Knochenstiicke

zwischen den beiden Processus infraorbitales, noch aucli die

letzteren selbst als gesonderle Knochen vorfinden konnen. Auch

scheint es fast, dass die beiden Forlsatze im embryonalen Zu-

stande derThiere nicht aus gesonderten Knochenkernen hervor-

gehen, die erst spåter mit den Hauptstiicken des Praefonlale und

Frontale medium verwachsen wilren, etc. — — — — Wie dem

auch sei, nach dem vorhandenen empirischen Material hat man

die Processus infraorbitales als dem Praefrontale und Frontale

medium zugehorige Forlsatze und als die beiden den infraorbi-

talen Knochenzug der Plaltfische allein bildenden Knochenstiicke

bei der vergleichend-anatomischen Analyse zu verrechnen. Es

geni'igt dann aber nicht, einfach zu sagen, die in Elede stehende

Knochenbriicke werde von dem Praefonlale und Frontale medium

der augenfreie Seite gebildet, sondern man muss darauf hin-

weisen, dass darin der Knochenzug des Infraorbitalringes

gegeben sei, und dass derselbe zum Unterschiede von den sym-

metrisch gebauten Teleostiern durch zwei neue — vicariirend
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und zum Ersalz fur die ausgefallenen . Infraorbital-

knochen entwickelte — Knochenelemente, durch die

Processus infraorbitales des Praefrontale und Frontale

medium, construirt werde, die am normalen Infraorbitalringe

nur als kaum bemerkbare Befestigungsfortsålze der eigenllichen

Infraorbitalknochen an dem vorderen und miltieren und hinteren

Stirnbein auftreten.«

Det ligger mere end nær, at opkaste det Spørgsmaal: hvor-

ledes har en saa fremragende Zootom, hvis Afhandling iøvrigt

indeholder saa mange træffende Punkter, f. Ex. om Asymmetrien

o. fl., kunnet overse den virkelige af Smaaknokler sammensatte

Infraorbitalbue med sit meget forskjellige Løb paa Bovedets to

Sider, og navnlig overseet Blindsidens langs med Benbroens

ydre Rand liggende Bue? (sé Tab. II, Figur 7'). Svaret

er simpelt: Af flere Grunde, thi Texten saavelsom de smukt

udførte Figurer vise tydelig nok, at den stærke naturfilosofiske

Tendents hos Forfatteren uheldigvis har ledet ham til at filoso-

fere over det i hans store Museum opstillede Materiale, uden at

overbevise sig om, hvorvidt hans Kranier vare fuldstændige med

Hensyn til Infraorbitalbuerne, der jo saa ofte ere bortpræparerede

paa de Fiskekranier, hos hvilke deres Knokkelkjæde ikke op-

træder i stærkt udviklet Tilstand, og uden at raadspørge enten

levende eller i Spiritus opbevarede Flyndre om Løbet af deres

Slimrørslinier, samt derhos tillige uden at tage mindste Hensyn

til en saa nær liggende Literatur i Emnet, som Dr. Traquairs

Arbeide.

En saa væsenlig Forsømmelse i den anatomiske Under-

søgelse gjør os et andet af Professor Keicherts Piesul-

tater forstaaeligt; medens de almindelige Benfisk som be-

kjendt kunne siges i Reglen at have tre Benbroer («Knochen-

Zuge oder -Brucken«) fra Hjernekassen hen til Os Ethmoideum,

nemlig én median, Øiebalken, dannet af de egentlige Pande-

ben og Forpandebenene, og to laterale, dannede af Infra-

orbitalbuerne, saa mener vor Forfatter, at det for Flyndrene
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bliver karakteristisk kun at iiave to af disse, én median og én

lateral, nemlig imod Blindsiden og tænkt opbygget paa den

ovennævnte iMaade. Sandheden bliver imidlertid jusl den mod-

satte, at Flyndrene, i Modsætning til de symmetriske Fisk,

optræde m ed fire Knokkelbroe r, to laterale, dannede

af Infraorbitalbuernes Knokkelkjæder, hvilke begge vare bort-

præparerede paa Ueicherts Materiale, og lo mediane,

idet Blindsidens Øie skyder Mellembalken ud til to Sider.

Denne Overseen af Infraorbitalbuerue hos Flyndrene er

iøvrigt saa meget mere paafaldende, som det jo saavel af Prof.

Reicherts Text som af hans Figurer (f. Ex. T. VI, Fig. 3, 4, 6)

fremgaar, at idetmindste den forreste Knokkel af Buen havde

vakl hans særegne Opmærksomhed og derfor burde have ledet

ham til at opsøge den hele Kjæde af disse. — Men heri staar

han ikke ene i Tydskland. — Den foran S. 177 nævnte Wilr-

tembergske Anatom, Dr. Klein, fremhæver saaledes i 1868 Til-

stedeværelsen af den forreste Knokkel af Infraorbitalbuen hos

Bvarrer og Flyndre (S. 274, 286, 287, og T. VI, Fig. 8, 10, 13a),

men uden al det synes at han er bleven selve Linien vaer. Ja

endnu mere, den for sine talrige osteologiske Undersøgelser

bekjendte Wienske Zootom, Professor Dr. Briihl, gjør endnu

i 1875 store Ophævelser af al have fundet de forreste Smaa-

knokler af Blindsidens Infraorbitalbue hos Pighvarren, Rhomhus

maximus. I sil nedenanførte store zootomiske Alias*) siger han

i BAllaserklårungM til «Tafel p. Vo, der fremstiller Pighvarrekraniet

) C. Bernh. Bruhl, o. 6. Professor der Zootomie und Vorstand des

Zootomischen Institutes der Wiener- Universitåt: Zootomie aller

Thier klassen, fur Lernende, iiacii Autopsien, skizzirt. lilustrirt durch

200 Tafeln. gr. 4to. Wien.

En grov og ubegribelig Feillagelse med Hensyn til mit Arbeide over

Flyndrene, som Prof. Br. har begaaet i Oplysningen om sin instructive

Tavle over Hvarrekraniet, griber jeg her Leiligheden til at rette. I Form
af berigtigende Parentheser giver han mig Skyld for at lade Hvarrens

øvre Orbita være den venstre («nach Steen strup ist es die linke«) og den

nedre være den hoire t«uach Steenstrup beherbergert sie (den ufuld-

stændige Orbita) das rechte von rechts nach links gewanderle? Auge»).

Overs, over d. K. D. Vidensk. Selsk. Forh. ISTB. 15
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fra Øie- og Blindsiden: "Von bisher noch nicht von mir ver-

offentlichen, jedoch seit Jahren gelehrten Thatsachen findet man

dargestellt: in fig. 2 die af der augenlosen (rechten) Seite zu-

riickgebliebenen, jedoch rudimentåren Infraorbitalknochen : i. o*

(sammenlign Specialforklaringen af Figurerne 1 og 2, som staa

nedenunder; her hedder det endog om Øiesidens i. o': «Der

einzige Infraorbital-Knochen der linken Seite. »).

Af de nye Anskuelser om «Benbroens» Fremkomst udenom

Øvre-Øiet hos Fiyndrene har jeg nu ikke andre tilbage*), end

den af Professor Schiødte fremsatte, og denne danner en be-

stemt Modsætning til alle de foranførte. Prof. Schiødte synes

baade at fastholde samme Tydning af Bestanddelene af Broen,

som Videnskaben tidligere havde hævdet, og at indrømme det

øvre Øies forkerte Stilling til Pandebenspartierne, saaledes som

jeg saa stærkt havde fremhævet det, men alle de Vanskeligheder,

som Flynderhovedets osteologiske Bygning havde budt mig og

Andre, dem sæller han paa en egen Maade med en næsten

misundelsesværdig Lethed ud over.

Sine Bemærkninger om de smaa i det Foregaaende nævnte

Flynderunger fortsætter han nemlig saaledes S. 273:

»Vil man nu endda give noget Spillerum for en frem-

meligere Væxt i den første Tid efter Udklækningen, saa bliver

det dog indlysende, naar Ungen paa 10 mm. sammenholdes med

de to andre Unger paa henholdsvis 14 og 40 mm., at Øiestil-

lingens Udvikling overhovedet efter Fødselen foregaar med stor

Langsomhed, hvorfor den tilkommende Blindsides Øie hos den

nyfødte Fisk neppe kan være fuldkommen sidestillet. Da Øiet

nu allerede hos Ungen paa 10 mm. i alt Væsenligt har

samme Stilling til Hjerneskallens Been som hos den

voxneFisk, altsaa ligger indesluttet i sin Øiegrube**),

*) Dr. Klein har nemlig ingen særlig fremsat.

*) Alt det Spærrede i deUe Citat er fremhævet af mig.
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saa fremgaar af denne Sammenstilling en høi Grad af Sandsyn-

lighed for, at Pandebenenes og Forpandebenenes An-

læg om den tilkommende Blindsides Øie i alt Væsen-

ligt allerede har fundet Sted i Fosterlivet og man vil

heller ikke, efter hvad vi overhovedet vide om Fosterdannelse,

let kunne tænke sig Sngen anderledes. Men herefter kommer
det hele Forhold ind under en almindelig biologisk

Regel og bliver simpelt nok al oversee: Flynder-

UDgerne fødes med en Øiestilling, der er afpasset efter et Liv

høiere oppe i Vandel, og som langsomt og efterhaanden bliver

mere og mere skjæv, i samme Forhold, som de voxne Fiske

ere mere Bunddyr, eller dog i Levemaade og Færd beregnede

paa Bevægelse mod en fastere Flade. Heraf den bekjendte

lange Række af Overgangsformer, ligefra Hippoglossus pinguis,

der ikke i nogen betydelig Grad ændrer den Form, hvori den

fødes, og til Tungerne, som ere kastede heelt om paa Siden,

Al dog Rækken ikke ganske, begynder med flippoglossus pinguis,

men at der endnu foran denne kan stilles en anden Flynder, som

endnu mindre fjerner sig fra den symmetriske Fiskeform, frem-

gaar af Fig. 7a og 7 5, som fra høire og venstre Side frem-

stille Forkroppen af en lille, maaske ikke ganske voxen, omtrent

25 mm. lang, oceanisk Flynder, der endnu ikke synes at være

opstillet som en egen Form, og derfor her indføres som saadan

under Navn af Bascanius tædifem*).

Ifølge denne LMvikling finder Forf. det altsaa ikke alene i

høi Grad sandsynligt, al Pandebenenes og Forpandebenenes An-

læg om den tilkommende Blindsides Øie i alt VæsenHgt har

fundet Sted under Fosterlivet, men mener endog at vore Kund-

skaber om Fosterdannelse ikke let tillade os at tænke Sagen

anderledes. Dette sidste Led er en noget stærk Tale at døie

for Zoologer i Almindelighed, der vist vanskelig ville kunne gaa

ind paa denne Tankegang, men navnlig dog for de allerede

*) Sé senere. S. 231 flg.

15*
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ikke faa, der have søgt al hævde, at den voxne Flynders Øie-

stilhng til Pandebenspartiet hos nogle Flynderformer først ind-

træder i en mere fremrykket Alder, hos visse endog først, naar

Dyret har naaet en Størrelse af en Tomme eller derover. Ogsaa

det første Led om den høie Grad af Sandsynlighed for at Pande-

benenes og Øiels forkerte Stilling — selv om det kun var hos

en enkelt eller enkelte Flynderformer — i alt Væsenligt skulde

have sin Grund i et oprindeligt «Anlæg» i Fosterlivet, kan for

enhver Zoolog, der er nogenlunde fortrolig med Dyrenes Udvik-

lingshistorie , kun staa som en tom Frase. Andet kan det

nemlig ikke blive, saalænge Sætningen, som her, henkastes

uden nogensomhelst Antydning af, hvor man da i den hele

Dyrenatur finder noget Tilsvarende enten i Almindelighed eller

i det Særlige, uden al Henvisning til bestemte Analogier. Talen

er jo her ikke om et oprindeligt "Anlæg" af noget, med Hen-

syn til Fiskens Midtplan blot og bar Usymmetrisk, men om be-

stemte Organers og Bygningsdeles oprindelige "Anlæg-) i én,

og med de øvrige Hvirveldyrs Bygning overensstem-

mende Orden paa den ene Side af det symmetriske Dyrs

Midtplan, og i en anden og omvendt, fra den fælles Op-

bygningsplan afvigende Orden paa den anden Side!

Kjendes der i Udviklingshistorien noget analogt til en slig Ord-

ning uden som Følge af en Omordning, Omleiring? Turde man

derfor opfatte Meningen af min Coilegas Ord saaledes, at de

kun sigtede til Om flytningen af Øiel og Pandebensgrimdlaget

og ikke til selve »Anlægget« af dette i Fosterlivel, da vilde en

saadan Opfattelse ikke staa meget langt fra den, der indrømmer,

at Omflytningen finder Sted i høist ulige Alder og hos visse

Plyndre i en meget tidlig Tid, om end denne maaske ikke tænkes

rykket tilbage til Udklækningen af Ægget*). iMen en saadan Til-

• Bey den Flundern des Flachwassers
,

geht die Wanderung des Auges

resp. Verdrehung der Kopfknocken gleich nach dem Aussclilupfen aus

dem Eie, also schon bei einer Grosse von 4— 6 Mm. vor sich, davon

håbe ich mich selbst uberzeugt«
,

yttrer den altfor tidlig bortkaldte Dr.
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nærmelse i vore Anskuelser stemmer rigtignok ikke med den

næste Sætning i Udtalelsen, der synes mig al maatte forstaaes

saaledes, at den symmetriske Stilling af Øinene hos den unge

Flynder skal være et biologisk Forhold og et Afpasnings-

Arrangement for et Liv høiere oppe i Vandet, istedetfor at være

et simpelt, typisk Gruodforhold, der som saadant gaar igjennem

Dyrene i hvilke Dybder de end leve. — Men Sætningen er vist

ikke ret tydelig?*)

Inden jeg forlader Forfatterens Anskuelse om Øiets op-

rindelige Forhold i sin Øiengrube, maa jeg erindre om den nye

Combination — for ikke at sige Vanskelighed — , som derved

fremkommer med Hensyn til den tilbageskridende Bevægelse,

Øiel skal gjore hen under Finnen (sé hans Ord herom S. 201).

Willemoes-Suh m i sit tredie Challengerbrev til Prof. Dr. C. Th. v.

Si e bold ;S. XXXVII). Just som en Modsætning til Espeditionens i

Oceanet fangne Flynderskiiiicelser, der endnu vare symmetriske med en

Længde af én Tomme, sætter altsaa denne Naturforsker ifølge egne

Iagttagelser Omflytningen af Øiet hos vore almindelige Flyndre meget

nær til UdklæJiningen af Ægget. —
Ifølge egne Iagttagelser angiver ogsaa Dr. Klein, at Flyoder-

og Hvarreunger allerede paa 5,6 og 8 Mm. Længde have Øiet fuld-

stændig omgivet af Pandebenspartierne.

S. 303 hedder det saaledes: »ich hatte Gelegenheit, einige Rhombus

zu untersuchen, von welchen zwei nar a Mm., ein dritler 6 Mm. massen,

und doch stand das linke, spåter obere Auge (altsaa en Flynder) schon

mehr naeh oben gegen den Scheitel. Bei einem vierten von 8 Mm.

Likoge stand das obere, hier das rechte, welches nach links riickte, auf

der Mitte des Kopfes ...» og S. 304 fremdeles om de samme Unger:

• so -war auch bei den oben angefuhrten Fischen von .5, 6 und 8 Mm.

Lange das obere Auge von einem deutlichen Knochenrand umgeben,

lag in einer von Knochen, d. h. Knorpel gebildeten Augenhohle«. Til

denne sidste Iagttagelse er det jeg henviser ovenfor S. 214; — •KnorpeN

er naturligvis her at forstaa kun som et Udtryk for: endnu ikke-forbenet.

At den •almindelige biologiske Regel-, ind under hvilken Prof. Schiødt e

mener at Flynderbygningen kommer , idetmindste ikke skal forstaaes

saaledes, som Dr. Klein har forstaaet den, nemlig som om alle Bund-

fisk skulde være skjæve og usymmetriske, er mig imidlertid klart nok.

• Wenn obiges Gesetz richtig wåre, so mussten alle auf dem Grunde

lebenden Fische conseqventerweise asymmetrisch sein«. S 305.
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V.

Om Misdannelserne af den Form, som i min foregaaende

Aftiandling kaldles «Cyclopflyndrene», fordi det øvre Øie

laa ligesom i Hovedets Høikant, og hvis særegne Dannelse

netop var draget ind med i Beviserne for, at en Om fly tnings-

akt i visse af Hovedets Dele maatte holdes vel ude fra den

længe kjendte Omdr einingsakt imod den ene Side, have de i

Mellemtiden fremkomne senere Arbeider egenlig ikke lilføiet

noget Nyt. De give mig imidlertid Anledning til tvende Be-

mærkninger, én af almindelig, og én af mere særlig Natur.

Af alle de talrige Tilfælde af denne Form gaar det nemlig

lydelig frem, at en stærk Benbro udenfor Øiet (naturligvis det

øvre) er et gjennemgaaende og constant Fænomen, og at der

hidtil ikke er bleven paavist mindste Spor af Gab eller Aabniog

deri, som kunde hentyde til saadanne tidligere Tilstande, som

de af Prof. Wyville Thomson, Dr. Traquair, Dr. Malm
og Fl. hyldede, og i det foregaaende Afsnit omlalle Anskuelser

forudsætte. Derimod vise Cyclopflyndrene en tydelig Variation

i de to andre Forhold, der ere knyttede til dem: i Øiets Stilling

mere eller mindre paa selve Hovedets Høikant elier imod denne,

og i Rygfinnens ligefremme Standsning bag Øiet eller dens For-

rands Fremtræden over Øiet i en ligesom fribleven triangulær

Lap. Man sammenligne den paa Tab. Ml fra forrige Afhandling

gjeooptagne Fig. 12 af Don o van s Pleuronectes cyclops med Fig. 13

af Yarrels «Malformed Brill« eller Slethvarre. Naar nu ganske

almindeligt disse IMisdannelser ere blevne betragtede som en

Slags Standsningsdannelser, og deri har jeg ogsaa selv deltaget,

saa er vel det mere direkte Vidnesbyrd for, at det sædvanlige

Tryk og den deraf betingede Dreining om imod Øiesiden ikke

er udført fuldstændig, nærmest at søge i Øiets StilHng; og det

kan i alt Fald kun blive et mere indirekte Vidnesbyrd om en

Standsning i Uddannelse, der faar sit Udtryk i Finnens For-

hold. Hvor denne, som hyppig er Tilfældet (smlgn. Fig. 13),
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hænger som Flig frem over Øiet, skulde jeg ikke være ulilbøie-

lig til al antage, at en Resorption fra neden — navnlig ved

en Collision med Øiets Bevægelser — har bidraget til at løsne

den, og kun at saadanne Forhold, som Oonovans P. cycloiis

frembyder, turde komme ind under Standsningsfænomenerne.

Benbroens constante og fuldstændige Tilstedeværelse i disse

• Standsningsdannelser« er og bliver derimod — som jeg i min

forrige Afhandling gjenlagne Gange fremhævede: S. 151, 177 —
et fast Vidnesbyrd om, at der blot ved en simpel Omdreinings-

akt i Øieregionen og en Fremrykning af Finnen ikke af det

almindelige Fiskehoved kan lilveiebringes et Flynderhoved. Dette

fører mig til min specielle Bemærkning.

Blandt de i min forrige Afhandling som Led i Cyclopflyn-

drenes Hække fremdragne Exempler mener Dr. Malm at jeg

har gjort Uret i at sætte den yngste, den af ham iagttagne og

som aldeles normalt Udviklingsstadium betragtede Unge af Slet-

hvarren, fremstillet her igjen paa Tab. III, Fig. 1
1

; men dengang

forelaa der mig ingen Sandsynligheder for det Modsatte; disse

ere først fremkomne i Forfatterens sidste Afhandling, og endnu

ere ikke alle mine Betænkeligheder imod Dyret forsvundne. Men

naar Dr. Malm gaar saa vidt, at han yltrer Tilbøielighed til at

antage, at ogsaa Donovans i^is Tomme lange Pleur. Cyclops

skulde være et normalt Stadium af en Ehombus maximus, idet

man jo ikke vidste, hvor stor denne Art blev, inden den forlod

det Stadium, hvorpaa hin Slethvarre-Unge befandt sig, da gaar

han for vidt, og jeg kan berolige hans Tvivl med at anføre,

al jeg har sét fuldtformede Pighvarrer af en ringere Størrelse,

og med at henvise Dr. Malms kyndige Øie til den Høide eller

Bredde, «Cyclopen» allerede har (Tab. III, Fig. 12).

VI.

I de foregaaende Afsnit har jeg givet et Overblik over de

siden min første Afhandling udkomne Arbeider over Flynder-

formens Fremkomst og dertil knyttet de Bemærkninger, som
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Forfatternes forskjellige Behandlingsmaader af Emnet fornemlig

syntes mig at maalte fremkalde*). I dette Afsnit gaar jeg der-

imod over til et Tilla-g til mine egne tidligere Iagttagelser, det

ved Figurerne paa Tavle I nærmere oplyste nye Bidrag til

Kundskab om Ølets Gjennemgang igjennem Hovedet hos de

vandklare, smaa Plyndre fra Atlanterhavet, som jeg indtil videre

havde kaldt "plagusiaD-agtige, en Benævnelse jeg ogsaa i denne

Afhandling har midlertidigen ladet dem beholde**).

*j [)r. Kleins Afhandling er rigtignok kun leilighedsvis bleven omtalt i

disse Bemærkninger, navnlig ved del Par Punkter, til hvis Oplysning

den syntes mig at levere Data, der støttede sig til egne Iagttagelser,

og derlor ikke for Videnskabens Skyld burde forbigaaes. — Men at jeg

iøvrigt saa lidet har omtalt, hvad han paa andre Steder anfører, har sin

Grund i den utilgivelige Ringeagt og Usommelighed , hvormed han be-

handler Forgængeres Arbeider, Idet han undlader at gjore sig bekjendt

med dem og dog kritiserer dem; han synes ikke at kjende nogen

af de her omhandlede Alhandlinger i Originalen eller have set de

dem ledsagende Figurer; kun en enkelt (Schiødtes) synes han

at have havt i en udførlig Oversættelse; af min har han hverken kjendt

mil eget Uddrag i Annales des Sciences eller det af Wyville Thomson
i Annals and Mag. of Natur. Hist. givne, og heller ikke sammes Bemærk-

ninger dertil; og da han ikkeheller kjender Figurerne, der ledsage

disse saa almindelig udbredte Tidskrifters Uddrag, tillægger

han snart den ene, snart den anden af Forfatterne i Emnet latterlige

Feiltagelser og Forsømmelser baade i Undersøgelser og Iagttagelser. Han

lader Van Beneden fortsætte vore Undersøgelser over Flyndrene, iste-

detior at han i 1853 begyndte den hele Række af dem! o. s. v.

**) Med denne Benævnelse har jeg dog ikke villet betegne, at disse vand-

klare Plyndre have: «en habitus, i aldra hogsta grad påminnande om
dessa pleuronektoider- (Plagusierne), hvilken Vildfarelse hos Malm
S. 4 og 26 har sin Grund i, at denne Forfatter ikke har kjendt den af

Kaup opstillede Familie af Plagusier, men opfatter Plagusierne efter

den ældre Cuvierske Sammenstilling med Achirus, Monochir, Solea og

fl. a. Tvertimod, deres Omrids og hele Habitus stemmer saa nøie

overens med visse Hvarreformers, f. Ex. Zeugopterus punctatus og

lign., at man efter Habitus uundgaaelig maatte stille dem sammen

med saadanne Hvarrer; men det var i visse Karakterer at de mindede

mere om Plagusierne: i den overordenlig ringe Uddannelse af Bryst-

fuinerne hos Individer af indtil en Tommes Størrelse, der kunde gjøre

det tvivlsomt, om i det Hele disse Finner vare bestemte til at vedblive;
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Af slige vandklare, llynderformede Skikkelser havde jeg i

min tidligere Afhandling fra 1864 nærmere omtalt og aftegnet

tre Stadier med Hensyn til Øiestillingen. Figurerne paa den

dertil hørende Tavle gjengav dem alle tre i naturlig Størrelse,

sete fra hoire og venstre Side (Figg. 1, 2, ^ a, b), og desuden

Forparten fra Snudespidsen indtil Brystflnnerne af dem alle tre,

i tredobbelt Forstørrelse, men ligeledes fra begge Sider (Figg, 1,

2, 3 A, B). De tre Stadier, om de end i Øiestillingen vare

meget forskjellige, vare dog indbyrdes lige store, omtrent en

Tomme lange, saa at ingen ret kjendelig Tiltagen i Væxt kunde

være foregaaet fra det ene ved Øiestillingen betegnede Stadium

til det andet.

Del første af disse Stadier (Fig. I a, b og A, B), mod-

svarende den Flynderform, som Prof. Schiødte i sin Afhand-

ling havde tillagt Navnet Bascanius tædifer ^ havde sine Øine

siddende paa de to Sider af den tilsyneladende symmetriske

Fisks Hoved, dog ikke fuldkommen lige overfor hinanden, idet

Øiet paa den høire Side sad lidt nærmere ved Hovedets Over-

kant end det venstre. En stik Modsætning til dette første Sta-

dium dannede det tre die (Fig. 3 a, h, A, B), der med samme

almindelige Udseende havde begge Øinene paa én og samme

Side af Hovedet, den venstre, og intet Øie paa Hovedets høire

Side. Del viste sig saaledes med fuldstændigt Flynder-Ldseende,

enten man nu vilde henføre denne venstrevendte Flynder til

Hvarrerne [Rhovihi] eller til Hvarre tungerne (Plagusiæ,

Kaup). Midt imellem disse to Modsætninger i Øiestillingen

i det øvre Øies Stilling til det nedre; i Mundens allerede store Skjævhed,

og lign.

Forresten er dei , som jeg gjentagne Gange har anført, meget for-

skjellige Fhndergrupper repræsenterede ved vore vandklare, mere sym-

metriske Smaafisk fra Atlanterhavet, og naar man bliver nøiere bekjeodt

med Enkelthederne i vore Flvndergruppers Bygning, vil man ogsaa nok

kunne fere disse symmetriske Former til deres respective Slægter; det

kan gjerne være, at min i tre Stadier aftegnede Form bliver et eller

andet Led af i?/i07jj5i/-s-Familien.
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stod nu den, som det andet Stadium havde (Fig. 2 a, 5, A, B).

Det venstre Øie indlog den samme Stilling, som hos første og

tredie, men det høire Øie, som sad høiere oppe paa Hovedets

Side end hos første Stadium , var endnu forsaavidt paa den

høire Side, som den større Del af Øiet endnu var synlig fra

denne Side, men dets øverste Halvdel stak skraat ind igjennem

Hovedet, ikke alene nedenfor Finnen, men nedenfor Straale-

stølternes Grund og kom med sin allerøverste Rand frem paa

den venstre Side af den tynde Fisks Hoved. Fisken sét fra

venstre Side syntes derfor paa denne at have halvandet Øie;

sét mere forfra, saa al ogsaa den større Del af høire Øie blev

synligt, at have hal

v

tredie*). Denne det høire Øit^s Stillling

paa skraat igjennem Hovedet, som et Overgangstrin fra Øiestil-

hngen hos første Stadium til den hos den fulde Flynderform

eller tredie Stadium, blev yderligere stemplet som et normalt

Tilsvarende Udtryk brugte jeg ogsaa i det foran (S. 179) anforte Uddrag

af mine Undersøgelser, som er optaget i Annales des Sciences Naturelles

f. 1864, Zoologie, p. 253— 58, PI. 19 B, Fig. 1— 11, og som gjengiver mit

brev herom til Hr. Prof. H. Milne-Edwards af Ilte Juni 1864. Paa

PI. 19 findes Kopier af mine Figurer af Kranierne af Torsken [Gadus),

Rødspætten (Platessa) og Pighvarren [Rhombus], af de forsterrede

Figurer af de vandklare Plyndre i de tre Stadier og fra begge Sider, og

endelig af Figuren i naturlig Størrelse af hint mellemste Stadium med
tilsyneladende halvtredie Øie, hvorom det i Brevet hedder p. 256: «J'ai,

entre autres, un individu qui semble avoir trois yeux, deu.x du coté

gauche et un du coté droit; mais ce dernier est en réalité le méme ceil

que le supérieur du coté oppose, bioculaire. 11 est placé en travers de

la léte méme etc. etc.» — Fra Ann. des Sciences Naturelles er det igjen,

at Dr. Traquair har forplantet denne Udtryksmaade, som jeg aldeles

vedkjender mig, over i andre Kredse og saaledes 1. c. S. 289: »but the

one which seems must fully to justify his views is one, where the

animal seems to have three eyes, the eye of one side projecting also

through a little fissure above that of the other side, vvhich side beeomes

thus binocular. This appearence is so striking, that one might readely

be excused in thinking with M. Steenstrup: »Gan we imagine a more

striking demonstration of the passage of the eye across the head, than

an eye arrested in this position?« etc. Hertil svare ogsaa Udtrykkene i

de forannævnte Proceed. of the Royal Soc. of Edinburgh. Vol. III.

S. 220.
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Uddannelsestrin ved nølere Undersøgelse af Individet i første

Stadium. Delte, der havde et Øie paa hver Side af Hovedet,

men det høire Øie allerede lidt høiere oppe end del venstre,

viste nemlig ovenover det venstre Øie, men, kjendeligt, et

Stykke nedenfor Finnegrunden, og just paa det Sted,

hvor hint andet Stadiums høire Øie stikker frem, en kort, skarp

Indfoldning, omgiven med lidt svulmende Rande, hvilken knap-

hulligncnde Fure (sé den anførte Tavles Fig. 1 A) tydelig angiver

det Puukt, hvor det høire Øie, som øvre Øie paa den fuldt ud-

viklede Flynderform, vilde komme frem.

Netop et saadant lærerigt Mellemstadium er det, der siden

den Tid paany er kommen i Museets Besiddelse tilligemed

enkelte andre Individer, der have él Øie paa hver Side af Ho-

vedet og saaledes nærmest svare til første Stadium. Ved disse

sidste kunne idetmindste mine tidligere meddelte Data til Kund-

skab om vandklare Flyndres Udbredelse i Atlanterhavet blive

nofjet forøgede, men denne Udvidelse af vor Kundskab herom

viser sig nu som aldeles forsvindende imod den, vi i foreløbige

Skildringer fra den store engelske C hallenger- Expeditions

Reisende, navnlig fra dennes Chef Sir Wyv. Thomsen og fra

afdøde Dr. Willemoes- S uhm, allerede have modtaget, end-

sige imod den, vi inden lang Tid kunne vente os, naar det hele

Fiske-Materiale fra Expeditionen er blevet bearbeidet. Derfor

anseer jeg det neppe Umagen værd her at optegne de enkelte

Punkler i Atlanterhavet, hvorfra disse vandklare Flyndre ere

blevne mig bekjendte siden 1863, og saa meget mindre Grund

er der deriil, som den nævnte engelske Expedition jo har truffet

saadanne Former ogsaa i det indiske Hav og Sydhavet, og vi

følgelig vide, al vi staa lige overfor et almindeligere og udbredt

Formforhold hos Flynderfamilien, og, efter hvad jeg fra mine

Individer tør slutte, rimeligvis hos meget forskjellige Grupper

af denne (smlgn. min første Afhandl. S. 163). Derimod synes

den engelske Expedition ikke at have truffet paa saadanne Over-

gangstrin i Øiestillingen som vore, uagtet idetmindste begge de
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nævnte Zoologer, som det var at vente, sees i høi Grad at have

havt deres Opmærksomhed henvendt paa dem. Men det maa

indrømmes, at visse Mellemtrin hos saa vandklare Skikkelser

let maatte kunne oversees under den ofte store II med at faae

den indsamlede Rigdom foreløbig undersøgt, og at et nøiere

Eftersyn af det saa vel bevarede Materiale endnu kan paavise

saadanne. Indtil da maa jeg saa meget mere paaskjønne det

Beld, at det blev forundt mig ved en dansk Skibsførers ufor-

trødne Bestræbelser ogsaa anden Gang at forelægge Videnskaben

et saa udmærket Exempel paa dette Mellemtrin, som det, vor

Tavle I fremstiller.

Alle 5 Figurer paa denne Tavle fremstille et og samme

Individ, fanget i Slæbenet af Hr. Skibsfører A. F. Andrea,

R. af Dbg., under 24° 16' N. B. og 80° 40' V. L., altsaa lige

ovre ved den nordamerikanske Kyst, i Aaret 1870. Individet

er af samme Størrelse som mine tidligere afbildede, næsten

1 Tomme eller nøiagtigere 25 Mm. langt, 14 Mm. hoit, med en

meget glat Hud paa begge Sider. I Rygfinnen bar det 86 eller 85

Straaler, i Gadfinnenei (efter flere Tællinger), og i Halefinnen 16.

I Figurerne 1 og 2 er det gjengivet i naturlig Størrelse, Fig. I

fra høire og Fig. 2 fra venstre Side; i Figurerne 4 og 5 gjen-

gives Forparten af Dyret, fem Gange forstørret, Fig. 4 fra høire

og Fig. 5 fra venstre Side, og i Figur 3 endeligen sees Indi-

videt forfra, dog lidt paa skraat, i tre Ganges Forstørrelse.

Disse med usædvanlig Dygtighed og Troskab af Hr. C. C-ordts

baade tegnede og litograferede Figurer ville ved en nøiere Be-

tragtning vise, at den ved første Øiekasl tilsyneladende sym-

metriske Fisk dog allerede røbede sin Asymmetri i Kropsidernes

ulige Uddannelse, f. Ex. ved den større Fladhed paa høire Side,

den tydeligere Hvælvethed paa venstre Side, fremdeles ved den

noget uhge Retning af Grændselinierne mellem Afsnittene af de

store Sidemiiskelpartier, og for Hovedets Vedkommende ved

den ulige Udvikling af Gjællehulens ydre Vægge og af Mundens

to Sidehælvter, samt i Rygfinnens Høide og Gang, sél fra de
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to Sider. Ogsaa de meget smaa IJrystGnner, der i del Hele

mindede om mine tidligere Individers (sé Overs. f. 1863, Figg.

A, B, C), vare lidt større paa venstre end paa høire Side. De

vare saa ubetydelige og paa Grund af deres svage Bygning saa

nlydelige, at jeg under den Forstørrelse, hvori Figurerne teg-

nedes, ikke dengang knnde lade dem træde tydelig frem fra

Kroppens Sider, uden at forstyrre Fiskens Habitus. Ved Tegnet

-\- er imidlertid deres Plads angivet paa Figurerne 4 og 5. —
Nu, da Dyret har været saa længe opbevaret i Spiritus og de

vandagtige Vædsker ere blevne saa stærkt uddragne af det, ere

de naturligvis lydeligere.

Hvad Individet og de derefter omhyggelig udførte Figurer

paa ny bekræfte som Kjends gjerninger, er følgende Punkter

:

Den senere Blindsides Øie kommer over paa Øiesiden ved

al sænke sig skraat ind igjennem Hovedet og komme
frem igjen paa den modsatte Side, saaledes som jeg tid-

ligere har fremstillet det og som Sir Wyville Thomson ogsaa

efter mine tidligere Individer, hvilke han her i Museet havde

taget i nærmere Betragtning, stadfæstede det (sé hans Udtryk

herom foran S. 179 Anm.).

linder sin Flytning fra den ene Side til den anden, vender

delte Øie sin Pu pille eller For flade skelende opad og

indad, dreiende sig om sin horizontale Axe næsten indtil 90°,

en Vinkel, som senere endog maa naa indtil 180°, inden Øiet

kommer i sin rette og blivende Stilling paa den anden Side.

Øiets Vandrings vei ligger ingenlunde, som Prof.

Wyv. Thomson snarest vilde formode det, imellem Ryg-

finnens Rod og Hovedets elier Kraniets Overflade,

men dybere nede, saa at Finneroden og dens Muskler ikke

i mindste Maade forstyrres ved Indsænkningen og Gjennem-

gangen, hvilket allerede en nølere Undersøgelse af Indbøiningen

under RygGnuen paa Blindsiden viser, men som endnu tyde-
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ligere fremgaar af Forholdene paa Øiesiden, thi Øiet bryder

frem i en kjendelig Afstand fra Finneroden, i Feltet

nedenunder denne, og netop hvor hin knaphulformede Fure hos

det første Stadium fandtes, der antyder den senere Hudvold om

Øiel. Jeg bør tilføie, at ogsaa mine tidligere Individer

og Figurerne af disse (smign. Overs. 1863, Tavlen Figg.

IA, 2A, ZA) vise dette tilfredsstillende og tydeligt,

og at jeg kun kan forklare mig Prof. Wyv. Thomsons senere

udtalte Tvivl og Formodning derved, at det fra selve Dyrene mod-

tagne Indtryk af Enkelthederne har været noget udviskel, inden

han nedskrev sit Referat til Annals and Mag. of Nat. History.

Dyret og Figurerne vise lige saa bestemt det Uholdbare

i Malms og Traquairs Fortrøstning, at saafremt Øiet virkelig

hos disse Former baner sig Vei igjennem Hovedet ud paa den

anden Side, da vil det nok vise sig, at Øiet vandrer igjennem

en Aabning eller Spalte, som er dannet derved, at Kygfinnen

har strakt sig fremad tidligere end Øiets Gjennem-
gang, og efterladt en Aabning, hvorigjennem Øiet

kunde ligesom smutte under liygfinnen*). Finnens Grund

naaer i Virkeligheden paa ingen af Siderne ned til den «Tun-

nel», hvori Øiet baner sig Vei. Denne hele Opfattelse af Fin-

nens Fremrykken paa Hovedet, som om den fra Isse og Pande

Skjød sig frem over paa Forhovedet, omtrent som en Land-

gangsbro skydes ud fra et Dampskib til Kaien, er saare van-

skelig at forstaa for Zoologer,

*) Malm, lib. c. S. 26—27. Traquair, Proceed. S. 221. Paa sidstnævnte

Sted liedder det: »M. Steenstrup's specimens may possibly be malforma-

tions of a nature essentially similar to those already referred to, but

in which the dorsal fin may have actually bridged over the upper eye.

Or there may be some groups of Pleuronectidæ , in which the upper

eye in the normal course of development may become bridged over by

the advancing dorsal fin, a slit being left, through which afterwards the

upper eye passes to its position on the binocular side of the fish.»
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Finneroden, understøttet af Straalebærerne (interspinalia),

staar paa eii fastere Stræng eller Bjælke, der danner en

Forbindelse fra Hjernekassen til Forpandepartiet, og under

denne og Forpandebrusken, og ikke umiddelbart

under Finne ro den, passerer Øiet, saaledes som jeg tidligere

har fremstillet det og som nedenstaaende Skitse, efter et Præ-

parat af el tredie Individ paa et lidt mere fremrykket Gjennem-

gangsstadium, antyder del.

(Figuren i 5 Ganges Forsterrelse.)

a brusket frontale anterius.

b mere membranost , dog temmelig fast Grundlag* for frontale

proprium, hvilket allerede paa sin modsatte Side havde ud-

hulet sig til Orbita.

Straaleme 1— 5 og 9 bortpræparerede tilligemed deres Stotter

(interspinalia).

Infraorbitalbuen, om den end ligesom de andre Grene

af Sideliniesystemet endnu kun er svagt og utydeligt udviklet,

kan dog erkjendes i en Linie udenom Øiet.

Endelig nedlægge Dyret og Figurerne en bestemt

Indsigelse imod Professor Schiødtes Tolkning af

disse Flyndre og hans ubeføiede Insinuationer om

Maaden, hvorpaa jeg har iagttaget og undersøgt

dem. Professoren sér i sin Bascamus*), der modsvarer det

første Trin af mine tre aftegnede Stadier, en vandklar Flynder-

*) Det græske NaYti , Professoren har tillagt dette efter hans Mening om-

trent udvoxne Dyr, betyder: Æreskjænderen, Bagvaskeren.



232

form, som er skabt til at leve i de høiere Regioner af V^andet

og ikke at faae de lo Øine paa samme Side af Hovedel; han til-

deler den altsaa et Opholdssted og en Levevis, der i Andres

Øioe kun kan synes lidet hensigtsmæssig for en Skabning, om
hvilken han selv siger, hvad ogsaa hans Figurer noksom be-

kræfte, at den venstre Kropside allerede da var mere fyldig end

den høire, hvis venstre Brystfinne var kjendelig slørre og kraf-

tigere end den høire, hvis høire Øie sad høiere oppe paa Bovedets

Side end det venstre, og om hvilken jeg efter mine Exemplarer

af saadanne Dyr tør lilføie, hvis Kjæber ogsaa allerede var kjen-

deligen ulige paa de to Sider af Hovedet. Denne Forfatterens

Anskuelse deler jeg rigtignok ikke, men jeg skal ikke gaa i

Rette med ham herom; naar den virkelig svarer til de For-

dringer, han stiller lil Overensstemmelse mellem Bygning og

biologiske Forhold, bliver det hans Sag selv at forsvare den

imod eventuelle Angreb, om han kan det. Men naar Professor

Schiødte giver følgende Afslutning paa sin Fremstilling af den

ovennævnte Bascanius tædifer*) og dermed paa sin Afhandling:

« Mellem høire Sides Øie og Rygfinnen er et halvmaane-

dannet, indtrykket Sted (som dog paa Figuren er bleven lidt for

stærkt fremhævet), hvor Kroppen bliver saa lynd, al den ved

ringe Berøring gaaer itu eller skiller sig fra Rygfinnen. I saa

Tilfælde sees naturligviis en Deel af det modstaaende Øie igjen-

nem Hullet, hvorved der da for en overfladisk Betragtning frem-

byder sig det besynderlige Syn af en Flynder med halvlredie

Øie« (S. 276),

da maa jeg vise Professoren tilbage indenfor Sandhedens og

Sømmelighedens Grændser, som han her overskrider.

Thi Sandheden er, al ingen af mine mange, til hans Bas-

canius svarende vandklare flynderagtige Fisk ere gaaede itu, og

Prof. Schiødtes tvende Stykker vare jo heller ikke gaaede itu

*i Artsnavnet tædifer betyder Fakkelbærer, Lysbringer; hvad det egentlig

er denne Art har kastet Lys over, vil Tiden vel vise.
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eller havde paa del nævnte Sted Kroppen skilt fra llygfinnen, og

naar dette slet ikke havde fundet Sted, saa var del jo endnu

mindre skel "ved en ringe Berøring ». Til at forudsætte en

saadan Bristning, maa der ganske vist være en stor Tynd-

hed, men denne findes ikke hos Flyndrene. Sandheden er jo

ogsaa fremdeles, al selv om en Bristning indlraadic paa det

nævnte Sted, da vilde man « naturligvis » ikke kunne «see en

Hel af det modstaaende Øie igjennern Elullel", fordi det vilde

være en Umulighed. Det modstaaende Øie, hvoraf en Del skulde

sees igjennern Hullet, er jo det venstre, og dette ligger, som

Forfalteren rigligen angiver og alhilder, lavere nede paa Ho-

vedets Side end det høire, men det tynde Sted, der skulde

briste og danne Hullet, ligger jo ovenover delte, høiere-

liggende Øie, imellem delle ogUygfinnen! Ligesaa usandt er

det sidste Led i hans Paastand, at der da — naar den suppo-

nerede men ikke-stedfindende Bristning fandt Sted — vilde frem-

byde sig «for en overfladisk Betragtning det besynderlige Syn

af en Flynder med halvtredie Øie«; thi saa forkerte Erfaringen

end viser at Øinene kunne staae i Hovedet paa Mennesker, saa

er det dog fysisk umuligt for noget Menneske al stille dem

saaledes, at de her selv med den største Anstrængelse kunde

faae et Billede af halvtredie Øie — endnu mindre kunne de

altsaa faae dette "besynderlige Syn» «ved en overfladisk Be-

tragtning«. — Den hele Bascaniade*) skal maaske ikke sige andet,

end at dens Forfatter her oflenlig <ihverrer Syn»; men er den

alvorlig ment, illustrerer den i hvert Tilfælde en vis nyere

Forsknings «Undersøgelseskunst».

') Et Sidestykke hertil er Forfatterens anden Udtalelse om Fiynderøiet og

dets Vandring, knyttet til en Berigtigelse af en Misforstaaelse hos Dr.

T r a q u a i r.

Det er nied Rette, at Professor Schiødte her har berigtiget Dr.

Traquairs Opfattelse, at Ichthyotomen Dr. Ros en thai i sit store

Atlas over Fiskenes Skeletbygning skulde have udtalt en lignende An-

skuelse om Oiets Vandring fra den ene Side af Hovedet til den anden,

som den, jeg havde fremsat, og det er vist ikke ved nogen egenlig

uvers. uver ri. K. D. Vidensk. SelsK. Forh. 1876. 16
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VII.

Slutnings-Tillæg til det Foregaaende

(meddelt i det Kgl. D. Videnskabernes Selskab den 21de December 1876).

I Begyndelsen af November 1876 modtog jeg ganske uventet

i et Brev fra Professor Dr. Alexander Agassiz i Newhaven

kort Meddelelse om hnist interessante Iagttagelser, han havde

anstillet over Øieflytningen hos Dnger af flere Arter af Flyndre

ved den nordamerikanske Kyst; hos en af disse havde han

iagttaget, at Øiet virkelig gaar skraat igjennem Hovedet ud paa

den anden Side, og ved en Pennetegning i Brevet havde han

været saa venlig at skitsere Øiets Gang under denne Vandring.

Kort Tid efter sendte han en trykt, kun foreløbig Beretning om

Resultatet af sine Iagttagelser, der have en saa meget større

Interesse, som Forfatteren har været heldig nok til at kunne

Uklarhed i Rosenthais Udtryk, men kun ved en urigtig Opfattelse af

den Tids gængse Talebrug, at Misforstaaelsen er opstaaet, en Misfor-

staaelse, som fra Dr. Traquair har forplantet sig til Prof. Troschel

iJahresberichte) og derfra videre.

Men det er i alt Fald Sandhed med utilbørlig Modification,

naar Prof. Schiødte slutter sin Anmærkning herom saaledes:

• At et høist sammensat Organ, efter at være fuldt udviklet, skiller

sig fra den Bund, hvori det er fremvoxet, vandrer omkring i Organer,

der tilhører ganske andre Væv, ja gaaer tværs igjennem Dyrets Krop og

kommer uforandret ud paa den anden Side for her paa ny at slaae Rod

— er en Tanke, den videnskabelige Zoologi nu tildags kan lægge til-

side som en Curiositet. Men en slig Anskuelse bør end ikke, uden mere

tvingende Grunde, tilskrives en ældre, saa duelig Anatom, som Rosen-

thai, skjøndt han udgav sin Tavle saa langt tilbage i Tiden, som 1821,

altsaa kun kort efter at Bichat havde grundlagt den almindelige Ana.

tomle.«

En Opfattelse af Øievandringen hos Flyndrene i den Form og den

Iklædning, i hvilke Prof. Schiødte her fremsætter den, eller nogetsom-

helst der kommer denne Opfattelse nær, vil man ikke kunne paavise i

den zoologiske og anatomiske Litteratur, uden netop her hos Prof.

Schiødte og i Oversættelsen af hans Artikel i fremmede Tidsskrifter

(f. Ex. Annals and Mag. of Nat. History, 1868, p. 381). Ham alene til-

kommer Æren for denne OpGndelse og saa meget større Uret imod ham

er det derfor, at Dr. Klein har tilvendt Traquair denne •Curiositet-.
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følge den efterhaanden indtrædende Korandring i ØiesUllingen

hos samme Individ i Dyrels levende Live.

Af denne foreløbige Meddelelse fremgaar det, al af ikke

færre end sex Arter have Ungerne været Gjenstand for hans

Iagttagelser; al hos de Ore Arter af disse Unger naaede Ryg-

finnen ikke fremad til den bagerste Rand af det Øie , der kom

fra den senere Blindside og dreiede over paa Øiesiden; al hos

en femte Art derimod Rygfinnen etterhaanden rykkede frem

endog forbi Øiels Forrand, og al saaledes her den unge Flynder

snart viste et Stadium, i hvilket Øiet fra Blindsiden syntes al

have passeret igjenuem Hovedel mellem Pandebenet og den

forreste Del af Rygfinnen, men, da Iagttageren havde paa levende

Individer fulgt den hele Gang, vidste han — delte er hans

Ord — al Flytningen af det høire Øie alligevel her var sket

paa den selvsamme Maade, som hos de foregaaende Arter.

I det Væsenhge havde altsaa disse fem Arter ikke frembudt ham

andre Fænomener, end saadanne, der kunde synes at bekræfte

Malms og Andres tidligere Forklaring af de voxne Flynder-

formers Fremkomst fornemlig ved Dreining (Torsion) af en Del

af Hovedet og ved Rygfinnens senere Fremadrykning. Men til

hans største Overraskelse viste nu den sjette Art, — hvis vand-

klare symmetriske Unger havde Rygfinnen naaende næsten til

Snuden, som hos mine «plagusia-aglige» og Prof. Se blødtes

Bascanius, samt derhos vare allerede saa store, al Agassiz

ogsaa en Stund dvælede ved den Tanke, at de maaske igjennem

hele Livet vilde beholde den samme Form, — en hel anden Frem-

gangsmaade i Øiels Flytning, idet det høire Øie sænkede sig

dybere og dybere ind i Hovedet, bevægende sig samtidig opad

og noget fremad , og efter Forløbet af meget faa Dage gik ud

paa den modsatte Side af Hovedet. Her giver altsaa Iagttagelsen

en Flytning af Øiet, som den jeg har skildret og afbildet; kun

Tydningen afviger deri, at Øiet siges al gaa under Rygfinnens

Rod, mellem denne og Pandebenel. — De Træk, som Prof.

Agassiz i sin korte Beretning har givet om den femte og

16*
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pjette Art, ere imidlertid altfor vigtige til ikke at blive meddelte

her in extenso:

(.In anolher species, afler Ihe eje had Ihus by Ihe same process

of translation and of torsion been brought from the one side to the

olher, the dorsal fln gradually exlended beyond Ihe anterior edge of

Ihe orbit of this eye. This young flounder Ihus soon presented a

stage in which the eye from the blind side appeared to have passed

through Ihe head between Ihe frontal bone and the base of the an-

terior rays of ihe dorsa! Qn. Ås I had, however. followed the whole

developmenl in living specimens, I knew from aclual observation Ihat

the mode of transfer of the right eye had been identical wilh thai

of Ihe preceding species. These observations thus far confirm in

the main Malm's explanation of the development of young symme-

tricai flounders into the well-known older stages. To my great

aslonishraenl, therefore , 1 caplured one day a number of flounders

(about an inch in lenglh) closely allied lo the Plagusiæ of Sleenslrup,

Ihe so- cailed Bascania of Schiodle; Ihey were so perfecliy trans-

parent ihai Ihey seemed the meresl film on Ihe botlom of the glass

Vessel in which Ihey were kept. They were still enlirely syramelrical,

the eyes well removed from the snout, wilh a dorsal fin extending

almost lo Ihe nostril, far in advance of the anlerior edge of Ihe

orbils of the eyes. They were of course al once set down (from

iheir size) as belonging to a species of flounder in which the eyes

probably remained always symnielrieal, and 1 prepared lo walch ils

future development. It was therefore wilh considerable interesl thai

1 noticed, afler a few days, thai one eye, the right, moved ils place

somewhal Iowards Ihe upper pari of the body, so thai when ihe

young fish was laid on ils side, the upper half of the right eye

could be plainly seen, through the perfecliy transparent body, to

projecl above the lefl eye. The right eye (as is Ihe case wilh the

eyes of all flounders), being capable of very extensive vertical move-

menls, through an arc of nearly 180°, could Ihus readily turn to

look through Ihe body, above the lefl eye, and see whal was pas-

sing on Ihe lefl side, Ihe right eye being of course useless on ils

own side as long as the fish lay on ils side. I may mention here

Ihal this young flounder, uniil long after the right eye came out on

the lefl side ,
conlinued frequenlly lo swim vertically, and that for a

considerable lenglh of time. This slighl upward lendency of the

right eye was conlinued in connection wilh a molion of translation
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lowards Ihe anlcrior pari of llie head till llic eyc, when seen llirough

Ihe body from Ihe lefl side, was enlirely clear of Ihe lefl eye, and

was lims placed somewhal in advance and above it, bul slill enlirely

in Ihe rear of Ihe base of Ihe dorsal fin exlending lo Ihe end of

Ihe snoul. Whal was my aslonishment on Ihe following day, on

lurning over Ihc voung flounder on ils lefl side, lo find Ihal Ihe

righl eyc had aclnally sunk inlo Ihe lissues of Ihe head
,

penelraling

inlo Ihe space belween Ihe base of Ihe dorsal fin and Ihc fronlal

bone, lo such an cxlenl Ihal Ihc lissues adjoining Ihc orbil had

slowiy closed over a pari of Ihe eyc, leaving only a small elliptical

opening, smaller than Ihe pupil, Ihrough which Ihe righl eye could

look when Ihe fish was swimming verlically, While Ihe young

flounder lay on ils side, Ihe righl eye was constanlly used in loo-

king through the body, and could cvidenlly see exlremely well all

Ihal look place on Ihc lefl side. On Ihe following day Ihe eye had

pushed ils way slill farlher Ihrough , so Ihal a small opening now

appeared opposile il, on ihe lefl side, Ihrough which Ihe righl eye

could now see directly , Ihe original opening on Ihe righl side being

almosl enlirely closed. Soon after, Ihis new opening on Ihe lefl

increased gradually in size, Ihe right eye pushing ils way more and

more lo Ihe surface and finally looking oulward on Ihe lefl side

wilh as much freedom as Ihe eye originally on Ihe lefl; Ihe opening

of Ihc righl side having permanenlly closed. I have Ihus in one

and Ihe same specimen been able lo follow Ihc passage of Ihe eye

from Ihe right side to the lefl through the integumenls of the head,

belween the base of llie dorsal fin and the frontal bonc.»

Hvad der af de foranslaaende Data, hentede fra Iagttagelses-

rækken paa levende Individer af denne sidste Art, synes mig for

Øieblikket især at burde fremhæves til Sammenligning med hvad

jeg i det Foregaaende har meddelt om de tilsvarende Stadier

af visse vandkiare Flyndre, er følgende:

1) at Øiets fuldstændige Flytning fra den ene Side til

den anden foregaar i et Tidsrum af ikkun meget faa Dage.

Derved bliver det forklarligt, baade al de næsten symmetriske

Unger og de i fuld Flynderskikkelse fremtrædende Individer (sé

mine Figurer i første Afhandling, sammenholdte med dem paa

Tavlen i denne) have samme Størrelse (smlgn. S. 225), og at
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der hidtil ikkun er kommen til Iagttagelse saa faa Individer af

Gjennemgangsstadierne. Der maa jo høre et særeget Held til

at træffe paa disse Former just i det Par Dage eller tre, da

Gjenneragangen foregaar, og det er deraf forstaaeligt, at dette

Held snarere faldt i saadanne Søfarendes Lod, som Hygonis,

Andreas og Andres, der Aar efter Aar gjennemseilede til vex-

lende Aarstider de samme Strøg af Atlanterhavet, end i de

S. 227 nævnte Naturforskeres paa «Challengern , hvilket Skib

jo under Expeditionen kun i enkelte, om end større Linier gjen-

nemskar Oceanerne.

2) at Øiets Gjennemgang sker under en vis Veltning

om dets horizontaleAxe, en Skelen, hvilken imidlertid paa

de levende Individer har vist sig i en meget større Styrke, end

man efter Spiritus-Exemplarerne skulde formode, men som har-

monerer vel med den ov^rordenlige Bevægelighed, Øinene have

hos de voxne Flyndre. At Øiet allerede under sin Vei igjennem

Dyret har vendt sig, eller kan vende sig under en Vinkel af

180°, og allerede i denne Stilling igjennem sin egen klare

Krop kan have detSynsfelt, som det senere fa ar efter

fuldendt Vandring, er en overraskende Kjendsgjerning!

3) at i samme Grad, som Øiet sænker sig under Resorp-

tionen dybere ind i Hovedet, dets forrige ydre Omgivelser

snøre sig mere og mere sammen, og at tilsidst Aab-

niugen lukkes, omtrent samtidigen med at Øiet træder igjen-

nem paa den modsatte Side, er en interessant Iagttagelse, der

for mig har saa meget større Betydning, som jeg troede hos

et af mine Flynder-Individer at sé Spor af Blindsidens Øieaab-

ning, men Irygtede for at noget Slid paa Dyrets Huddække der

havde fundet Sted.

4) at i ét Punkt Agassiz mener ifølge Iagttagelserne at

maatte afvige fra mig med Hensyn til disse Flyndre, nemlig

deri, at Blindsidens Øie gaar uoder Basis af Rygfinnen og

over Pandebenet, og ikke «under Pandebenet" (sé de tre sidste
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Linier af det eilerede Stykl^e og smlgn. dem med de neden-

staaende Linier af det paafølgende Stykke hos Agassiz p. 3*).

Laglel der endnu ikke foreligger noget af de udførlige Med-

delelser, vi fra Forfatteren kunne vente om hans interessante

lagttagelsesrækker, maa det dog være tilladt strax at gjøre be-

stemte Indvendinger imod el l'ar Punkter, saaledes som de frem-

stilles af ham i al Korthed. — For del Første er der nok nosen

Misforstaaelse deri, al jeg lader øiet gaa »under the frontal

bone; jeg lader del kun gaa under den ydre Rand eller

Side af Pandebenene op i^-jennem disse; med den øvrige

Del af Pandebenene lader jeg derimod Øiet gjøre just den

selvsamme Dreining, « torsion«, som Prof. Agassiz angiver at

det gjorde med hele »frontal bone«. Overveier man dernæst

Forfatterens træffende Udtryk om, hvorledes Øiet rask sænkede sig

ind i Hovedet og skjød sig skraat opad i dette, bliver det for det

Andet uforstaaeligl, hvorledes Øiet skulde kunne fra selve Pande-

bensranden af, det er: fra Randen af selve det dækkende Tag

over sig, komme til at tage Pandebenene eller deres Anlæg med

under denne Torsion, thi det maa, ifølge den beskrevne Be-

vægelse, have gaaet meget inderligere og have resorberet sig

skraat op igjennem dem, og Udtrykkene "peoetratiog into the

space belween the dorsal fin and the frontal bone« eller som

det senere hedder; «through the inlegumenls of the head, be-

tween the base of the dorsal fin and the frontal bone» kunne

• Ttiis observation leads to somevshat different conclusions from Ihose

of Sleeuslrup, who thouglit he coald prove (from an examiiiiilion of

alcoliolic specimens) that the eye from the right side passed under the

frontal bone. This is evidently not the case here, the eye passing

round it, Ihere being only a very slight torsion of the frontal in this

youns stage. Although at first giance this appears so radically a diffe-

rent melhod of transfer of the eye from the one described above, yet

if the dorsal fin had not extended beyond the posterior edge of the

right orblt the process would have been the same, as is readily seen.

I hope sooii to give fult details, with illustralions, of the process of

transfer of the eye in its different stages, in a paper I am preparing

on the voung stages of a few of our bony marine fishes.«
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umuligt blive at tage efter Ordene. Der er jo her ingen

«space», og paa delte første eller ydre I^arti af sin Vei kunde

Ølel ikke komme til at gaa imellem Pandebenet og Finnen

uden ved at gaa den modsatte Retning, nemlig udad, for

at komme over sin Orbitalrand og fra denne Side vælte det

hele Pandeben over. Dette er klart nok af hvad der allerede

foreligger, og jeg behøver i denne Henseende ikke yderligere

at paaberaabe mig min foran S. 231 givne Skildring af det til-

bageslaaende Grundlag, til hvilket Rygfinnen støtter sig, og vil

heller ikke lienholde mig til den oplysende Pennetegning, som

Prof. Agassiz saa venlig indsatte i mit Brev, da nogen til-

svarende Figur ikke medfølger det trykte Uddrag. Det vil i alt

Fald ikke være vanskeligt at forklare, om Anlæggene til Pande-

benet og Forpandebenet ikke vare blevne iagttagne af Agassiz,

hvis han indtil da kun havde anstillet Undersøgelser paa Indi-

vider, der vare saa vandklare, at de syntes kun at være «lhe

merest film on the bottom of the glass vessel«; men hærdnede

i Spiritussen ville de nok vise det sande Forhold.

5) at vi med Hensyn til det skuffende Fænomen ved Øiets

Gjennemgang, hvilket Prof. Agassiz omtalte hos sin femte Art,

i endnu større Grad føle os henviste til den forventede udfør-

ligere Beskrivelse, inden vi kunne slutte os til den Opfattelse

af det Sete, som Forfatteren udtaler, er en Selvfølge. Men det

Samme gjælder naturligvis ogsaa om Agassiz's Opfattelse af

Iagttagelserne af de første fire Arter, om man end ikke har det

allermindste at indvende imod selve disse, saaledes som de i

de faa Udtryk ere gjengivne. Om Forfatteren virkelig kan faae

Flynderhovedet frembragt alene ved Dreining, «Torsion», og ved

Rygfinnens Fremrykning, vil vise sig af de Oplysninger, han

kan give os om Kraniebygningen hos sine unge Flyndre, og

navnlig om Dannelsen af den Længdebro udenfor det øvre Øie,

af hvilken vi i de foregaaende Afsnit have sét saa mange for-

skjellige Tolkninger. Men til disse Forhold har Prof. Agassiz

ikke med et eneste Ord hentydet i dette foreløbige Uddrag; at
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imidlertid en Naturforsker, som Prof. Agassiz, naar han senere

leverer os den udførlige Fremstilling af sine Iagttagelser paa sit

rige Materiale af forskjellige Former af Flynderunger, ikke vil

undlade hos disse tillige at oplyse de Forhold, der alene

kunne endelig afgjøre den typiske Flynderforms

Fremkomst af den normale Fiskeform, og som nu i

langt over et Decennium have dannet det egentlige

Brændpunkt i Drøftelsen af dette Spørgsmaal — der-

om kunne vi vist være overbeviste.

Trykfeil.

Følgende Unoiagtigheder have undgaaet Opmærksomheden under Korrek-

turlæsningen og bedes rettede.

S. 177, L. 7 f. o. og L. 10 f. o.: »Edingburg« læs: •Edinburg«. — Ligeledes

S. 178, L. 17 f. o.

S. 177, L. 6 f. n.: »Wurtembergersche« læs: »Wurterabergische«.

S. 178, L. 5 f.o.: -Edinbourgh« læs: tEdinburgh«.

S. 179, L. 6 f. n.: .3688. læs: .p. 368..

S. 192, L. 12 f. n.: • , saa at. læs: -samt-.
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Forklaring af Tarlerne 1

—

IV.

Tavle I.

Figurerne 1—5 gjengive et og samme Flynderindivid, fanget af Hr. Kapt.

A. F. Andrea under 24° 16' N. B. og 80° 40' V. L. f. Gr. i Aaret 1870. Det

er en af de saakaldte •pZa^'wsia« -agtige Plyndre, der bleve beskrevne i min

første Afhandling om Flyndrenes Øjestilling i Vid. Selsk. Overs. f. 1863 og

aftegnede paa den dertil hørende Tavle, og det modsvarer det mellemste af

de tre der afbildede Stadier (Fig. 2a,b og IA, B), karakteriseret ved, at den

høire Sides Øie, Blindsidens, er ifærd med at bryde tværs op igjennem Ho-

vedet og allerede med sin øvre Kant er kommen frem paa Øiesiden som

øvre Øie.

Fig. 1. Dyret i naturlig Størrelse, sét fra høire Side.

— 2. Samme i nat. Størr., sét fra venstre Side.

— 3. Samme i 3-dobbelt Størrelse, sét forfra og lidt paa skraat.

— 4. Sammes Forpart, 5 Gange forstørret, sét fra høire Side.

— 5. Samme Del, 5 Gange forstørret, sét fra venstre Side.

Paa Figurerne 4 og 5 angiver Tegnet X Brystfinnernes Plads.

Tavle II.

Alle Figurerne oplyse Kraniebygningen hos Flynderfamilien i Modsætning

til den hos regulære Benfisk; de ere Træsnitsfigurer, der med Undtagelse af

Fig. 7b ere laante fra den første Afhandlings Text (Vid. Selsk. Overs. 1863),

men her til lettere Sammenligning stillede ved Siden af hinanden som Tavle.

Fig. 6. Kraniet af en almindelig Torsk (Gadus callarlas).

— 7. Kraniet af en Rødspætte {Pleuronecies platessa).

— 7'. Venstre Rand af samme Kranium med Kjæden af den venstre

Infraorbitalbues Smaaknokler {io).

— 8. Kraniet af en Pighvarre [Bhombus maximus).

— 9. Kraniet af en Argushvarre (Ehomloidichthys longimanus), sét fra

venstre Side.

— 10. Samme Kranium, sét ovenfra.
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Bogstaverne liave paa alle Fignrerne samme Betydning:

/ og /' = frontalia propria, dextra et sinislra.

a og a' = frontalia aiileriora, tiextr. et sin.

p og p' = frontalia posleriora, dcxtr. et sin.

%) = vomer,

e = ethmoideum.

c = crista occipitalis.

o og o' = betegne Pladsen (Orbita og Orbitalranden) for høire og

venstre Øie.

Tegnet -j- antyder Pladsen, hvorfra Blindsidens Øie er veget.

Pilen betegner den omtrentlige Retning, hvori Øiet under Flytningen er

gaaet.

Tavle III.

Figurerne tjene til at oplyse Forholdet imellem visse hyppige Former af

Misdannelser blandt Flyndrene og unge og gamle Flyndre i deres normale

Skikkelse.

Ogsaa denne Tavle er sammenstillet af Træsnitsfigurer, laante fra første

Afhandling (Vid. Selsk. Oversigt for 1863, S. 27, 29).

Fig. 11. Unge af Slethvarre [Rhombus barbatus), efter Malm (Kgl. Sv.

Vetenskaps-Akademiens Ofversigter f. 1854).

— 12. Pleuronectes cycloijs Donovan, iVs Tomme lang ^ Rhombus maxi-

mus, meget ung (Uonovan, Nat. Hist. of British Fishes, vol. IV,

pi. 90).

— 13. En misdannet Slethvarre, »Malformed Brill= hos Yarrell (Brit.

Fishes, 3 Edit., p. 643).

— 14. En normal Slethvarre (Rhombus barbatus).

Tavle IV.

Figurerne 1— 3 fremstille det karakteristiske Løb af Sideliniens

Grene hos Flynderfiskene i Modsætning til disses Løb hos de normale
Ben fisk (smlgn. Texten S. 193—96).

Fig. 1. Et Flynderhoved (Platessa fiesus) , seet fra Øiesiden (høire Side).

— 2. Samme, seet fra Blindsiden (venstre Side).

— 3. Et Torskehoved [Gadus callarias], seet fra høire Side.

Bogstaverne have i alle tre Figurer samme Betydning:

a forreste Ende af den egentlige Sidelinie (Linea lateralis);

b dens mere umiddelbare Fortsættelse, Stamme-, Pande- eller Frontal-

grenen;

c Tindingegrenen, Supratemporalgrenen;

d Forgjællelaagsgrenen, Præoperculargrenen;

e I nfraorbitalsrenen.
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Paa de to Flynderhoveder Fig. 1 og 2 betyder Tegnet -j- et Felt, hvori

de normale Fisk have et Øie, men hvorfra dette er forsvundet hos Flyndrene

(smlgn. det samme Tegn paa Tavle II, Fig. 7, 8, 9, 10, og for de omgivende

Skeletdeles Vedkommende Tab. Il, Fig. 7l»).

Tegnet -f- derimod betegner hos Flynderen et Felt, i hvilket et Øie er

flyttet ind, og hvori der aldrig findes et Øie hos de normale Benfisk.

Fig. 4— 7 fremstille i Forstørrelse en spæd Unge af en Tunge {Solea);

de ere Kopier efter Dr. Malms sidste Afhandling, i Kgl. Vetensk. Acad. Hand-

llngar, Bd. VII, Nr. 4, og tjene til at oplyse det forskjellige Fysionomi, det

samme Individ paa et og samme Stadium kan frembyde for Iagttageren, og

den forskjellige Tydning man uvilkaarligen maa komme til at give et saadant

Udviklingstrin, eftersom man sér dets Finneparti og Øieregion i den frie

eller den sammentrukne og nedtrukne Stilling.

Fig. 4. En lille, kun 12 Mm. lang Unge af en Tunge [Solea], i fuld Krop-

omrids fra Øiesiden; her for Pladsens Skyld fotografisk reduceret

tU c. Va af den Størrelse, hvori Dr. M. har fremstillet den iTafl. 2,

Fig. 11) og hvori min næste Figur fremstiller Hovedet.

— 5. Hovedet af samme, i den Størrelse Dr. Malm med den største

Omhu og Troskab har tegnet det efter det endnu levende

Dyr (Taft. 2, Fig. 11).

— 6 og 7. Hovedet af samme Unge og med samme Forstørrelse, fra Øie-

og Blindsiden, tegnet 2 Dage senere efter det samme Individ, der

umiddelbart efter den første Tegning var kastet i svag

Spiritus (Malm: Fig. 11b og 11c; hermed sammenligne man

Fig. 11 paa vor foranstaaende Tab. III).
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K. D. Vidensk. Solsk. Overs. f. 1876. Tab. II.

Fig. 8. Pighvarre

(lihomb. ina.rimus).

Fig. 7. Rødspætte

(Pleuronectes platessa).

Fig. 7^

Fig. 6. Torsk.

(Gadus CaUaj:ias.)

Fig. 9.

(Rhomh. longinianus).

Fig. 10. Argushvarre

(Bhomb. longimanus).

L^;^F=^"-





K. D. Vidensk Selsk Overs f. 1876. Tab. III.

Fiff. 11. J^Inlms Slethvarre-Unge.

Fis. 12. Donovans Pleuronectes cyclops.

Fig. 14. En Slethvarre.

(Rhomb harbatus).
Fig. 13. Yarrels malformed Brill.





K. D. Vidensk. Selsk. Overs. f. 1876.

Fis. i.

Fig. 5-
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Explicatioii des Plauches I— IV,

Planche I.

Les Fig. t— å représentent ua seul et méme poisson plat, qui a été

pris, en 1870, par M. le capitalne A. F. Andrea, par 24° 16' de Lal. N. et

80° 40' de Long. O. du méridlen de Greenwich. C'est un de ces poissons

plats dils cplagusialormes« que j'ai décrils dans mon premier mémoire sur

la position des yeux chez les Pieuronectides (Vid. Selsk. Overs., 1863), et

représentés, dans trois phases différentes, sur la planche qui raccompagne.

Il correspond å la phase intermédiaire (Fig. 2 a, 6 et 2 A, B), qui est caracté-

risée par la circonstance remarquable, que Tæil du coté droit (le coté aveugle)

est en train de traverser la tete obliquement et de se faire jour sur le coté

oculaire, ou il prendra place un peu plus tard comme æil supérieur.

Fig. 1. L'animal en grandeur naturelle, vu du coté droit.

— 2. Le méme en grandeur naturelle, vu du coté gauche.

— 3. Le méme, avec un grossissement de 3 fois, vu de devant et un

peu obliquement.

— 4. Parlie antérieure du méme, avec un grossissement de 5 fois, vue

du coté droit.

— .5. Méme partie, avec le méme grossissement, vue du coté gauche.

Le signe X, sur les Fig. 4 et 5, indique la place des nageoires pectorales.

Planche II.

Toutes les figures sont destinées k éclaircir la siructure osseuse du

criine dans la famille des poissons plats, en opposition å cette structure

chez les poissons osseux réguliers; ce sont des figures sur bois, qui, a l'ex-

ception de la Fig. 7i>, ont été empruntées au texte de mon premier mémoire

(Vid. Selsk. Overs. 1863), et, pour faciliter la comparaison, on les a dispo-

sées ici å coté les unes des autres sur une planche.

Fig. 6. Crane d'un Cabliau ordinaire (Gadus callarias).

— 7. Gråne d'une Plie (Pleuronectes platessa).

— 71*. Bord de gauche du méme crane, avec la chaine des osselets de

l'arc infraorbital de gauche (io).

— 8. Gråne d'un Turbot {Bhovibiis maxhnus).

— 9. Gråne d'un Turbot-Argus {Bhomboidichtkys longimanus) , vu du

coté gauche.

— 10. Méme cråne, vu d'en haut.
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Les lettres ont la méme signiflcation sur toutes les figures.

y et /' = frontalia proprla, dextra el sinistra.

a et «' = frontalia anteriora, dextr. el sin.

p et p' = frontalia posteriora, dextr. et sin.

V = vomer,

e = ethmoideum.

c = criata occipitaiis.

o et o' = désignent la place (orbita et bord orbital) de l'æil droit et

de l'æil gauche.

Le signe -r marque la place d'oii l'æil du coté aveugle s'est retiré.

La fléche indique d'une nianiére générale la direction que l'æil a suivle

pendant son déplacement.

Planclie III.

Les figures servent a éclaircir les rapports entre certaines formes mon-

strueuses fréquentes parmi les Pleuronectides, et les Pleuronectides normaux,

jeunes et vieux.

Cette planche se compose aussi de figures sur bois empruntées å mon

premier mémoire (Vid. Sei.sk. Overs. 1863, p. 27, 29).

Fig. 11. Jeune Barbue [Rhombus barbatus), d'aprés Malm (Kgl. Sv. Veten-

skaps-Akademiens Ofversigter, 1854).

— 12. Pleuronectes cyclops Don., long de iVg pouce = Bhombus maximus,

tres jeune (Donovan. Nat. Hist of British Fishes, Vol. IV, PI. 90).

— 13. Barbue monslie: "Malformed Brill« Yarrell (Brit. Fishes, 3 Edit.,

p. 643).

— 14. Barbue normale (Rhombus barbatus).

Planche IV.

Les Fig. 1—3 représentent la marche caractérlstique des branches de

la ligne laterale sur la tete des poissons plats, en opposition

å leur marche chex les poissons osseux normaux (comp. le lexte,

p. 193—196).

Fig. 1. Tete d'un poisson plat, un Flet (Platessa Jiesus), vue du coté

des yeux (coté droit)

;

— 2. La méme, vue du coté aveugle (coté gauche);

— 3. Tete d'un cabliau (Gadus callarias), vue du coté droit.

Les lettres ont la méme signiflcation dans les trois figures.

a Partie antérieure de la ligne laterale prop remen t dite (Linea

lateralls).

6 Sa continuation plus immédiate, branche principale, branche fron-

tal e.

c Branche suprat emporale.
d Branche préoperculaire.

e Branche inf raor bi tale ou arc infraorbital.
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Sur les deux lutes lic poisson plat, Fig. 1 et 2, le signe -j- indique une

alre ou rugion oCi les poissons norniaux ont un æil, mais d'oii celui-ci a

dispnru chez les poissons piats (comp, le méme signe sur la PI. 11, Fig. 7,

8, 9, 10, et pour les parties environnantes du squelette, PI. Il, Fig. 7i>).

Le signe -\-, au contraire, indique une aire oCi, chez les poissons plats,

un æil est venu se loger, mais ou l'on n'en trouve jamais ciiez les poissons

osseux normaux.

Les Fig. 4 — 7 représenlent avec un grossissemenl une toute pelite sole

{Solea); ce sont des copies d'aprés le dernier naémoire publié par M. Malm
dans les Kgl. Vetensk. Acad. Handlingar, Vol. VII, n. 4, et elles servent å

éclalrcir la physionomie différente.qu'un méme Individu, au méme degré de

développement, peut presenter å l'observateur, et rinterprétation différente

qu'on doit involontairement donner il ce degré de développement, suivant

qu'on voit la region de læil et la partie voisine ou environnante de la Uor-

sale dans une position libre ou contractée.

Fig. 4. Petite sole (Solea), longue seulement de 12 millim., vue en enlier

du coté des yeux; å cause de l'espace, j'ai du la réduire photo-

graphiquement å environ la moitié de la grandeur å laquelie M.

Malm l'a représentée (PI. II, Fig. 11).

— 5. Tete de la méme, de la grandeur å laquelie M. Malm l'a des-

sinée avec le plus grand soin et la plus grande fidélité,

d'aprés l'animal encore vivant

— 6 et 7. Tete de la méme sole et avec le méme grossisseraent, vue

du coté des yeux et du c6té aveugle, dessinée 2 jours plus tard

d'aprés le méme individu, qui, immédiatement aprés le premier

dessin, avait été mis dans de l'esprit de vin faible (comp. notre

PI. III, Fig. 11).
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Carlsbergfondels Stiftelse, S. (44); giver en Oversigt over det i

Ferien Forefaldne, S. (46); giver Oplysninger om Benyttelsen af

Selskabets Lokaler, om forskjellige Bogsendinger og Selskabets Oplag

af Skrifter, S. (53) — (54); meddeler, at der ikke er indkommet

nogen Besvarelse af Prisspørgsmaal, S. i54); fremlægger "Roskilde

Domkirkes Beskrivelse« 7de Hæfte, S. (54).

Siebold, Carl Th. E. von, Professor i Miinchen, optages som Medlem, S. (12).

Skovenes Udstrækning i Danmark i de sidste Aarhundreder, Prisopgave herom,

S. (18).

Smith, Caspar TF., Docent, Dr. phil. oplages som Medlem, S. (26).

Societa Toscana di Scienze Natiirali i Pisa træder i Bytteforbindelse med

Selskabet, S. (27).

Société Linnéenne de Normandie, i Caen, opfordrer paany til at bidrage til et

Mindesmærke over Élie de Beaumont, S. (19).

Société Néerlandaise pour le Frogrés d'Industrie , i Haarlem , indbyder til at

medvirke til et Musée d'Art appliqué a Vlndustrie, S. (21).
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Spektral-anahjtisk Apparat, Understøttelse til Anskaffelse af et saadant anvises

Adjunkt K. Schmidt, S. (13).

Spilleropgave i Laplace's Théorie analytique des Probabilltés, en Note hertil,

Afhandling af Dr. Tychsen indsendes, S. (20); Betænkning afgives, S.

(21)—(22); Afhandl, optages i "Oversigters, S. 12— 23.

Steen, Ad., Prof. Dr., er Medlem af Komiteen ang. Dr. C. Tychsens "Note til

en Spilleropgave, etc, S. (20), (21)—(22); er Medlem af Komiteen

ang. Kaptajn Buchivalds Afhdl. om DifTerentiation, S. (20), (48)— (50);

bliver Formand for den malh.-naturv. Klasse, S. (.56).

Steenstrup, Japetus, Etatsr. Prof. Dr. , er Medlem af Komiteen ang. Adjunkt

Grønlunds Andragende om Understoltelse til en Islandsrejse, S.

(13) og (14); meddeler Bemærkninger om Menneskets Tilværelse i

den Tid, der g\k forud for Istiden, S. (26); gjenvæiges til Sekretær,

S. (28); giver Oplysninger om Kong Alfreds i Ottars Rejse optagne

Beretninger om Hvalros- og Hvalfangsten i Norden i det Ode Aarh.,

S. (46); bliver Medlem af Bestyrelsen for Carlsbergfondet, S. (51)

og (53) ; til hans Afhdl. om Flynderne bevilges en Tavle og Træ-

snit, S. (59); Afhdl. om ØJesiillingen hos Flynderne, S. 174.

Steenstrup, Joh., Cand.jur., indgiver Andragende om Understøttelse til en Rejse,

S. (54).

Stephens, G. Selskabet beslutter at sende hans Bunic Monuments til Maha-

rajaen i Burdwan, S. (52).

Struve, O. W, Geheimeraad, Direktør for Observatoriet i Pulkowa, bliver udi.

Medlem, S. (27); sender Takskrivelse, S. (46).

Strømninger i Havet, fremkaldte ved Vindens Kraft, Meddelelse herom af

Prof. A. Colding, S. (14) og 1— 11.

Tait, P. Guthrie, Prof. i Fysik i Edinburgh, optages som Medlem, S. (60).

Thomsen, Julius, Professor, meddeler Undersøgelser over Guldets Halold-

forbindelser«, S. (22); fratræder som Formand for den math.-naturv.

Klasse, S. (56).

Thomsen, Vilhelm, Docent Dr. phil., bliver Medlem af Selskabet, S. (56).

Thomson, Sir Williavi, Prof. i Fysik i Glasgow, optages som Medlem, S. (60).

Thorsen, P. G., Prof. Bibliothekar, er Medlem af Komiteen ang. Prof. Lunds

olddanske Ordbog, S. (21), (28); giver en Udsigt over Regesta-Kom-

missiouens Arbejde, S. (52).

Thorkelsson, Jon, Rektor i Reykiavik, bliver Medlem, S. (26); takker i Anl. af

Optagelsen, S. (46).

Thottske Legat, S. (16)— (17).

Twesten, A. D., Selskabets udi. Medlem, dør, S. (19).

Tychsen, Camillo , Bestyrer af Livrente-Anstalten, indsender en »Note til en

Spilleropgave i Laplace's Théorie analytique des Probahilités, S. (20);

Komité vælges, S. (20); Betænkning afgives, S. (21)— (22); Afhandl,

optages, S. 12—23.

Tyge Brahes Vejr-Iagttagelser 1582—97, S. (12); hans meteorologiske Dagbog

fremlægges trykt, S. (60).

Unger, Carl R., Professor i Kristiania, sender Takskrivelse i Anledning af

hans Optagelse i Selskabet, S. (13).
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Verein Jiir Bremische Oeschichte und Alterthnnier, træder i Forbindelse med

Selskabet, S. (27).

Westergaard, N. L-, Etatsr. Prof. Dr., er med at overbringe en Skrivelse til

Kaptajn Jacobsen, Carlsbergfondets Stifter, S. (44).

Videnskabernes Selslmb udsætter Prisopgaver, S. (15)— (19).

— oplager nye Medlemmer, S. (12)— (13), (26)— (27), (56), (60).

— dets Tab af udenlandske Medlemmer: A.I). Tzoesten, S. (19); C. O. Ehren-

berg, S. (46); Chr. Lassen, S. (46); Fr. Pulachj, S. (46); K. E. von

Baér, S. (60).

— dets bistorisk-filosofiske Klasse, S. (14), (25), (26), (55), (56).

— dets mathematisk-naturvidenskabelige Klasse, S. (14), (25), (26), (55), (56),

(o<J)-(60).

— dets Regnskabsoversigt for 1875, S. (22)-(25).

— dets Budget for 1877, S. (57)— (59).

— dets Skrifter, 5. R. math.-naturv. Afd. R. XI, 2 og B. XII, 2, S. (13); 5. R.

samme Afd. B. XI, Nr. 3, S. (52).

— Oversigt over dets Forhandlinger for 1875 Nr. 2 og 3 og for 1876 Nr. 1

S. (48), 1876 Nr. 2, S. (56).

— dets Kassekommission, se Kassehommissionen.

— dets Regesta-Kommission, se Regesta- Kommissionen.

— dets Embedsmænd, se Præsidenten, Sekretæren, Bedaktøren, Kassereren.

— dets Legater, se Legater.

— dets Lokale, S. (54).

— dets udenlandske Forbindelser, S. (21), (27).

— de af det understøttede Skrifter: Roskilde Domkirkes Beskrivelse, 7de H.,

S. (54).

— Tilbageblik paa dets Virksomhed i Aaret 1876, S. (61)— (64).

Wilhelmshaven , Det Keis. Observatorium i, indleder en Skrift-Udvexling med

Selskabet, S. (21).

Wiviiner, Ludvig, Docent Dr. phil., bliver Medlem af Selskabet, S. (56).

Zeuthen, H. G., Docent Dr., er Medlem af Komiteen ang. Kaptajn Buchwalds

Afhdl. om Differentiation, S. (20), (48)—(50); sender Selsk. et af sine

Arbejder, S. (52).

Zoologisch-Bofanische Oesellschajt, Kais.-K'on., i Wien, giver Underretning om
sit 25 Aars-Jubilæum, S. (27).

Øjestillingen hos Flynderne, Afhdl. af Etatsr. Steenstrup, (59) og S. 174.

Øjets Nethinde, Afhdl. af Prof. A. Hannover, fremlægges trykt, S. (13); Pla-

derne dertil benyttes til en fransk Oversættelse, S. (13).





(Bogliste til (let K. I). Viil. Selsk. Oversigt f. 187r,.)

Liste over de til det Kgl. Danske Videnskabernes

Selskab indsendte og i dets Møder i Aaret

1876 fremlagte Skrifter.

I Mødet den lé*^® Januar

fremlagdes fra:

The Geological Sodetij of London.

1. The Quarteriy Journal. Vol. XXXI, P. 4. N« 124. Lon-

don 1875.

2. List of the Society. November 1^*, 1875.

The Royal Physical Society of Edinburgh.

3. Proceedings. Session 1874— 75. Edinburgh 1875.

The Meteorologtcal Committee's Office, Calcutta.

4. Reports. Meteorological Abstracts for 1867— 1874. Cal-

cutta 1868—75. Fol.

5. Administration Reports. 1870—1872 & 1873— 1S75. Fol.

6. Report of the Midnapore and Burdwan Cyclone of the 15""

and W^ of October 1874, by W, G. Willson. Calcutta

1875. Fol.

Det Danske Meteorologiske Institut i Kjohenhavn.

7. Meteorologisk Aarbog for 1874. Kjøbenhavn 1875. Fol.

— Vejroversigt for November 1875. — Bulletin météor.

du Nord. Novembre 1875.

1



Bogliste 1876.

La Societh Malacologica Italiann, Pisa.

8. Bulleltino. Vol. I. Fase. 1. Pisa 1875.

Il Sign. Conte Ouido Vimercati, Ingegnere Civile, Firenze.

9. Rivisla scientifico-industriale. Novembre 1875. Firenze.

La Societh Ådriatica di Scienze Naturali in Trieste.

10. Bollettino. Oltobre 1875. Trieste 1875.

LI. R. Societh Agraria di Gorizia.

11. Atli e Meraorie. 1875. N. 19—21.

La Direzione del Cosmos (Sign. Guido Cora, Via Provvidenza

17)^ Torino.

12. Cosmos. Volume III, 1875. 2—3. Torino 1875.

M. Garcin de Tassy, de Vinstitut, Paris.

13. La langue et la littérature hindoustanies en 1875, par Gar-

cin de Tassy. Paris 1876.

M. A. Preudhomme de Borre, Conservateur au Musée Royal

dHistoire naturelle, Bruxelles.

14. Noles sur des empreintes d'insectes fossiles, par Preud-

homme de Borre. (Ann, Soc. Entom. de Belgique T. 18).

Bruxelles.

U Ohservatoire Royal de Bruxelles.

15. Annales. Oct.— Nov.— Déc. 1871. 4to.

M. le Dr. Ernest Quetelet, Memhre de VAcadémie R. de Belgique,

Bruxelles.

16. Les Perséides en 1875, par E. Quetelet. (Buli. de l'Acad,

1875). Bruxelles.

Pastor Hans Dahl, Sognepræst til Skorup og Tvilum.

17. Dansk Hjælpeordbog, af H. Dahl. Hæfte 6. Kjøbenhavn 1875.

Die Physikalische Gesellschaft zu Berlin.

18. Die Fortschritte der Physik im Jahre 1870. Jahrg. XXVI.

Abth. 1—2. — Im Jahre 1871. Jahrg. XXVII. Abth. 1.

Berlin 1874—75.



3 Bogliste 1876.

Det Astronomiske Observatorium i Kiel.

19. Astronomische Nathrichten. Nr. 2068—2070, samt Tilel

og Regisler til B. 8t>.

I Mødet den 28^^ Januar
fra

:

11 Signor Carlo de Stefani, Vicesegretario della Societh Malaco-

logica Italiana, Pisa.

20. Considerazioni slratigrafiche sopra le Alpi Apuane e il

Monte Pisano, di C. de Stefani. Roraa 1875. (Boll. del

R. Comitato Geol.).

21. Un brano di storia della geologia toscana, per C. de

Stefani. Roma 1875. (Boll. del R. Comitato Geol.).

22. I marmi dell' Ilalia centrale, nota di C. de Stefani. Roma

1875. (Boll. del R. Com. Geol.).

23. Nuove specie di molluschi pliocenici italiani, di C. de Ste-

fani. Pisa 1875. (Soc. Malac. Ital.).

24. Molluschi pliocenici race. nei dintorni di San Minialo al

Tedesco, da C. de Stefani. Pisa 1875. (Soc. Malac. Ital.)

25. Molluschi viventi nella valle del Serchio superiore illustrati

da C. de Stefani. Pisa 1875. (Soc. Malac. Ital.).

26. Natura geologica delle colline della Val di Nievole e delle

Valli di Lucca e di Bientina, memoria di C. de Stefani.

Pisa 1875. (Soc. Tosc. di Scienze Nat.).

27. Di alcune conchiglie terrestri fossili nella terra rossa della

pietra calcarea di Agnano nel Monte Pisano, nota di C.

de Stefani. Pisa 1875. (Soc. Tosc. di Scienze Nat.).

La Societh Malacologica Italiana, Pisa.

28. Bullettino. Vol. I. Fase. 2. Pisa 1875.

La Societh Toscana di Scienze Naturalis Pisa.

29. Atti. Vol. 1. Fase. 1—2. Pisa 1875.

La Direzione del Cosmos (Sign. Guido Cora, Via Provvidenza

17) Torino.

30. Cosmos. Vol. III, 1875. N« 4—5. Torino 1876. 4to.



Bocliste 1876.

Il Sign. Conie Ouido Vimercati, Inge.gnere Civile^ Firenze.

31. Rivista scientifico-iiidustriale. Dicerabre 1875. Firenze 1875.

El Observatorio de Marina de San Fernando.^ Cddiz.

32. Anales. Seccion 2^. 1874. San Fernando 1875. 4to.

M. le Baron F. de Barghon Fori-Bi'on, Versailles.

33. Etude historique sur J.-A. van der Mersch, par F. de

Barghon Forl-Rion. Versailles 1875.

34. Le Druidisme au moyen-åge, par F. de Barghon ForURion.

Versailles 1875.

La Société Fntomologique de Belgique, Bruxelles.

36. Compte-rendu. Serie II. N"^ 19— 20.

V Ohservatoire Boyal de Belgique^ Bruxelles.

36. Annales. Nov.-dée. 1875 & Resumé 1874. 4to.

M. F. Quetelet, de VAcad. R. de Belgiqiie, Bruxelles.

37. Sur la periode de froid du mois de décembre 1875, par

E. Quetelet. (Bull de l'A. 1875).

La Société hn-périale des Naturalistes de Moscou.

38. Bulletin. 1875. N" 2. Moscou 1875.

The American Oeographical and Statistical Socief/j, Cooper In-

siitule., New York.

39. Journal. 1873. Vol. 4. Albany 1874.

Het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen,

Batavia.

40. Yerhandelingen. Deel 37—38. Batavia 1875.

41. Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde.

Deel XXI. AQ. 5— 6. Deel XXII. Afl.4-6. Deel XXIII.

Afl. 1. Batavia 1874—75.

42. Notulen van de Vergaderingen. Deel XII. N'^ 4. Deel

Xin. N« 1—2. Batavia 1875.

Die Koniglich Bayerische Akademie der Wissenschaften zu

Miinchen.

43. Abhandlungen. B. XII. Abth. 3. B. XIII. Ablh. 1. Munchen

1874—75. 4to.



BoiilUte 1S7G.

44. Sitzungsberichle. 187o. H. II. nofl2. Miinchen 1875.

45. Beziehungen der Chomie zur Rcclilspllcge. Kcstreiie von

L. A. Buchiicr. Miinchcri 1875. 4to.

Det Danske Meteorologishe Institut i Kjøhenhavn.

46. Hulletin niéléorologique du Nord. Décembre 1875.

Det Astro7iomiske Observatorium i Kiel.

47. Aslronomischc Nachrichten. Nr, 2071—2073.

I Mødet den 11*° Februar
fra

:

Byrån for Sveriges Geologisha Undersohiing^ StocJcholm.

48. Sveriges geoiogiska Undersokning. Karlbladen 54— 56 (Rise-

berga, Latorp, Nora) med Beskrifning. Stockholm 1875.

49. A. E. Tornebohm: Persbergets Grufvefalt. Stockholm

1875. 4to.

60. O. Gumælius: Malmlagrens ÅldersfiJljd. Stockholm 1875.

(Sv. Vetenskaps-Akad. Forh. 1875).

51. D. Hummel: Sveriges lagrade Urberg jemforda med sydvestra

Europas. Stockholm 1875.

Die Fhysikalisck- Okononnsche Oesellschaft zu Konigsberg.

52. Schriflen. 1873, Abth. 1—2. 1874, Abth. 1—2. Konigs-

berg 1873—74. 4to.

53. Geologische Karte der Provinz Preussen. Blatt 9 <& 17.

Generalstabens Topografiske Afdeling ved dens Chef\ Oberst

Klingsey^ Kjøbenhavn.

54. Atlasbladene: Bække, Grindsted, Orre og Blaavandshuk.

Il Real Comitato Geologico d'Italia^ Roma.

55. Bolletlino. Anno 1875. N° 11 e 12. Roma 1875.

Die Kais. Kon. Geologische Reichsanstalt in Wien.

66. Abhandlungen. B. VI. H. 2. B. VII. H. 3. Wien 1875. 4to.

67. Jahrbuch. Jahrg. 1875. B. XXV. Nr. 3. Wien 1875. 4to.

58. Verhandlungen. 1875. Nr. 11 — 13. Wien. 4to.



Bosliste 1876.

Alexander Bitchan, M. A., F. R. S. of Edinburgh.

59. Diurnal oscillations of Ihe barometer, by A. Buchan. Edin-

burgh 1875. 4to. (Trans. R. Soc. Ed. Vol. XXVII).

Br. Docent Dr. H. G. Zeuthen^ Selskabets Medlem^ Kjobenhavn.

60. Sur une classe de points singuliers de surfaces, par H. G.

Zeuthen. (Math. Ann. IX.)

Het Koninklijh Nederlandsch Ministerie van Binnenlandsche ZaJcen,

s^Gravenhage.

61. Flora Batava. Afl. 227—231. Leyden. 4lo.

Die Kbniglich Bayerische Akademie der Wissenschaften zu

MUnchen.

62. Almanach fiir das Jahr 187.5. Miinchen.

M. George N. Zavizianos ^ Professeur a l'Université d' Athenes.

63. Øag^axsvTixoi' JéXxiov ixdidofjsyov vno F. Za^nqavov.

negioåog åtvTtga. T. ngooTog. Téi'xog A'. ^Ad^tjvijoiv

1876.

// Signor Antonio Buja, Professore di Scherma, Lecce {Terra

d' Otranto).

64. La Scherma, discorsi vari per A. Buja. Lecce 1875.

Die Fiirstlich JablonowsJci'sche Gesellschaft zu Leipzig.

65. Preisschriften. XVIII. A. Wangerin: Reduction der Po-

tentialgleichung fiir gewisse Rotationskorper auf eine ge-

wohnliche Differentialgleichung. Leipzig 1875.

Die Kon. Preussische Akg.demie der Wissenschaften zu Berlin.

66. Monatsbericht. September & October 1875. Berlin 1876.

The Editors of Iron^ Journal of Science etc, 12 Petter Lane,

Fleet Street^ London E. C.

67. Fron. Nos. 155—160. London 1876. Fol.

Er. Dr. Wilhelm Sklarek^ (F. Diimmlers BuchhandliingJ, Berlin.

68. Repertorium der Naturwissenschaften. Jahrg. I. N. 1—6.

Berlin 1875. 4to.

La Société Entomologique de Belgique, Bruxelles.

69. Compte-rendu. Serie II. N" 21.



Boelisle 1876.

Det Danske Meteorologiske Institut, Kjøhenhavn.

70. Maancdsovcrsigt. December 1875.

Lihrairie Gautlder -Villars, Quai des Augustins, Paris.

71. Bullelin. 1875. III. Paris.

Hr. Professor A. von Kolliker, Wiirzhurg.

72. Die erste Entwicklung des Saugethierembryo. (Phys.-med.

Ges. zu Wiirzburg, Verh. B. IX.)

Det Astronomiske Observatorium i Kiel.

73. Astronomische Nachrichten. Nr. 2074—2075.

I Mødet den Sb«*® Februar
fra:

Het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen te

Batavia.

74, a. Verhandelingen. Deel XXXVII Æ XXXVIII. Batavia 1875.

74. b. Notuleri van de Vergaderingen. Deel XII. N° 4. Deel XIII.

NO i_2. Batavia 1875.

75. Tijdschrift voor indische Taal-, Land- en Volkenkunde.

Deel XXI. AQ. 5—6. Deel XXII. Afl. 4—6. Deel

XXIII. Afl. 1. Batavia 1875.

Professor D. Bierens de Haan, Selsk. udenl. Medlem, Leiden.

76. Tweede Ontwerp eener Naaralijst van Logarithmentafels. Door

Bierens de Haan. Amsterdam 1875. 4to.

77. Geschiedenis en Bibliographie der Wiskunde. Door B. de

Haan. (Nieuw Archief).

M. Ch. Hermite, Memhre de VInstitut, Professeur a l'École

Polytechnique et a la Faculté des Sciences— Selsk. udi.

Medlem — Paris.

78. Cours d'analyse de TÉcole polytechnique, p. Ch. Hermite.

P Partie. Paris 1873.

79. XVII mémoires de M. Hermite, extraits des Comptes

rendus des seances de l'Académie des Sciences de I'In-

stitul de France, du Journal de raathématiques et des

Annali di Matematica. 4to.



Doslisle 1S76.

La Société des Sciences Physiques et Naturelles de Bordeaux.

80. Mémoires. T. 1. 2^ Serie. 2*^ Cahier. Bordeaux 1876.

81. Extrait des procés-verbaux des seances. 1874— 75.

Feuilles a, b <fc B.

El Observatorio de Marina de la Ciudad de San Feri\ando

Cådiz.

82. Almanaque nåutico para 1877. Barcelona 1876. 4to.

La Societa Geografica ItalianOy Roma.

8.3. Bollettino. Vol. XII. Fase. 10—12. Roma 1876.

TJie Literary and Philosophical Society of Liverpool.

84. Proceedings. 1874— 1875. N° XXiX. Liverpool 1875.

The Otago Museum, Dunedin, New Zealand.

85. F. W. Hutton & G. H. F. Ulrich: Report on the geology åz

goldfields of Otago. Dunedin 1875.

The Royal Geological Society of Ireland, Dublin.

86. Journal. Vol. XIV. P. 2. 1874-75. Dublin 1875.

The Editors of Iron, 12 Fetter Lane, Fleet Street, London E. C.

87. Iron. N« 161.

V. S. War Department , Surgeon GeneraVs Office, Washington

D. C.

88. The cholera epideraic of 1873 in the United States.

Washington 1875.

U. S. Geological Survey of the Territories, F. V. Rayden,

U. S. Geologist-in- Charge, Washington.

89. Catalogue of ihe photographs of the Survey, IF Ed.

Washington 1875.

90. Bulletin N° 5. Second series. Washington 1876.

Die Kon. Preussische Akademie der Wissenschaften zu Berlin.

91. Monatsbericht. November 1875. Berlin 1876.

Die Astronomische Gesellschaft, Leipzig.

92. Vierteljahrsschrift. Jahrg. XI. H. 1. Leipzig 1876.



Bogliste 1875.

Hr. Leldor S. Af. Jorgensen^ Selsk. Medlem^ Kjøbenhavn.

93. Gmelin-Krauls flandbucli der Clicmie, \\. III, licarbcilot

von S. M. Jorgeiisen. Heidelberg 1871— 75.

Die Kais.-Kon. GeograpMsche Gesellschaft in Wien.

94. Millheilungen. 1874. Wien 1874.

Det Danske Meteorologiske Institut, Kjøbenhavn.

95. Hulietin mctéorologique du Nord. Janvier 1876.

Det Astronomiske Observatorium i Altona.

96. Aslronomische Nachrichlen. Nr. 2076.

I Mødet den 10*^® Marts
fra

:

Det Kgl. Norske Frederiks Universitet i Kristiania.

97. Aarsberelninger for 1872 og 1873. Christiania 1873—74.

98. Th. Kjerulf: Om Skuringsmærker, Glacialformalionen, Ter-

rasser og Strandlinier. Program. Christiania 1873. 4to.

99. S. A. Scxc: Jættegryder. Program. Christiania 1874. 4to.

100. H. Siebke: Enumeratio Insectorura Norvegicorum. Fase. I.

Program. Christiania 1874.

101. E. Herlzberg. Grundtrækkene i den ældste norske Proces.

Program. Kristiania 1874.

102. Universitets- og Skole-Annaler. Tredie Række XII, 4.

XIII, 1—2. Christiania 1874.

103. Min Hærramek ja Bæstamek Jesus Kristus o59a Testa-

raenta. Krislianiast 1874.

104. G. Armauer Hansen: Spedalskhedens Årsager. Christiania.

1874.

Det Meteorologiske Institut i Kristiania.

105. Meteorologisk Aarbog for 1873. Christiania 1874. Fol. obl.

Videnskabs-Selskabet i Kristiania.

106. Forhandlinger. 1873. H. 2. Christiania 1874.

2



Bogliste 1876. 10

Den Fysiografiske Forening i Kristiania.

107. Nyt Magazin for Natiiivideiiskaberne. B. XX. H. 3—4.

Christiania 1874.

Det Kgl. Norske Videnskabers- Selskab i Throndhjem.

108. Skrifter i det 19de Aarhundrede. B. VII. D. 2.

109. I. M. Norman: Allelositismus.

Il Professore Michele Amari , Senatore del Regno d'ltalia,

Selsk. udi. Medlem, Firenze.

110. Ke epigrafi arabiche di Siciiia, trascritte, tradotte e illuslrate

da M. Amari. Parte I™*. Iscrizioni edili, Palermo 1875. 4to.

La Société Boianique de France, Paris.

111. Bulletin. T. XXII. 1875. Comples rendus, 2. Revue

bibliogr., C. D. Paris.

La Société Entomologique de Belgique, Bruxelles.

112. Compte-rendu. Serie II. N^ 22.

L" Observatoire Phjsique Central de Russie a St.-Pétershourg.

11.3. Reperlorium fiir Meteorologie. B. IV. H. 2. St.-Pelers-

burg 1875. 4to.

M. A.-N. Neustrqjew, Membre Honoraire de VAcadémie Imp. des

Beaux-Arts de St.-Pétersbourg.

114. Recherche historique sur les écrils périodiques publiés en

Russie depuis 1703 jusqu'en 1802, par A -N. Neustrojew.

St. Pélersbourg 1875. (En russe.)

The Editors of Iron, 12 Fetfer Lane^ Fleet Street, London E. C.

115. Iron. Nrs. 162—164.

U. S. Qeological and Oeographical Survey of the Territories,

F. V. Hayden, U. S. Geologist-in Charge, Washington.

116. Bulletin. Nr. 6. Second series. Washington 1876.

Die Konigliche Oesellschaft der Wissenschaften zu Gottingen.

117. Abhandlungen. B. XX. Gottingen 1875. 4lo.

118. Nachrichten. 1875. Gottingen 1875.
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Das Kais. Kon. Mineralogische Museum in Wien.

119. Miiicialogisclie Millheilungcn. Jahrg. 1875. H. 1— 4.

Wien. 4to.

L'I. R. Societh Agraria di Oorizia.

120. Atli e Memorie. 1875. Nr. 22—24.

Det Danske Meteorologiske Institut^ Kjøhenhavn.

121. Maanedsoversigt. Januar. 1876.

El Colegio de Belen de la Compania de Jesus en la Hahana.

122. Observaciones raagnélicas y meteorologicas. 1873. Habana

1875. Fol.

La Societh Entomologica Italinna, Firenze.

123. Bullettino. Anno VU""". Trim. IV. Firenze 1875.

Die Physikalisch Medicinische Socieldt zu Erlangen.

124. Silzungsberichte. H. 7. Erlangen 1875.

Le Museum d'Histoire Naturelle de Paris.

126. Nouvelles Archives. T. X. Fase. 1—4. Paris 1873

—74. 4lo.

Det Astronomiske Observatorium i Kiel.

126. Astronomische Nachrichten Nr. 2077—2078.

I Mødet den 24<^^ Marts
fra

La Reale Accademia dei Lincei, Roma.

127. Atli. Serie 1I^ Vol. I— II. Roma 1875. 4to.

La Societh Geograjica Italtana, Roma.

128. Bollellino. Vol. XIII. Fase. 1. Roma 1876.

21 Dr. Luigi Cremona, Direttore della R. Scuola d' Applicaeione

per gl'Ingegneri, Selsk. udi. Medl., Roma.

129. Les surfaces du 3® ordre, par L, Cremona. Berlin 1868.

4to. (Journal des Math., T. 68).

180. Elements de géométrie projeclive, par L. Cremona, tråd.

par Dewulf. P Partie. Paris 1875.
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131. Elemente des graphischen Calculs, von L. Cremona,

Deutsch von Curtze. Leipzig 1875.

132. XI Memorie, estratte dagli Atti e Rendiconli degl'lstiluti

di Milano e di Bologna, degli Annali di Matematica ec.

The Hoyal Astronomicai Society of London.

133. Memoirs. Vol. XXXIX, P. 1—2 & Vol. XLII. London

1871—75. 4to.

The Scottish Meteorological Society, Edinburgh.

134. Journal. New Series. N<" 47— 48. Edinburgh 1876.

The Editors of Iron, 12 Petter Lane ^ Fleet Street, London E. G,

135. Iron. N° 165—166.

The American Geographical Society, Neio York.

136. Bullelin. 1875—76. N° 1. New York 1876.

Die Kais.-Kon. Oeologische Reichs-Anstalt in Wien.

1.37. Jahrbuch. Jahrg. 1875. B. XXV. N^« 4. Wien 1876. 4to.

138. Verhandiungen. 1875. N"^ 14— 18. Wien. 4lo.

Der Naturwissenschaftliche Verein filr Steiermarh, Graz.

139. Mittheilungen. Jahrg. 1875. Graz 1875.

Die Medicinisch-Naturwissenschaftliche Gesellschaft zii Jena.

140. Zeitschrift. B. X. H. 1. Jena 1876.

M. G.-N. Zavizianos, Professeur a I' Université d"Athenes.

141. OaQfiaxevttxov JtXxlor, éxéid. vno F. Za^iiodvov. flfg.

deinega. T. I. Tei'xoc B . 'A&r/V^(ftv 1876.

La Société Vaudoise des Sciences Naturelles, Lausanne.

142. Bullelin. 2« S. V. XIV. N° 75. Lausanne 1876.

// Real Comitato Geologico d'Italia, Eoma.

143. Bollettino. 1876. N° 1 e 2. Roma 1876.

La Societa Adriatica di Scienze Naturali in Trieste.

144. Bollettino. N° 7. Die. 1875. Trieste 1875.

Il Conte Guido Vimercati, Ingegnere Civile, Firenze.

145. Rivista scientifico-industriale. Gennaio 1876. Firenze 1876.
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Der Verei'n fur Kunst und Alterthum in Ulm und Oberschwaben.

146. Korrespondenzblall. Jalirg. I. Nr. 1—2. 1876.

Messrs. Triibner t& Co., Ludgate Hill 57, London.

147. Literary Record. N<" 112— 113.

VI. R. Societh Agraria di Gorizia.

148. Alli e Memorie, Anno XV. Nr. 1—2. 1876.

The Trustees of the Radcliffe Observatory^ Oxford.

149. Observations for 1873. Vol. XXXIII. Oxford 187-3.

Det Astronomiske Observatorium i Kiel.

16(). Astronomische Nachrichten. Nr. 2079—2080.

I Mødet den 7^^ April
fra:

Die Kaiserliche Akademie der Wissenschaften in Wien.

151. Denkschriften. Math.-Naturw. Classe. B. XXXIV. Wien

1875. 4to.

152. Sitzungsberichte. Phil. -Hist. Cl. B. LXXVIII. H. 2— 3.

B. LXXIX. H. 1—3. B. LXXX. H. 1—2. — Math.-
Nat. Cl. Ablh. I. B. LXX. H. 3—5. B. LXXI.

H. 1—5. Abth. II. B. LXX. H. 3-5. B. LXXI.

H. 1—5. Abth. III. B. LXX. H. 3—5. B. LXXI.

H. 1—2. Wien 1874—75.

15.3. Almanach. Jahrg. 25. 1875. Wien.

154. Archiv fiir osterreichische Geschichle. B. 52, II. B. 53,

I—II. Wien 1875.

155. Fontes Rerum Austriacarum. Ablh. I. B. VIII. Wien 1875.

166. Hermann Fritz: Verzeichniss beobachteter Polarlichter.

Wien 1875.

Die Koniglich Bayerische Akademie der Wissenschaften zu Munchen.

157. Abhandlungen. Philos.-Philol. Cl. B. XIII. Ablh. 3.

Math.-Naturw. Cl. B. XII. Abth. I. Munchen 1875. 4to.

158. Catalogus codicum Bibi. Reg. T. I. P. 1 Æ i. Monachii

1875.
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Die Kdniglich FreussiscJie Akademie der Wissenschaften zu Berlin.

159. Monatsbericht. December i875. Berlin 1876.

11 Signor Francesco Orsoni, Noto, Sicilia.

160. Fr. Orsoni: Ricerche eleltro-dinaraiche sulle rotazioni

paleogeniche. Noto 1876. 4to.

Il Sign. Conte Guido Vimercati, Ingegnere Civile, Firenze.

161. Kivista scientifico-industriale. Febbraio 1876. Firenze.

La Socieia Oeograjica Italiana, Roma.

162. Bollettino. Vol. Xill. Fase. 2. Roma 1876.

The Royal Astronomicai Societij, London.

163. Monthly Notices. Vol. XXXVI. Nr. 1—4. London

1875—76.

Tke Museum of Comparative Zoology , at Harvard College, in

Cambridge, Mass.

164. Annual Report 1875. Boston 1876.

DObservatoire Royal de Bruxelles.

165. Annales. Janvier & Février 1876. Resumé 1875. Tiltes

pour les années 1874 & 1875. 4to.

The Editors of Iron, 12 Fetter Lane, Fleet Street, London E. C.

166. Iron. N" 167.

Det Danske Meteorologiske Institut, Kjøbenhavn.

167. Maanedsoversigt. Februar 1876.

La Societa Malacologica Italiana, Pisa.

168. Bullettino. Vol. I. Fase. 3. Pisa 1875.

La Société Imperiale des Naturalistes de Moscou.

169. Bulletin. 1875. N" 3. Moscou 1875.

La Société Entomologique de Belgique, a Bruxelles.

170. Compte-rendu. Serie II, N^ 23.

Det Astronomiske Observatorium i Kiel.

171. Astronomische Nachrichten. Nr. 2081.
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I Mødet den 28^^« April
fra:

Det Kgl. Norske Frederiks Universitet i Kristiania.

172. Filologiske Provcforeiæsninger af J. Joharissen (2 Expi.)

og J. V. Weisse. Christiania 1875.

173. Juridiske Preveforelæsninger af O. Pialou og B. Gctz.

Christiania 1875.

174. J.Johanssen: Grammatiske Studier. I. Stoikernes Inddeling

af Verbets Tider. Christiania 1875.

175. R. Collett: Norvége, carte zoo-géographique. Christiania

1875. Fol.

176. F. C. Schiibeier: Pflanzengeographische Karle iiber Nor-

wegen. Christiania 1875. Fol.

Hr. Kammerherre Chr. Holst , Sekretær ved Universitetet i

Ki'istiania.

177. Statsraad P. Chr. Holsts efterladte Optegnelser om sit

Liv og sin Saralid. H. 1—2. Christiania 1875—76.

178. Anden Beretning om Ladegaardseens Hovedgaard. H. I—2.

Christiania 1875. 4*°.

Den Fysiografiske Forening i Kristiania.

179. Nyt Magazin for Naturvidenskaberne. B. XXI. H. 3— 4.

B. XXII. H. 1. Christiania 1875—76.

Bergens Museum.

180. Katalog over Museets Dyrsamling, af Olaf Jensen. Bergen

1875.

Der Naturwissenschaftliche Verein fur Sachsen und Thiiringen in

Balle a. d. S.

181. Zeitschrift fiir die gesammten Naturwissenschaften. 1875,

Juli— December. Berlin 1875-

La Societh Italiana di Antropologia e di Etnologia, Firenze.

182. Archivio. Vol. V. Fase. .3-4. Firenze 1876.

La Societh Entomologica Italiana^ Firenze.

183. Adunanza del 26 Dicembre 1875.
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11 Signor Conte Guido Vimercati, Ingegnere Civile, Firenze.

184. Rivisla scienlinco-iiidiisliialc. Marzo 1876. Firenze.

La Societh Geografica Italiana, Eoma.

185. Bolletlino. Vol. XIII. Fase. 3. Roraa 1876.

La Direzione del Cosmos (Sign. G. Cora), i? Via della Prov-

idenza, Torino.

186. Cosmos. Vol. III. Faso. VI- VII. Torino 1876.

La Société Botanique de France, Paris.

18T. Bulletin. T. XXII. 1875. Revue bibliogr., E. Paris.

Table alphabétique pour le T. XIX.

188. Liste des membres au 1" janvier 1876.

De KoninMijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam.

189. Verhandelingen. Afd. Natuurkunde. Deel XV. Afd. Letter-

kunde. Deel VIII. Amsterdam 1875. 4*°.

190. Verslagen en Mededeelingen. Afd. Natuurkunde. Tweede

Reeks. Deel IX. Amsterdam 1876. >

191. Jaarboek voor 1874. Amsterdam.

192. Processen-Verbaal. Afd. Natuurkunde. Mei 1874— April

1875. Amsterdam.

193. Petri Esseiva Satira ad Procum. Acc. elegia Fr. Tr. MoHedo.

Amstelodami 1875.

194. Programma certaminis poetici 1876.

Die K'oniglich Preussische Akademie der Wissenschaften zu Berlin.

195. Monatsbericht. Januar 1876. Berlin 1876.

V. s. Geological and Geographical Survetj of the Territories,

F. V. Hayden, U. S. Geologist, Washington.

196. Bulletin. Vol. II. N° 1. Washington 1876.

The Editors of Iron, 12 Fetter Lane, Fleet Street, London E. C.

197. Iron. Nr. 168—171.

Dr. H. Schubert in Hildesheim.

198. H. Schubert: Beitrage zur abzahlenden Geometrie. Math.

Ann. B. X.
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Dr. Katter, Oymnasiallehrer in Futbus.

199. Enlomologisclic Nachricliton. Jahrg. II. II. 1—4. 1876.

L'I. R. Societh Agraria di Gorizia.

200. Atti e Memorie. Anno XV. N. 3.

Der Verein fiir Kunst und Alterthuvi in Ulm und Oberschwaben.

201. Korrespondenzblalt. 1876. Nr. .3.

Det Danske Meteorologiske Institut, Kjøbenhavn.

202. Bulletin météorol. du Nord. Mars 1876.

Ur. Etatsraad Dr, H. C. B. Bendz, Selskabets Medlem, Kjø-

benhavn.

203. Haandbog i den fysiologiske Anatomi af de almindeligste

danske Iluspattedyr , ved II. C. B. Bendz. 11"^«° Del.

H. 2. Kjøbenhavn 1876.

The Zoological Society of London.

204. Transactions. Vol. IX. P. 4. London 1875. 4lo.

205. Proceedings. 1875. P. II— III. London 1875.

206. Vertebrated animals in the gardens of the Society.

Supplement. London 1875.

The Royal Dublin Society.

207. Journal. No. XLIV. Vol. VII. Dublin 1875.

Det Astronomiske Observatorium i Kiel.

208. Astronomische Nachrichlen. Nr. 2082—2087.

Afgivet umiddelbart til Bibliotlieket den 12*^ Juni.

Fra:

The Royal Observatory, Greenwich.

209. Observations made in 1873. London 1875. 4lo.

The Zoological Society of London.

210. Transactions. Vol. IX. P. 5— 7. London 1875—76. 4to.

211. Proceedings. 1875. Part IV. London 1876.

3
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The Meteorological Commitfee of the Royal Soctety, London.

212. Quarlerly weather-reporl. Part II. April — June 1874.

London 1876. 4to.

213. Physical geography of Ihe part of thc Atlantic between

20° N. and 10° S. , and 10° to 40° W. London 1876.

The Royal Astronomicai iSociety of London.

214. Monthly noticcs. Vol. XXXVL Nos. 5 <fc 6. London

1876.

Tlie Editors of Iron^ 12 Petter Lane, Fleet Street, London E. C.

215. Iron. Nos. 172—176.

The Geological Survey of India, Calcutta.

216. Palæonlologia Indica. Ser. IX. P. 2 <fc 3. Calcutta

1875. Fol.

217. Records. Vol. VIII. P. 1—4. Calcutta 1875. 4to.

Senhor J. F. N. Delgado, Socio correspondente da Academia

Real das Sciencias de Lisboa.

218. Sobre a existencia do terreno siluriano no Baixo Alemtejo,

par J. F. N. Delgado. Lisboa 1876. 4to.

La Societa Geografica Italiana, Roma.

219. Boliettino. Vol. XIII. Fase. 4. Roma 1876.

Il Real Comitato Oeologico^d'Italia, Roma.

220. Boliettino. 1876. No. 3 e 4. Roma 1876.

La Societa Entomologica Italiana, Firenze.

221. Bullettino. Anno 8. Trimestre I. Firenze 1876.

M. Leopold Delisle, de V Institut, Paris.

222. Catalogue des Actes de Philippe-Auguste, par L. Delisle.

Paris 1856.

22.3. La Bibliothéque Nationale en 1875, rapport de M. Delisle.

Paris 1876.

224. Notice sur le Psautier d'Ingeburge, par L. Delisle. Paris

1867.
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Dr. A. M. Boss, F. L. S., Toronto, Canada.

226. U. S. Cenleniiial Exiiibilion. C.italogue (o illuslralc Ihe

animal rcsources of Ihe Doriiinioii of Canada, by A. M.

Ross. Toronto 1876.

Mr. F. TV. C. Traford, Lausanne.

226. Amphiorama ou la Vue du AJonde, par F. W. C. TralTord.

Lausanne 1875.

M. Felix Plateau, Professeur h VUniversité de Gand.

227. Felix Plateau; Une sécrétion propre aux coléopléres

dytiscides.

La Société Entomologique de Belgique, Bruxelles.

228. Annales. T. XVIII. Bruxelles 1875.

229. Compte-rendu. Serie II. Nos. 24—25.

L' Observatoire Royal de Bruxelles.

230. Annales. Mars— Avril 1876. 4to.

M. Em. Quetelet, Membre de IAcad. Roij. de Belgique, Bruxelles.

231. E. Quetelet: La tempéte du 12 Mars 1876 (Bull. de lAc.

R. de B., T. XLI).

La Société Khédiviale de Oéographie du Caire.

232. Bulletin. No. I. Le Caire 1876.

S. Exe. M. le Baron B. de Koehne, Saint- Petershourg.

233. Médailies russes, par B. de Koehne (Rev. Beige de Nu-

mism. 1876).

234. Une médaille mensongére, par B. de Koehne (Rev. Beige

de Num. 1876).

La Société Imperiale des Naturalistes de Moscou.

235. Bulletin. 1875. No. 4. Moscou 1876.

Die Koniglich Bayerische AJcademie der Wissenschaften zu Milnchen.

236. Sitzungsberichte. Philos.-philol.-hist. Classe. B. II, H. 3

mit Supplement <fc H. 4. — Math.-phys. Classe 1875.

H. 3. Munchen 1875.
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237. E. Trumpp: Einleitung in das Studium der arab. Gram-

matiker. Die Ajrumiyyah des Muh'ammad bin Daud.

Munchen 1876.

238. Catalogus Codicum Latinorum. T. II. P. 2. Monachii

1876.

Die Koniglich Preussische Akademie der Wissenschaften zu Berlin.

239. Monatsbericht. Februar 1876. Berlin 1876.

Die Physihalische Gesellschaft zu Berlin.

240. Die Fortschritte der Physik im Jahre 1871. Jahrg. XXVII.

Abth. II. Berlin 1876.

Der Naturwissenschaftliche Verein von Neu-Vorpommern und

Riigen, Greifswald.

241. Mittheilungen. Jahrg. VII. Berlin 1875.

Der Naturwissenschaftliche Verein zu Bremen.

242. Abhandlungen. Bd. IV, H. 4. B. V, H. 1. Bremen

1875—76. — Beilage N« o. Bremen 1875. 4to.

Die Astronomische Gesellschaft, Leipzig. .

243. Vierteljahrsschrift. Jahrg. X, H. 4. Jahrg. XI, H. 2.

Leipzig 1875— 76.

Dr. F. Katter, Gymnasiallehrer zu Putbus.

244. Entomologische Nachrichten. Jahrg. II. H. 6. Putbus

1876.

Die Medicinisch-Naturwissenschaftliche Gesellschaft zu Jena.

245. Zeilschrift. Bd. X (N. F. III). H. 2. Jena 1876.

Die Physikalisch-Medicinische Gesellschaft in Wiirzburg.

246. Verhandlungen. N. F. B. IX. H. 1—2. Wurzburg 1875.

Der Verein fur Kunst und Alterthum in Ulm und Oberschwaben

247. Rorrespondenzblatt. Jahrg. I. Nr. 4. 1876.

Die Naturwissenchaftliche Gesellschaft zu Chemnitz.

248. Funfter Bericht. Chemnitz 1875.

249. Franz Kramer: Phanerogamen-Flora von Chemnitz und

Umgegend. Chemnitz 1875. 4to.
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Die Naturforschende Gesellschaft in Danzig.

250. Schriflen. Neue Folge. B. III. II. 4. Danzig 1875.

Die Gesellschaft fur Schlesioig-Holstein-Lauenburgische Oeschichte^

Kiel.

251. Zeitschrift. B. VI. Kiel 1876.

262. Kieler Stadtbuch 1264—1289. Kiel 1875.

VI. R. Societh Agraria di Gorizia,

253. Atli e Meraorie. Anno XV. N. 4.

Messrs. Trubner <Sc Co.^ 67 & 59 Ludgate Hill, London.

254. Literary Record. Nos. 114 & 115.

Hr. Docent Dr. H. G. Zeuthen^ Selskabets Medlem, Kjøbenhavn.

255. Note zur les singularités des courbes planes (Malh. Ann.

B. X).

Det Danske Meteorologiske Institut, Kjøbenhavn.

256. Meleorol. Aarbog for 1875. I. Kjøbenhavn 1876. Fol. —
Bulletin météorol. du Nord. Avril 1876. — Maaneds-

oversigter for Marts og April 1876.

R. Friedlander & Sohn, Carlstrasse 11, Berlin.

257. En Bogkatalog.

Det Astronomiske Observatorium i Kiel.

258. Astronomische Nachrichten. Nr. 2059—2093, samt Titel

og Register til Bind 87.

Afgivet umiddelbart til Bibliotheket den 25«^^ Juli.

Fra:

Teylers Stichting te Haarlem.

259. Archives du Musée Teyler. Vol. I. Fase. 1. 2* Éd.

Harlem 1875. Fase. 2—4. 1867—68. Vol. II -III Æ
IV, Fase. 1. Harlem 1869—76.

260. Verhandelingen rakende de natuurlijke en geopenbaarde

Godsdienst. Nieuwe Serie. 4de Deel. Harlem 1876.



Bogliste 1876. 22

Universitetet i Leiden.

261. Annales academici 1871—72. Lugduni-Bat. 1875. 4to.

Die Sternwarje in Leiden.

262. Annalen. B. IV. Haag 1875. 4to.

De Hollandsche Maatschappij der Weienschappen te Haarlem.

263. Natuurkundige V^erhandelingen. 3de Verz. Deel II. No. 5.

Haarlem 1875. 4to.

264. Archives néerlandaises. T. X. Livr. 4— 5. T. XI.

Livr. 1. La Haye 1875—76.

De Nederlandsche Bofanische Vereeniging te Leiden.

265. Nederlandsch Kriiidkundig Archief. Tweede Serie. 2® Deel.

2^ Stuk. Nijmegen 1876.

Eet Koninklijk Nederlandsch Meteorologisch Instituut te Utrecht.

266. Meleorologisch Jaarboek voor 1871. Jaarg. 23. Deel 2.

Utrecht 1875. Fol. obl.

De Koninklijlce Natuurkundige Vereeniging in Nederlandsch-Indi'é,

Batavia.

267. Naluurkundig Tijdschrift. Deel XXXIV. Zevende Serie.

Deel IV. Batavia 1874.

V Observatoire Physique Central de Sussie a St.-Pétersbourg,

268. Annalen, Jahrg. 1874. St.-Petersburg 1876. 4to.

LAcadémie Imperiale des Sciences de St.-Pétersbourg.

269. Tableau general des malieres contenues dans les publi-

cations de TAcadéraie. V^ Partie. Publications en langues

étrangéres. St.-Pétersbourg 1872.

La Société Khédiviale de Oéographie du Caire.

270. Bulletin. Nr. 2. Le Caire 1876.

The Royal Society of London.

271. Transactions. 1874. Vol. 164. P. 1—2. Vol. 165. P. 1.

London 1874—75. 4to.

272. Proceedings. Vol. XXII. N°* 151— 155. Vol. XXIII.

NO" 156—163. London 1874—75.
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273. The Royal Socicly. SO"" November 1871. 4lo.

274. E. Klein.: The analomy ol llie lymphalic system. II. The

Lung. London 1875.

The Royal Astronomicai Society of London.

275. Monlhly Nolices. Vol. XXXVI. No. 7 Æ 8. May iSr June

1876.

Kongliga Svenska Vetenskaps-Akademien i Stockholm.

27(). Handlingar. Ny Foljd. B. XI. 1872. Med el Atlas.

Stockholm 1873—75. 4to.

277. Bihang ti! Handlingarne. B. III. H. 1. Stocljholm 1875.

278. Ofversigt. Årgang XXXII. Stockholm 1876.

279. Mcteorologiska laktlagelser. B. XV. 2dra Serien. B. I.

1873. Stockholm 1876.

The Connecticut Academy of Arts and Sciences, New Haven.

280. Transactions. Vol. III. P. 1. New Haven 1876.

The California Academy of Sciences, San Francisco.

281. Proceedings. Vol. V. P. 3. 1874. San Francisco 1875.

Der Verein fur Geschichte des Bodensees und seiner Umgebtmg,

Friederichshafen , Wurttemberg.

282. Schriften. Heft 6. Lindau 1875.

Der Verein fur Kunst und Alterthum in Ulm und Oherschwahen.

283. Korrespondenzblatt. 1876. Nr, 5— 6.

Die Koniglich Bayerische Akademie der Wissenschaften zu Munchen.

284. Sitzungsberichte. Philos.-philol.-hist. Classe. 1876. B. I.

H. 1. — Math.-phys. Classe. 1876. H. 1. Munchen

1876.

Die Koniglich Freussische Akademie der Wissenschaften zu Berlin.

285. Abhandlungen. 1875. Berlin 1876. 4to.

286. Monalsbericht. Marz tfc April 1876. Berlin 1876.
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Die Koniglich Sdchsische Gesellschaft der Wissenschaften zu

Leipzig.

287. Abhandlungen. Philos.- hist. Classe. B. VI. No. 6.

B. VII. No. 2—4. — Malh.-phys. Cl. B. X. No. 7—9.

B. XI. Nr. 1— .5. Leipzig 1874—1875.

288. Berichte. Philol.-hist. Cl. 1873, 1874 Æ 1875, 1. —
Alath.-phys. Classe. 1873, 3—7. 1874, 1-5. 1875, 1.

Leipzig 1874—75.

La Société Botanique de France, Paris.

289. Bulletin. T. XX. Table alphabétique. T. XXI. 1874.

Session extraord. å Gap. T. XXII. 1875. Comples

rendus, 3. T. XXIII. 1876. Comptes rendus, 1. Paris.

La Société des Sciences Physiques et Naturelles de Bordeaux.

290. Procés-verbaux. IP Serie. T. I. P. XIII—XXVIII.

La Stazione Zoologica di Napoli.

291. Erster Jahresbericht. Leipzig 1876,

// Reale Lstituto Veneto di Scienze, Lettere ed Årti, Venezia.

292. Atti. Serie V. T. I. Disp. 10. T. II. Disp. 1—3.

Venezia 1874—76.

L"Accademia delle Scienze deWlstituto di Bologna.

293. Memorie. Serie 111. T. V. Fase. 1—4. Bologna 1874

— 75. 4to.

294. Rendiconlo. Anno 1874—75. Bologna 1875.

Il Reale lstituto Lomhardo di Scienze e Lettere, Milano.

295. Memorie. Classe di Lellere e Scienze Morali e Politiche.

Vol. XIII. Fase. 2. — Classe di Scienze Matematiche

e Naturali. Vol. XIII. Fase. 2. Milano 1875. 4to.

296. Rendiconti. Serie II. Vol. VII. Fase. 17—20. Vol. VIII.

Fase. 1—20. Milano 1874—75.

La Direzione del Cosmos (Sign. G. Cora), 17 Via della Prov-

videnza, Torino.

297. Cosmos. Vol. III. N. 8. Torino 1875—76. 4lo.
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La Societh Oeografica Italiana, Roma.

298. Bollellino. Vol. XIII. Fase. 5. Roma 1876.

La Societh Entomologien Italiana, Firenze.

299. Kesoconli. 1876. Firenze 1876.

// Sign. Conte Ouido Vimercati, Ingegnere Civile^ Firenze,

300. llivisla scienlifico- industriaje. Apriie & JMaggio 1876.

Firenze.

Die Kais.-K'én. Oeologische Reichs-Anstalt in Wien.

301. Verhandlungen. 1876. N«^ 1—6. 4lo.

VL R. Societh Agraria di Gorizia.

302. Alli e Memorie. Maggie e Giugno 1876.

Det Danske Meteorologiske Institut, Kjøbenhavn.

.303. Hulietin raétéorologique du Nord. Mai <fc jnin 1876. —
Vejroversigt. Maj 1876.

UObservatoire Roijal de Bruxelles.

304. Annales. Mai tfc juin. 1876.

La Société Entomologique de Belgique, Bruxelles.

305. Compte-rendu. Serie II. N'' 26.

Dr. Gustavus Hinrichs, Professor in the Vniversity of Iowa,

Davenport.

.306. Iowa Weather Review. 1876. No. 4 -.5.

The Peahody Institute of the City of Baltimore, Maryland.

807. Ninlh Report. Baltimore 1876.

The Editors of Iron, 12 Fetter Lane, Fleet Street, London E. O.

308. Iron. Nrs. 177—183.

Die Kais. Kon. Sternwarte zu Prag.

309. Beobachlungen 1875. Prag 1876. 4to.

Dr. A. von Kolliker, Professor an der Universitåt Wurzhurg.

810. Ileber die Entwicklung der Graaf'schen Follikel der

Saugethiere. (Phys.-raed. Ges. Verh. N. F. B. VIII.)

4
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Die Universitdt zu Kiel.

311. Schriften. 1875. B. XXII. Kiel 1876. 4!o.

Der Naturwissenschaftliche Verein fur Schleswig-Holstein, Kiel.

312. Schriften. B. II. H. 1. Kiel 1876.

Mr. Bernard Quaritch., Bookseller, 15 Piccadilly^ London. W.

313. 2 Bogkataloger.

Det Astronomiske Observatorium i Kiel.

314. Aslronomische Nachrichlcn Nr. 2094—2097.

Afgivet umiddelbart til Bibliotheket den 10*^® August.

Fra:

The Boston Societrj of Natural History, Bosion, Mass.

315. Memoirs. Vol. II. P. IV. No. 2—4. Boston 1875

— 76. Fol.

316. Proceedings. Vol. XVII. P. 3—4. Vol. XVIII. P. 1—2.

Boston 1875—76.

317. Occasional Papers. II. Boston 1875.

Lieut. George M. Wheeler, Corps of Engineers, U. S, Arnuj,

Washington.

318. Annual report upon the geographical explorations etc. in

Califorriia, Nevada etc, by G. Wheeler. Washington 1875.

The Orleans County Society of Natural Sciences, Newport, Orleans

County, Vermont.

319. Archives of Science. Vol. I. Nos. 8—9. 1874.

320. Vermont Medical Journal. Vol. I. Nos. 1—2. Burlington.

1874.

The Buffalo Society of Natural Sciences, Buffalo, N. Y. State.

321. Bulletin. Vol. III. Nos. 1—2. BufTalo 1876.

322. G. Kiltredge: The earth's interior. BufTalo 1876.

The American Academy of Arts and Sciences, Boston, Mass.

323. The complete works of Counl Rumford. Vol, IV. Bosion

1875.
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U. s. Survey of the Territories, F. V. Ilayden^ Geolocjt.st-in-

Charge, Washington.

324. Report. Vol. II. Washinglon 187.5. Ito.

326. Annual Report: Colorado and paris of adjacciit Terri-

tories. Washingloii 1876.

326. Bulletin. Vol. II. No. 2. Washington 1876.

The Peabody Acadeynij of Science, Salem., Mass.

327. Meraoirs. Vol. I. No. 4. Salem 1875. Fol.

328. Sixlh annual report for 1873. Salem 1874.

329. The American Naturalist. Vol. VIII. Nos. 2—12. Vol.

, . IX. Nos. 1— 12. Salem 1874—75.

John Hobinson, Esq.

380. Check list of the ferns of N. America. North of Mexico.

Published for J. Robinson. Salem 1873.

The Essex Institute, Salem, Massachusetts.

331. Catalogue of paintings, bronzes etc. exhibited by the In-

stitute Novb. 1875. Salem 1875.

The American Philosophical Society for promoting useful knoiv-

ledge, Philadelphia^ Penns.

332. Proceedings. Vol. XIV. No. 95. Philadelphia 1875.

Professor James D. Dana, B. Silliman, and E. S. Dana, New
Haven, Corin.

333. The American Journal. 3"^ Ser. Vol X. Nos. 59—60
& suppl. Vol. XI. Nos. 61—65. New Haven 1875—76.

The Museum of Comparatwe Zoology at Harvard College, Boston,

Mass.

334. Illustrated Catalogue. No. VIII. Cambridge 1875. 4to.

.335. Annual Report for 1874. Boston 1875.

The American Association for the Advancement of Science, Cam-
bridge, Mass.

336. Memoirs. I. Salem 1875. 4to.

U. S. Naval Observatory, Superintendent Admiral B. F. Sands,

Washington.

337. Observations 1873. Washington 1875. 4to.
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W. H. Dall^ Acting Assistant, U. S. Coast Survey, Washington.

838. Reports on Mt. St. Elias and on the coast of Alaska, by

W. H. Dall. (Coast Survey Report 1873.) 4to.

The Smithsonian Institution^ Washington.

339. Transactions of the American Medical Association. Vol.

XXVI. Philadelphia 1875.

Dr. Qustavus Einrichs, Professor in the University of Iowa-

City, Iowa.

340. Meleorological Observations 1875. Iowa 1875.

341. The great Iowa meteor, by G. Hinrichs. New York 1875.

342. Six notes de chimie nioléculaire sur la rotation des mo-

lécules, par G. Hinrichs. Paris 1873— 75. 4to. (Comptes

rendus de l'Ac. des Se).

343. Iowa weather review. Nos. 1—2. 1875. 4to.

The Royal Geographical Bociety of London.

344. Journal. Vol. 45. 1875. London.

345. Proceedings. Vol. XX. Nos. 1—4. London 1875—76.

The Geological Society of London.

346 The Quarterly Journal. Vol. XXXII. P. 1—2. No. 125

— 126. London 1876.

The Editors of Iron, 12 Fetter Lane, Fleet Street, London E. C.

347. Iron. Nos. 184.

IL Real Comitato Geologico d'Italia, Roma.

348. Bollettino. 1876. No. 5 e 6. Roma 1876.

La Socieih Italiana di Antropologia e di Etnologia, Firenze.

349. Archivio, Vol. VI. Fase. 1. Firenze 1876.

La Societh Malacologica Italiana, Pisa.

350. Bullettino. Vol. II. 1876. Fase. 1. Pisa 1876.

M. Garcin de Tassy, de Vinstitut, Paris.

351. Allégories, récits poétiques et chants populaires traduils

de l'arabe, du persan, de l'hindouslani et du ture par G.

de Tassy. II« Ed. Paris 1876.
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M. F. Trémaux, Lauréal de i Institut, Paris.

352. Principe universel ilu mouvement, par P. Trémaux. Paris

1876.

The Qeological Survey of India, Calcutta.

363. Memoirs. Vol. XI. P. 2. Calcutta 1875.

354. Palæontologia Indica. Ser. IX. P. 4. Calcutta 1875. Fol.

355. Rccords. Vol. IX. P. 1. 1876.

Der Verein fiir Naturwissenschaftliche Unterhaltung zu Hamburg.

366. Verhandlungen. 1875. B. II. Hamburg 1876.

Die Kon. Preussische Ahademie der Wissenschaften zu Berlin.

367. Monatsbericht. Mai 1876. Berlin 1876.

Die K'oniglich Bayerische Ahademie der Wissenschaften zu

Miinchen.

358. Sitzungsberichte. Philos.-philol.-hisl. Cl. 1876. Bd. I.

H. 2. Munchen 1876.

Senhor Joaquim Filippe Nerj Delgado, Presidente da Commissdo

Qeologico de Portugal, Lisboa.

369. Da exislencia do homem no nosso solo em tempos raui

remotos. Primeiro opusculo. Por J. F. N. Delgado.

Lisboa 1867. 4to.

Die Kais.-Kon. Geographische Gesellschaft in Wien.

360. Miltheilungen. 1875. B. XVIII. (N. F. VIII). Wien

1875.

Die Kais.-Kon. Zoologisch-Botanische Gesellschaft in Wien.

361. Verhandlungen. 1875. B. XXV. Wien 1876.

362. Festschrift zur Feier des 2.5jahrigen Beslehens der Ge-

sellschaft. Wien 1876. 4lo.

La Societh Adriatica di Scienze Naturali in Trieste.

363. Bollettino. Annata II. No. 1. Trieste 1876.

Kongliga Vetenskaps Akademien i Stockholm.

364. Ofversigt. 1876. No. 1. Stockholm 1876.
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La Société Entoinologiqae de Belgique, Bruxelles.

365. Compte-rendu. Serie II. No. 27. 1876.

Det Danske Meteorologiske Institut, Kjøhenhavn.

366. Vejroversigt. Juni 1876.

Messrs. Triibner & Co., Ludgate Hill 57, London.

367. Literary Record. Nos. 116 ifc 117.

I Mødet den 13*^« Oktober

fremlagdes fra:

Maharåjddhiråja Mahtåh chand Bdhådur i Burdioan, Bengalen,

de paa hans Foranstaltning og Bekostning udgivne Bind:

368. Mabåbhårata, Sanskrit Text. 4 Voll. (1—11 Bog). 1862

— 73. 4lo.

369. Mahåbbårata, Bengalsk Oversættelse. 4 Voll. (1—11 Bog).

1863—72. 4to.

370. Råmåyana, Sanskrit Text. 1 Vol. (1— 2 Bog). 1866—71.

371. Råmåyana, Bengalsk Oversættelse. 2 Voll. (1—2 Bog).

1866—71.

Kongl. Carolinska Universitetet i Lund.

372. Års-Skrift. T. XI. 1874. Lund 1874—75. 4to.

373. Universitets-Bibliotekets Accessions-Katalog. 1875. Lund

1876.

M. É. Littré, de VAcadémie Frangaise, Paris.

374. Fragments de philosophie positive. Paris 1876.

La Société des Sciences de Nancij.

375. Bulletin. 1873. 1874, 1« Partie. Nancy 1874—75.
_

La Société Industrielle et Agricole d'Angers.

376. Bulletin 1876. 1" Semestre. Angers 1876.

Societatea Academica Romana, Bucuresci.

377. Annalile. T. VIII. Bucuresci 1875.

.378. A. T. Laurianu si J. C. Massimu: Dictionariulu limbei

romåne. T. II. J-Z. Bucuresci 1876.
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Bureauet for Norges GeograJisJce Opmaah'vg ( Generalstaben s

Topografiske Afdelingj i Kristiania.

379. Aarliog for Ilandelsmarinen. Aarg I— V & VI, 1. 1870

—1875. Kristiania.

.380. Den norske Lods. II. 1, 3, 4, 8. Kristiania 1867—71.

381. Beskrivelse af Tromse Amt. Kristiania 1874.

382. 40 Blade Landkort, 58 Blade Sokorl <fc 11 Blade Kort

over Havbanker udenfor den norske Kyst.

L'Académie Imperiale des Sciences de St.-Petershourg.

383. Mémoires. Serie VII. T. XXII. xN« 4—10. T. XXIII.

NO 1. St.-Pétersbourg 1875. 4to.

384. Bulletin. T. XX. N° 3—4. T. XXI. N" 1—5. T.

XXII. N° 1—2. St.-Pélersbourg 1875—76. 4lo.

D Ohservatoire Physique Central de Eussie h St.-Pétersbourg.

385. Reperlorium fur Meteorologie. B. V. H. 1. St.-Peters-

burg 1876. 4to.

La Société Imperiale des Naturalistes de Moscou.

386. Bulletin. Année 1876. N« 1. Moscou 1876.

La Societh Geografica Italiano, Roma.

387. Bollettino. Serie II. Vol. XIII. Fase. 6—7. Roraa 1S76.

La Societh Entomologica Italiana, Firenze.

388. Bulleltino. Anno VIII. Trimestre 2. Firenze 1876.

// Sign. Conte Guido Vimercati, Ingegnere Civile, Firenze.

389. Rivista scientifico -industriale. Giugno — Luglio 1876.

Firenze 1876.

Die Kais. K'on. Geologische Reichsanstalt in Wien.

390. Jahrbuch. Jahrg. 1876. B. XXVI, N° 2. Wien 1876. 4to.

391. Verhandlungen. 1876. N" 7— 10. Wien 1876. 4to.

Die Anthropologische Gesellschaft in Wien.

392. Mittheilungen. B. VI. Nr. 3—4. Wien 1876.

Z'i. R. Societh Agraria di Gorizia.

393. Atli e Memorie. 1876. N. 7—8.
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Het Koninklijh Nederlandsch Ministerie van Binnenlandsche Zaken,

s'Gravenhage.

394. Pinacographia door S. C. Snellen van Vollenhoven. P. II!.

AU. 3. s'Gravenhage 1876. 4to.

La Société Néerlandaise pour le Progr^s de VIndustrie a Harlem.

395. Adresse å S. M. le Roi. Haarlera 1876.

D Observatoire Royal de Bruxelles.

.396. Annales. Juillet & aout 1876. ito.

M. E. Quetelet, Membre de VAcad. R. de Bruxelles.

397. E. Quetelet: La tempéte du 12 mårs 1876. (Bull. de

l'Acad. T. XLI).

La Société Entomologiqiie de Belgique., Bruxelles.

398. Compte-rendu. Serie II. N« 28—29.

Professor Joseph Prestwich, F. R. /&'., Oxford.

399. Tables of temperatures of the sea, by J. Prestwich. (Trans.

Roy. Soc, vol. 165). 4lo.

Capitain W. J. Wyatt, London.

400. The history of Prussia , by W. J. Wyatl. Voll. 1—3.

London 1876.

401. The polilical position of England, by W. J. Wyall. Lon-

don 1874.

The Editors of Iron, 12 Fetter Lane, Fleet Street, London E. C.

402. Iron. N^ 185—193.

Dr. Alex. Milton Ross, Toronto, Canada.

403. The birds of Canada, by A. M. Ross. 2"* Ed. Toronto

1872.

Dr. Gustavus Hinrichs, Professor in the University of Iowa,

Iowa City.

404. Iowa wealher review. iN° 6. 1876.

Die Naturforschende Gesellschaft in Ziirich.

405. Vierteljahrsschrifl. Jahrg. XIX— XX. Zurich 1874— 75.
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Die Astronomische Gesellschaft^ Leipzig.

406. Vierteljahrsschrift. Jahrg. XF. II. 3. Leipzig 1876.

Die rhysikalisch-Medicinische Oesellschaft in Wiirzhurg.

407. Vcrhandlungen. N. F. B. IX. H. 3—4. B. X. II. I— 2.

Wiirzburg 1876.

Dr. A. von Kolliker, Professor an der Universitdt Wiirzhurg.

408. Ueber die Placenta der Gattung Tragulus, von A. v. Kolliker.

(Wurzb. phys.-med. Ges. N. F. B. X).

Dr. n. Schubert in Hamburg.

409. Moduln vielfacher Bedingungen bei Fliichen zweiler Ord-

nung, von H. Schubert. (Math. Ann. B. X).

Der Verein fur Kunst und Alterthum in Ulm und Oberschvoahen.

410. Korrespondenzblatt. 1876. Nr. 7—8.

Det Danske Meteorologiske Institut i Kjøhenhavn.

411. Bulletin niétéorologique du Nord. Juillet & aotit 1876.

— Vejroversigt. Juli og August 1876.

The Meteorological Committee of the Royal Societij of London.

412. Report 1875. London 1876.

A Commissao Geologica do Imperio do Brazil, Rio de Janeiro.

413. Archivos do Museu Nacional. Vol. I. Trim. 1. 1876.

Rio de Janeiro 1876. 4to.

La Société Botanique de France^ Paris.

414. Bulletin. T. XXI. Table alphab. T. XXIII. 1876.

Comptes-rendus, 2. — Revue bibliographique, A. Paris.

Herr Redakteur Robert Grnssmann, Stettin.

415. Denklehre. Wissenslehre. Erkenntnisslehre. Weisheits-

lehre. Von R. Grassmann. 4 voll. Stettin 1875—76.

The Department of Public Parks, City of New York.

416. Report of the Director of the Central Park Menagerie.

New York 1876.

Mr. Bernard Quaritch, 15 Piccadilly, London W.

417. En Bogkatalog.
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Librairie Gauthier -Vtllars, Quai des Augusthis, Parts.

418. Bulletin. Trimestre IV. 1875.

Messrs. Triihner & Go., 57 Ludgate Hill, London.

419. Literary Record. Nos. 118 Æ 1L9.

La Direzione del Cosmos (Sign. Guido Cora), Via Provvidenza

17, Torino.

420. Cosmos. Vol, IH. 1875—76. IX. Torino 1876. 4to.

Det Astronomiske Observatorium i Kiel.

421. Astronomische Nachrichten. Nr. 2098—2104.

I Mødet den 27«^^ Oktober
fra :

La Société Nationale des Sciences Naturelles de Cherbourg.

422. Mémoires. T. XIX. Cherbourg 1875.

M. H. Tarry , Membre de la Société Météorologique de France,

Paris.

423. Histoire de latmosphére en mal <fc juin 1876, par H.

Tarry. Saint-Denis 1876. (Exlr. du journal les Mondes).

// Real Comitato Geologico d'Italia, Roma.

424. Bolleltino. 1876. N° 7 e 8. Roma 1876.

Professor J. G. Agardh, Selskabets udenl. Medlem, i Lund.

425. Species, genera et ordines algarum, auct. J. G. Agardh.

Vol. III. Lundæ 1876.

The Linntan Society of London.

426. Transactions. Second Series. Zoology. Vol. I. P. 2—3.

Botany. Vol I. P. 2—3. — General Index to Vels.

XXVI—XXX. London 1875—76. 4to.

427. Journal. Zoology. XII. Nos. 60—63. — Bolany.

Vol. XV. Nos. 81—84. London 1875—76.

428. Proceedings. 1874—75. London 1875.

429. Additions lo the Library. 1874—75.

Die Koniglich Preussische Akademie der Wissenschaften zu Berlin.

430. Monatsbericht. Juni 1876. Berlin 1876.
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Die Fhi/sikaltsch- Okononnsche Oesellschaft zu Kdnigsberc).

431. Schriften. Jahrg. XVI. 1875. Abth. 1—2. Konigsberg

1875—76. 4lo.

432. Geologische Karte der I'rovinz Preussen. Blalt 16.

Dr. B\ Katter^ Gymnasiallehrer in Patbus.

4.33. Entomologische Nachrichtcn. Jalug. II. II. o &. 7— 10.

Pulbus 1876.

Die Medicinisch-Naturwissenschafdiche Oesellschaft zu Jena.

434. Zeilschrift. Bd. X. H. 3. Jena 1876.

Die ScJilesische Gesellschaft fur Vaterliindische Cultiir, Breslau.

435. 53*'" Jahresbericht. Breslau 1876.

VI. R. Societa Agraria di Gorizia.

4.36. Atti e Memorie. 1876. N. 9.

M. Felix Plateau, Professeur a l'Université de Gand.

437. Les phénoménes de la digestion etc. chez les myriapodes

de Belgique
,

par F. Plateau. Bruxelles 1876. 4to.

(Mém. de l'Ac. R. de B. T. XLII).

438. Les phénoménes de la digestion chez la blatte américaine,

par F. Plateau. Bruxelles 1876. (Bull. de l'Ac. R. de B).

Il Sign. Conte Guido Vimercati, Ingegnere Civile, Firenze.

439. Rivista scientifico-industriale. Agosto 1876.

Het Genootschap van Kunsten en Wetenschappen te Batavia.

440. Nolulen van de Vergaderingen. Deel XIII. 1875. No. 3

& 4. Deel XIV. 1876. N" 1. Batavia 1876.

441. Tijdschrift voor indische Taal-, Land- en Volkenkunde.

Deel XXIII. AQ. 2—4. Batavia 1875—76.

442. Kawi Oorkonden in facsimile, met inleiding en transscriptie

van Dr. A. B. Cohen Stuart. Leiden 1875. 4to.

Tlie British Association for the Advancement of Science.

443. Report of the 45'^ meeting. London 1876.

Der Verein filr Kunst und Alterthum in Ulm und Oberschwahen.

444. Korrespondenzblatt. 1876. Nr. 9.

5
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LAccademia delle Scienze delVIstituto di Bologna.

445. Memorie. Serie III. T. VI. Fase. 1—4. Bologna 1875

— 76. 4to.

446. Rendiconlo. 1875— 76. Bologna 1876.

Ofverstyrelsen ofver Hospitalen, Stockholm.

447. Berattelse for år 1874. Stockholm 1876. 4to.

Det Danske Meteorologiske Institut, Kjøhenhavn.

448. Bulletin météoroiogique du Nord. Septembre 1876.

La Lihrairie Gauthier -Villars, Quai des Augustins 55, Paris.

449. Bulletin. Trimestres 1—2, 1876.

The Editors of Iron., 12 Petter Lane, Fleet Street, London E. C.

450. Iron. Nos. 194—197.

Det Astronomiske Observatorium i Kiel.

451. Astronomische Nachrichten, Nr. 2105—2107.

I Mødet den 10^® November
fra:

M. E. Hébert., Professeur a la Faeidté des Sciences de Paris.

452. Classification du crétacé supérieur, par E. Hébert. (Bull.

de la Soc. géol. de France. Serie III, T. 3). Paris 1875.

453. Hébert et Munier: Réponse å M. de Loriol. — Hébert:

Deux espéces d'Hemipneustes. (Bull. de la Soc. géol.

de Fr. Serie III, T. 3). Paris 1875.

454. Ondulations de la craie dans le nord de la France, par

E. Hébert. (Annales des Sciences géol. T. VII, Nr. 2).

Paris 1876.

La Société des Sciences de Nancy.

455. Bulletin. Serie II. T, I. Fase. 3. J875. Paris 1876.

La Société Vaudoise des Sciences Naturelles, Lausanne.

456. Bulletin. 2« S. Vol. XIV. Nr. 76. Lausanne 1876.

La Direzione del Cosmos (Sign. Guido Cora) Via Provvidenza

17^ Torino.

457. Cosmos. Vol. III, 1875—76. N. X. Torino 1876. 4lo.
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La Societh Entomologien Ttaliana, Firenze.

458. Bulletlino. Anno 8°. Trimestre III. Firenze 1876.

459. Calalogo della collczionc di insetli del R. Museo di Fi-

renze. Serie l^ Coleolleri. Firenze 1876.

A Commissao Central Permanente de Geographia., Lisboa.

46(). Constituicao e regulamento geral. Lisboa 1876. 2 Expl.

V Ohservatoire Royal de Bruxelles.

461. Annales. Septembre 1876. 4to.

La Société Entomologique de Belgique, Bruxelles.

462. Compte-rendu. Serie II. No. 30.

The Editors of Iron, 12 Fetter Lane., Fleet Street, London E. G.

463. Iron. Nos. 198—199.

La Societh Ådriatica di Scienze Naturali in Trieste.

464. Bollettino. Annata II. Nro. 2. Trieste 1876.

Kongliga Svenska Vetenskaps-Akademien i Stockholm.

465. Ofversigt 1876. Nr. 2—5, Stockholm 1876.

466. Astronomiska lakltagelser på Stockholms Observatorium.

B. I. H. 1. Stockholm 1876. 4to.

Die Koniglich Bayerische Akademie der Wissenschaften zu Munchen.

467. Sitzungsberichte. Philos.-philol.-hist. Classe. 1876. B. 1.

H, 3. Miinchen 1876.

Die Physikalisch-Medicinische Societdt zu Erlangen.

468. Sitzungsberichte. Heft 8. Erlangen 1876.

Die Medicinisch-Natunoissenschaftliche Gesellschaft zu Jena.

469. Zeitschrift. B. X. II. Supplement-Heft. Jena 1876.

Die Oherhessische Gesellschaft fur Natur- und Heilkunde zu

Giessen.

470. 1.5ter Bericht. Giessen 1876.

Die Furstlich Jablonowski'sche Gesellschaft zu Leipzig.

471. R. Hassencamp: Ueber den Zusammenhang des letto-

slavischen und germanischen Sprachstammes. Leipzig

1876.
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472. A. Leskien: Die Declination im Slavisch-litauischen und

Germanischen. Leipzig 1876.

Det Danske Meteorologiske Institut, Kjøhenhavn.

473. Vejroversigt. September 1876.

Det Astronomiske Olservatorium i Kiel.

474. Astronomische Nachrichten. Nr. 2108.

I Mødet den 24*^^ November
fra:

L'Acadéniie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts

de Belgique, Bruxelles.

475. Mémoires. T. XLI. P. 1—2. Bruxelles 1875—76. é*".

476. Mémoires couronnés et mémoires des savants étrangers.

T. XXXIX. P. 1. Bruxelles 1876. 4*°.

477. Mémoires couronnés et autres mémoires. Coll. in -8".

T. XXIV—XXVL Bruxelles 1875.

478. Bulletins. T. XXXVIII—XLI. Bruxelles 1874—76.

479. Annuaires. 1875—76. Bruxelles 1875—76.

480. Notices concernant les membres et les correspondants de

TAcadémie. 1874. Bruxelles 1875.

481. Biographie nationale. T. V. P. 1—2. Bruxelles 1875

—76.

482. Collection de chroniques belges inédites: La Bibliotheque

Nationale a Paris. Notices et extraits concernant l'his-

toire de Belgique. T. I. Bruxelles 1875. — Les Biblio-

théques de Madrid et de l'Escurial. Notices et extraits

etc. Bruxelles 1875. — Voyages des souverains des

Pays-Bas. T. I. Bruxelles 1876. — Chroniques relatives

a l'histoire de la Belgique sous les dues de Bourgogne.

Textes latins. T. III. Bruxelles 1876. — Cartulaire de

Pabbaye de Saint-Trond. T. II. Bruxelles 1874. —
Codex Dunensis. Bruxellis 1875. 6 voll. in-4''.

VI. R. Societet Agraria di Gorizia.

483. Atti e Memorie. 1870. Nr. 1—15. 1871. N. 1—4.

Titolo ed indice. 1874. Titolo ed indice. 1876. Nr. 10.
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La Societh Ilaliana di Antropologia e di Etnologia, Firenze.

484. Archivio. Vol. VI. Fase. 2. Firenze 187H.

Il Sign. Conte Ouido Vimercati, Ingegnere Civile, Firenze.

485. Rivista scientiflco-induslriale. Seltembre 1876. Firenze.

Die Kon. Frenssische Akademie der Wissenschaften zu Berlin.

486. Monatsbericht. Juli 1876. Berlin 1876.

The Boyal Astronovncal Society of London.

487. Monthly notices. Vol. XXXVI. N°. 9.

Mr. Bernard Quaritch, BooJcseller , 15 Piccadilly , London W.

488. En Bogl^atalog.

Det Astronomiske Observatorium i Kiel.

489. Astronomische Nachrichten Nr. 2109 -2110.

I Mødet den 8<^® December
fra:

L'Accademia delle Scienze di Torino.

490. Memorie. Serie seconda. T. XXVIII. Torino 1876. 4*°.

491. Atti. Vol. XI. 187.5—76. Disp. 1—6. Torino.

L' Osservatorio della Regia Universita di Torino.

492. Bollettino. Anni IX e X. Torino 1875—76. Fol. obl.

Il Real Coniitato Oeologico d'Italia, Rorna.

493. Bollettino. 1876. N° 9 e 10. Roma 1876.

Il Sign. Conte Guido Vimercati, Ingegnere Civile, Firenze.

494. Rivista scientiGco-industriale. Oltobre 1876. Firenze

1876.

La Société des Sciences de Nancij.

495. Bulletin. Serie II. T. II. Fase. 4. Paris 1876.

La Société Botanique de France, Paris.

496. Bulletin. T. XXIII. 1876. Revue bibliogr., B. Paris.

Finska Vetenskaps-Societeten i Helsingfors.

497. Ofversigl. XVII. 1874—75. Helsingfors 1875.
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498. Observations météorologiques. 1873. Helsingfors 1875.

499. Bidrag till Kannedom af Finlands Natur och Folk. H. XXIV.

Helsingfors 1875.

Die Koniglich Bayerische Akademie der Wissenschaften zu

Munchen.

600. Sitzungsberichte. Philos.-philoi.-hist. Cl. 1876. Bd. I.

H. 4. — Math -phys. Cl. 1876. H. 2. Munchen 1876.

Die Medicinisch-Naturwissenschqftliche Gesellschaft zu Jena.

501. Zeitschrift. B. X. H. 4. Jena 1876.

Der Verein fiir Kunst und Alterthum in Ulm und Oberschwaben.

502. Korrespondenzblatt. 1876. Nr. 10.

Leeds P/nlosophical and Literary Society.

603. 56*'' Report. 1875—76. Leeds 1876.

The Editors of Iron, 12 Fetter Lane, Fleet Street, London E. C.

604. Iron. Nos. 200—202.

Societatea Academica Romana, Bucuresci.

605. Publicatiune de concursurile. 1876.

Det Danske Meteorologiske Institut, Kjøbenhavn.

606. Bulletin météorologique du Nord. Octb. 1876. — Vejr-

oversigt. Okt. 1876.

Dr. H. Schubert in Hamburg.

.507. A. Hurwitz und H. Schubert: Ueber den Chasles'scheo

Satz «// + /?v.

George Biddel Airy, Astronomer Royal, Greenwich.

608. P. A. Hansen: Tables de la lune. Londres 1857. 4*°.

Avec les Errata, par J. R. Hind. 1862. 8^°.

La Societh Toscana di Scienze Naturali, Pisa.

609. Atli. Vol. 1. Fase. 3". Vol. II. Fase. 1°. Pisa 1876.

Det Astronomiske Observatorium i Kiel.

610. Astronomische Nachrichlen. Nr. 2111.
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I Mødet den SS''® December
Ira:

Det Kongelige Norske Frederiks Universitet i Kristiania.

511. Aarsberetning for 1875. Christiania 1876.

512. Index schoiarum. 1870- I. Christiania 1876.

513. C. de Seue: Windroseti des siidl. Norwegens. Krisliania

1876. 4to. Universitets-Program.

514. Guldberg & Mohn : Mouvements de Tatmosphi-re. I.

Christiania 1876. 4lo. Universitets-Program.

515. O.J.Broch: Norge og det norske Folk. Krisliania 1876.

516. A. Blytt: Xorges Flora. 3dje Del. Christiania 187t).

517. H. Siebke: Enumeratio inseclorura norvegicorum. Fase.

III. Christiania 1876. Universitets-Program. -

618. E. Blix: Begreberne Herre og Fyrste i de semitiske Sprog.

Kristiania 1876.

519. Universitets- og Skole-Annaler. 3dje Række. XIII. 3—4
og XIV, 1— 2. Christiania 1875— 76.

620. H. Blom : Russisk Sproglære. Kristiania 1876.

621. iVorwegian special catalogue for the international Exhibi-

tion at Philadelphia 1876. Christiania 1876.

522. Archiv for Mathematik og Naturvidenskab. B. 1. H. 1 — 3.

Kristiania 1876.

523. Nyt Magazin for Naturvidenskaberne. B. XXII. H. 2.

Christiania 1876.

Videnskabs-Selskabet i Kristiania.

524. Forhandlinger. 1875. Christiania 1876.

U. S. War Department, Surgeon GeneraVs Office^ Washington

D. C.

526. Medical and surgical history of the war of the Rebellion.

Part II. Vol. II. Surgical History. Washington 1876-

4to.

526. Medical and anthropological slatistics of the Provosl-

Marshal- General's Bureau. Vol. I— II. Washington

1875. 4to.
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The Museum of Comparaitve Zoology at Harvard Colleye, Cam-

bridge, Mass.

527. Memoirs. Vol. II. No. 9. Cambridge 1876. 4to.

628. Bulletin. Vol. III. Nos. H— 16. Cambridge 1876.

The Meteorologicai Committee of the Royal Society of London.

529. Conlribulion to the Meleorology of Japan. London 1876.

4to.

.530. Report. 1866-75. (Proc. R. Soc. No. 166. 1876).

La Société Lnpériale des Naturalistes de Moscou.

531. Bulletin. 1876. N° 2. Moscou 1876.

Die Kais.-Kon. Oeologische Reichsanstalt in Wien.

.'-,32. Jahrbuch. Jahrg. 1876. B. XXVI. Nr. 3. Wien. 4to.

.533. Verhandiungen. 1876. N° 11—13. Wien. 4lo.

534. Catalog der Ausstellungs- Gegenstiinde der Reichsanstalt

bei der Wiener Weltaustellung 1873. Wien.

Die Kon. Preussische Akademie der Wissenschaften zu Berlin.

536. Monatsbericht. August 1876. Berlin 1876.

Dr. F. Katter, Gymnasiallehrer in Puthus.

536. Entomologische Nachrichten. Jahrg. II. H. 5, 7 Æ 8— 12.

Putbus 1876.

Dr. Gtistavus Hinrichs, Professor in the University of Iowa,

Iowa- City.

537. Weather Review. 1876. Nos. 3 <fc 6.

La Société Entomologique de Belgique, Bruxelles.

538. Compte-rendu. Serie II. N" 31.

La Societa Reale di Napoli.

539. Atti della R. Accademia delle Scienze fisiche e raatema-

tiche. Vol. VI. Napoli 1875. 4to.

5d0. Rendiconto della R. Acc. delle Se. fis. c matem. Anni

XII -XIII—XIV. Napoli 1873-75. 4to.

La Direzione del Cosmos (Sign. G. Cora), 17 Via della Prov-

videnza, Torino.

541. Cosmos. Vol. III. 1875—76. XI. Torino 1876.
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La Soclété Oéolo(jiqne de France, J'aris.

M2. nullelin. 3'^ Sirie. T. IV. Nr. G. I'aiis 1S75— 76.

L' Observatoire Royal de Bruxelles.

fj«. Annales. Oclobre 1876. 4lo.

lir. Rektor Jon ThorJcelsson, Selsk.'s MrdL, Reyljarik.

544. SupplonuMit til islandske Ordhopci . al Jon Tliorkelsson.

Reykjavik 1876.

LI. R. Societa Agraria di Gorizia.

515. Alli e Memorie. 1876. N. 11.

Die Stemwarte zu Leipzig.

546. Protokolle der Vcrhandlungen' des permanenten Comilés,

eingesetzt von dem erslen Mcteorologen-Congress in Wien

1873. Silzungen in London 1876. Leipzig. 4to.

Det Danske Meteorologiske Institut, Kjøhenhavn.

.547. Bulletin méléorologique du Nord. Novembre 1876.

The Royal Astronomicai Society, London.

548. Monthly Nolices. Vol. XXXVII. No. 1 November 1876.

The Editors of Iron, 12 Fetter Lane., Fleet Street, London E. C.

.549. Iron. Nos. 203—205.

Der Verein fur Kunst und Alterthum in Ulm und Oherschwahen

550. Korrespondcnzblatt. 1876. Nr. 11.

Messrs. Triibner & Co., 57 & 59 Ludgate Bill, London.

,551. Lilerary Record. Nos. 120—122.

Mr. Bernard Quaritch, Beokseller, 15 Piccadilly, London W.

652. En Bogkatalog.

Det Astronomiske Observatorium i Kiel.

.553. Aslronomische Nachrichten. Nr. 2112.
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(Fortsættelse af Boglisten for 1870.

Oversigt

de lærde Selskaber, videnskabelige Anstalter
og offentlige Bestyrelser, fra hvilke det K. D. Viden-

skabernes Selskab i Aaret 1876 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.

D a n m a r k

.

Generalstabens topografiske Afdeling, ved Chefen, Hr. Oberst Kh'ng-

sey. Nr. 54.

Det Danske Meteorologiske Institut, Kjebenhavn. Nr. 7, 4(5, 70,

95, 121, 167, 202, 256, 303, 366, 411, 448, 473, 506, 547.

Norge.

Det Kgl. Norske Frederiks Universitet i Kristiania. Nr. 97—104,

172-176, 511—523.

Videnskabs-Selskabet i Kristiania. Nr. 106, 524.

Den Fysiografiskc Forening i Krisliania. Nr. 107, 179.

Bureauet for Norges Geografiske Opmaaling i Kristiania. Nr. 379

—382.

Det Meteorologiske Institut i Krisliania. Nr. 105.

Det Kgl. Norske Videnskabers-Selskab i Throndhjem. Nr. 108, 109.

Bergens Museum. Nr. ISO.
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Sverig.

Kotigliga Svenska Vctcnsliaps-Akademicri i Stockholm. Nr. 276—279,

3G4, 105, 1()6.

Byråii for Sveriges GcologiskaUndersoKiiing, Slockliolin. i\r.48— 51.

Ofverslyrclseii iifver Ilospitalcii, Stockholm. Nr. 417.

Universitetet i Lund. Nr. 372, 373.

Rusland.

L'Académie des Sciences de Sl.-Pétersbourg. Nr. 269, 383, 384.

L'Observatoire Physique Central de Kussie a St.-Pétershourg. Nr.

113, 268, 385.

Pinska Vetenskaps-Socielelen, Helsingfors. Nr. 197— 499.

La Sociétc Imperiale des Naturalistes de Moscou. Nr. 38, 169,

235, 386, 531.

Storbritannien og Irland.

The Royal Society of London. Nr. 271— 274.

The Meteorological Committee of the Uoyal Society, London. Nr.

212, 213, 412, 529, 530.

The British Association for the Advancement of Science, London.

Nr. 443.

The Uoyal Observatory, Greenwich. Nr. 209.

The Royal Geographical Society, London. Nr. 344, 345.

The Royal Astronomicai Society of London. Nr. 133, 163, 214,

275, 487, 548.

The Geological Society of London. Nr. 1, 2, 346.

The Zoologicai Sociely of London. Nr. 201—206, 210, 211.

The Linnean Society of London. Nr. 426—429.

The Editors of Iron, 12 Petter Lane, Fleet Street, London E. C.

Nr. 67, 87, 115, 135, 166, 197, 215, 308, 347, 402, 450,

463, 504, 549.

The Trustees of the RadclifTe Observatory, Oxford. Nr. 149.

Leeds Philosophical and Literary Society. Nr. 503.

The Literary and Philosophical Society of Liverpool. Nr. 84.

The Royal Physical Society of Edinburgh. Nr. 3.

The Scottish Meteorological Society, Edinburgh. Nr. 134.
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The Royal l)ubliri Sociely. Nr. 207.

The Hoyal Geological Sociely of Irelaiid, Dublin. Nr. 86.

Nederlandene.

Hel Koninklijk Nederlandsch Miiiistcrie van Binnenlaiulschc Zakcn,

's Gravcnhagc. Nr. 61, 266, 394.

De Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam.

Nr. 189-194.

De Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen te Elaarlem.

Nr. 263, 264.

De Directie van Teylers Stichting te Haarlem. Nr. 259, 260.

La Société Ncerlandaise pour le Progres de ITndustrie å Harlem.

Nr. 395.

Universitetet i Leiden. Nr. 261.

Die Sternwarle in Leiden. Nr. 262.

De Nederlandsche Botanische Vereeniging te Leiden. Nr. 265.

Belgien.

L'Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de

Belgique a Bruxelles. Nr. 475 — 482.

L'Observatoirc Royal de Bruxelles. Nr. 15, 36, 165, 230, 304,

396, 461, 543.

La Société Entomologique de Belgique a Bruxelles. Nr. 35, 69,

112, 170, 228, 229, 305, 365, 398, 462, 538.

r r a n k r i g

.

Le Museum d'Histoire Naturelle de Paris. Nr. 125.

La Société Géologique de France, Paris. Nr. 542.

La Société Botanique de France, Paris. Nr. 111, 187, 188, 289,

414, 496.

La Société des Sciences Physiques et Naturelles de Bordeaux.

Nr. 80, 81, 290.

La Société Nationale des Sciences Naturelles de Cherbourg. Nr. 422.

L'Académie des Sciences, de Nancy. Nr. 375, 455, 495.

La Société Industrielle et Agricole d'Angcrs. Nr. 376.

Schweiz.

La Société Vaudoise des Sciences Naturelles, Lausanne. Nr. 142,456.

Die Naturforschende Gesellschaft in Ziirich. Nr, 405.
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lysk lund .

Uie Koriiglicli Preiissisclio ikadeinic dor Wissctisclialteii zu Berlin.

Nr. G6, 91, 159, 195, 239, 285, 286, 357, 130, 486, 535.

Die IMiysikalischc Geselischan zii Berlin. Nr. 18, 240.

Der Nalurwissenschafllichc Vereiri zu Bremen. Nr. 242.

Die Schlesische Gesellschaft fiir Vaterlandischc Cultur, Breslau.

Nr. 435.

Die Nalurwissenschaftliche Gesellschaft zu Chemnitz. Nr. 248, 249.

Die Naturforschcnde Gesellschaft in Danzig. Nr. 250.

Die Physikalisch-Medicinische Socieliit zu Erlarigen Nr. 124, 468.

Der Verein fiir Gcschichte des Bodensees und seiner Umgebung,

Friedrichshafen, Wurttemberg. Nr. 282.

Die Oberhessische Gesellschaft fiir Natur- und Heilkunde zu

Giessen. Nr. 470.

Der Nalurwissenschaftliche Verein von Neu -Vorpommern und

Riigen, Greifswald. Nr. 241.

Die Ronigliche Gesellschaft der Wissenscbaften zu Gotlingen.

Nr. 117, 118.

Der Naturwissenschaftliche Verein fiir Sachsen und Thiiringen in

Halle. Nr. 181.

Der Verein fiir Naturwissenschaftliche Unterhaltung zu Hamburg.

Nr. 356.

Die Medicinisch - Nalurwissenschaftliche Gesellschaft zu Jena.

Nr. 140, 245, 434, 469, 501.

Die Universitål zu Kiel. Nr. 311.

Die Gesellschaft fur Schleswig-Holstein-Lauenburgische Geschichte,

Riel. Nr. 251, 252.

Der Naturwissenschaftliche Verein fiir Schleswig-Holslein , Kiel.

Nr. 312.

Del Astronomiske Observatorium i Kiel. Nr. 19, 47, 73, 96, 126,

150, 171, 208, 258, 314, 421, 451, 474, 489, 510, 553.

Die Physikalisch-Okonomische Gesellschaft zu Ronigsberg. Nr. 52,

.53, 431, 432.

Die Koniglich Sachsische Gesellschaft der Wissenscbaften zu

Leipzig. Nr. 287, 288.
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Die Fiirsllich Jabloriowski'sche Gesellschaft in Leipzig. Nr. 65,

471, 472.

Die Sterriwarte zu Leipzig. Nr. 546.

Die Astroiioiiiische Gesellschaft in Leipzig. Nr. 92, 243, 406.

Die Koii. Bayerische Akademie der Wissenschaften zu Miinchen.

Nr. 43—45, 62, 157, 158, 236-238, 284, 358, 467, 500.

Der Verein fur Kunst und Allerthum in Ulm und Oberschwaben.

Nr. 146, 201, 247, 283, 410, 444, 502, 550.

Die Physikalisch-Medlcinische Gesellschaft in Wurzburg. Nr. 216,

407.

Østerriy og Ungarn.

Die Kais. Akademie der Wissenschaften in Wien. Nr. 151— 156.

Die Kais.-Kon. Geologischc Reichsanjtalt in Wien. Nr. 56— 58,

137, 138, 301, 390, 391, 532-534.

Die Kais.-Kon. Geographische Gesellschaft in Wien. Nr. 94, 360.

Die Kais.-Kon. Zoologisch-Botanische Gesellschaft in Wien

Nr. 361, 362.

Das Kais.-Kon. JVlineralogische Museum i Wien. Nr. 119.

Die .\nthropologisehe Gesellschaft in Wien. Nr. 392.

Die Kais.-Kon. Sternvvarte zu Prag. Nr. 309.

Der Naturwissenschaftliche Verein fiir Sleiermark, Graz. Nr. 139.

La Sociela Adriatiqa di Scienze Naturali in Trieste. Nr. 10, 144,

363, 464.

L'L R. Societå Agraria di Gorizia. Nr. 11, 120, 148, 200, 253,

302, 393, 436, 483, 545.

lioumænien.

Societatea Academica Romana, Bucuresci. Nr. 377, 378, 505.

Italien.

L'Accademia della Scienze dell'lstituto di Bologna. Nr. 293, 294,

445, 446.

La Societå Entomologica Italiana, Firenze. Nr. 123, 183, 221,

299, 388, 458, 459.
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La Sociel;\ Italiana di Aniropologia c di Elnologia, Firenze.

Nr. 182, 349, 484.

La Dirczione dolla Rivisla scienlifico-industriale, Firenze. Nr. 9,

31, 145, 161, 184, 300, 389, 439, 485, 494.

II Reale Istitulo Lombardo di Scienze, F.cllero ed Arli, Milano.

Nr. 295, 296.

La Sooielh Reale di Napoli. Nr. 539, 540.

La Slazione Zoologica di Napoli. Nr. 291.

La Sociela Toscana di Scienze Natnrali, Pisa. Nr. 29, 509.

La Societa Malacologica Italiana, Pisa. Nr. 8, 28, 168, 350.

[.a Reale Accadcmia dei Lincei, Roma. Nr. 127.

II Real Comilalo Geologico d'llalia, Ronia. Nr. 55, 143, 220,

348, 424, 493.

La Societa Geografica Italiana, Roma. Nr. 83, 128, 162, 185,

219, 298, 387.

La Reale Arcaderaia delle Scienze di Torino, Nr. 490, 491.

II Regio Osservatorio delTUniversila di Torino. Nr. 492.

La Direzione del Cosmos, Torino. Nr. 12, 30, 186, 297, 420,

4.57, .541.

II Reale Islituto Veneto di Scienze, Lettere ed Årti, Venezia.

Nr. 292.

Spanien.

El Observalorio de Marina de la Cindad de San Fernando, Cådiz.

Nr. 32, 82.

Portugal.

A Commissao Central Permanente de Geographia, Lisboa. Nr. 460.

Amerika.

The American Association for Ihe Advancement of Science. Nr. 336.

The Peabody Instilute of the City of Rallimore. Nr. 307.

The Boston Society of Natural History, Boston, Mass. Nr. 315

-317.

The American Academy of Arts and Sciences, Boston, Mass.

Nr. 323.
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The Buffalo Society of Natural Science , Buffalo , New York.

Nr. 321, 322.

The Museum of Comparative Zoology, at Harvard College, Cam-

bridge, Massachusetts. Nr. 164, 334, 335, 527, 528.

The Connecticut Academy of Arts and Sciences, New Haven.

Nr. 280.

The Orleans County Society of Natura! Sciences, Newport, Orleans

County, Vermont. Nr. 319, 320.

The Department of Public Parks, City of New York. Nr. 416.

The American Geographical and Slatistical Society, Cooper Insti-

tute, New York. Nr. 39.

The American Geographical Society, New York. Nr. 136.

The American Philosophical Society, for promoting useful know-

ledge, Philadelphia, Pennsylvania. Nr. 332.

The Essex Institute, Salem, Mass. Nr. 331.

The Peabody Academy of Science, Salem, Mass. Nr. 327—329.

The California Academy of Sciences, San Francisco. Nr. 281.

The Smithsonian Institution, Washington, Nr. 339.

U. S. Naval Observatory, Washington, Nr. 337.

U. S. War Department, Surgeon General's Office, Washington.

Nr. 88, 525, 526.

U. S. Geological Survey of the Territories, Washington. Nr. 89,

90, 116, 196, 324-326.

El Colegio de Belen de la Companla de Jesus en la Habana.

Nr. 122.

A Commissao Geologica do Imperio do Brazil, Rio de Janeiro

Nr. 413.

Asien,

The Geologicai Survey of India, Calcutta. Nr. 216, 217, 353—355.

The Meteorological Commitlee's Office, Calcutta. Nr. 4—6.

Het Bataviaasch Genoolschap van Kunsten en Wetenschappen,

Batavia. Nr. 40—42, 74-75, 440-442.

De Koninklijke Natuurkundige Verecniging in Nederlandsch-Indie,

Batavia. Nr. 267.
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Afrika.

La Socicté Khédiviale de Géographie du Caire. Nr. 232, 270.

Australien.

The Otago Museum, Dunedin, New Zealand. Nr. 85.

Agardh, J. G., Selsk. udi. Medl., Professor i Lund. Nr. 425.

Airy, G. B. , Selsk. udi. Medl., Astronomer Royal, Greenwich.

Nr. 508.

Araari, Michele, Selsk. udi. Medl., Professor, Senator, Firenze.

Nr. 110.

Barghon de Fort-Rion, Baron F. de, Versailles. Nr. 33—34.

Bendz, Dr. , H. C. B. , Etalsraad, Selsk. Medl., Kjebenhava.

Nr. 203.

Borre, A. Preudhomme de, Conservateur au Musée Royal d'Hist.

naturelle de Bruxelles. Nr. 14.

Buchan, Alex., F. R. S. of Edinburgh. Nr. 59.

Buja, Antonio, Prof. di Scherma, Lecce. Nr. 64.

Cora, Guido, Nr. 12, 30, 186, 297, 420, 457, 541.

Cremona, Luigi, Selsk. udi. Medl., Direttore della R. Scuola

d'Applicazione per gl'Ingegneri, Roma. Nr. 129— 132.

Dahl, Hans, Sognepræst til Skorup og Tvilum. Nr. 17.

Dall, W. H., Acting Assistent, U. S. Coast Survey, Washington.

Nr. 338.

Dana, James D. <fc E. S., Professors, New Haven, Conn.

Nr. 333.

Delgado, J. F. N., Presidente da Commissao Geologico de Por-

tugal, Lisboa. Nr. 218, 359.

Delisle, Leopold, Selsk. udi. Medl., Chef for Nationalbibliotheket

i Paris. Nr. 222—224.

Friedlander <fc Sohn, Carlsstrasse, Berlin. Nr. 257.

Gauthier-Villars , Libraire, Quai des Augustins, 55, Paris.

Nr. 71, 418, 449.

Grassmann, Robert, Redakteur., Steltin. Nr. 415.



Bogliste 1876. 52

Haan, D. Bierens de, Selsk. udi. Medl., Prof. i Leiden. Nr. 76

—77.

Hébert, E., Professor i Paris. Nr. 452—454.

Hermite, Charles, Selsk. udi. Medl., Prof. å l'École polylech-

nique, Paris. Nr. 78, 79.

Hinrichs, Dr. Gustavus , Prof. i Iowa. Nr. 306, 340—343,

404, 537.

Holst, Chr., Kammerherre, Sekretær ved Universitetet i Kristiania.

Nr. 177, 178.

Jørgensen, Dr. S. M., Lektor, Selsk. Medl., Kjøbenhavn. Nr. 93.

Katter, Dr. F., Gymnasiallehrer in Pulbus. Nr. 199, 244, 433,

536.

Koehne, Le Baron B. de, Selsk. udi. Medlem., St.-Petersborg.

Nr. 233, 234.

Kolliker, Dr. A., Prof. an der Universitat Wiirzburg. Nr. 72,

310, 408.

Littré, Émile, de TAcadémie francaise, Selsk. udenl. Medlem.

Nr. 374.

Mahtåb chand Båhådur, Maharåja i Burdwan, Bengalen. Nr.

368—371.

Neustrojew, A. N., Membre honoraire de TAcadémie Imp. des

Beaux-Arts de Sl.-Pétersbourg. Nr. 114.

Orsoni, Francesco, Noto, Sicilia. Nr. 160.

Plateau, Felix, Prof. å l'Université de Gand. Nr. 227, 437, 438.

Prestwich, Joseph, F. R. S., Professor at Oxford. Nr. 399.

Quaritch, Bernard, Bookseller, 15 Piccadilly, London. W. Nr.

313, 417, 488, 552.

Quetelel, Ernest, Membre de l'Acad. R. de Bruxelles. Nr. 16,

37, 231, 397.

Robinson, John, Esq. Nr. 330.

Ross, Dr. A. M., F. L. S., Toronto, Canada. Nr. 225, 403.

Schubert, Dr. H., Hamburg. Nr. 198, 409, 507.

Sklarek, Dr. W., Berlin. Nr. 68.

Stefan i, Carlo de, Vicesegretario della Societå Malacologica Ita-

liana, Pisa. Nr. 20—27.



53 Bogliste 1876.

Tarry, H., Membre de la Socicté mclcorologique de France, Paris.

Nr. 423.

Tassy, Garcin de, Selsk. udi. McdI., Medlem af det franske Institut,

Paris. Nr. 13, 351.

Thorkelsson, Jon, Rektor i Reykjavik. Nr. 544.

Trafford, F. W. C, Esq , Lausanne. Nr. 226.

Trémaux, P., Lauréat de l'Institut, Paris. Nr. 352.

Trubner <fc Co., Ludgate Hill 57, London. Nr. 147, 254, 367,

419, 551.

Wheeler, George M., Lieut., Corps of Engineers, U. S. Army,

Washington. Nr. 318-

V^imercati, Il Conte Guido, Ingegnere civile, Firenze. Nr. 9,

31, 145, 161, 184, 300, 389, 439, 485, 494.

Wyatt, W. J., Captain, London. Nr. 400, 401.

Zavizianos, George N., Prof. å l'Université d'Athénes. Nr. 63,

141.

Zeuthen, Dr. H. G., Docent, Selsk. Medl., Kjebenhavn. Nr.

60, 255.





Resumé

du

Bulletin de TÅcadémie Royale Danoise

des Sciences et des Lettres

pour l'année 187 6.





Questions mises au concours pour Tannée 1876.

Classe des Lettres.

Question de Philologie.

(Prix: la Médaille d'or de l'Académic.)

O'esl un coté caracléristique de la vie inlellectuelle d'une periode

plus avancée de l'antiquilé — aussi bien en Grece qua Rome —
qu'une litféralure d'une époque antérieure y est représenlée el

reconiiue comme classique, qu'elie est regardée comme un mo-

déle et une norme lour tous les temps, et qu'on y puise con-

stammer)t comme dans un trésor. Mais les circonstances et son

mode de transmission par des copies manuscrites, ont eu pour re-

sultat que ce trésor a sans cesse été en s'amoindrissant, en tant

qu'ii n'a pas été conservé par la tradition de l'école. Désirant de

provoquer une etude qui jette du jour sur celle tradition si im-

portante pour notre possession de la littéralure de l'antiquité, et

qui en montre les conséquences en ce qui concerne la langue la-

tine, l'Académie mel au concours la question suivanle pour l'année

1876:

Comment les écrivains romains classiqucs étaiciil-ils appréciés

et utilisés par les grammairiens de l'Empire et dans leurs écoles?

Quelle influence ont eue cette appréciation et eet usage sur la con-

servation et la disparition de la littéralure, et que pouvait-il rester

de I'ancienne littéralure, qui fiit encore en circulation et accessibe

cnviron 500 ans aprés J. C?



Classe des Sciences.

Question d'Astronomie.

(Prix: la Médaille d'or de l'Académie.)

II esl, sous plusieuis rapports, imporlanl en Astronomie de

coiinaitre les nombres qui ont servi de base aux ancieniies re-

cherches. Comme ils nont pas élé rassemblés suivant un plan,

mais qiril faut, dans chaque cas donné, les chercher avec beau-

coup de [leine dans les grands ouvrages ou les traités spéciaux

qiii sy rapporlent, TAcadémie désire de provoquer un travail ou

soicnt rcunies dans fordre chronologique de leur determination,

loules les conslantes dont on fait usage dans Tastronomie sphé-

rique et théorique. Vu Tétendue de la maliere, on se bornera å

la periode qui est comprise entre Ptolémée et la fin du XVIII

siécle. II ne sera pas nécessaire de soumettre å une crilique la

Valeur intrinséque des diverses conslantes, mais il faudra les don-

ner au complet el de maniére qu'on puisse en embrasser l'en-

semble. Seront en outre exclues les recherches speciales concer-

nanl les mouvements propres el les parallaxes des étoiles fixes,

les satellites des planeles extérieures cl les elements des orbites

des coméles.

Question de Physique.

(Prix: la Médaille d'or de l'Académie.)

Notre connaissance de la réfraction de la lumiére, considérée

dans sa dépendance des divers élats des corps, laisse encore

beaucoup å désirer, ce dont il faut en grande partie chercher la

cause dans l'insuffisance de nos matériaux en ce qui concerne les

vapeurs.

L'Académie désire en conséquenco de provoquer des recher-

ches sur la puissance réfractive et dispersive de quelques corps

volatils a l'état de vapeur.



Prix Thott.

(400 Couroiincs
)

Tandis que bcaucoup de reactions chimiques s'efTeclucnl si

rapidement, qu'elles peuvenl presquc étre regardces comme in-

staiitances, il y en a d'aulres qui exigent un lemps Ires ap-

préciable, bien que l'état dans lequel les corps en présence

se trouvent, semble devoir étre particulierement favorable å la

rapidité de la reaction. A cette derniére classc dé reactions

appartient, par ex., celle du chiore ou du brome sur les acides

hypo- pliosphoreux et phosphoreux dans des solutions aqucuses,

dont les progrés lenls peuvent étre suivis facilement avec le

Ihermométre.

L'Acadéraie désire de provoquer une serie de recherches, qui

puissent éclaircir la cause de cette difference, ou faire connaitre ia

loi qui régle la marchc de la reaction dans quelques cas bien

choisis.

Prix Classen.

1. (Jusqu'å 400 Couronnes.j

Des recherches récentes semblant mettre en doute que les

sels de soude, qui sont [si répandus dans le sol et dans les

cendres végétales, soient réellement aussi nécessaires au déve-

loppement normal des plantes que les sels de potasse, de chaux,

de magnésie et de fer, l'Académie propose un prix, qui pourra

s'élever jusqu'å 400 Couronnes, pour un travail qui résoudra cette

question, en ce qui concerne quelques plantes sauvages el culti-

vées du Danemark.

II. (Jusqu'å 800 Couronnes.)

Comme il a été constalé que l'orge danoise, et surtout celle

dont la cassure est compacte et vitreuse au lieu d'élre larineuse,

ne posséde souvent pas les qualités requises pour un bon malt,

et qu'il importe de remedier å ce défaut, tant å cause de son
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emploi dans nos faljiiqucs de malt, que de son exportation en

Angleterre, l'Acadcmie propose un prix, qui pourra s'élever jusqu'a

800 couronnes, pour un travail qui expliquera la nature de celle

orge . et indiquera les circonstances qui. dans sa croissance, sa

cullure et son Irailement. sont la cause du défaut dont il s'agil.

Prix Schou.

(Jusqu'å 1000 Couronnes)

On sail que les forets ont enliéreraent disparu dans plu-

sieurs regions du Danemark, el que lå méme oii il en existe en-

core, elles occupent en general une étendue moindre qu'aulrefois.

II n'est pas douleux que les changements qu'a subis le niveau

de I'eau dans un grand nombre de nos lacs et de nos cours

d'eau, ne soient en connexion avec ce fait: mais ces deux qiies-

tions, qui pourront certaineraent étre éclaircies a l'aide des car-

ies, des registres du cadastre et des archives, n'onl pas encore

été l'objet de recherches approfondies et dignes de confiance.

L'Académie propose en conséquence un prix, qui pourra

s'élever jusqu'a lOOO couronnes, pour un travail base sur des

faits authenliques et accompagné de caries, qui fcra connailre,

pour dififérentes époques des derniers siedes, Pélendue des forets

du Danemark — autant que possible leur nature — et le regime

de ses cours d'eau. Comme il n'est pas probable qu'une seule

personne puisse résoudre celle question d'une maniére satisfai-

sante pour le pays tout entier, le prix propose pourra aussi étre

accordé å un mémoire qui n'embrassera qu'une parlie du Dane-

mark, par ex. une des grandes iles ou une region du Jutland.

Les réponses a ces questions peuvent étre écrites en latin,

en francais, en anglais, en allemand, en suédois et en danois.

Les mémoires ne doivenl pas porter le nom de l'auleur, mais une



devise, cl élrc accompagncs d'iin hillel cachclé miirii de la niéme

devise, et rcrifermanl le nom, la profession et l'aJresse de l'au-

teur. Les mcmhres de rAcadémie qiii demeurenl en Danemark

ne preniient point part au concours. Le prix accordé a une ré-

ponse salisfaisante a l'une des queslions proposées, lorsqu'aucun

autre n'est indiqué, est la Médaille d'or de rAcadémie, dune

Valeur de 320 couronnes.

Les mcmoires, a l'exception de ceux qui se rapporlent aux

deux derniéres queslions, et pour lesquels le déiai fixe expirera

respeclivement le 31 Octobre 1878 et le 31 Mars 1879, devronl

élre adresses avant la fin du mois d'Oclobre 1877, au secrétaire

de rAcadémie, M. le Conseiller J. Japetus Sm. Sleenstrup,

professeur å l'Universilé de Copenhague.

(Rés. da BuU. de l'Acad. Roy. Dan. des scienc. et d. Lettr. p. 1876.)



Fiiniculiis scleroticae,

un reste de la fente foetale dans l'æil humain,

par

M. Adolph« llannorer.

Communiqué dans la seance de i'Aeadémie des Sciences du 8 Décembre 1876.

Jjans un mémoire sur le Coloboma oculi, j'ai représenlé le Colo-

boma comme une formation resultant d'un arret de dévcloppemenl,

et due a une fermeture incomplete de la fente qui existe chez le

fætus dans toutes les memhranes de Tæil, ainsi que dans le

corps vitré, l'iris et le corps ciliaire; j'ai done appelé le Coloboma

un grand oeil fælal ou le type fætal se retrouve dans lous ses

détaiis. Dans læi! normal, chez les adultes, on ne connaissait

jusqu'ici qu'un resle constant de la fente dont il s'agit, a savoir

la Macula lutea avec la Fovea cæca, et, dans mon mémoire, récem-

ment publié, sur la rétine de Thomme et des vertébrés, je suis

en outre arrivé å ce resultat que la Fovea cæca est non-seule-

ment une formation due å un arret de développement, mais aussi

la parlie la plus défectueuse de toute la rétine.

Depuis lors, j'ai réussi a découvrir dans l'æil humain un

aulre reste de la fente fætale, auquel j'ai donné le nom de

Funiculus scleroticae. En faisant une coupe verticale dans

la sclérotique, exactement derriére la Fovea cæca, on trouve dans

son intérieur un cordon solide qui croise å angle droit ou un peu

obliquement les fibres de la sclérotique. Si Ion se figure l'homme

debout, ce cordon se dirige le plus souvent en avant, en haut et

en dehors å travers la sclérotique. A l'æil nu, il est assez nelle-

menl limilé, et, avec un faible grossisscmenl, on observe que les

fibres de la sclérotique viennent se fixer en faisceaux arrondis å sa

surface externe; mais leur marche s'intorrompt brusquement, de sorte



FuniculuH scleroticæ (* 51)

qu'on ne peut poursuivre le méme faisceau des deux colés du

cordon. I/épaisseur en varie un peu ; c'est en general celle d'un

fil a coudre fin. L'exlrémité anlérieure du cordon, vers lintérieur

de l'æil, est ordinairement un peu plus épaisse, et adhére assez

fortement a la surface exlerne de la choroi'de par un évasement

en forme de trompelle; quelquefois elle est élevée en forme de

demi-sphére, ou l)ien on trouve quelques filaments libres qui

sont détachés de la choroide. LVxtrémilé postérieure du cordon

est également plus large, surtout en bas, et, aprés un parcours

plus ou moins long, se perd dans le tissu cellulaire qui recouvre

la surface externe de la sclérolique; on peut rencontrer celle

extrémilé pendant librement en dehors de la sclérolique. La lar-

geur des extrémités anlérieure el postérieure peut s'accroitre

tellement, que tout le cordon présente la forme d'un sablier, el

esl forlement élranglé en son milieu. La sclérolique est ordi-

nairement concave, tant å sa surface anlérieure que postérieure,

au point ou elle esl traversée par le cordon, de sorte qu'elle esl
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plus mince en cct cndroit. Quclquefois, rextrémité antérieure du

cordon est indiquée par un pelit enfoncement plat ou une pelile

plaque sur la surface interne de la sclérotique, ou par une cou-

leur différente, plus forte ou plus faible, du pigment. II est rare

qu'å l'endroit dont il s'agil on puisse distinguer un enfoncemenl

sur la surface externe de la sclérotique; Tenfoncement est parfois

peluché ou inégal, tandis que la surface environnante est unie.

Avec un grossissement plus fort, on voit que le cordon est

finement strié dans le sens de sa longueur, el compose de fibres

qui se croisent avec celles de la sclérotique. Les fibres sonl

tres fines et molles, décrivent de legeres sinuosilés ou sonl réu-

nies en faisceaux, el soiit recouvertes dun assez grand nombre

de petits noyaux anguleax; elles sorit bien faciles å dislinguer des

fibres plus épnisscs et plus raides de la sclérotique. Elles rcpo-

senl dans une masse liomogéiie et compacte, blanc-grisåtre, sans

raailles comme dans la sclérotique, et sonl tres difficiics å separer

les unes des aulres.

Le Funiruliis scleroticae est constant; j'ai examiné 50—60

yeux humains d'adultes et d'onfanls, el il n'a jamais fait défaul.

II faut choisir de préférence des yeux a sclérotique épaisse, et ii

est bon de les durcir dans l'acide chromiqiie élendu d'eau, parce

qu'il est alors plus facile d'y pratiquer des coupes minces. Par

suite de la marche souvent ohlique ou ondulée du cordon, il

arrive fréquemmenl qu'on ne réussit pas a le découvrir tout enlier

å l'aide d'une seule coupe, mais qu'il en reste une partie couverle

par les fibres de la sclérotique, entre lesquelles il semble se

perdre.

Le Funiculus scleroticae ne peut étre confondu avec aucune

autre formalion dans la sclérotique, notammenl pas avec les vais-

seaux et les nerfs qui la traversent. Les ouvertures qui leur

livrenl passage apparaissent en coupe transversale comme des

trous ronds ou ovales, et elles sonl recouvertes sur leur face

interne de fibres sinueuses de tissu cellulaire; elles n'interrompent

pas la marche des fibres de la sclérotique, mais sonl seulemenl

percées au milieu d'elles, el ne laissent passer que des vaisseaux

et des nerfs. On n'y trouve jamais de cordon solide semblable

au Funiculus.

Bien que le Funiculus scleroticae ne manque jamais, il pré-

sente cependanl, méme dans les yeux du méme sujet, des varia-

tions de forme, de grosseur et de marche. Nous avons déjå
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moiilioiiiir pids liatil la fortne cri sahlifr. II se dirigp taiilol

horizoiilalt'iiu'iit en avant, tanlot plus obliquement, ou décril un S

OU un arc convexe. II pcut se hifutquer pres de la surface

interne de la sclérolique. Dans quclques cas Ires rares, on trniive

2 OU 3 Gordons plus mificcs, ou comme des cordons rudinien-

laires a colc ou au-dessus el au-dessoiis du cordon normal. Au

lieu d'un cordon solide, j'ai renconlré une fois un groupe de fibres

en forme de lourbillon, qui semblaient provenir de 2 ou 3 cor-

dons irréguliers. Enfin, on peut méme cbez les adulles trouver

l'indicalion d'une formalion de vaisseaux dans l'inlérieur du Funi-

culus.

Le Funiculus a en effet été perméable h l'origine et a con-

tenu un ou deux vaisseaux. F^a preuve, c'est que d'abord, dans

quelqiies ycux d'adulles, j'ai, sur des seclions tres minces du

Funiculus, pu voir a la iumiére transmise les restes d'un vaisseau,

qui était reconnaissable au double conlour de ses parois et å

une slriure transversale serrée tres fine, mais le vaisseau lui-

méme élait ferme. Ensuile, on peut, égaiement chez les adultes,

outre le Funiculus, constaler rexisfence de 2 ou 3 vrais vais-

seaux å la surface externe de la sclérolique, oii peut aussi en

méme lemps se trouver une fenle, qui cependant n'y pénétre

pas plus profondément. De plus, dans des ycux d'enfants nou-

veau-nés, j'ai souvent pu voir une ouverture aux exlrémilés du

Funiculus, qui élait d'ailleurs ferme, el on peut égaiement,

comme chcz les adultes, y rencontrer des vaisseaux ouverts å

colé du Funiculus ferme. Enfin, dans queiques yeux de nou-

veau-nés, j'ai Irouvé tout le canal ouvert et revélu de fibres de

tissu cellulaire, comme c'est le cas [)Our d'autres ouvertures qui

livrent passage å des vaisseaux et å des nerfs dans la sclérolique.

D'ailleurs, le Funiculus, chez les nouveau-nés, se comporte en

general comme chez les adulles; seulement, il est parfois plus

difficile a observer, lorsque la sclérolique est plus mince dans son

enserflble. Toules ces differences chez les nouveau-nés et, en

parlie aussi, chez les adulles, doivenl étre rapporlées a un point

d'ariél différent dans le développement du Funiculus, dont la

cavité primitive se ferme plus tot ou plus tard, mais en general

est déjå fermée å la naissance.

On peut aussi trouver des traces de la fente de l'æil dans

les autres parties de la sclérolique qui avoisinent le Funiculus.

Nous avons déjå dit plus haut que la surface interne de la



12

sclcrotique, cliez les adultes, peut, juste derriére la Fovea, presenter

line legere concavilé, et que l'exlrémilé poslérieure du Funiculusj

dans quelques cas rares, est aussi indiquée par une depression

sur la surface externe de la sclérotique. Ces caracteres sont

encore plus fortement prononcés dans les yeux des nouveau-nés.

Non-seulement on y renconlre des depressions sembiables, mais

toule l'élendue depuis i'entrée du nerf optique et, horizontalemenl

en dehors, au-dela de I'entrée du Funiculus, peut étre marquée

par un sillon, tant sur la surface interne de la sclérotique que

sur sa surface externe, et la sclérotique peut étre sensiblement

plus mince dans toute rétenduc d'abord occupée par la fenle de

Tæil, ce qui n'est pas le cas dans les yeux des adultes. Dans

le Coloboma oculi, j'ai montre que la Protuberantia scleroticalis

tres saillante qui, sur la surface interne de la sclérotique, appa-

ratt comme une profonde fosse ovale, et la minceur de celle mem-

brane en ce point, sont une suite d'un arret dans la fermeture

de la fenle de l'æil (tjber den fætalen Zustand des Auges bei der

Form des Coloboma; das Auge 1852, p. 99, PI. Hl, Fi^. 23).

La choroide, qui est fixée å l'exlrémilé inlérieure du Funi-

culus, ne présente dans sa substance méme guére de trace de

formation de cicatrice ou de raphé; en general, elle est un peu

plus épaisse dans la direclion de la Macula, tant chez les adultes

que chez les nouveau-nés. Par contre, on peut souvent constaler

des traces d'un raphé dans la distribution des vaisseaux.

Comme l'exlrémilé antérieure du Funiculus est élroitement

unie å la choroide, il est vraisemblable qu'avant la naissance un

ou deux vaisseaux ont, en ce point, passé de la sclérotique dans

la choroide, point ou ceile-ci, selon toule probabilité, a aussi été

fendue, et vu l'élroile adhérence de la choroide å la Fovea cæca,

il est méme probable que le vaisseau a pénélré complélement

dans la conlinualion de la fenle dans la Fovea cæca, et peut-étre

plus loin dans le corps vitré.

Chez les singes, j'ai seulement eu l'ocoasion d'examinér les

yeux de Irois individus, savoir un Cercopithecus fuliginosus, un

Macacus cynomolgus et un Macacus nemeslrinus. J'ai trouvé

chez tous des traces distincles de la fenle de la sclérotique, car,

dans une étendue de 4— 5 Mm., horizontalemenl en dehors du

nerf oplique, sur la surface interne ou externe de la scléro-

tique, ou sur les deux, il y avait un sillon ou la sclérotique était

plus mince et transparente lorsqu'on la tenait devant la lumiére.
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A rextrémilé extérieure ilu silloii oii iin pcii ii c6(é, se troiiv.iil

l'ouverlurc d'un asscz gros vaisscau, qui Iraversail trfes oblique-

menl la sclérotique, de sorte qtie son ouverture, a la surfacc

externe de la scicrotique, élail I— 1,5 Mm. |)lus prfes de nerf op-

lique que l'ouverture a la surface interne; il pouvail y avoir dans

le sillon ou a c6lé plusieurs vaisscaux plus petits, l.cs vaisseaux

étaient ouverts et remplis de sang coagulé, et par suite le grand

vaisseau n'était pas encore Iransformé en cordon solide.

(Ré«. du BuU. de l'Acad. R(ty. Dan. des Scienc. et des Lettr. p. 1876.)



14

Nouvelle méthode de differentiation a indice quelconque

par

M F. Bachwaldt,

Capitaine d'étit-major.

Ciii renvoyant aux formules, aux demonstrations et aux exemples

du mémoire danois, jc me bornerai, dans ce resumé, å donner un

court exposé de ma nouvelle méthode de differentiation å indice

quelconque, et nolamment de ses resultats et de ses applicalions.

i. Priucipes géiiéraui de la niothode.

Préface. Les difficullés que présente la méthode de diffe-

rentiation å indice quelconque de M. Liouville, méthode qui est

basée sur la formule

d"' e"^

Oli Tindice de differentiation m peut otre un norabre quelconque,

resident principalement dans le développement en serie conver-

gente, suivant les puissances de e"^. d'uiie fonction /(x), lequel

est en general tres laborieux et quelquefois méme impossible,

d"* f(x)
dans la possibilité que —r ait une infinité de valeurs, et dans

la determination de la «fonclion complémentaire«
,

qui est de la

forme C^^ C-^^x -\- C^x- -\- , mais dans laquelle les coeffi-

cients Cq , Cj , C.^ .... ont généralement des valeurs infinies.

M. le professeur kelland a bien donné plus tard , å l'aide d'une

o'^x"
pareille fonction compiémentaire, une formule pour ^ ^

, et pris

cette formule pour point de départ d'une extension de la méthode

de M. IJouville; mais veut-on demander a la méthode — ce qui
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inconleslablemenl est le plus pralique et le plus simple — que

d'" fix)
ses lormules pour —r ne duivent pas rerilermer des termes

de la fonction complémenlaire, l;i formule fondaraentale de M.

Liouville ne peut alors s'acrttrder avec celle de M. Kelland pour

<?"' x" d"* i"
~~ . car celle-ci, pour n = 0. 1. 2. 3 . . . . dontie — == O
dx'" dx'"

Jim t,ox
O'" e"

JX'"
et, par consequent aussi. -

La mélhode que nous allons exposer conduit a des formules

d"'f{x)
simples pour . et résoul d'une maniére facile et compléte

tous les prolilémes qui, en general, peuvent étre résolus par

differentiation å indice quelconque.

§ 1. Une petite leltre latine avec un accent au -dessus

{a\ b'. c' . . . .), designe partout dans ce méiuoire un nombre

enlier posilif (ou 0). et une pelite lettre grecque (a, y9, ^ . . . .),

une quatitité positive (ou 0), plus petite que l'unité.

La fonction «a», définie par

,.a.. = a (a— 1) (a— 2) ....(— a) (1)

,
" a»

est infinie ou indeterrairiée. mais donne pour les expres-
»a -{- k'o

sions times representees dans (2j. La grandeur == a' (a'— 1)
mO"

....2-1 est aussi désignée par [a'].

La fonction y{a) est délinie en partie par la relation ^(a) =
(a— i)-j'ia — i), ou, suivant (2), par la formule (3), en partie,

pour les Valeurs reelles de a. par la formule (4). Comme -^(l) =
Fil) -= 1. on aura -^(0). ^(-1), r'— 2). r(—«')7

.. r(— a'j= + 00 . tandis que a la valeur finie indiquee dans la—
r(—b')

formule (a). Pour des valeurs reelles de a. la figure montre

^(a) comme l'ordonnée dans un systéme de coordonnées rectan-

gulaires a et yia).

Lorsque a est imaginaire = h -^ c V— 1, ^(a), si fc<;0,

peut d'abord å Taide de la formule (3) , élre exprimée par

^Ifc' -|- /ij -|- c]/— 1), qu'on déterraine ensuite au raoyen de la tor-

mule (1)' qui est une f(»rrae plus générale de (4).
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§ 2. Les formules (2) et (3), si oii leur upplique la diffe-

rentiation orciinaire a indice enlier positiT ou négatif, donncnt

l'équation (6), qui est une forme speciale de

= (7 LI L x"~"' (5)
dx'" ^ ( 1 + n — wj)

^ '

formule que nous prendrons pour base de la differentiation å

indice quelconque (reel ou imaginaire).

dP d'"-P Cx" d'" Cx"
Comme elle donne — • = , lordre de dif-

dx" dx"'-" dx«

férenliation est indifferent; mais, puisque y(— a'} = + co et

est fini, elle ne sera pas directement applicable dans le

cas oii n = — {i-\-n'). en raéme temps que m^ s'— n'.

§ 3. Toute differentiation a indice m, exécutée

d'aprés la formule (5) ou une de celles déduites de (5)

dont il sera question plus loin, doit toujours élre

complétée avec une fon etion arbitraire ip(m.x)^ qui

disparait par une differentiation å indice — m. Nous

d'^f(x)
appellerons celte fonclion arbitraire le ncompiémentD de •

dx"*

{d"'f{x)\
Done, SI Ion designe par { } ula fonclion complete

dérivée de f(x\ par differentiation a indice m par rapport a x«,

d'"f(x)
et par la «fonction incompletedérivee de f(x)...<i.

]d'"f(x)\ _
1 dx« j

d"* f(x)" +^(m, X) (A)
dx

d"'f{x) ,

etant donné par (5) ou par d'autres formules deduiles
dx

de (5), tandis que le complément ^(m, x) est arbitraire et de la"

forme

^(W, X) = X-'"-' 2" Cr'X-^' (B)
/'=0

Dans beaucoup d'applications (voir art. 1, 2, 3, 4), on aura

^(iw'-f ^, x) = et ^(— m'— /7., x) ==a;'«'+^-'(Co + Cia;-' . . .-h

C«/_i a;~ <"•'"!)
; mais, en general, le complément ^(ni,x)

pourra étre complétement déterminé par des con ditions
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donnees. qui devroni elre satisfailes par } }
pour

'

( dx'"
)

certnines valeurs de m et de x.

§ 4. II nous sera maintenant facile d'établir une formule

répondant a (5) pour le cas oh (o) ti'cst pas direclement appli-

cable, a savoir lorsque n = — (I -\-n') et m ^ s' — n'; car si

Ton différenlie x-(^+''') = lim.
I

(a;
-('+«') + ^ + a^^- (!+»')-£) d'aprés

(5), el qu'on élimine les termes qui, siiivaiit (B). seronl de la

forme ^'(m,a;), on aura la formule (5)'. Les formules Irés simples

(5) et (5)' nous permellent de differentier une fonctiori quelconque

§ o. D'aprés les formules (6) et (7), dans lesquelles a ne

(/'"fix)
peut étre infini, peut aussi étre calculé par une inlégrale

dx'"

définie; mais , tandis que les formules (5) et (5)' ne peuvent

donner des termes de la forme ^(m, a;), ce sera généralement le

cas pour les formules (6) et (7). II y a cependant beaucoup de

cas 011 (6) et (7) donneront exastement le méme resultat que (5)

OU (5)'. Si, par ex., un développement de f(x) en serie suivant

d'"f(x)
, ,, ,

des puissances de x donne lirnes f (s) = O, , calcule a

Paide de (6)' ou de (7)', ne renfermera pas de termes de la

forme <p(m, x).

§ 6. La formule (8) donne le développement en serie de

d"*/" {x) f (x)
. La serie sera convereente lorsque m = in', ou

lorsque f^ (x) pourra étre développée en serie daprés la formule

de Maclaurin, ou que lim^af^{s)f2(e) == 0.

La relation (n) déduite de (8) et de (5) est de rigueur, soit

qu'on ait m = m' ^ ou p = p' , ou n-j-p> — 1.

§ 7. A l'aide de la formule (9), qui ne renferme pas de

d"'f(x)
termes de la forme y';(m, x), on oblienl exprime en f(x),

f'(x), /""(æ), .... La serie est convergente lorsque hm^sf(£) = 0.

La rotation {p) est déduite des formules (9) et (o).
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d"'f{x)
S 8. La comparaison des différentes expressinns de —

dx'"

peut donner des resultats intéressanls, par ex. en ce qui concerne

la sommation des series, en supposanl que les formules employées

n'introduisent pas des termes de la forme <p{m^x). C'est ainsi que

d'expressioiis différentes de telles formules on a tiré les relations

(n) el (p), et la, relation (r) se tire de la méme maniére des deux

d"*f{x)
expressions (</) et (7') de

,
qu'on obtient a l'aide des for-

mules (9) et (o).

En différentiant x"'lx ==^ lim. — d'aprés la formule

(5), on obtient la formule tres importante (10), qui, en quelque

sorte, supplée les formules (o) et (5)', et donne une expression

d"' x" Ix
tres simple pour . Si, dans la formule (8), on pose f^ix)

d'" æ" Ix= Ix et f^ix) = X" ^ on aura la formule (10)', qui donne —7"^"

exprimé en une serie qui sera convergenle lorsque m ^= m' ou

d"' x^lxn> — 1. De ces deux expressions de , on tire alors^
dx'"

'

facilement les formules (3)', (11) el (12) qui sont importantes

d y (o)
pour la fonction r' {a) ==

, de méme que les formules (t)

+ m'
'^^

d— x^ ix
pour ; . et, relativemenl å la sommation des series, les

dx
relations (u), {v) et (v)'.

§ 9. II comprend des recherches plus détaillées sur la nature

et la determination du complément. Lorsqu'une fonction f(x) est

différentiée successivement aux indices mj , m^ , • • • »»,', '• faut

å chacune de ces difTérentiations successives ajouter les complé-

ments ^j(mi,a;), ^2 ('"2 5 ^) • • • • S^<'('"«'i ^) • Quoique le pre-

mier de ces complémenls puisse avoir une aulre signification , et

étrc arbitraire dans un aulre sens que les suivants, tous ces

complémenls pourront cependant élre détcrminés par des condi-

tions de la méme nature, comme, par ex., en posant que

I }, pour certaines valeurs de m et de x. doil satisfaire a

I dx'" y ^ '

des conditions données (prendre des valeurs données). Dans la

plupart des problémes qui se présenlent, on aura a determiner
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id"'f{a-)] , ,

f(x) d'aprcs < -} =-- l''(x) ou
,

plus gétiéralement, d apres
( dx'" )

^/d"'^f{x) d"'^f{x) \ n • . - r AfT'hl 1 , ....a; -= O, qui est unc cquation diffe-

V dx"" dx'"^
7

y
1 1

renlielle d'iiii ordre quelcoiique.

§ 10- En gétiéral, oii a

d"'/"(x4-a) _ d"'fix-\-a)

dj^'
~~'

dix-taj"'

mais, lors(|ue le développement en serie de f(x-\-a) suivanl des

puissances de (x -\- a), renferme des exposanls qui sont des nom-

hrcs enliers posilifs ou négalifs (ou 0), ——^ differera de

d'" fix -\- a)
- i)ar des termes de la forme d>{m.x]^ ou de la forme
dix-^aj'" yy^ ^ >^

(f>(m, x-\-a).

§ 11. Pour justifier par un exemple la possibilité de l'inlé-

gration, menlionnée dans le § 9, d'équations différenlielles d'un

ordre quelconque, j'ai intégré l'équalion

—^ 4- ax" V = O
dx"'

»'=00

a l'aide de la formule (5), en posant y = x'> 2" Ai-x''''. Lorsque
(•'= o

n—-—m, on aura y = ^CnXi
^ q étant donné par —~-,-t- -f-

a

= 0. Si n^ — »n , l'intégrale complete y sera la somme d'un

nombre infliii d'intégrales particuliéres, dont chacune renferme une

conslante arbilraire, et est représentée par une serie suivant des

puissances de x. Pour passer de la å m = ?«', c'est chose facile.

II. Applicatious de la niétkode.

Introduction. Les principes que nous venons de poser

pour la differentiation å indice quelconque seront, dans ce qui suit,

exposés en parlie sous une forme plus complete, et éclaircis par

une serie d'applications. Nous avons choisi de préférence tous

les exemples traités par M. Liouville, pour montrer que notre
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mélhode pourra élre employée avec avantage pour la solution de

tous les problémes qui peuverit se résoiidre par la méthode de

eet illustre géomelre. Les exemples sont en partie présentés

sous une forme plus générale, et résolus d'une maniére plus

simple et plus compléte. On a partout eu égard aux condilions

qui rendent possible une solution du probléme, et a la determi-

nation du complément.

Les notations inlroduiles au § 1 sont conservées.

Art. 1. Comme la differentiation å indice — (m'+^), indi-

quée dans la formule (6) du § 5, peut renfermer des termes du

complément ^(— (m' -4-;y.), x), tandis qu'une differentiation d'aprés

les formules (o), (5)', (9), (10) et, conditionnellement, (S) ne peut

araener de pareils termes, nous la designerens partout dans ce

qui suit par \ /"(j;)da-'«'+''^- au lieu de \ fi.r)dx'"'+^'= i

comme constituarit une differentiation d'une espece å part. L'équa-

tion (6) sera remplacée par l'équalion ((6j), qui contient la déflni-

tion de cetle espece de differentiation.

En souraettant a une recherche plus approfondie les formes

des fonctions f el F dans l'équation

»(m)

I
f(x)dx'" = ^\(x— ty"-^f(t)dt = -7-t''(^)^ (m>0),

on trouve comme condition absolue

et que, lorsque F(x) renferme des termes de la forme

é(— m, a; — a) qui s'é va n o u is sen t pour a: = a, f(x) con-

tiendra des termes correspondants de la forme <^'{rn,x-a)<,

s'évanouissant également pour x = a. Les équations {/9)

et (y9)' en sont des exemples. Mais si F{x) ne renferrae pas

de termes de la forme </;{— m, x— a) qui s'évanouissent

pour x = a^ f{x) ne contiendra aucun terme de la forme

<p{m, X— a).

Comme ((6)) remplace (6), de méme ((7)) remplace (7) dans

les formules suivantes. Lorsque f^^'Ha) = O, on peut aussi se

servir de ((7))".



21

Art. 2. Determination de la fo notion f de l'équa-

t ion

dans laquellc ni>0, a n'csl pas in fin i et F est iine

fo n c t i o n co n n ue.

I.a condition {y) doit étre satisfaite. On peut don-

ner a réqii;ilion la forme I, oii ^'X^
— a) renferme tous les

termes de F(^) qui, ayant la forme (p{— m , q— o) =
{$— a)'"

~
' 2"/*^' (c — c)~'^' t s'évanouissent pour ^=a. La

d'" F (x)
fonclion f{x) est alors donnee par II, ou la differentiation

dx'"

d>"G(x) ^ . ^ , . ^=. doit etre faite de maniere a eviter des termes de la

dx'"

forme ^(m,a:), par conséqiient d'aprés les formules (5), (o)', (9) et

(10), ou, conditionnellement , d'aprés (7)' et (8). Le complément

^(m, X— a) est alors déterminé par la derniére équation II, En

general, W{x — a) = 0^ et, dans ce cas, on a aussi ^(m, x—a)

= 0. Dans le cas contraire, T{v — a) pourra étre rapporté a

l'une ou l'autre des formes contenues, avec les valeurs correspon-

dantes du complément ^(m,a;), dans les formules II a et II b. Si

F{x) est doriné directement comme une fonction de {x— «) , il

laudra difTérentier par rapport å (æ — a) , comme on a générale-

/ • ^ .r.s d'"F{x) d'"F(x)
ment (voir § 10) -^ = — ^.

^ ^ ^ dx'" d{x— ay"

Lorsque i a la forme tres ordinaire I', on doit, d'aprés la

condition (^), avoir Mr' > '« — I5 qr'>>n — I et p^- > O. La

fonction f(x) sera alors complétement déterminée par II'. Ex. 1,

2, 3.

Art. 3 «fc 4. Lorsque le signe \ designe une inlégrale définie

renfermant une fonclion inconnue ^ qui doit étre déterminée par

Téquation

dans laquelle H est une fonction connue, il faut, en substituant

a $ une nouvelle variable ^ dépendante de f , chercher å meltre (

r»c r»('«)

sous la forme\{^—z)"'-^f(z)dz = rWNAOdC"? oi»mesl>0,

a non infini et f une fonction renfermant la fonction inconnue w.
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Les formules (A) — (G) de Tart. 4 renfermeiit des exemples de

difTérenles formes de \ qui se laissenl ainsi transformer en

S(/«)

fiQdC'"' Pour chacune de ces formules, on a indiqué la sub-

slilulion qui a été employée, laquelle, égaiement appliquée å la

fonclion conriue H{$)^ la cliange en une fonclion connue F(Q.

Le probléme est alors ramené a laforme y{m)\f{Qd^"'--F{C)^

i \d"'F(n)
qui donne f{^) = < ^

—

-\
^ la differentiation et la deter-

mination du complément ^(»n, C— «) s'oxécutant, la condition (y)

une fois remplie, d'apres les régles données dans l'Art. 2. (Voir

l'exemple dans l'Art. 3 et les exemples 1. 2, 4 el 5 dans TArt. "é).

Si, au licu de
^
= W (O , on a l'équalion /i (\p ^g' •••• ^)

= O, dans laquelle les inlégrales définies \p ^2 ' ' ' ' •'enferment

toutes la méme fonction inconnue (f , la maniére de proceder sera

dans les trails principaux la méme (voir Ex. 3 dans l'Art. 4).

Art. 5. Eq nations di ffé r e n ti e 1 1 es linéaires d'un

ordrequelconque.
L'équation differentielle importante pour les applications

d'"y

Jx"'
-^ ax"y III

qui, par la raéthode exposée au § 11, est completement intégrée

dans III', est d'abord dans eet article soumise å un examen plus

détaillé. Les différents cas remarquables sont représentés, pour

n =^ — 2»i!, dans les équations (C) et (s) avec l'inlégrale parti-

culiére (e)', et, pour m = in' el n = — 2m', dans Téqualion (;y),

avec son inlégrale compléte (/j)', égaiement connue par une autre

voie. Lorsque {iii-\-n)=p'^ III' ne donnera une intégrale com-

pléte que pour m = m' et jj'^m'; mais, par une extension de

la mélhode d'intégration employée au § 11 5 en prenant, outre la

formule (5), égaiement la formule (10), on obtient facilement un

nombre d'intégrales particuliéres double de celui que donne III'

pour (m + H) =/>'. Les resultats en sont exposés dans les équa-

tions llla et lll'a, ou, pour m = m' et p' <. m'— 1, dans les

équations llla et IH"a. Lorsque m^=2p' et n = — p', on ob-

tient léquation Illb avec son intégrale compléte lll'b.
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Une équation difTérentielle linéaire de la forme IV poiirra en

general s'intégrer de la méme manicre quo III, par conséquent

en employant la formule (o) dans la subslitiilion

i' = 00

y ^ {x+ cy 2' Ai.{x-\-cy'p
i' =

notamment si les termes de l'équation peuvenl se diviser en 2

groupes , de facon que (n,- — m,') soit constant dans chaque

groupe isolémenl (voir Ex. 2).

Lorsqiie IV prcnd la forme plus speciale V, on a rintégrale

compléte tres simple V, qui est une generalisation du resultat

connu pour »i,- = r/i',- L'intégrale V est en méme temps une

forme plus générale de Tintégrale III", qui est employée dans

i'exemple 1.

L'exemple 2 montre la marche systématique, mentionnée plus

haul, que j'ai suivie dans Tintégration des équations de la forme IV.

Cet exemple a été traité d'une autre maniers par M. Liouville;

mais le resultat auquel il est arrivé ne s'accorde pas avec ceiui

que j'ai trouvé, et je fais voir qu'i! est inexart.

Art. 6. M. Liouville a traité l'équation differentielle du 2^

ordre VI par sa méthode de differentiation a indice quelconque:

mais sa fonction complémentaire, dans des applications analogues,

conduit facilement a des erreurs, qui sont indiquées dans une

remarque å la fin de cet article.

Par la differentiation de VI, suivant la formule (8) du § 6,

on trouve i'intégrale IX, ou m a une des valeurs mentionnées

dans VII, tandis que z est déterminé par VIII. On déterraine

les constantes arbitraires Cr> en les introduisant dans VI, Lorsque

les valeurs de z répondant a m^ et å m^ sont désignées par z^

et 22, l'intégrale peut aussi étre représentée par IX', si, comme

dans I exemple 1, — est de la forme éJ— rn,

—

l.x), ou

d— "•'— iz,

^—Hl 5
^^ ''' forme <^'^{— »»2 — 1 5 3;) . Cependant, on n'ob-

tient souvent qu'une intégrale particuiiére. Des équations qui

peuvent prendre la forme VI, nous signalerons Via, VI b et VI c.

Lorsque les constantes a et 6 sont nulles en méme temps,

VI peut prendre la forme \, q^i est intégrée dans XIII, z y

étant déterminé par XI et XII. On déterraine ensuite les con-

stantes Cr' de méme que /jfj et l{^ en les introduisant dans X.
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En general, XIi[ ne donne qu'une intégrale particuliére, mais

dont, par la méthode connue, on peut former l'intégrale conopiete.

Ainsi si, dans l'équation X, le coté droit F(a;) = O, on trouve

l'intégrale particuliére XIII', qui, å Paide d'une des formules

r\\ (G) de l'art. 4, peut étre ramenée å la forme d'une intégrale

définie. C'est ce qui est éclairci dans Texeraple 2, oå l'équation

differentielle (/) a, suivant XIII', l'intégrale particuliére (^)', qui,

par la formule (G), peut étre transformée en intégrale définie (X)"-

D'ailleurs (/I) est une forme speciale, non-seulement de X, mais

aussi de l'équation lllb, Art. 5, de sorte que son intégrale cora-

pléte s'obtient de Ill'b, en y faisant p' = s et a = — i.

Art. 7. Il renferme des considérations générales sur la na-

ture des problémes qui exigent l'emploi d'une differentiation a

indice quelconque.

Les régles å suivre dans la differentiation å indice

quelconque par rapport å plusieurs variables x^^ x^-,

x^ sont traitées å la fin de l'article.

(Rés. du Bnll. de l'Acad. Roy. Dan. d. Scienc. et d. Lettr. p. 1876.)
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Resumé du Journal meteorologique du celebre Astronome Tycho
Brahe, tenu å Uraniborg, ile de Hveen, pendant les années

1582-1597

par M. P. la Cour.

(Extrait d'un Resumé en danois qui accompagne ie Journal météorologique

de Tycho Brahe, Copenhague 1876, et que M. C. Holten a communiqué

å l'Académie R. des sciences dans sa seance du 14 Janvier 1876, au nom

du Comité météorologique de l'Académie.)

Ce journal, dont le manuscrit original se trouve å la Bibliothéque

I. R. de Vienne sous le n° 10718, a été signalé par M. Friis et publié

par l'Académie Royale Danoise des Sciences. Il se recoinmande

non moins k cause de sa grande ancienneté que par le témoignage

qu'il nous fournit de l'activité multiple déployée par le grand astro-

nome, et, å ce double titre, il mérite qu'on le soumette å un

examen approfondi pour vérifier si les elements météorologiques,

aprés environ 3 siedes écoulés, ont ou n'ont pas varié.

Comme on pouvait s'y attendre, les conditions qu'on exige

aujourd'hui d'un journal de météorologie, å savoir la separation

des divers elements, l'emploi d'écbelles et d'instruments déterminés

et la régularité des heures des observations, ne sont pas remplies

dans le journal de Tycho Brahe, et, par suite, il a été nécessaire

de proceder d'abord å un travail préliminaire pour dasser chacune

de ses observations et en fixer la valeur. On se trouve ici dans

la méme situation qu'un météorologiste qui, sans instruments, devrait

apprécier les divers elements, l'état du ciel, la direction et la force

du vent, etc. En effet, on a comme lui des rubriques å remplir

et des échelles d'aprés lesquelles on doit exprimer son jugement;

mais tandis qu'il juge d'aprés les impressions que les phénoménes

font sur ses sens, il faut juger ici d'aprés les phrases du journal,

Les indications en sont quelquefois certaines, par ex. quand il

s'agit de la direction du vent, de la pluie, de la gelée, des aurores

boréales, etc; mais quelquefois aussi elles sont assez vagues, par
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ex. quand elles se rapporten! å la force du vent. Il n'en faut

pas moins émettre un jugement qui s'accorde avec les expressions

employées dans le journal, afin de pouvoir en déchifFrer les phrases

et inscrire les resultats en termes précis dans un registre ad hoc.

J'ai procédé å eet enregistrement avant de calculer les valeurs

moyennes, et, dans les calculs ultérieurs, j'ai laissé le registre lui-

méme absolumeut intact, n'y changeant pas un seul chiffre pour

cause d'anomalies dans les valeurs définitives, méme si ce chiffre

était base sur une phrase douteuse pouvant s'interpréter aussi bien

dans un sens que dans l'autre. De cette fa^on, on peut, je crois,

étre sur que les resultats ne présentent rien d'arbitraire , et, d'un

autre coté, il est å présumer que des erreurs de jugement, si

elles ne sont qu'accidentelles , n'influeront pas d'une maniére sen-

sible sur les valeurs moyennes, les seules dont il soit question dans

ce resumé.

Mon registre était pour chaque jour divisé en 4 rubriques,

chacune de 6 heures, dans lesquelles j'ai distribué toutes les obser-

vations du journal. Les jours, dans ce dernier, sont datés d'aprés

le calendrier julien (en danois: "gi. Stiiln), qui, å cette époque,

était en retard de 10 jours sur le calendrier grégorien (en danois:

«Ny Still"). Quelques-uns des tableaux , dans la notice danoise,

se rapportent au calendrier julien ; mais partout ou l'on a établi

une comparaison avec les observations modernes, et, en general,

dans tout le present resumé, les resultats sont rapportés au calen-

drier grégorien.

Comme points de comparaison , on trouvera citées dans les

pages suivantes diverses series d'observations modernes tirées des

ouvrages suivants:

•I Tables météorologiques de l'Académie Royale Danoise des

Sciences« C.Holten, 1871; Mémoire de M.Holten, publié dans les

••Oversigt over det Kongl. Danske Videnskabernes Selskabs For-

handlingem, livraisons de Février 1864, de Novembre 1864 et de

Février 1865; les observations de la Société Royale d'Economie

Agricole (résumées et publiées sous le titre de: "Femaarsberetning

fra det Kgl. Landhusholdningsselskabs meteorologiske Comitee« Paul

la Cour, 1872).
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L'état du ciel.

Pour indiquer l'état du ciel, j'ai employé les 3 signes O ^ •,

qui signifient clair, demi-clair et couvert. Dans le tableau de la

page VI*), j'ai calculc la fraction moyenue du ciel qui est couverte

pendant cbaque jour de l'année. Les moyennes mensuelles exfraites

de ce tableau et rapportées au calendiier grégoricn, sont , avec

celles de 14 stations danoises pendant les années 1861— 1870,

représentées sur la Fig. 1 , ou la courbe pleine correspond aux ob-

servations de Tycho Brahe (1582— 1697).

Cileod. grég.
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Pluie, neige, gréle, brouillards.

L'usage du pluviométre était naturellement inconnu å Hveen,

mais on peut compter le nombre des jonrs pendant lesquels , sui-

vant le journal, il est tombé de Teau sous forme de pluie, de

neige ou de gréle. La fréquence moyenne en a été calculée pour

chaque jour de lannée dans le tableau de la page "VIII (calendrier

Julien). La fréquence moyenne pour chaque mois, rapportée au

calendrier grégorien, est représeutée par une courbe pleine sur la

Fig. 2, tandis que la courbe poinlillée et la courbe formée de

traits correspondent respectivement aux moyennes mensuelles de 14

stations danoises, pendant les années 1861— 1870, et de Copenhague,

durant une periode de 52 ans.

Cilend. pig.
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blance , å savoir un minimum en Mai, une augmentation jusqu'en

Aout et un faible minimum en Septembre. Par contre, le nombre

des jours pendant lesquels il est tombé de l'eau dans les mois d'hiver

et notamment en Février, est tres petit dans la serie de Hveen.

Il semble que les indications relatives å Tété ne sont pas

aussi défectueuses que celles de l'hiver; cela résulte aussi de plu-

sieurs circonstauces que uous mentionnerons plus loin, et la raison

en est peut-étre que l'observateur était plus souvent de boisen été

et pouvait par suite mieux observer le temps. ø

Fréquence des jours de pluie.

CalMd. grég.

Hveen. . .

14 stations

Hm. Un. Mtn. Irril. lai. Jnio. Jaillet. lott Seytbr. Octbr. ' loibr i Déebr.

0,181

,329

0,086j 0,123

,339 I
,242

0,204,0,207 0',35Jt

,326 ,318 ,376

0,377 0,381

,359 I
,454

0,330

,481

0,339 0,310

,500 ,519

0,233

,373

Fig. 3.

Les nombres relatifs å l'été sont les plus concordants; les 2

courbes présentent du reste plusieurs points de ressemblance, notam-

ment le minimum å la fin de l'hiver et le temps d'arrét dAvril

å Mai.

Fréquence des jours de neige.

Calefld. grég.
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Fig. 4.

• La marche annuelle est tres concordante dans les 2 series.

Cependant le nombre des jours de neige en Février est plus grand

dans l'ancienne que dans la moderne. On trouve un rapport

inverse en ce qui concerne les jours de pluie, et il résulte de plu-

sieurs circonstances dont nous parierons plus loin
,

que le mois de

Février a été relativement froid dans la serie ancienne, mais quant

å savoir si ces conditions météorologiques doivent s'appliquer å

une periode plus étendue que celle de 1582— 1597, il n'est pas

facile de le decider.

Fréquence des jours de gréle.

Le nombre des jours de gréle a été trop petit pour donner

une marche annuelle; on trouve en effet les chiffres suivants:

Calend. grég.
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Fréquence des jours de brouillard.

Cileod. grég.
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Lea tableaux des pages XIII—XVIII donnent le nombre des

rumba de vent pour cbaque jour de lannée (calendrier Julien).

Les moyennes menauelles suivantea sont calculées d'aprés le calen-

drier grégorien:

Préqneiice des vents.

Calend. grég. RE. SO. NO. CilM.

Février . .

Mars . . .

Åvril . . .

Mai ... .

Juin ....
Julllet. . .

Åout . . .

Septembre

Octobre . .

Novembre

Décembre

0,07
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donnée par l'angle, compté du N å l'E, que la résultante fait avec

le méridien, on obtient les nombres de la page XXI. La grandeur

de la résultante, comparée k celle de Copenhague, est représentée

dans la fiffure suivante:

Fig. 7.

La grandeur de la résultante est natureliement maxinmm

dans la serie d'observations la plus longue, parce que dans celle-ci

on se rapproche davantage de la résultante normale; mais les 2

courbes présentent du reste une grande concordance dans les mols

d'été. On remarque: un minimum en Avril, mois pendant lequel

les vents d'Est sont presque aussi fréquents que les vents d'Ouest,

ce qui annule la résultante; un fort maximum en Juillet, lorsque

les vents d'Ouest sont tout å fait dominants; un minimum en Sep-

tembre , les vents soutflant alors plus également de tous les cotés,

et un maximum en Octobre, époque ou les vents de SE et de SO

sont dominants. En hiver, par contre , l'accord est moindre, et la

résultante est surtout tres petite en Février. En examinant les

courbes de Février, Fig. 6, on voit que les vents d'Est (NE, E, SE)

ont, pendant ce mois, été tres fréquents å Hveen de 1582 å 1597.

Ces vents d'Est sont sans doute en relation avec ce que nous

avons dit plus haut du froid et de la neige observés par Tycho

Brabe en Février.
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Force du vent.

Les termee employés dans le journal pour indiquer la force

du vent ne sont paa choisis d'aprés nne dchelle rationnelle , mais

expriment seulement &a facons de parler familiéres rimpression que

la force du vent a faite sur TobservHteur. .le me suis eff'orcé de

les dasser, corame on peut le voir p. XXIII—XXIV. Ils peuvent

se IradMiré^' å peu pres comme il suit en fran^ais:

^ O = calme g' = fort

1, = presque nul g" = tres fort

1 = assez faible s = tempéte

g, = faible s' = forte tempéte

g. = modéré s" = ouragan

'

g est une expression indéterminée qui ne doit pas entrer dans les

calculs.

Les tableaux p. XXV—XXX (calendrier julien) donnent la

force du vent pour chaque jour pendant toute l'année, et celui de

la page XXXI (calendrier grégorien) , les moyennes mensuelles

;

enfin on trouvera indiquée p. XXXII la force moyenne du vent,

tant å Hveen que pour une periode de 62 ans å Copenhague.

Mais comme je crois qu'on ne peut attribuer å ces nombres une

grande valeur, bien que j'aie dépouillé les observations avec le

plus grand soin
,

je ne les discuterai pas dans ce resumé. J'en

dirai autant des tempétes et me bornerai å renyoyer au tableau

de la page XXXIII, qui donne la fréquence des tempétes pour

chaque mois pendant la periode 1582—1597, et å celui de la

page XXXIV, qui a été calculé par M. Hoflfmeyer, directeur de

rinstitut météorologique de Copenhague, d'aprés les observations

faites au phare de Hammershus, å Bornholm, pendant les années

1854—1865 et en 1871.

Chaleur.

Les observations de Hveen ayant été faites sans thermométre,

on ne pouvait pas s'attendre å tirer quelque profit des indications

relatives å la temperature, et les tableaux p. XXXV et XXXVI

des jours de chaleur et de froid offrent aussi peu d'intérét. Mais
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Fréquence des jours de gelée.
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il en est autrerocnt des observations concernant la gelée, qui four-

nissent des ri^sultats tres intéressants.

Remarquons d'abord que ces observations ont pu étre faites

avec une exactitude poiir ainsi dire egale k celle que donnent les

instruments
,

parce que l'état de l'eau k l'air libre indique si la

temperature est au-dessus ou au-dessous de zéro, et comme on a

toujours plus de satisfaction å entreprendre des observations qui se

peuvent faire avec exactitude, l'observateur de Hveen les a notées

avec beaucoup de soin, chose dont on trouve aussi de nos jours

un exemple dans la circonstance que la conversation journaliére

roule souvent sur la gelée ou le dégel, le sentiment populaire étant

porte k voir dans la gelée un fait d'une nature plus positive,

tandis qu'il attribue au dégel un caractére plus négatif. Voila

pourquoi les indications du dégel, dans le journal, se rapportent

pour la plupart aux jours qui précédent ou suivent immédiatement

les jours de gelée, de sorte que c'est dans les mois les plus froids

que ces indications (p. XXXVII—XXXVIII) sont les plus nom-

breuses.

Le tableau p. XXXVIII ("Dage med Frost«) donnc le nombre

des jours de gelée d'aprés le calendrier grégorien , et le tableau

p. XXXIX, le rapport entre ce nombre et le nombre total des

jours ou il a été fait des observations. Mais comme ces nombres

ue présentent pas encore une marcbe assez réguliére, j'ai calculé

p. 36 les moyennes pour les pentades, chaque pentade étant désignée

par le jour intermédiaire correspondant. A coté, on trouve des moy-

ennes semblables pour Copenhague, d'aprés les observations faites

pendant 72 ans; mais les deux series ne signifient pas tout k fait la

méme chose, celle de Hveen indiquant le nombre des jours pendant

lesquels il a gelé, et celle de Copenhague, le nombre des jours dont

la temperature moyenne a été au-dessous de zéro. 11 est evident

que plus sont graudes les oscillations diurnes de la tempera-

ture, plus est difFérente aussi la signification des nombres des 2

series, car d'autant plus grand est le nombre des jours pendant

lesquels il peut geler, tandis que la temperature moyenne des 24

heures est cependant au-dessus de zéro. II faut done passer

légérement sur la premiere et la derniére partie des courbes,

comme les oscillations diurnes sont grandes aux temps correspon-
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dants, et considérer principalement la periode comprise entre

le milieu de Décembre et le milieu de Mars. D'aprés ce qoi

précéde, on devrait s'attendre å ce que les nombres de Hveen

fussent plus grands que ceux de Copenhague, ce qui n'est pas le

cas cependant en Décembre ni en Janvier, parce que les oscilla-

tions sont tres petites pendant ces deux mois, de sorte que les

nombres de Hveen ne sauraient étre beaucoup plus grands; å cela

il faut ajouter qu'on a sans doute oublié quelques annotations dans

le journal de Hveen. Les 2 courbes (voir p.36) présentent par contre

un grand nombre de maxima et de minima qui conespondent aux

mémes dates. Mentionnons entre autres un accroissement uniforme

du 14 Décbr. au 3Janv. , date ou les 2 courbes ont un maximum,

puis un minimum le 8 , un maximum le 13 et le 18, leqnel, véri-

fication faite , appartient au 15, un minimum le 23, un maximum

le 28, un minimum le 7 Février , enfin un maximum prolonge qui

s'étend jusqu'å la fin de Février et un minimum le 4 Mars.

Quoiqu'on ne puisse expliquer d'une maniére satisfaisante ces ma-

xima et minima qui sont particuliers å certains jours de J'année,

tous les météorologues sont cependant unanimes å admettre qu'ils

sont dus å de grands mouvements de l'atmosphére, et que certains

etats atmosphériques tendent å se reproduire aux mémes jours de

I'année. En se pla9ant å ce point de vue, on arrive done å con-

stater ce fait tres important pour la météorologie
,

que l'état

general de l'atmosphére, rapporté au méme calendrier,

était le méme il y a pres de 300 ans que de nos jours.

Le tableau p, XLII donne les dates de la présence de glaces

dans le Sund, autour de Hveen, pendant les hivers de 1582— 1597.

Tonnerre.

Le tableau ci-dessous donne pour chaque mois la fréqucuce

moyenne des jours ou il a tonné; sur la Fig, 9, on a en méme

temps représenté les moyennes pour 14 stations danoises de 1861

å 1870.
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Caltod pén.
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Aurores boréales.

Le tableau suivant donne le nombre des nuits ou il y a eu

des aurores boréales. Dans un petit nombre de cas, il ne ressort

paH bien clairement des expressions employées dans le journal si

le phénouiéne observé a été réellement une aurore boréale. Ces

cas ont re^u la valeur */2.

Calgrég.j
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Marche aunuelie des aurores boréales.
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Le premier passage qui se préte a uue pareille déterminatiou

est date du 9 Aout (Cai. jul.) 1583 et ainsi con^u

:

I. yaafiaza .... inter Cygiium et Lyram congregabantur

H. 9^/4.

Le second passage est la contiuuatiou directe de cette phrase:

II. et demuin inter H. 10*/9 et 11 mirifice apud cor Cygni

congrediebantur.

NB. Dans le calcul, j'ai pris Theure 10*'/4.

Le troisiéme passage, date du 22 Avril (Cai. jul.) 1584, est

ainsi con^u

:

UF. om uattenn epthermindnat opkomme (aprés minuit se

levaient) chasinata, som forsammeltis (qui convergeaient) supra verti-

cem circa lucidam Lyræ.

NB. L'heure manque. Je n'ai done pu calculer que la hau-

teur de cette étoile au moment de sa culmination.

Le quatriéme passage, date du 12 Décembre (Cai, jul.) 1585

porte

IV. Cbasmata .... H. 9 ... . ad lucidam caudæ Cygni

congredi videbantur.

Enfin , il y a un cinquiéme passage oii il pourrait peutétre

étre question d'une couronne d'aurore borcale le méme soir que IV;

on y lit en eflPet

:

V. H. 9^/4 apud lucidam Capellæ non procul a vertice

distantem aliquamdiu consistere videbantur;

mais l'emploi du verbe consistere rend déjå douteux qu'ou

ait afFaire a une couionne d'aurore boréale.

Les calculs de la hauteur et de l'azimuth dos 5 lieux indiqués

dans ces passages donnent:

Azimuth. Angle lioraire.

5° 40' E — ()•' 9""

20° 40' O -|- O'' S?"

3'''/4a.m. O'' 0°'

115*^ 40' O -+• S*" 44"'

46° 20' E — 0''56"'

Il est å, remarquer qu'une petite inexactitude dans l'heure

entraine une grande erreur dans la déterminatiou de l'azimuth, et
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qu'il en est de niémc quaud l'indiciition du lieu nest pas tout å

fait exacte , la faible distance zénithale ayant pour conséquence

que i'erreur auginente dans la determination des azimuths. Ceux ci

8ont par suite contradictoires et ne peuvent servir. Mais, d'un

autre coté, la hauteur n'est affectée que tres faiblement par une

erreur dans l'indication du temps, et une inexactitude dans la

determination du lieu n'entraine pas une erreur plus grande dans

la hauteur. Celle-ci peut done raieux servir, et la hauteur de la

culmination dans III ne différera par suite que tres pen de la hau-

teur reelle de la couronne, si Tazimuth de celle-ci tombe seulement

en de^å de limites tant soit peu naturelles. Mais IV ne peut pas du

tout servir, car , dans une position si anormale, il ne saurait évi-

demment étre question d'une veritable couronne d'aurore boréale;

enfin , en ce qui concerne V, nous avons vu que les expressious

employées dans le journal donnent lieu de douter que le lieu de-

signe ait été le centre d'une couronne.

Si Ton s'en tient aux 3 premieres determinations de bauteurs,

elles donnent, avec un accord plus grand qu'on n'erit pu s'y

attendre, respectivement 72° 35', 72° 10' et 72° 30', soit 72" 25'

en moyenne. Si Ion prend aussi la cinquiéme determination, la

moyenne devient 73" 25'. Comme de la fin du XVIe siécle et de

tout le XVIIe on ne posséde que tres peu de mesures de l'iucli-

naison magnétique, et qu'elles présentent un grand désaccord —
de plusieurs degrés — å cause de la difficulté de ces mesures

avec les moyens en usage å cette époque , la hauteur de la cou-

ronne
,

qu'on prenne 72' 25' ou 73" 25', peut certainement étre

considérée comme une determination relativement bonue de Tincli-

naison dans lannée 1584.

^Kes dn Hull. de l'Acad. Roy. Dan. d. tjcienc. et d. Lettr. p. 1876.)
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FONDS DE CARLSBERG.

A

V Acndétnie Boyale Danoise des Sciences et des Lettres.

A mesure que les travaux des bommes de science eririchis-

sent les industriels de connaissances nouvelles, et leur donnent

des notions plus exactes des lois naturelles, on reconnail de

plus en plus la nécessité absolue de ces connaissances et le be-

soin de les étendre, notamment dans les directions speciales qui

interessent parliculiérement les diverses branches d'industrie.

Mais, comme on ne saurait demander ni attendre des savants

attachés aux etablissements d'iiistruction publique, qu'ils s'engagent

dans des recherches sur tous les points que les industriels

désirent voir éclaircis, on a, dans ces derniers temps, commencé

å établir dans plusieurs pajs des laboratoires spéciaux, ou, comme

on les appelle en Allemagne, des « Versuchsstationen«
,

qui ont

pour objet de fournir aux Industries corresporidantes des connais-

sances plus complétes et plus approforidies.

Ces etablissements ont assurément été d'une grande utilité,

également en ce qui concerne l'art du brasseur; mais, en general,

ils laissent cependant beaucoup å désirer. En effet, ils ont

presque tous le défaut que leur existence est incertaine et n'a

qu'un caractére temporaire, ce qui entraine de fréquentes muta-

tions parmi les savants qui y sont attachés, et dont les etudes

et travaux préparatoires sont par suite exposés a rester stériles.

De plus, leur prograrame est le plus souvent beaucoup trop

limité, de sorte qu'ils ne donnent pas l'occasion de développer, et

permettent å peine de conserver Paptitude srientifique générale

qu'exige leur direction, et, réciproquement, ce prograrame cora-

prend quelquefois trop d'autres choses, par ex. un enseignement
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tres élémentaire — comme dans les » Brauschuleri" des Alle-

mnnds — qui ne laisse ni le lemps ni la tranquillité nécessaires

pour les rechcrchcs scientifiqucs proprement diles , sans parier

d'un suppicmetil d'occu|)ali()ns purcmenl induslrielles , lelles que

analyses sur commande, emission de cerliOcats, elc.

Guide par ces considérations, j'ai, comme annexe a ma bras-

serie de Carlsberg, fonde un laboratoire dostiné a des recherches

el a des etudes cliimiques et physiologiques, dans les branches

des scieiices naturelles qui ont surtout de {'importance pour les

operations du mallage, du brassage el de la fermentation, et ayant

pour but non-seulemenl de fournir a la technique de l'art du

brasseur son pain quotidien, mais aussi de donner a ceux qui

cultivent la science l'occasion et les moyens de se perfectionner,

et de devenir des spécialistes dans les directions que les opera-

tions de la brasserie et les phénoménes qu'elles présentent don-

neront lieu de poursuivre.

Pour diriger les travaux de ce laboratoire, j'ai engagé M.

Kjcldahl eomme chimiste, et M. R. Pedersen comme physio-

logiste. II leur sera plus tard donné des aides pour les assister,

soit dans les series d'observations et d'analyses qu'il y aura lieu

d'entreprendre dans l'intérét de la technique, soil dans les travaux

de laboratoire d'un caractére purement scientiQque. Ces aides

pourront ainsi, suivant leurs aptitudes et leur vocation, travailler

a devenir d'habiles praticiens o>i des bommes de science propre-

ment dits.

Par contre, j'ai pensé que le laboratoire ne doil pas étre

une institution pour des éléves.

Mais comme un pareil etablissement, fonde en vue d'étndes

speciales , ne peul prospérer que sil s'appuie sur la science el

est pénélré de la lumiere qui en émane, et que celte lumiére a

été pour moi une source de bonbeur et de bien-étre, j'ai å cæur,

pour acquilter une partie de ma dette, de contribuer également a

l'avancemenl des sciences en general, notamment dans les branches

auxquelles il me semble que TElat n'a pas consacré jusqu'ici, ni

ne pourra peut-étre consacrer a l'avenir lous les moyens néces-

saires.

J'ai par la en vue: des honoraires temporaires å de jeunes

savants que leurs talents et leur vocation rendent parliculiérement

aptes a occuper plus tard des postes de docent; des honoraires

OU un iraitement fixe a des bommes parfaitement préparés pour
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faire des recherches el des publicalions scieiitifiqucs, et qu'il

serail dcsirable de voir se consacrer enliéremenl a ces travaux,

sans en élre délournés par les soins de l'enseigneraent ou d'aulres

occupalions ; dos subvenlions de voyage a des savarils d'une répu-

lation déjå bien élablie qui, dans des excursions coiirles el répé-

tées a l'étranger ou dans des voyages de plus longue durée,

pourronl recueillir des résullats fcconds pour l'érudilion danoise;

enfin des rélributions pour l'avancemenl de différenls travaux

scienlifiques, teis que des recherches et des réponses å des que-

stions qu'il importe de résoudre dans un temps donné. etc.

Avec ce but plus étendu devant les yenx, j'ai, å la date de

ce jour, sous le nom de "Fonds de Carlsbergn, institué un

fonds auquel j'ai donné une hypothéque de 1 million de Couronnes

sur ma propriété de Carlsberg, lequel capital donnera un inlérét

de 5 p % par an, toutefois avec la reserve que eet inlérét ne

sera intégralemenl payé qu'aprés ina niort et celle de ma femme,

et qu'aussi longtemps que Tun de nous vivra , il ne sera servi

qu'une rente annuelle de 2 p %. Jusqu'å nouvel ordre, le fonds

jouira done seulen)ent d'un revenu annuel de 20,000 Cour., et

ce n'est qu'aprés ma mort et celle de ma femme qu'il disposera

de la totalité des intéréts, soit 50,000 Cour.

Mais pour qu'une pareille fondation puisse répondre a sa

destination dans le present et dans l'avenir, il faut lui assurer

å perpétuité une direclion composée de capacités

scienlifiques, et, å eet égard , la pensée se porte nécessaire-

ment sur la Sociélé oij la science danoise a trouvé jusqu'ici et

trouvera certainement toujours ses représentanls les plus distin-

gués, et qui, chez nous, est la seule institution qui soit indé-

pendanle de toute influence étrangére non scientifique
,

je veux

parler de l'Académie Royale Danoise des Sciences et des

Le t tres.

J'ai done l'honneur de m'adresser å eet illustre corps, et le

prie, en désignant quelques-uns de ses membres pour diriger ma

fondation, de vouloir bien en assurer l'existence dans le present

et dans l'avenir, et veiller a ce qu'elle profile toujours a la

science et fasse honneur au Danemark.

Afin que l'Académie puisse se faire une idée plus nette de

la nature de cette fondation et du plan de son activité, j'ai l'hon-

neur de lui remeltre ci-inclus le projet des Statuts du fonds,

lequel a en partie été rédigé d'aprés les conscils de M. AI. les
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professeurs Steenstrup et Barfoed, dont je ne saurais trop

apprécier l'obligeance et Tintérét qu'ils portent a cette affaire.

Dans l'espoir que mon entreprise recevra l'approbation de

l'Académie, et qu'elle prélera a la nouvelle institution Tappui qui

est indispensabie a son existence et å ses progres, je la prie de

vouloir bien agréer

{'assurance de ma considéralion tres distinguée

J. C. Jacobsen^

brasseur.

Carlsberg, le 25 Septembre 1876.

Statuts du fonds de Carlsberg.

§ I. Par acte en date de 25 Septembre 1876', j'ai donné å

ce fonds un capital de I million de Couronnes, garanti

par une hypothéque sur ma propriété de Carlsberg,

comprenant les terrains inscrits sous les n°* 19 c, e, f et g

et 20 c, å Valby, avec les constructions, l'inventaire et

le jardin qui s'y trouvent. Ce capital donnera un intérét

de o p% par an, mais eet intérét ne sera payé inté-

gralement qu'aprés ma mort et celle de ma femme, et

aussi longtemps que l'un de nous vivra, il sera seulement

servi une rente annuelle de 2 p%, soit en tout 20,000

Couronnes.

§ II. Le fonds de Carlsberg a pour but:

A. de continuer et d'étendre les travaux du laboratoire

de cbimie et de physiologie que j'ai fonde en 1875

å Carlsberg, conformément au programme de eet

etablissement (voir § VIII);

B. de contribuer å I'avancement des diverses sciences

naturelles, des mathématiques, de la philosophie, de

i'histoire et de la linguislique, ainsi qu'il est indiqué

plus loin (voir § IX).

§ III. Aussi longtemps que le revenu annuel du fonds ne

s'élévera qu'å 20,000 Cour,, cette somme, déduclion faite
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des frais d'administralion, devra avanl tout étre employée

å couvrir les dépenses du laboratoire. L'excédanl pourra

étre appliqué å B.

§ IV. Lorsqu'apres raa mort et celle de ma femme la rente

entiére du capital deviendra disponible, le revenu du

fonds, déduction faite des frais d'administration , sera

réparti également entre les sections A et B (cfr. § II).

Elles supporteront de méme par moitié les frais d'admini-

stration.

Au cas que Tune des sections A ou B n'ait pas

l'eraploi de tout son revenu annuel, I'excédant sera provi-

soirement mis en reserve pour servir a son usage au

fur et å mesure de ses besoins, ou pour étre appliqué å

des entreprises reconnues nécessaires qui exigeraient un

assez grand capital.

Cependant, s'il devient evident que la reserve de Tune

des sections A ou B restera sans emploi, elle pourra

étre appliquée å l'autre section, si la direction tout entiére

y consent.

§ V. Le fonds est administré par une direction composée de

5 membres élus par l'Académie Royale Danoise des

Sciences el des Lettres, et pris dans son sein. Ils sont

nommés pour 10 ans. Tous les deux ans, il y a un

raembre sortant, qui, dans la premiere periode décennale,

est designe par le sort. II peut étre réélu. Si un

membre raeurt ou donne sa demission avant l'expiration

de son mandat, son remplacant est nommé pour le temps

qu'il avait encore å rester en fonclions. La direction

nomme dans son sein un président aprés chaque élection

ordinaire d'un directeur. Elle fait elle-méme son regle-

ment.

§ VI. Trois membres de la direction sont, avec 1 ou 2 adjoints,

spécialement charges de l'inspection du laboratoire. Ces

trois membres doivent étre versés dans les sciences na-

turelles. Le OU les adjoints sont élus par l'Académie

parmi des bommes qui n'en font pas partie, et qu'en

raison de leur connaissance de l'art du brasseur ou pour

d'autres motifs, on doit supposer étre familiers avec le

genre de travaux dont s'occupe le laboratoire, et y porter
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de rintérét. Ils sont nommés pour 5 ans et peuvent

étre réélus.

Ce comité du laboratoire fait lui-mérae son reglement

et nomme son président, qui reste en place jusqu'å ce

que son mandat comme directeur soit expiré.

§ VII. Les membres de la direction recoivent chacun par an

400 Couronnes d'honoraires. Les trois direcleurs charges

du laboratoire touchent en outre chacun un supplement

de 300 Cour. A chaque poste de président est attaché

un traitement de 200 Cour. Les adjoints ont chacun

300 Cour.

§ VIII. Le laboratoire de Carlsberg doit avoir pour objet de

vérifier par des recherches originales les doctrines déja

élablies par la science, et de les développer par des

etudes suivies, de maniére a en former une base

scientifique aussi compléte que possible pour

les operations du maltage, du brassage et de la

ferm e n ta tion.

En ce qui concerne les aides du laboratoire, on

veillera å ce qu'il puisse peu å peu se former parmi eux

des spécialistes, dans les branches de la chimie et de la

physiologie qui se rattachent å l'art du brasseur.

Parmi les travaux dont le laboratoire aura å s'oc-

cuper, Ggurent entre autres pour le moment:

a. Des recherches tant chimiques que physiologiques

sur les grains qui peuvent étre employés dans le

brassage, spécialement lorge et ses varietés, et sur

les causes de leurs différentes propriétés, telles que

le climat, le sol, le mode de cullure, le degré de

maturité, etc.

b. Des recherches analogues sur le houblon, sur les

méthodes a employer pour en determiner les prin-

cipes actifs, sur les caractéres et le mode d'action

de ces substances pendant le brassage et la fermen-

tation.

c. Une etude approfondie des substances dont se com-

posent les grains, notamment de Pamidon et de ses

dérivés, la dextrine. le sucre etc, ainsi que des ma-

tiéres albuminoides, de leur role et de leurs trans-
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formations pendant les operations du brassage, par

exemple:

pendant le raallage (délayement, gernoination et

séchage) et avec l'empioi de difFérentes méthodes;

pendant la trenope et l'ébullition (méthodes d'infu-

sion et de décoction , ébuilition å feu direct, å

la vapeur, sous pression, etc.)

;

pendant le refroidissement (inQuence de l'air atmo-

sphérique, systémes divers, théories de Baudelot

et de Pasteur, etc);

pendant la fermentation, suivant les difFérentes mé-

thodes de maltage et de brassage.

d. Des recherches sur la leviire, sur son développement,

sa nature et son action dans des conditions diffé-

rentes et dans les diverses phases de la fermenta-

tion, ainsi que sur rinfluence de l'air, de la lumiére,

de la chaleur et de l'électricilé.

e. Des recherches sur les autres ferments qui peuvent

prendre naissance pendant la fermentation, teis que

les ferments lactique, acétique, butyrique etc.

f. Des recherches sur le produit final, la biére, sur

ses propriétés et les conditions å remplir relative-

ment å son gout, a sa conservation et a son amé-

lioration, etc.

g. Des recherches sur les causes des fréquenles irré-

gularités qui se présentent dans les operations du

brassage, et, en general, de tous les phénoménes

particuliers.

h. La vérification des observations et des découvertes

faites par dautres savants, ainsi que des hypotheses

et des théories auxquelles elles servent de base.

Les resultats ainsi acquis seront publiés dans des

revues danoises ou étrangéres, ou d''une autre maniére,

en partie pour rendre compte au public des travaux du

laboratoire, en parlir pour constater vis-å- vis de l'étranger

que le Danemark contribue pour une part honorable å

l'avancement de la science dans les branches dont il est

question ici. Aucun resultat ayant quelque importance

théorique ou pratique ne devra étre tenu secret.



51

II va sans dire qiie les chefs du laboraloire, tout en

s'occupant des travaux particuliers u eet etablissement,

devront, par d'autres etudes el d'autres recherches,

s'efforcer de cultiver et de développer leurs aptitudes

scientifiques en general, de maniére toutcfois å ne pas

negliger ni perdre de vue le but principal du laboratoire.

En tant que les ressources disponibles le permettront,

et que le comité le jugera opportun, les chefs du labora-

toire feront de temps a autre des voyages pour nouer des

relations personnelles avec les savants qui, dans d'autres

pays, s'occupent d'études analogues, et pour visiter les

etablissements correspondants de l'étranger et prendre

connaissance de leurs travaux.

Le laboratoire ne doit pas faire l'office d'école de

brasseur pour des éléves sans instruction scientifique

préliminaire; il ne fera non plus d'analyses ni n'éraettra

de certificats pour des personnes étrangéres å l'établisse-

ment.

§ IX. La somme destinée å l'avanceraent des sciences en ge-

neral (conf. §§ II B, III et IV) sera principalement em-

ployée:

a. En subventions de voyage jusqu'å concurrence de

3000 Cour. en faveur de savants d'une reputation

d^å bien établie, soit pour plusieurs courtes excur-

sions å l'étranger, soit pour des voyages de plus

longue durée;

b. En honoraires temporaires å de jeunes savants qui,

par leurs facultés et leur vocation , sont particuliére-

ment aptes å remplir plus tard des fonctions pu-

bliques;

c. En rétribulions viagéres ou a temps å des hommes

distingués qui, en dehors de toute fonction publique

et comme »savants libres«
,

peuvent rendre des ser-

vices a la science;

d. En subventions ou honoraires jusqu'å concurrence de

2000 Cour, pour des etudes ou des recherches spe-

ciales;

e. En contributions a l'avancement de travaux scienti-

fiques.
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Les dispositions qui précédent s'appliquent indis-

tinctement aux personnes qui sont ou ne sont pas mem-

bres de I'Académie, de méme qu'aux travaux exécutés

dans le sein ou en dehors de ce corps.

§ X. Le direction administre les revenus du fonds. Elle fait,

sous son controle, lenir les livres et la caisse par un

comptable salarié, dont les comptes sont revisés par 2

directeurs. Ils sont ensuite soumis å l'approbation de la

direction, qui en donne quittance.

Celle-ci arréte le budget annuel, et fixe l'emploi de

la somme destinée å l'avancement des sciences. conformé-

ment au § IX.

Elle adresse å I'Académie un rapport annuel sur

l'emploi du fonds et les travaux du laboratoire, en l'ac-

compagnant d'un apercu des revenus, des dépenses et

de la situation du fonds.

Elle présente å I'Académie pour les piaces d'adjoinls

au comité du laboratoire.

§ XL Le comité du laboratoire a la haute inspection sur les

travaux, les locaux, l'inventaire etc. de eet etablissement.

Il norame les chefs du laboratoire, avec facuité pour

les deux parties de se dédire en se prévenant un an a

Tavance.

Aprés s'étre concerté avec les chefs du laboratoire,

il engage les aides nécessaires en se réservant de les

congédier aprés trois mois d'avis.

II veille å ce que le plan des travaux du laboratoire,

tel qu'il est Gxé par les statuts, soit exactement suivi.

Sans empiéter sur les droits des chefs du laboratoire

comme bommes de science, il discute avec eux l'exécution

des travaux qui peuvent jeter du jour sur cerlaines ope-

rations speciales du brassage, etc.

Il dresse le budget annuel du laboratoire, et veille

å son maintien.

Il soumet å la direction des proposilions relatives å

des mesures extraordinaires en dehors du budget ordi-

naire, el å l'emploi de la reserve du laboratoire.

§ XII. Les chefs du laboratoire auronl a se perfeclionner dans

les branches de la science qui onl spécialeraenl de l'ira-
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porlance pour le Lrassage de la Liere, soit par les ob-

servations et les recherches auxquelles les operations de

la brasserie donnent lieu, soit par des etudes et des

travaux dans le laboratoire.

Ils adresseront au comité un rapport détaillé annuel

sur les travaux du laboratoire, e( rédigeront les articles

relatifs a ceux de ces travaux quil jugera convenable de

publier. Les frais de ces publications seront supportes

par le budget du laboratoire, et le bénéGce, s'il y en a,

reviendra å l'auteur.

Aussi longtemps quils seront attachés au laboratoire,

il leur est interdit d'élre les conseillers d'autres per-

sonnes, et denlreprendre d'autres travaux soit pour leur

compte , soit pour des parliculiers. Ils ne pourront non

plus se charger d'un emploi public sans le consentement

du comité, et si celui-ci juge qu'un pareil emploi est

désirable et se concilie avec les intéréts du laboratoire,

il pourra faire dépendre son consentement d'une réduc-

tion proporlionnelle de leur traiteraent annuel.

Ils ne doivent pas se porter comme candidats aux

élections du Rigsdag.

ils engagent et congédient les employés subalternes,

et veillent au bon ordre dans le laboratoire.

Ils décident de l'emploi des sommes portées au

budget qui sont mises å leur disposition pour les dé-

penses courantes, et en rendent compte au comité.

§ XIII. Les chefs du laboraloiie jouissent au minimum du méme
traitement que les professeurs de l'université de la méme
ancienneté, mais ils n'ont pas droit a une pension de

retraite. Cependant, dans des circonstances speciales,

la direction pourra, sur la proposition du comité, leur

accorder un secours temporaire ou viager.

§ XIV. Si, dans le cours du temps, la direction juge néces-

saire de modifier ces statuts, elle soumettra å l'Académie

un projet relatif aux changements dont tous ses mem-
bres seront tombés d'accord, et celle-ci prendra alors

une resolution å eet égard. Si l'Académie propose des

amendements au projet de la direction, elle ne pourra se
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prononcer définitivement sur ces amendements que dans

une nouvelle seance, qui aura lieu 4 senoaines aprés que

la direction l'aura informée qu'elle les a acceptés å l'una-

niraité.

Il ne faudra cependant jamais perdre de vue le hut

du laboratoire de Carlsberg (§V1II), et eet etablissement

devra toujours rester attaché a la propriété de Carlsberg

aussi iongtemps qu'on y fabriquera de la biére. Le labo-

ratoire ne devra jamais non plus étre fusionné avec un

autre etablissement.

Carlsberg, le 23 Septevibre 1876.

J. C. Jacobsen.

Le 25 Septembre 1876, jour oh a été inaugurée la statue de

H. C. Ørsted, et auquel M. J. C. Jacobsen a voulu rattacher

la date de sa fundation, tous les membres de l'Académie ont recu

un exemplaire de la lettre et des statuts qui précédent, et ont

été convoqués en seance extraordinaire pour le 29 Septembre.

Dans cette seance, TAcadémie a accepté a l'unanimité la mis-

sion si honorable que M. J. C. Jacobsen lui avait destinée, et

chargé une deputation d'aller le remercier du don magnifique qu'il

avait fait å sa patrie, et de la confiance qu'il avait témoignée å

l'Académie.

Dans une autre seance extraordinaire, tenue le 27 Octobre,

TAcadémie, conformément au § V des statuts, a élu directeurs du

fonds de Carlsberg 5 de ses membres: MM. Barfoed, Holm,

Madvig, Panum et Steenstrup, et trois d'entre eux , MM.

Barfoed, Panum et Steenstrup, ont été charges de I'inspec-

tion du laboratoire (§ VI). Sur leur proposition et sur l'invitation

de l'Académie, M. J. C. Jacobsen et M. Kogsbolle, codirec-

teur de la brasserie de Carlsberg, sont entrés dans le comité du

laboratoire en qualité d'adjoints.

M. J. N. Madvig a été élu président de la direction du

fonds de Carlsberg, et M. C. Barfoed, président du comité du

laboratoire.

(Rés. du Bull. de l'Acad. Roy. Dan. d. Scienc. et d. Lettr. p. 1876.)
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Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskabs iTIedlemmer

ved Begyndelsen af Aaret 1877.

Præsident: J. N. Madvig.

Sekretær: J. J. Sm. Steensirup.

Redaktør: J. L. Ussiny.

Kasserer: J. Th. Reinhardt.

A. Indenlandske Medlemmer.

Den historisk-filosofiske Klasse.

Clausen^ H. N.^ Dr. theol. & phil., fh. Professor i Theologi ved

Kjøbenhavns Universitet; Stk. af Dbg., Dbmd. (^^/laSS.)

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

Filologi ved Kjøbenhavns Universitet; Stk. af Dbg., Dbmd. —
Selskabets Præsident. (^'/isSS.)

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

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

(3/io4i.)

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

Historiograf og Ordenshistoriograf; Stk. af Dbg., Dbmd.
(i^/io43.)

Paludan-Muller, C. P. , Dr. phil. Professor i Historie ved Kjøben-

havns Universitet: K. af Dbg.-, Dbmd. (^^/lo^S.)

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

Kjøbenhavns Universitet; K. af Dbg.-, Dbmd. (^/i245.)

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

Dbg.i, Dbmd. fio47.)
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Westergaard^ N. L-, Dr. phil. Etatsraad, Professor i indisk-øster-

laridske Sprog ved Kjebenhavns Universitet: R, af Dbg.,

Dbmd. C/ioéT.)

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

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

Redaktør. (^/i951.)

Worsaae, J. J. A.f Kammerherre, Direktør for Museet for nordiske

Oldsager og for det elhnografiske Museum ; Kmd. af Dbg^.

og Dbmd. C^no2.)

Gislason, K.. Dr. phil. Professor i Oldnordisk ved Kjøbenhavns

Universitet; R. af Dbg. (-/i2o3.)

Muller, C. L., Lic. theol., Dr. phil, Etatsraad , Bestyrer af det

Kgl. Møntkabinet, Antik-Kabinettet og Thorvaldsens Mu-

seum; R. af Dbg., Dbmd. {^1206.)

Schiern, F. E. A.^ Dr. phil. Professor i Historie ved Kjeben-

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

ThorseUj P- C, Professor, Bibliothekar ved Universitetsbibliotheket;

R. af Dbg. (24/463.)

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

landske Sprog ved Kjøbenhavns Universitet; R. af Dbg.

(5/467.)

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

sitet; R. af Dbg. (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-

benhavns Universitet: R. af Dbg. Cli^QS.)

Rørdam, H. F., Dr. phil. Sognepræst til Brendekilde og Bellinge

paa Fyen. (^/i2 71.)

Smiih^ C. F., Dr, phil.. Docent i slaviske Sprog ved Kjøbenhavns

Universitet, f/476.)

FausbolL F., Assistent ved Universitetsbibliotheket. (^'476.)

Thorkelsson, Jon^ Rektor for Reykjavik lærde Skole. (^476).

Nielsen, Rasmus^ Lic. theol., Dr. phil., Professor i FilosoG ved

Kjøbenhavns Universitet; R. af Dbg., Dbmd. (®/i276.)



Heegaard, -S'., Dr, phil,, Professor i Filosofi ved Kjøbenhavns

Universitet. (®/n76.)

Thomsen. V., Dr. phil., Docent i sammenlignende Sprogvidenskab

ved Kjebenhavns Universitet. C^/iaTti.)

Wimmer, L.j Dr. phil., Docent i nordiske Sprog ved Kjøbenhavns

Universitet. (^i276.)

Den mathematisk-naturvidenskabelige Klasse:

Lund, P. W., Dr. phil. Professor; Krad. af Dbg.- C"lSi.)

Bendz, H. C. J5., Dr. med. Etatsraad, Lektor ved den Kgl. Veterinær-

og Landbohøjskole; K. af Dbg., Dbmd. (^%W.)

Steenstrup, J. J. Sm-, Dr. phil. & med. Etatsraad, Professor i

Zoologi ved Kjøbenhavns Universitet; Kmd. afDbg.-, Dbmd.
— Selskabets Sekretær. (*/ii42).

SchiedtCy J. C, Professor, extr. Docent i Zoologi ved Kjøben-

havns Universitet, Inspektor ved Universitetets zoologiske

Museum : R. af Dbg. (^^/i244.)

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

benhavn; R. af Dbg. 0/453).

Andræ, C.C.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. — Selskabets Kasserer. {^^/io6.).

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

havn R. afDbg. ("/joG.)

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

Universitet; R. af Dbg. {^^^59.)

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

og Direktør for den polytekniske Læreanstalt. R. af Dbg.,

Dbmd. {^/iq60.)

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

R. afDbg. (V196O.)

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

versitet; R. af Dbg., Dbmd. (5io62.)



Rink^ H. J., Dr. phil. Justitsraad , Direkler for den Kgl. gren-

landske Handel ; R. af Dbg. (i''/io64.)

Johnstrupi J- F-j Professor i Mineralogi og Geologi ved Kjeben-

havns Universitet; R. af Dbg., Dbmd. (*%64.)

Barfoed^ C. T., Professor, Lektor ved den Kgl. Veterinær- og

Landbohøjskole; R. af Dbg. (22/1260.)

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

Landbohøjskole; R. af Dbg. (22/io65.)

Lorenz^ L., Professor, Lærer ved Officierskolen; R. af Dbg. ("/1266.)

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

Museum. (22/47O.)

Zeuthen^ H. G., Dr. phil. Docent i Mathematik ved Kjøbenhavns

Universitet. (•'/i272.)

Schiellerup^ H. C- F. C, Dr. phil. Professor, Observator ved

Kjøbenhavns Universitets astronomiske Observatorium.

R. af Dbg. (18/473.)

Jørgensen.) S. M., Dr. phil. Lektor i Kemi ved Kjøbenhavns

Universitet. (*^/io74.)

Schmidt, F. Th., Dr. med. Professor i Anatomi ved Kjøbenhavns

Universitet; R. af Dbg. (**'/475.)

Oppermann, L. H. F., Professor, Lektor i Tysk ved Kjøbenhavns

Universitet; R. af Dbg. {^%lb.)

Christiansen, C, Lærer i Fysik ved Søofficierskolen. ("/i275.)

Krabbe, H., Dr, med., Assistent i Anatomi ved den Kgl. Veterinær-

og Landbohøiskole. (^/476).

B. Udenlandske Medlemmer*).

Den historisk -filosofi ske Klasse:

[Oshausen, J., Regeringsraad, i Berlin. 0^/i243.)]

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

af Dbg. (5/1245.)

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

sitet; R. af Dbg. (»Vi67.)

*) Klammerne betegne et oprindeligen indenlandsk Medlem.
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^iyffe, C. G., Dr. phil. Bibliothekar ved Universiletsbibliothekel i

Upsala. ("/i67.)

Vibe. F. L., fh. Rektor ved Kalhedralskolen i Krisliania. ("/,67.)

Rossij Giavib. de, Coramendatore, Direkter for de arkæologiske

Samlinger i Rom. (*"''/i267.)

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

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

Tassy: Garcin de. Medlem af det franske Institut. (**/468).

Bohtlingk^ Otto, Dr. phil. Akademiker i St. Petersborg. (*^/468.)

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

sitet. (»1'468.)

Jtlignet, A. M., Secrétaire perpéluel de lAcadémie des Sciences

morales et politiques i Paris. (^",468.)

Martin, B. L. Henri^ Medlem af det franske Institut. (''/468.)

Bugge. Sofus. Professor i Kristiania. ("/470.)

Amari, Michels, Professor, italiensk Senator, i Firenze. ("470.)

Cobet, C. G., Professor i Leyden. ("470.)

Dozy, Reinhart, Professor i Leyden, (--/470.)

Koehne^ Bemh. v., Friherre, kejserlig-russisk Statsraad, i St. Peters-

borg. ^470.)

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

(22/470.)

Lubbock^ Sir John, Baronet. i London. (^^472)

Ranke. Leop.von, Geheimeregeringsraad. Professor i Berlin. (^/475.)

Unger, Carl R.. Professor ved Universitetet i Kristiania. (*",i27o.)

Delisle, Leopold V., Medlem af det franske Institut, Direkter for

La Bibliotéque Nationale i Paris. ('/476.)

Littré. Emile. Medlem af l'Académie Francaise i Paris. P/476).

Michlosik. Franz, Professor ved Universitetet i Wien. (^ io76).

Den mathematisk-naturvidenskabelige Klasse:

Chevreul. M. £. , Medlem af det franske Institut; R. af Dbg.

(^«/533.)

Weber. W'".. Dr. phil. Professor i Fysik ved Universitetet i

Leipzig. (*3/io39.)
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Airy, G. B. , Kgl. Astronom ved Observatoriet i Greenwich,

Medlem af Royal Society i London. {^"^In^O-)

Dumas, J- B.^ Secrétaire perpétuel de l'Académie des Sciences,

Paris; Kmd. af Dbg.^ (ViA2.)

Fries^ E/., Prof. emerit. i Botanik iUpsala; Kmd. af Dbg.* C*/ii42.)

{Gottsche, C. M., Dr. med. Læge i Altona. (^/i245.)]

Nilsson, Sv., Prof. emerit. i Zoologi i Lund. Stk. af Dbg. (^^/isSO.)

Wohler , Fr.^ Professor i Kemi i Gottingen, Sekretær ved det

Kgl. Videnskabs-Selskab sammesteds. (^454.)

Milne-Edwards^ H.^ Medlem af det franske Institut. ('/454.)

[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. (^/458.)]

Bunsen-i R. ^F., Professor i Kemi i Heidelberg; R. af Dbg. (*^/459.)

Regnault , H. é?. , Professor, Direktør for Porcelænsfabriken

Sevres. (^^/459.)

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

Medlem af Royal Society. (^^459.)

Sabine, Edw.^ General, fh. Præsident for Royal Society i London.

(-''/1263.)

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

Paris, Medlem af det franske Instilut. (-•''/i963.)

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

Liouville, Jos.^ Medlem af det franske Institut. 0^/i67).

Malmsten, 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. (*Vi67.)

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. ("/i67.)



Boeck, Chr. P. B., Dr. phil. éc med. Professor i Fysiologi ved

Kristiania Universitet. ("/468.)

Le Verrier, Urb. J.-J., Direkter for det astronomiske Obser-

vatorium i Paris, Medlem af det franske Institut; R. af

Dbg. ("/468.)

Loven, Sven, Dr. phil. & med. Professor i Stockholm. R. af Dbg.

("470).

Kjerulf, Theodor, Professor i Kristiania. (—470.)

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

("/470.)

Agardh, J. G , Dr. phil. Professor i Botanik ved Lunds Univer-

(^«/473.)

Hnggins, William, Dr. phil. Fysisk Astronom i London. {^^/473.)

Joule. J. F., Dr. phil. Fysiker i Manchester. (*®/473.)

Cayley. Arthur, Dr. phil. Professor i Mathematik ved Universi-

tetet i Cambridge. (^'i973.)

Haan, David Bierens de-, Dr. phil. Professor i Mathematik ved

Universitetet i Leyden. (^/io73.)

Hermite, Charles^ Professor i Mathematik^ korresponderende

Medlem af det franske Institut, Paris. ('•*/i76).

Salmon. George D. D., Regius Professor of Divinity ved Univer-

sitetet i Dublin. (i^'i76.)

Cremojia, Luigi, Direkter for Ingeniørskolen i Rom. (^^/t76).

Kirchhoff, Gustav^, Dr. phil.. Professor ved Universitetet i Berlin.

("i76).

Helmholtz^ Hermann, Dr. phil., Professor ved Universitetet i

Berlin. ("/i76.)

Huxley , Thomas H., Professor ved den kgl. Bjergværksskole i

London. (»*i76).

Siebold, Carl Th. E. von, Dr. med., Professor ved Universitetet

i Miinchen. (^*/i76.)

Ludvig, Carl^ Dr. med., Professor i Fysiologi ved Universitetet i

Leipzig. (»^/i76.)

Struve, Otto Wilh., Gehejmeraad, Direkter for Observatoriet i

Pulkova. ("/i76).
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Alltnan, George Jantes^ fh. Professor i Naturhistorie ved Univers.

i Edinburgh, nu i London. (--/i276).

Thomson, Sir William, Professor i Fysik ved Universitetet i

Glasgow. (22/1076.)

Tait, P. G., Professor i Fysik ved Universitetetet i Edinburgh.

r/1976).

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.

Kassekomraissionen:

N. L. Westergaard. J. J. A. Worsaae. A. Steen. E. Holm.

Revisorer:

L. A. Colding. H. P. J. J. Thomsen.
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1877.

1. Modet den 12'" Januar.

(Tilstede vare U Medlemmer: Westergaard, Models Præsident,

Lssing, MQiler, Schiern, Lange, Mehren, Grundtvig, Lutken, Schjeliernp,

Fausboll, Krabbe, Thomsen, Wimmer, Sekretæren.)

Etalsraad, Or. phil. L. Muller forelagde en Afhandling om

det saakaldle Hagekors's Anvendelse og Betydning i

Oldtiden. Afhandlingen vil med de fornødne Figurer blive op-

taget i Skrifterne.

Den historisk- filosofiske Klasse afgav Betænkning

over del fra cand.jur. Joh. Steenstrup indkomne Andrugende

(see Oversigten for 1876 S. 5i) om en Reiseunderstøttelse for i

Arkiverne i Paris og Normandiel al kunne indsamle Bidrag til

Fortsættelse af sit Skrift om Normannerne. Klassen havde

sluttet sig til den nedsatte Komitees ( Pa ludan - Miill er,

Worsaae, Schiern, Thorsen og Holm) anbefalende Udta-

lelse, og da Kassekommissionens Formand paa Kommissionens

Vegne henholdt sig til, hvad han om Udredelsen af denne Sum

havde ytret ved Budgettets Forelæggelse i det foregaaende Møde

(fl 76), bevilgede Selskabet cund. Steenstrup den ansøgte

Sum af 600 Kroner.

Redaktøren fremlagde afskrifternes 5te Rækkes malhe-

matisk- naturvidenskabelige Afdeling B. XI, H. 4 : Magnetiske

Undersøgelser af C. Christiansen.
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De paa Boglisten under Nr. 1 -29 anførte Skrifter vare

fremlagte i Mødet.

2. Mødet (len 26"^ Januar.

(Tilstede vare 15 Medlemmer: Madvig, Præsident,

Westergaard, Reintiardt, Panum, Barfoed, Lorenz, Lutken, Zeuthen, Sctijel-

ierup, Jørgensen, Schmidt, Oppermann, Krabbe, Wimmer, Sekretæren.)

Lector, Dr. phil. S. M. Jørgensen gav flere korte ke-

miske Meddelelser. Disse ere ikke bestemte til Offentliggjørelse

i Selskabets Skrifter.

Prof. Hannover indsendte til Selskabet et Exemplar af

den franske Udgave af hans Undersøgelser over øjets Nethinde

«La Rétine de THomme et des Vertebres«, til hvilket Selskabet

havde overladt ham Benyttelsen af de for dets Skrifter udførte

Kobberplader.

De paa Boglisten under Nr. 30—72 anførte Skrifter vare

fremlagte i Mødet.

3. Mødet den 9"" Februar.

(Tilstede vare 27 Medlemmer: Madvig, Præsident,

Bendz, Westergaard, Ussing, Colding, Steen, Rink, Johiistrup, Mehren, Holm,

Grundtvig, Liilken, Jørgensen, Schmidt, Christiansen, Fausbøll, Smith, Krabbe,

Heegaard, Vilh. Thomsen, Wimmer, Sekretæren, Reinhardt, Panum, Lorenz,

Zeuthen, Oppermann.)

Prof. F. Johnstrup forelagde Meddelelse om Vulkanudbrud

i det nord-østlige Island. Prof. Johnstrup vil efter en yder-

ligere Meddelelse om Island tage nærmere Bestemmelse om

denne Afhandlings Publikalionsmaade.
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Derefter forelagde begce Klasserne i Overensstemmelse med

Vedtægternes g 20 Forslag til nye Prisopgaver for 1877. Efter

at Selskabet havde besluttet, al der i Henhold til den historisk-

filosofiske Klasses Forslag lor dette Aar kun skulde udsætles én

Prisopgave for denne Klasse, og al Prisen for denne maatte for-

øges med 300 Kroner, samt den for det Classenske Legats Op-

gave B. eventuelt med 200 Kroner, vedtog det følgende

Prisopg'ayer for t^øi7.

Den historisk-filosofiske Klasse.

Filologisk Prisopgave.

(Pris: Selskabets Guldmedaille os 300 Kroner.)

Det tør betragtes som almindelig antaget, at hele den go-

tiske (germaniske) Folkeklasse oprindelig har talt det samme

Sprog. Medens man læni:e ansaa Sproget i de levnede Stykker

af den gotiske Bibeloversættelse for i alt Væsentligt at repræ-

sentere det fællesgotiske (fællesgermaniske) Sprog, hvorfra ogsaa

de særlig germaniske og nordiske Sprogformer havde udviklet

sig, have mange Specialundersøgelser fra den nyeste Tid vist

det uholdbare i denne iMeuing, ligesom ogsaa det hidtil ukjcndle

Stof, der fra forskjellige Sider er blevet fremdraget, allerede har

kastet nyt Lys over det fællesgotiske (fællesgermaniske) Sprogs

Udseende; vi behøve blot f. Ex, at minde om Undersøgelserne

over de ældste nordiske Runeindskrifter og over de fra vor

Sprogklasse optagne Laaneord i den Qnske. — Naar og hvor-

ledes dette Sprog imidlertid har spaltet sig i sine forskjellige

Bovedgrene (Gotisk, Germanisk, Nordisk), har fremkaldt højst for-

skjeUige Svar, uden at Spørgsmaalet endnu kan siges at være

blevet gjort til Gjensland for saa alsidige og udtømmende Under-

søgelser, at det har fundet en fyldestgjørende Løsning; navnlig

henstaar det som usikkert, hvorvidt Gotisk er nærmest i Slægt

med Germanisk eller med Nordisk. Det er en Selvfølge, at Svaret

paa disse Spørgsmaal væsentlig maa søges ad sproglig Vej;

men ogsaa de historiske — maaske tillige de arkæologiske —
Forhold ville være af Vigtighed for en alsidig Undersøgelse.
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I Crkjendelse af den Betydning, som en saadan Undersøgelse

vil have ikke blot for Nordens, men for hele den gotiske Folke-

klasses Sproghistorie, udsætter Det Kgl. danske Videnskabernes

Selskab følgende Prisopgave

:

Hvorvidt kan det antages, at den gotiske (germaniske)

Folkeklasse en Gang har dannet en Enhed med et fælles Sprog,

og hvorledes har dette Sprog været beskaffent i sine Hoved-

træk? Hvorledes har delte Sprog senere spaltet sig i forskjel-

lige Hovedgrene , og hvorvidt kan der opstilles nærmere krono-

logiske og geografiske Bestemmelser for disse Spaltninger?

Den matheniatish - naturvidenskabelige Klasse,

Mathematisk Prisopgave.

(Pris: Selskabets Guldmedaille.)

Af de 12 Tangenter, som man fra et vilkaarligt Punkt i

Planen kan trække til en plan Kurve af 4de Orden, ville de 11

bestemme den 12le. Der finder altsaa en Ligning Sled mellem

de Størrelser, der bestemme disse 12 Liniers Retninger. Ad

geometrisk Vej har man fundet flere Tal, som maa afhænge

af denne Lignings Form, navnlig af dens Grad med Hensyn til

de enkelte Størrelser og af Graderne af nogle af Betingelses-

ligningerne for, at visse af Linierne falde sammen, medens de

andre ere givne. Derimod er selve Ligningen ikke fremstillet,

hvad de høje Værdier af de fundne Antal ogsaa gjør forstaaeligt.

De store Hjælpemidler, som den nuværende Algebra har til sin

Raadighed , navnlig i de symbolske Betegnelser, lade imidlertid

haabe, at den saa vidt vil kunne overvinde de her foreliggende

Vanskeligheder, at der opnaas en overskuelig Fremstilling af

den paagjældende Lignings Form. Derved vilde Algebraen sættes

istand til gjennem en Diskussion af Ligningen at forklare og

belyse fra sit Synspunkt saavel de her berørte som flere andre

geometriske Resultater, der uden det staa som blotte Fakta, og

at fremdrage nye Resultater, paa samme Tid som den selv vilde

vinde ved denne Udvidelse af dens Omraade og den dermed

forbundne Udvikling af dens Hjælpekilder.
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Det Kongelige Hanske Videnskabernes Selskab udsætter derfor

følgende Prisopgave:

At udføre en algebraisk Undersøgelse af Formen for den

llelalion, som finder Sted mellem lletningerne af de 12 Tan-

genter fra et fast Punkt til en plan Kurve af fjerde Orden, og

at diskutere og anvende de vigtigste af de Modifikationer, som

denne Relation undergaar, uaar Kurven antager særegne Former,

eller Punktet faar særegne Beliggenheder.

NatuHiistorisk Prisopgave.

(Pris: Selskabets Guldmedaille.)

Spørgsmaalet om de nulevende Organismers Slægtskabsfor-

hold dels til hinanden indbyrdes, dels til nærstaaende tidligere

Former, fra hvilke de kunde formodes at være afledte eller ned-

stamme, fremdrages i Nutiden fra alle Sider, men bliver højst

ulige besvaret, ligesom det ogsaa bliver opfattet og stillet paa

højst forskjellig Vis. Spørgsmaalet vil sikkert nok ogsaa i over-

ordenlig lang Tid forblive uløst, allerede af den særdeles simple

Grund, at der mangler os Data i alle Retninger til at stille det

rigtigt for de enkelte Tilfældes Vedkommende. Imidlertid gives

der dog blandt de skjæve eller usymmetriske Dyr baade Arter

og hele Slægter, der frembyde en Forening af saa særegne

Ligheder og Uligheder med andre Former, at en nøjere Sammen-

ligning imellem dem næsten tvinger Zoologen til for deres

Vedkommende i en ganske egen Form at opkaste Spørgsmaalet

om deres mulige Slægtskabsforhold til andre, og derhos gjør

det muligt at formulere Spørgsmaalet saa bestemt, at vel rettede

Undersøgelser synes at maatte kunne give som Svar derpaa et

bestemt Ja eller Nej.

Det er saaledes vel bekjendt, at man f. Ex. blandt Sneglenes

(Gastropodernes) i Reglen tilhøjre snoede Former indenfor talrige

Arter har fundet flere eller færre Individer — og rimeligvis

findes enkelte saadanne hos alle Arter — der i det Ydre op-

overs. OTer d. K. D. Vidensk. Selsk. Forh. 1877. 2
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træde i forkert eller omvendt Skikkelse med en dertil knyttet

Tillempning i indre Bygning, og altsaa maa betragtes som in-

dividuelle Misdannelser, nærmest modsvarende den Kate-

gori af disse, som hos Mennesket og de højere Dyr betegnes

ved vsitus inversus viscerum.'^ eller n^inversio riscerum». Som

Modstykke dertil finder man paa den anden Side, at mange

Grupper af Snegle frembyde hele Arter, hvis Individer alle

ere vrange eller venstrevendte, eller indenfor hvilke der

kun undtagelsesvis findes enkelte Individer, færre eller flere,

der ere byggede efter Sneglenes retvendte Norm og derfor

ligeoverfor Vrangarternes nuværende gængse Type maa betragtes

som Afvigelser ved Misdannelse. Medens vi her indenfor samme

Slægt finde vrange og rette Arter Side om Side, have vi paa

andre Steder hele vrange Slægter, hvis Arter alle optræde

med den vendte Bygning, ja endelig hele Slægtsgrupper eller

naturlig begrænsede Familier. Nøjagtigt det Samme gjentager

sig, om end paa sin Vis — idet Lejet af Indvoldene her synes

fastere end det Ydre — hos den store Familie af skjæve Fisk,

der med et Fælledsnavn kaides Flyndre (Pleuronectidæ). Vi

have som bekjendt Ret flyndre og Vrang flyndre (højre- og

venstrevendte) indenfor samme Art, og Skrubben (Pleuronectes

flesus, Linn.) er et slaaende Exempel herpaa; vi have hele

Slægter og Slægtsgrupper (Plagusiæ, Kaup), ja endog en hel

Underfamilie, Rhombi, som kun bestaae af Arter, der ere

vendte til den modsatte Side af de egentlige Flyndre og der-

for almindelig bekjendte under Navnet: «Hvarrer». I Dyre-

rigets tredie Række, Leddyrene, turde Krebsformerne Faguri og

Bopyri og blandt Cirripederne Slægten Verrucca frembyde op-

lysende Paralleler.

Med Exempler for Øje, som de, der haves indenfor de

nævnte store Dyregrupper, men som ogsaa foreligge andensteds

i Dyreriget, kommer det Spørgsmaal til at ligge meget nær, om

de i Nutiden, være sig konstant eller dog aldeles fremherskende,

af vrange Individer bestaaende Arter ikke oprindelig gjen-



nem »Misdanuelse« ere udgaaede fra rette eller

højrevendte Individer, saa at Arien altsaa tidligere

har frembudt den retvendte Skikkelse, orn den end

nu som Kegel frembyder den tilsvarende vrange?

Til Besvarelse heraf foreligger der vel en Del Data i Literaturen,

men dels ere de ikke talrige nok, dels ikke givne med den Nøj-

agtighed og Udførlighed, som Sagen fordrer, da de ere tilveje-

bragte lejlighedsvis og ikke med Tanken henvendt paa det om-

talte Afstamningsspørgsmaal.

At tilvejebringe sikre Data, der kunde tjene som gode Ud-

gangspunkter for Drøftelsen, synes derfor at være fortjenstligt,

og tillige meget betimeligt.

Opgaven maatte fordre:

At der ved selvstændige Undersøgelser i Naturen og tillige

ved tilbørlig Benyttelse af Literaturen vises, hvilke ydre og

indre Bygningsforskjelligheder der fremtræder:

a. imellem vrange (venstrevendte) og rette (højrevendte)

Individer indenfor samme Art f. Ex. Skrubben, eller

andre Flynderarter; mangfoldige Snegle; Verrucca;

b. imellem vrange og rette Arter indenfor samme
Slægt, f. Ex. Ficsus, Vertigo, Turritella, Chama samtm. fl.;

c. imellem venstrevendte og højrevendte Slægter

indenfor samme større Familie, f. Ex. Hvarrerne

og egentlige Flyndre; Hvarretunger og egentlige Tunger;

Clausilia—Papa ; Lanistes—Amp ullaria ; Physa— Planorhis
;

o. m. fl.

For Sneglenes Vedkommende maa Conchospiralens Forhold

tages i særlig Betragtning, og igjennem hele Undersøgelsen maa

Hovedopgaven ikke tabes af Sigte. Denne er, som det vil frem-

gaa af det Foregaaende, at godtgjøre, hvorvidt der i den rela-

tive Bygning er nogen væsenlig Forskjel, og da hvilken, imellem

de under a. henhørende vrange Former, der i Viden-

skaben betragtes som Misdannelser af samme Kategori som den

fra Mennesket og de højere Dyr bekjendte <iinversio viscerumn,

2*
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og de linder b.og c. henhørende Vrangformer, der, idel-

mindste som vi i Nutiden finde dem, maa betragtes som normale

Arter og Slægter, medens omvendt de indenfor disse enkeltvis

optrædende, afvigende Individer, om de endog frembyde det for

Dyregruppen i Almindelighed gjældende normale Præg, maa op-

fattes som Misdannelser eller eventuelt som tilbagefaldne (atavi-

stiske) Former. Skjøndt Opgaven, fordi den maatte begrænses,

nærmest kun fordrer med Skjønsomhed veludførte zoologisk-

zootomiske Undersøgelser, vil ethvert biologisk Bidrag, der fra

de vedkommende Dyrs Levemaade eller Udvikling optages med

i Besvarelsen, være meget kjærkomment.

Besvarelsen maa naturligvis være ledsaget af Figurer og,

hvor det maatte være nødvendigt, af Gjenstande eller Præparater.

For det Thotiske Legat

(Pris: 400 Kroner.)

Uagtet de forskjellige Former af Indvoldsorm- Slægten L^^^<^a

ofte ere trufne dels i Bughulen hos Ferskvandsfiske, dels i

Tarmkanalen hos Vandfugle, er Kundskaben om dens Bygning,

Livshistorie og Udvikling ingenlunde saa sikker eller fuldstændig,

som det kunde ønskes. Af dens Udviklingshistorie kjendes kun

de allerførste Trin, og Kundskaben om dens Bygning har ikke

fulgt med de Fremskridt, som andre Platyhelminlhers [Taenia,

Bothriocephalus^ Nemertinea) Anatomi har gjort i den senere Tid.

Det maa vistnok nu anses for fuldstændig bevist, at Remormene

først opnaa Kjønsmodenhed og Forplantningsdygtighed ved at over-

føres passivt fra Fiskenes Bughule, eller efter at have forladt

denne, til orm- og fiskeædende Fugles Tarmkanal ; men den Mening

er dog bleven udtalt, vel især støttet paa, at tidligere Fodrings-

forsøg kun havde givet negative Resultater, at deres Forekomst

hos Fuglene var mere tilfældig, og der foreligger en enkelt,

ikke senere bekræftet eller belyst Iagttagelse, i Følge hvilken

Fiskenes Remorme skulde føde levende Unger. Et nyere fransk

Skrift (fra 1876) har vistnok givet en tilfredsstillende Forklaring
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af Grunden til det skuffende Udfald af de tidligere Forsøg og

har i det hele ikke lidet fremmet Kundskaben om denne Orme-

slægt i flere Retninger; men der slaar dog endnu me^'et til-

bage at opklare baade ad Undersøgelsens og ad Forsøgets

Vej. Del har fremdeles været en almindelig Anskuelse, at

Remormene, trods deres Mangel paa tydelig »Leddeling«,

vare at opfatte som Bændelorme (Bothriocephaler) , hvis indivi-

duelle Led ere undergaaede en Sammensmellnin!.'; men selv

forudsat, at Rigligheden af denne Opfailelse maaske ikke vil

blive bestridt, kan den dog ikke siges at støile sig paa en

udtømmende Prøvelse eller paa en fuldstændig Kundskab til

de Bygnings- og Udviklingsforhold, som ^herved maa komme i

Betragtning. Det vilde endelig fortjene at oplyses, hvorvidt

Kjøosorganernes Tilstedeværelse i enkelt eller dobbelt Række,

som man har ment, virkelig hidrører fra en Artsforskjellighed

eller muligvis beror paa andre Forhold.

Selskabet ønsker derfor en paa nye og selvstændige Under-

søgelser støttet Redegjørelse for Anatomien samt for Livs- og

Udviklingshistorien af Zi'^m/o, hvorved lillige dens Slægtskabsforhold

til de i de nævnte Henseender bedst kjendte, frie og snyltende

Fladorme (Platijhelmintha) kunde erkjendes paa en mere tilfreds-

stillende Maade end hidtil. Afhandlingen maa være tilstrækkelig

udstyret med oplysende Afbildninger og ledsages af Præparater,

der gjnre det muligt at overtyde sig om de vigtigste anatomiske

Angivelsers Rigtighed.

For det Classenske Legat.

A.

(Pris: 400 Kroner.)

Farveblindhed kan ikke blot i visse Livsstillinger, navnlig

hos Jernbanebeijenle og Søfolk, medføre Fare for Andre og

derfor motivere offentlige Foranstaltninger, men den har ogsaa,

navnlig for Børn, praktisk Betydning ved Valget af en Livs-
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stilling. Omendskj«nt en paalidelig Undersøgelse, hvorved det

kan konstateres, om en saadan Mangel er tiislede eller ikke,

uden Vanskelighed og i forholdsvis korl Tid kan udføres paa et

større Antal Personer, saa savnes dog endnu enhver nærmere

Kundskab om Hyppigheden af denne Abnormitets Forekomst,

især fordi Vedkommende ikke pleje at søge Lægehjælp for den,

men tværtimod ofte søge at skjule den. Derfor ønskes der om-

fattende (ikke blot til Jernbanebetjente og Søfolk indskrænkede)

statistiske Oplysninger om Hyppigbeden af Farveblindhedens

Forekomst i Danmark.

B.

(Pris: 400 Kroner, eventuelt indtil 600 Kroner.)

Der hersker saavel blandt Landbrugere og Gartnere som

blandt Bolanikere ikke liden Uoverensstemmelse i Henseende til

forskjellige Grupper af Kulturplanters Begrændsning og Benæv-

nelse. En af disse Grupper — li^e vigtig for Landbruget og

for Havebruget — , hvis Arter og Afarter trænge til nøjere Prø-

velse og til en ordnet Fremstilling, støttet paa omhyggelige

Iagttagelser og Forsøg, danne de dyrkede Former af Kaalslægten.

For ikke faa af disse Formers Vedkommende have forskjellige

Opfattelser gjort sig gjældende, og baade med Hensyn til Ar-

ternes Antal og indbyrdes Begrændsning, men navnlig med

Hensyn til de talrige Afarters korrekte Benævnelse, Kjendetegn

og Indordning under de antagne Stamarler er der endnu mange

Spørgsmaai, som maatte ønskes opklarede, og hvis Besvarelse

vilde være ønskelig saavel for den systematiske Botanik som

for Land- og Havebruget, idet den netop paa delle Omraade

ikke ubetydelige Frøhandel trænger til et fast Holdepunkt i en

paa sikkre Kjendetegn begrundet Nomenklatur.

Der ønskes derfor en monograflsk Fremstilling af de Arter

og Afarter af Kaalslægten (Srassica), som ere eller egne sig til

at blive Gjenstand for Dyrkning i Have eller Mark i vort Klima.



Besvarelsen af denne Opgave niaallc, efter en Oversigt over den

ældre herhen horende Lilleralur, give en kritisk Vurdering af

de Kjendete^'n, der hidtil have været benyttede til Adskillelsen

mellem samtlige de vigtigste Former, der falle ind under Benæv-

nelserne Kaal, Uoe, Kaps ogA:;erkaal; derefter maatle den, ved

Hjælp af selvstændige Iagttagelser og saavidt muligt Dyrknings-

forsøg, med Benyttelse af det ældre brugbare Materiale i For-

ening med mulig fremdragne nye Synspunkter (f. Ex. Frøenes

Struktur o. desl.) søge at tilvejebringe en ordnet Fremstilling af

Arterne og de under hver især af disse henhørende faste (o:

ved Fruudsæd konstante) Afarter og l\acer, begrundet paa og

ledsaget af tilstrækkeligt betegnende Beskrivelser samt af de til

Forstaaelsen nødvendige Tegninger og Præparater.

Af Hensyn til ønskelige L'dsædsforsøg forlænges Fristen for

Besvarelsernes Indlevering med et Aar, altsaa indtil 31. Oktober

1879. Hvis disse Forsøgs Udstrækning og Omfang maatte særlig

give Anledning dertil, kan Selskabet forøge den for en vellykket

Besvarelse udsalte Pris af 400 Kroner med indtil 200 Kroner

som Godtgjørelse for de med Forsøgene forbundne Udgifter.

Besvarelserne af Spørgsmaalene kunne i Almindelighed være

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

danske Sprog. Afhandlingerne betegnes ikke med Forfatterens

Navn, men med et Motto, der 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 danske

Kroners Værdi.

Prisskrifterne indsendes inden Udgangen af Ok-

tober Maaned 1878, dog de for de t C lasse n ske Legat
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om Kaalarterne først inden Oktober Maaneds Udgang

1879, til Selskabets Sekretær, Professor Dr. J. Ja-

petus Sm. Steeostrup.

Fra de nyoptagne udenlandske Medlemmer Sir William

Thomson i Glasgow, Prof. Allmann i London, Prof. Talt

i Edinburgh og Prof. Miklos ich i Wien var der indløbet Tak-

skrivelser.
,

Af de til Selskabet indkomne Meddelelser, der have almin-

deligere Interesse, nævnes her Turiner- Akademiets Cirku-

lære om at dels store Bressa-Pris (12,000 Lirer) første Gang

bliver at uddele i Begyndelsen af 1879 for det vigtigste og nyt-

tigste videnskabelige Arbeide, der i eller udenfor Italien er

udkommet i Fir-.Aaret 1875—78 i ren og anvendt Mathematik,

i de experinientelle Videnskaber, Fysik, Kemi og Fysiologie, i

Naturhistorie med Indbegreb af Geoiogie, Patologie, Historie,

Geografi og Statistik; for det næste Firaar bliver Prisen at ud-

dele alene for et Arbeide, udført i Italien, men atter i 1883

for et videnskabeligt Arbeide i og udenfor Italien. Fremdeles

den Teylerske Stiftelses andet Selskabs (Seconde Sociélé)

udsatte Prisspørgsmaal: en kritisk Oversigt over Alt hvad der

siden 18j9 har været fremsat for eller imod Selvdannelse

(Generation spontanée, autogénése); samt en almindelig Indby-

delse til d, K. D. Videnskabernes Selskabs Medlemmer til under

deres eventuelle Ophold i Wien at gjæste som udenlandske Del-

tagere den videnskabelige Klub, der havde dannet sig under

Excellencen Dr. v. Sch merlings Præsidium.

I Mødet fandtes fremlagte de indsendte Skrifter, der ere

opførte paa Boglisten under Nr. 73—90,



4. Mødet den 23"' Februar.

(Tilstede vare 23 Medlemmer, Madvig, Præsident,
Westergaard, Ussing, Reinhardt, Colding, Steen, Rink, Johiislrup, Barfoed,

Holm, Fausboll, Smith, Krabbe, Ileeiiaard, V. Thomsen, W'immer, Seitre-

tæren, Schmidt, Lorenz, Zeutlien, Liitken, Oppermaiin, Jørgensen. Mødet

hædredes med dets udenlandske Medlem, Prof. Bugges Nærværelse.)

Jiistitsraad, Dr. phil. U. Rink forelagde nogle Bemærk-

ninger om de nyere iagUagelser over de grønlandske Jøklers

Bevægelser (se S. 20).

Derefter gav Konferentsraad, Prof., Dr. J. N. Madvig en

lille romersk-anlikvarisk Meddelelse (om et særegent Middel til

at frigjøre sig for Forpligtelsen lil at fungere som Dommer).

Sekretæren anmodede de Medlemmer, der maatte ønske

flere Exemplarer af de omsendte Kentryk af Prisopgaverne, at

ville desangaaende henvende sig til Sekretariatet.

Samme meddelte et Brev fra Selskabets Medlem, Prof.,

Rector, Dr. Lund, der blandt andet indeholdt Efterretning om

at Arbeidet over det danske Sprogs ældste Ordforraad nu var i

fuld Trykning og kunde ventes udgivet om et Par Maaneder,

samt lilløiede, al den af Selskabet til Udgivelsen tilstaaede Sum

af 500 Kroner var bleven Forfatteren anvist.

De paa Boglisten under Nr. 91— 103 anførte Skrifter vare

fremlagte i Mødet.

5. Mødet den 9"' Marts.

(Tilstede vare 15 Medlemmer: Madvig, Præsident,

Ussing, Schiern, Bink, Mehren, Luiken, Zeuthen, Schjellerup, Oppermann,

Fausbøll, Heegaard, Vilh. Thomsen, Wimmer, Sekretæren, Westergaard.)

Professor, Dr. A. F. M ehren meddelte Beskrivelse og foto-

grafiske Figurer af en Mønt, præget under Abu Said Beha-
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dur Chan (7 1336 e. Chr.) af Ilchan ernes Dvnasti i Persien.

Denne Meddelelse vil blive optaget i Oversigterne ledsaget af de

fotograferede Afbildninger af Mønten i naturlig Størrelse (sé S. 1).

Derefter gav Professor, Lektor L. Oppermann en Medde-

lelse om Mængden af I' rimtal indenfor givne Grænser.

Denne vil ligeledes blive optaget i Oversigterne.

Professor, Lektor G. Stephens havde til Selskabet ind-

givet Andragende om en Understøtteise af 2000 Kroner til Ud-

givelsen af tredie Bind af Værket "Old Northern Runic

Monuments", ledsaget af en Del Folioblade med Prøveaflryk

af de allerede færdige Figurer. Andragendet afgaves til den

historiske Klasse til Betænkning.

La Reale Accademia dei Lincei i Rom, der hidtil kun

fra Selskabet havde modtaget Oversigterne og de malhematisk-

nalurvidenskabelige Skrifter, havde i Skrivelse anmodet om at

maatie faa tilsendt ogsaa de historisk- GlosoQske Skrifter, idet

Akademiet nu havde faaet tvende Klasser, en historisk-sproglig

og en mathematisk- naturvidenskabelig. Selskabet vedtog, at for

Fremtiden begge Klassers Skrifter sendtes til Akademiet.

La Reale Accademia di Scienze, Lettere ed Årti i

Modena ønskede at udvexle en fuldstændig Suite af dets Atti

e Memorie med flere tilhørende Afhandlinger imod en tilsva-

rende Række af Selskabets Skrifter. Selskabet vedtog al tilbyde

Akademiet den sidste Række af Skrifterne og de sidste 20 Aars

Oversigter.

De paa Boglisten som Nr. 10^— 121 anførte Skrifter vare

fremlagte i Mødet.



6. Mødet (len 23"^ Marts.

(Tilstede vare 17 Medlemmer: Ussing, Mødets Præsident,

Reinhardt, Painim, Holten, Steen, Hink, Liillien, Christianspn, Krabbe, Wim-
nier, Sekretæren, Colding, Johnslrup, Fausbøll. Jørgensen, Zeuthen,

Westergaard).

Professor C. [loltcn forelagde Selskabet en Meddelelse

om en af Kapilain Magius opfunden Vindmaaler. Et Uddrag

af Meddelelsen vil blive optaget i Oversigterne (se S. 29).

Derefter gav Jiistilsraad, l)r. pliil. Rink fortsatte Bemærk-

ninger om de grønlandske Jøklers Bevægelser og Pro-

duktion af svømmende Is fj ælde. Disse ville ligeledes

blive optagne i Oversigterne og i Forbindelse med Bemærknin-

gerne, som Justitsraad Rink forelagde i næslforegaaende Møde

(sé Side 20).

Fra den h istorisk- filosofiske Filasse var fremsat

Forslag om at udsætte Valget af nye Medlemmer til det andet

Møde i April, idet den i Vedtægternes g 5 Anm. bestemte Med-

delelse om de af Klassen foreslaaede Medlemmer iaar først

kunde finde Sled i det første Møde i April. Selskabet bifaldt

dette.

Dr. phil. Docent Eugen Warming havde indsendt en

Afhandling: »Undersøgelser og Betragtninger overCy-

cadeerne« med Anmodning om, at den maatte blive oplaget

i Selskabets Oversigter, ledsaget af trende Tavler. Selskabet

nedsatte en Komite, beslaaende af Professorerne Lange og

S te en s trup, til at udtale sig om Arbejdet.

Kassekommissionen forelagde omstaaende Oversigt over

Regnskabet for Aaret 1876, hvoraf Aftryk vare blevne omdelte til

Medlemmerne sammen med Mødesedlen.
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Oversigt over Regnskabet for Aaret 1876,

Indtægt.

I. aarlige Indtægter:

1. Renter af Selskabets Fonds i 1876.

a) 110,000 Rdl. indskrevne i vStatskassen

Kr. 0.

6,000

3,200

3,000

22,000

2,000

HusHjer-Kipdilkasse-Ubligalioner . . . .

Ricsbank-ObligatiOiier

Øst i liernes Kreditforenings- Obligationer

Kjøbenliavns Laaiis Obligationer. . . .

samme Va Aars Rente

146,200 Rdl. med 4 pCt. Rente,

b) Udbytte af 300 Rdl. i Nationalbank-Aktier

c) 80 Sjællandske Jernbane-Aktier, Rente

Udbytte af samme for 1875 •

2. Fra det Classenske Fideicommis

Elalsraad Schous' og Hustrus Legat

Fra den grevel. Hjelmstjerne-Bosenkroneske Stiftelse

3. For Salget af Selskabets Skrifter og Ordbogen i 1875

4. Renter af Folio i Privatbanken ^/ists og Vistb • . •

SSOO
4^0

256

240

17(50

80

400
100

1 2.S0

Aarlige Indtægter i 1876

Beholdning fra 1875:

1) rede Penge

2) Hjelmstjerne-Rosenkroneske Bidrags

3) en Guldmedaille

Samlet Indtægt

(492

474

320

42

90

Kr.

11616

54

101

1780

238

54

13845

50

90

56

30

26

6287 75

-'0133
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Congrés scientifique de France havde i Skrivelse

meddelt Selskabets, at dets 43de Session holdtes iaar i Ver-

sailles fra 17—27 Mai.

De paa Boglisten som Nr. 122— 141 opførte Skrifter vare

fremlagte.
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7. Mødet den 6'' April.

(Tilstede vare 22 Medlemmer: Madvig, Præsident,
Westergaard, Ussing, Reinliardt, Sciiiern, Steen, .lohnstrup, Mehren , Holm,

LiJtkeii, Zenllien, Jørgensen, F. Schmidt, Oppermann, Clirisliansen, C. Smith,

Fansboll, Krabbe, Hcegaard, V. Thomsen, Wimmcr, Sekretæren.)

Docent I)r. Vilh. Thomsen nfieddelle nogle Bemærkninger

om Berøringer mellem de finske og litauisk- slaviske Sprog

og Betydningen heraf i sproglig og historisk Henseende. Denne

Meddelelse vil blive optagen i Selskabets Oversigter.

Derefter gav Prof. Ad. Steen en kort .Meddelelse om Loven

for Variationen i de principale Axers Retning, naar

det Punkt, hvorigjennem de gaa, fjerner sig fra Tyngdepunktet,

hvilken Meddelelse er optagen i Selskabets Oversigter for

1877 Nr. 1, S. 10—19.

Formanden for den historisk-filo sofiske Klasse med-

delte, at Klassen havde vedlaget i Selskabets næste Møde at

forelægge for dette Forslag om Optagelse af et navngivet inden-

landsk Medlem og af et ligeledes navngivet udenlandsk

Medlem [se S. (32)].

Til Der mathematische Salon i Dresden , der ved sin

Direktør, Dr. Drechsler, havde tilstillet Selskabet de Skrifter,

der Ondes paa Boglisten under Nr. 146— 153, besluttede Sel-

skabet efter Sekretærens Forslag at sende Tyge Brahes me-

teorologiske Dagbog og Selskabets meteorologiske Tavler fra de

sidste Aar.

Sekretæren henledte Medlemmernes Opmærksomhed paa

Sendingen fra Buenos Aires, Nr. 161— 162, idet han særlig

fremhævede det smukke og vigtige Folio- Værk over den fos-

sile Pampashest (Hippidium) af Dr. H. Burmeister.

Endelig gjorde Sekretæren opmærksom paa, at der var

stillet fire Meddelelser i Udsigt, der ønskedes forelagte Selskabet
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i dette Halvaar, og at det saaledes efter Selskabets sædvanlige

Fremgangsmaade vistnok vilde blive nødvendigt at holde ét,

maaske to Møder i Maj Maaned.

I Mødet fandtes fremlagte de paa Boglisten under Nr. 142— 172

anførte Skrifter.

8. Mødet den 20^*= April.

(Tilstede vare t6 Medlemmer: Westergaard, Mødets Præsident,

Ussing, L. MQUer, Rink, Johnstrup, Mehren, Oppermann, Fausbøll, Krabbe

V. Thomsen, Wimmer, Sekretæren, Lorenz, Lutken, Schiern, Reinhardt.)

Assistent ved Universiletsbibliotheket V. Fausbøll gav en

Meddelelse om Buddha- Ghosa og hans Skrifter.

Derefter forelagde den historisk-filosofiske Klasse

sit i forrige Møde [S. (31)] anmeldte Forslag til Optagelse af et

nyt indenlandsk Medlem: Sekretær ved Kunstakademiet, Docent

Julius Lange og af et nyt udenlandsk Medlem Akademiker i

St. Petersborg, Geheimeraad Bernhard Dorn, der begge bleve

valgte til Medlemmer.

Dernæst blev der, i Overensstemmelse med Angivelsen paa

Mødesedlen, foretaget Valg paa en Præsident og en Redaktør,

da begges Funktionstid var udløben. Selskabet gjenvalgte Kon-

ferensraad Madvig til Præsident og Prof. Ussing til Redaktør.

Ved det derpaa følgende Valg paa et Medlem af Kasse-

kommissionen gjorde Sekretæren opmærksom paa, at det

fratrædende Medlem Kammerherre Worsaae havde anmodet ham

om at meddele, at han frabad sig Gjenvalg. Selskabet, der beslut-

ede, at Kammerherre Worsaae takkes for hans sextenaarige

Virksomhed som Medlem af Kassekommissionen, valgte til at

indtræde i denne Dr. phil. Chr. Liitken.
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Dernæst meddelte den historisk- filosofiske Klasse,

at Elatsraad Westergaard var valgt til dens Formand.

Das Central- Co7nité des Siebold- Denhmales i Wien med-

delte, at det var paatænkt at oprette et Mindesmærke i Wurz-

burg for den højt fortjente Naturforsker Friherre, Phil. Fr.

von Siebold, og til dette indbyder Komiteen til at bidrage.

Accademia delle Scienze deWIstituto di Bologna havde til

Selskabet indsendt Opgaverne for de 3 Aldini-Priser for

Aaret 1877.

Fra vedkommende Komité i Madrid havde Selskabet modtaget

Meddelelse om Oprettelsen af et Slags frit Universitet i

denne Stad.

Professor Sofus Bugge havde skriftlig bevidnet Selskabet

sin Tak for de ham sendte Skrifter og Oversigter.

Fremlagte i Mødet vare de paa Boglisten Nr. 173— 196 op-

tagne Skrifter.

9. Mødet den 4^'' Maj.

(Tilstede vare 19 Medlemmer: Madvig, Præsident,

Westergaard, Steen, Rink, Mehren, Holm, Zeuthen, Schjellerup, Jørgensen,

F. Schmidt, Fausbøll, Krabbe, Heegaard, Vilh. Thomsen, Wimmer, Jul. Lange,

Sekretæren, Schiern, Liitken.)

Prof. Dr. F. van Mehren gav en Fremstilling af Islams ortho-

do.\e Reform ved Al-Ashari i Slutningen af det tredje Aar-

hundrede og en Udsigt over denne Religions videre Udvikling.

Et Uddrag er optaget i dette Hæfte af Oversigterne. Se

nedenfor S. 33—71.

Derefter foretoges, i Overensstemmelse med den paa Møde-

sedlen skete Anmeldelse, Valg paa to Revisorer. Prof. A. Col-

ding og Prof. Jul. Thomsen bleve gjenvalgte.

Overs, over d. K. D. Vidensk. Selsk. Forh. 1877. 3
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Redaktøren fremlagde Nr. 1 af Oversigterne for 1877.

Fra Upsala- Universitet var der under den 30le April

kommet en Indbydelse til Selskabet til at lade sig repræsentere

ved dets Firehundr e daars- Jub e Ifest, der vil blive fejret

den ote, 6te og 7de September dette Aar.

De paa Boglisten under Nr. 197—216 anførte Skrifter vare

fremlagte i Mødet.

10. Mødet den 25^^ Maj.

(Tilstede vare 24 Medlemmer: Madvig; Præsident,

Hannover, Reinhardt, Muller, Panum, Schiern, Steen, Thorsen, Johnstrup,

Lorenz, Mehren, Holm, Grundtvig, Liitken, Zeuthen, Fausbøll, C. Smith,

Vilh. Thomsen, Wimmer, Ussing, fungerende Sekretær*), Westergaard,

Colding, Joh. Lange, Heegaard.)

Prof. Dr. F. Scbiern meddelte Bemærkninger om "Op-

rindelsen til nogle osmann iske Tradition er ». Denne Med-

delelse vil blive optagen i Oversigterne.

Derpaa fremlagde Prof. Johan Lange det nys afsluttede

Bæfte af Flora Danica og meddelte nogle Bemærkninger om de

deri fremstillede Planler. Denne Meddelelse er optagen i dette

Hæfte af Oversigterne. S. 72—87.

Den historisk- filosofiske Klasse afgav sin Betænk-

ning om den af Prof. G. Stephens ønskede Understøttelse af

2000 Kroner til Udgivelsen af det 3dje Bind af hans Værk, Old-

NortJiern Runic Monuments [se ovf. S. (26)]. Den sluttede sig til den

al en nedsat Komité (Worsaae, Gislason, Thorsen, Vilh.

Thomsen, Wimmer) afgivne Betænkning. I Henhold hertil

og til Kassekommissionens Erklæring bevilgede Selskabet

Andragendet om de 2000 Kroner under de af Prof. Stephens

Under Sekretæren s Forfald paa Grund af Sygdom havde Redaktøren
overlaget hans Forretninger i Overensstemmelse med Vedtægterne.



tilbudne Betingelser, at Summen, der bliver at udrede af det

Djelmstjerne-Ilosencroneske Bidrag, udredes med 1000 Kr. for

Aaret 1878 og 1000 Kr. for 1879, og at 20 Exemplarer tilstilles

Selskabet.

Den af Klassen vedtagne Betænkning lød saaledes:

• Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskabs historisk-

filosofiske Klasse har opfordret os til at afgive Betænkning om

Professor Stephens' hoslagte Andragende med Bilag om at er-

holde en paa to Aar fordelt Understøttelse af ialt 2000 Kr. til

Udgivelsen af et 3die Bind af hans Runio Monuments.

Da Selskabet allerede tidligere har ydet Professor Stephens

en velfortjent Understøttelse til Udgivelsen af de lo første Bind

af hans store Værk, og da der, efter de fremlagte Prøver af

Afbildninger af senere opdagede Mindesmærker at dømme, alle-

rede nu foreligger et betydeligt nyt Materiale til dets Fortsættelse,

tillade vi os paa det Bedste at anbefale Andragendet til Selskabet,

saameget mere som vi føle os overbeviste om, at Kjendskaben

til den for vort Nordens Oldhistorie saa vigtige ældre Runeskrifts

Udbredelse og Ejendommeligheder ved det af Professor Stephen s

med stor Energi forberedte Arbejde vil i ganske særlig Grad

blive fremmet.

Kjøbenhavn den 4de Mai 1877.

J. J. A. Worsaae. K. Gislason. P. G. Thorsen.
Affatter.

.

V i 1 h . Thomsen. L u d v . F . A . W i m m e r .

»

Kassekommissionens Ytringer over samme vare:

"En saadan Understøttelse egner sig ganske til at afholdes

af det Hjelmestjerne- Rosenkroneske Bidrag, der beløber sig til

12— 1300 Kr. aarlig, men i Aar paa Grund af Processen sand-

synligvis bliver noget mindre. Dette Bidrag er allerede helt optaget

indtil Udløbet af dette Aar, og maaske ogsaa noget, skjønt ikke

meget, af næste Aars Bidrag. Det er naturligvis vanskeligt nu

saa længe i Forvejen at udtale nogen bestemt Mening, men
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Kassekommissionen tror dog, al dersom der ikke skulde ind-

træffe aldeles extraordinære Forhold, er der god Grund til at

antage, at denne Understøttelse vil kunne afholdes af det Hjelm-

stjerne-Rosenkrooeske Bidrag for Aarene 1878 og 1879.

Kjøbenhavn den 25de Maj 1877.

Paa Kassekommissionens Vegne

N. L. Westergaard.!)

Over det af Universitets- Docent Dr. Eugen Warming

indsendte Arbejde »Undersøgelser og Betragtninger over

Cykadeerue') afgav den nedsatte Komité (Steenstrup, Joh.

Lange) sin Betænkning. I Henhold til denne vedtog Selskabet

at optage Afhandlingen i Selskabets Oversigter (eller Skrifter)

med 3 Tavler og en kort fransk Resumé. Til Tavlerne bevilgedes

en Sum af højst 200 Kroner. Se nedenfor S. 88.

Den afgivne Betænkning lød saaledes:

<'Hr. Universitets-Docent Dr. philos. Eug. Warming har

til det K. D. Videnskabernes Selskab indsendt en Afhandling:

«Undersøgelser og Betragtninger over Cykadeerne«, hvilken han

med de tilhørende Tegninger ønsker optagen i Selskabets Over-

sigter.

Valgte af Selskabet til at ytre os i denne Anledning give

vi os herved den Ære at udtale, at Forfatteren har til sine

Undersøgelser benyttet det i Universitetets botaniske Have til-

stedeværende, forholdsvis rige Materiale af Cykadeer, hvilket ikke

tidligere har været gjort til Gjenstand for et omfattende og ind-

trængende Studium og derved har han faaet Lejlighed til at

undersøge og oplyse flere hidtil omstridte eller ufuldstændigt

kjendte Forhold hos en Familie, der baade i morfologisk og

systematisk Henseende har en høj Interesse , som Bindeled

imellem Kryptogamer (Bregner) og Blomsterplanter (Taxfamilien).

Allerede herved yder Afhandlingen værdifulde Bidrag til den

tidligere Litteratur om Cykadeerne, men den indeholder tillige

ikke faa selvstændige og nye Iagttagelser, der end mere gjør
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Afhandlingen egnet til, i Overensstemmelse med Forfatterens

Ønske, at optages i Selskabets Oversigter.

Afliandlingen er ledsaget af et større Antal Tegninger, som

efter det vedlagte Udkast til en Sammendragning ville kunne

rummes paa 3 Oktavtavler, og, saavidt vi kunne skjønne, vil det

gjorte Udvalg af Figurer til Belysning af de vigtigste i Texten

berørte Forhold, ikke kunne yderligere indskrænkes. Idet vi

anbefale Afhandlingen til Optagelse iOversiglerne, anbefale vi

den tillige til at udstyres med disse 3 Oktavtavler. Al den til-

lige ledsages af en kort Resumé i det franske Sprog, paa samme

Vilkaar som de øvrige i Oversigterne optagne Afhandlinger og

Meddelelser, tillade vi os at anse som en Selvfølge.

Kjøbenhavn den 20de Maj 1877.

Japetus Steenstrup. Joh. Lange.«
Affatter.

I Anledning af den fra Upsala-Universitet modtagne

Indbydelse vedtog Selskabet at lade sig repræsentere ved dettes

Jubelfest af Præsidenten og Sekretæren. Til Udgifterne

som blive at betale efter Regning, tilstodes 300 Kroner.

Professorerne A. Colding og C. Holten, som af Selskabet i

1872 vare blevne opfordrede til at indtræde i det Meteorologiske

Instiluts Komité [se Ovs. f. 1872 S.(35)— (36)], ifølge den fra Ma-

rineministeriel under 15de Marts 1872 skete Henvendelse, og som

velvillig havde overtaget dette Tillidshverv, havde i Skrivelse af

24de Maj d. A. andraget om, med Selskabels Indvilligelse, at

lurde udtræde af denne Komité. Selskabet besluttede al fritage

Prof. Colding og Prof. Holten for det af dem overtagne

Hverv, idet det tillige bevidnede dem Selskabets Tak for den

Maade, hvorpaa de havde udført det. Ligeledes besluttede Sel-

skabet al underrette Marineminisleriel herom, og at lade en

Afskrift af Prof. Coldings og Prof. Holtens Andragende følge

med denne Underretnings-Skrivelse.

Sekretæren, der paa Grund af Upasselighed ikke kunde tage
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Del i Mødet, havde skriftlig afgivet Beretning om et Forsøg, han

havde gjort med at afsende Nr. 1 af Oversigterne for dette

Aar under Krydsbaand til Selskabets udenlandske Forbindelser.

Idet han anstillede en Sammenligning mellem Udgifterne ved

denne Forsendingsmaade og den, der hidtil sædvanlig var brugt,

fremhævede han de store Fordele, som den medførte.

I Mødet vare fremlagte de paa Boglisten under Nr. 217—246

opførte Skrifter.
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11. Modet den 12'^ Oktober.

(Tilstede vare 14 Medlemmer; Madvig, Præsident,

UssiDg , Panum, Riniv, Barfoed, Mehreii, Lutken, F. Sciimidt, Oppermann,

Fausboll, Krabbe, R. Nielsen, V. Thomsen, Sekretæren.)

Professor Dr. F. van Mehren gav nogle Oplysninger om

den i Selskabets Oversigter for 1877, S. 1—9 beskrevne

mongolske Medaille. Disse Oplysninger ville blive optagne

i Oversigterne (nedf. S. 145—147).

Derefter forelagde Dr. C. F. Liitken Meddelelser om nogle

sjældne pelagiske og Dybhavsfisk. Til den første Med-

delelse, der ønskedes optagen i Oversigterne (nedf. S. 175 ff.),

bevilgedes en lithograferet Tavle; og ligesaa bevilgede Selskabet

en lithograferet Tavle til den anden Meddelelse, der vil blive

optagen i Skrifterne.

Præsidenten omtalte kortelig Upsala Universitets

Jubelfest samt Selskabets Repræsentation ved dets Præsident

og Sekretær, og oplæste den i Selskabets Navn afgivne Adresse.

Han gav derpaa en Oversigt over de ved Feslen foraarsagede

L'dgifter.

Sekretæren meddelte Udfaldet af Cirkulationen af den i

Overensstemmelse med Vedtægternes g 19 udsendte Rund-

skrivelse angaaende Foredrag og Meddelelser i det til-

stundende Mødeaar.

Under 16de Juli havde Marineministeren (W. Haffner) i

Skrivelse til Selskabet udtalt sin Paaskjønnelse af Prof. Col-

dings og Prof. Holtens Virksomhed for Statens meteoro-

logiske Institut og bedtt Selskabet om at bringe de nævnte

Herrer denne Taksigelse. Skrivelsen blev i Afskrift tilstillet

hvert af disse Medlemmer.
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Direktionen for den Hjelmstjerne- [I osenkroneske

Stifteise meddeler, at i Anledning af den ved det Kgl. Norske

Regeringsdepartement mod Stiftelsen anlagte Sag foranledigede

extraordinære Udgift, vil Legatbeløbet i Aar blive udbetalt til

Selskabet med noget over 300 Kroner mindre, end hvad der til

sidstafvigte December blev udbetalt til Selskabet.

Siden Foraarsmøderne sluttedes har Selskabet foruden Tabet

af et indenlandsk Medlem, Prof. Dr. theol. C. E. S ch ar lin g,

optagen den 5te December 1845, havt at beklage det meget

følte Tab af et udenlandsk Medlem, som stod i nøje Forbindelse

med mange af Selskabets Medlemmer: Professor Dr. Chr. P. B.

Boeck ved Kristiania Universitet, der havde været Medlem

siden den 17de April 1868; han døde den Ilte Juli d. A. I den

sidste Maaned har Selskabet mistet to andre udenlandske Med-

lemmer: Professor Dr. C. J. Tornberg i Lund og den berømte

Astronom, Urb. J. -J. Le Ver rier, der begge vare optagne

den samme Dag som Chr, Boeck.

11 Reale Istituto di Studii Buperiori i Firenze har meddelt

Selskabet Underretning om, at Filippo Pariatore, Prof. i

Botanik, den 9de September er afgaaet ved Døden.

Geheimeraad Bernhard Dorn i St. Petersborg, der ved

sidste Valgtermin blev valgt til udenlandsk Medlem af den histo-

risk-Blosofiske Klasse, sender nu, efter sin Tilbagekomst fra en

Rejse, en paa Latin affattet Taksigelse for den ham viste Hæder.

Sekretæren henledede, blandt de i Ferietiden indkomne

Bøger, der vare afgivne umiddelbart til Bibliotheket, navnlig

Opmærksomheden paa en Sending (104— 420) fra Rajah Sou-

rindro Mohun Tagore i Kalkutta, og paa en anden fra La

Real Biblioteca Nazionale i Firenze , til hvilket Selskabet be-

sluttede al sende begge Klassers Skrifter samt Oversigterne.

Redaktøren fremlagde som udkommet: 2det Hæfte af Over-

sigt ern e for 1 H7 7 samt af Skrifternes 5te Række historisk-
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filosofiske Afdelinj,'S ole Hind, Nr, 1 : L. Maller, Hagekorsets

Anvendelse og Betydning i Oldtiden.

I Mødet vare fremlagte de paa Boglisten under Nr. 469— o02

anførte Skrifter.

12. Mødet den 26"^ Oktober.

(Tilstede vare 18 Medlemmer: Madvig, Præsident,

Ussing, Hannover, Steen, .Mehren, Holm, Rørdam, Zeuthen, Jørgensen, Cliri-

stiansen, Fausboll, Heegaard, V. Thomsen, Jul. Lange, Sekretæren, John-

strup, Joh. Lange, Oppermann.)

Universitets-Docent Julius Lange forelagde Selskabet en

Afhandling om «del ioniske Kapitæls Oprindelse og For-

historie, en Studie i sammenlignende Knnstforskning« , der vil

blive optaget i Skrifterne, ledsaget af 3 Tavler (5te Rækkes

hist.-filos. Afd., ole B., Nr. 2.)

Sekretæren fortsatte sine i forrige Møde paabegyndte

Meddelelser om det i Feriemaanederne Forefaldne:

Professor Or. Lund havde tilstillet Selskabet 25 Exemplarer

af det med Selskabets Understøttelse udkomne Arbejde: «Det

ældste danske Skriftsprogs Ordforraad«, og havde be-

stemt et af disse til Universitets-Bibliotheket, et andet til Sel-

skabets Sekretær, og 23 til den hislorisk-filosofiske Klasses Med-

lemmer.

Af « Roskilde Domkirkes Beskrivelse« var der ind-

kommet det 8de Hæfte (Slutning), som var fremlagt i Mødet.

n Observatoire Royal de Bruxelles udbeder sig, idet det

anmelder en ny Sending af dets Publikationer, et Exemplar af

Selskabets CoUectanea Meteorologica I

—

IV. Skjønt der kun

haves et meget ringe Antal (24) Exemplarer tilbage af 1ste Hæfte,

besluttede Selskabet doe at sende Observatoriet den hele Række.
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L' Académi'e Nationale des Sciences^ Arts et Belles- Lettres

de Caen har tilstillet Selskabet dels Mémoires for 1877, som

Indledning til en Udvexling af Skrifter. Sekretæren foreslog

samtidig at knytte Forbindelse med La Société des Antiquaires

de Normandie i Caen', og blev bemyndiget til at forberede en

Udvexling med begge Selskaber, saaledes at han mod passende

Vederlag kunde love begge Selskaber tilsammen begge Afde-

lingerne af den sidste Hække af Selskabets Skrifter samt dels

Oversigter.

Sekretæren havde i Henhold til den tidligere givne Be-

myndigelse i Selskabels Navn og paa de sædvanlige Betingelser

tilladt det Krigsvidenskabelige Selskab, det Kgl. Land-

husholdnings-Selskab og det Kgl. Oldsk rift -Selskab

at afbenytte Selskabets Lokale 1 eller 2 (jange om Maaneden

efter nærmere Aftale.

I Mødet vare fremlagte de paa Boglisten Nr. 503— 526 op-

førte Skrifter. Blandt disse henledte Sekretæren særlig Op-

mærksomheden paa del ligesaa betydelige som usædvanlig smukt

udstyrede Værk af John Ericsson, Nr. 503.

13. Mødet den 9'^ November.

(Tilstede vare 21 Medlemmer: Madvig; Præsident,
Ussing, Reinhardt, Holten, Steen, Johnstrup, Joh. Lange, Schjellerup, Jor-

gensen, F.Schmidt, Christiansen, Krabbe, R. Melsen, Heegaard, Vilh. Thomsen,

Sekretæren, Mehren, Lutken, Colding, Holm, Panum.)

Professor C. Elolten forelagde Selskabet en Meddelelse om

"Konstruktionen af en ny Normalvægt», der, udstyret,

med en Tavle, vil blive optagen i Oversigterne.

Samme foreviste et Par Telefoner, udførte af Prof. C.

P. Jiirgensen, og gjorde nogle Bemærkninger med Hensyn

til disse.
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Civiliiigenior M. Au g. Bon ve I i I'aris har sendt Selskabet

en Note, som han havde forelagt for Académie des Sciences i

Paris, angaaende et Apparat, der skulde kunne underkaste Luft-

arter et ubegrænset stærkt Tryk og bringe dem i draabeflydende

Tilstand; han iiar i en Skrivelse ønsket Medlemmernes Opmærk-

somhed henvendt herpaa og tilbød, om fornødent, at tilstille

dem yderligere Oplysninger. Efter at Prof. Holten havde for-

klaret, hvori Apparatet og dets Virksomhed bestod, vedtog Sel-

skabet at takke lir. Bon ve t.

Oberbaurath Mr. Scheffler i Braunschweig har indsendt

til Selskabet sit i 2 Bind udkomne Værk: «I)ie Nalurgesetze«,

og beder om Selskabets Tilladelse til al sende Fortsættelsen.

Selskabet vedtog at lakke Dr. Scheffler.

La Direction de la Revue de - Philologie , de Littérature et

d'Histoire anciennes har sendt det sidst udkomne Hæfte af Be-

vuen og ønsker al modtage nogle af Selskabels Publikalioner.

Selskabet billigede Sekretærens Forslag, al sende liedaklionen

Oversigterne, samt filologiske og arkæologiske Af-

handlinger.

Sekretæren meddelte, at der ikke inden den fastsatte

Frist (3lte Oktober) var indkommet nogen Besvarelse af Pris-

opgaver.

Samme erindrede Medlemmerne om — ligesom det alt

var sket paa Mødeseddelen — at den 15de November er Ter-

minen for Forslag til nye Medlemmers Oplagelse.

I Mødet vare fremlagte de paa Boglisten under Nr. 527— 546

anførte Skrifter.
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Overordentligt Møde den 23*^' November.

(Tilstede vare 24 Medlemmer: Madvig, Præsident,

Martensen, Ussing, Hannover, Reinhardt, Steen, Barfoed, Holm, Grundtvig,

Liitlien , Zeuthen, Schjellerup, F.Schmidt, Oppermann, FausbøU, Krabbe,

Rasm. Nielsen, Heegaard, Wimmer, Sekretæren, Schiern, Mehren, Jørgensen,

Jul. Lange.)

Carlsbergfondets Direktion meddelte i Henhold til Sta-

tuternes g X følgende Beretning om Fondets Anvendelse i det

afvigte Aar og om Laboratoriets Virksomhed, samt Oversigt

over Fondets Indtægt, Udgift og Status:

<\ Henhold til Statuterne for Carlsbergfondet § X und-

lader Fondets Direktion ikke herved at meddele Det Kgl.

Danske Videnskabernes Selskab Beretning om Fondets

Anvendelse i det afvigte Aar og om Laboratoriets Virksomhed,

samt Oversigt over Fondets Indtægt, Udgift og Status.

Efter at det Kgl. Videnskabernes Selskab i Mødet den 27de

Oktober 1870 havde udvalgt til Medlemmer af Fondets Direktion

som naturkyndige Professor Barfoed, Etatsraad, Professor

Steenslrnp og Professor Panum, samt endvidere Konferens-

raad Madvig og Professor Holm, konstituerede disse sig som

Direktion den 1ste November. Konferensraad Madvig valgtes

til Furmand; Professor Holm paatog sig, som det yngste IMed-

lem, foreløbig at føre Protokollen. Det blev besluttet ved Lod-

kastning at fastsætte den Orden, i hvilken Direktionens Med-

lemmer (jvfr. Statuterne g V) i Løbet af de første 10 Aar skulde

udtræde, for at nye Valg kunde finde Sted. Udfaldet af Lod-

kastningen blev, at Direktørerne udtræde i følgende Orden:

Holm, Steenstrup, Madvig, Panum, Barfoed.

Efter Forslag af Direktionen har Videnskabernes Selskab

senere anmodet Brygger Jacobsen og Brygger E. Ko g sb øl le

om at tiltræde Laboratoriebeslyrelsen som Tilforordnede.

Denne Bestyrelse har valgt Professor Barfoed til Formand.
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Fondet har i Aarets Løb havl lil Indtægt el extraordinært

Tilskud fra dets Stifter paa 10,000 Kroner og et Aars Rente,

20,000 Kroner, saml endelig endnu et Tilskud paa 1,000 Kroner

fra Stifteren lil Laboratoriets Udstyr, i Alt 31,000 Kroner.

Idgifteu har været: 1) Honorar til Bestyrelsen 3,300 Kr.,

idet det her anmærkes, at Brygger Jacobsen og Brygger Kogs-

bolle have gjort Afkald paa det dem tilkommende Honorar som

Tilforordnede; 2) Administrationsudgifter have beløbet sig til

29 Kroner 15 Øre, og 3) Laboratoriets Driftsomkostninger have

udgjort 10,443 Kr. 44 Øre.

Til Fremme af det i Slatuterne § II B anførte Formaal er

efter derom indgivne Ansøgninger i Aarets Løb bevilget og ud-

betalt Cand. mag. P. La Cour 1,500 Kroner, for at han videre

kan gjennemføre sit fono-telegrafiske System og fortsætte de

dermed i Forbindelse staaende fysiske Undersøgelser.

Fremdeles er bevilget "Selskabet til Udgivelse af Kilde-

skrifter til Dansk Historie« 2,800 Kroner til Udgivelse af

« Kancelliets Kopibog under Frederik 1 <>
, saaledes at denne

Understøttelse fordeles paa 2— 3 Aar, eftersom Værkets Ud-

givelse fremmes. Af denne Sum er dog Intet kommet til Ud-

betaling i Løbet af Aaret.

Endelig har Direktionen bevilget 2,000 Kroner til Udgivelse

af J. H. E. Bernstorffs Instruktioner og Depescher ^ hvilke Di-

rektøren for Udenrigsministeriet P. Vedel ønskede at udgive,

saafremt en saadan Sum blev bevilget ham. Ej heller af denne

Sum er noget udbetalt i Aarets Løb.

Idet Udgifterne med Hensyn til Formaal B kun have ud-

gjort 1,500 Kroner, bliver den samlede Udgiftssum 15,272 Kr.

59 Øre. Naar disse fradrages Indlægten, 31,000 Kr. , frem-

kommer der i Kassebeholdning den 30te September 1877

15,727 Kr. 41 Ore.

Laboratoriebeslyrelsen har indgivet en Indberetning

om Virksomheden ved Laboratoriet i Løbet af Aaret, af hvilken

Alt, hvad der vedrører Laboratoriets Indretning, senere vil blive
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trykket som Indledning til paatænkte Meddelelser fra Carlsberg-

Laboratoriet.

Her skal da blot fremhæves, at fra 1ste Oktober 1876 har

Forstanderposten ved Laboratoriets kemisk e Afdeling, efter Ud-

nævnelse ved Bestyrelsen, været beklædt af Cand. polyt. Johan

Kjeldahl, som allerede fra 1ste Maj 1875 havde været brugt

af Brygger Jacobsen i Laboratoriet paa Carlsberg, saaledes

som dette dengang var indrettet, og Forstanderposten ved dets

fysiologiske Afdeling af Cand. med. Rasmus Pedersen,

som fra Juli 1876 havde været ansat ved Laboratoriet. Enhver

af de hlerrer er af Bestyrelsen ansat med aarlig L«n af 3,200

Kroner og forøvrigt med de ved Statuterne for Carlsberg-Fondet

hjemlede Rettigheder og Forpligtelser. Efter derom indgiven

Ansøgning fratræder Hr. Pedersen imidlertid ved Udgangen af

indeværende Aar den af ham beklædte Forstanderpost.

Der har ikke været ansat nogen fast Assistent. Kun i de

første to Maaneder har Cand. polyt. Leth, der paa anden

Maade er i Bryggeriets Tjeneste, deltaget i Arbejderne i den

kemiske Afdeling.

Til Rengjøring og anden almindelig Haandgjerning har

Laboratoriet sin egen Karl.

Endelig skal der, for at give en Oversigt over, hvad der

har været Gjenstand for de Herrer Laboratorieforstanderes Under-

søgelser, her nævnes, at i den kemiske Afdeling har Hr.

Kjeldahl anstillet

1. Undersøgelse over Extraktmængden i Olurt, bestemt ad

direkte Vej og sammenlignet med Bestemmelse ved Vægt-

fylden.

2. Undersøgelse over Vinaandmængden i gjærede Vædsker,

bestemt ad direkte Vej og sammenlignet med den indirekte

Bestemmelse ved Benyttelse af forskjellige Alkoholformler.

3. Undersøgelse over Drejningsevnen for polariseret Lys af

rent Druesukker og rent Dextrin.
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4. Undersøgelse for den rimelige Fejl ved Titrering af Drue-

sukker ved Siden af Dexlrin.

5. Analyse af nogle Afsætninger af Ølurt under forskjellige

Omstændigheder.

H. Undersøgelse over Indflydelsen af forskjellige Salte, navnlig

Gips, i Mæskevandet paa Udbyttet af Maltextrakt.

7. Undersøgelse over forskjellige Stoffers, navnlig Salicylsyres

og Vinaands, Indflydelse paa Gjæringen.

8. Undersøgelse over Mængden af absorberet Ilt i Ølurt, og

over den Hastighed, hvormed den forbruges af Gjæren.

9. Fremstilling af Maltose og Undersøgelse af flere af dets

Egenskaber (fortsættes).

10, Undersøgelse over Ølurtens Drejningsevne for polariseret

Lys paa forskjellige Stadier af Gjæringen.

11. Undersøgelse over Maximaludbyltet af Sukker ved lodvirk-

ning af Diastase paa Melstof.

I den fysiologiske Afdeling har lir. Pedersen for-

uden en ikke lille Række af foreløbige og orienterende Forsøg

og Undersøgelser, hvoraf exempelvis skal nævnes:

1. Vandkulturforsøg med Byg,

2. Renkultur af Mucor Mucedo og Mucor racemosus , morfo-

logisk-mikroskopisk Undersøgelse af disse Skimmelformer

og Gjæringsforsøg med dem,

3. Forsøg for Dannelsen af Ascosporer hos Undergjær,

4. Forsøg med Urtens Luftning under Gjæringen,

anstillet følgende større Undersøgelse, nemlig over:

5. De Faktorer, som have Indflydelse paa Formeringen af

Undergjærsformen af Saccharomyces cerevisiæ,

6. Temperalurens Indflydelse paa Udskilningen af Kulsyre hos

Bygkimplanter i Mørke.

Kjøbenhavn den 20de Novem'ber 1877.

C. Barfoed. E. Holm. J. N. Madvig. P. L. Panum.

Japet. Steenstrup."
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14. Mødet den 2^' November.

(Tilstede vare 27 Medlemmer: Madvig, Præsident,
Martensen, Ussing, Hannover, Reinhardt, Steen, Barfoed, Schiern, Joh. Lange,

Lorenz, Mehren, Holm, Grundtvig, Lutken, Zeuthen, Schjellerup, Jørgensen,

F. Schmidt, Opperniann, Fausbøll, Krabbe, Rasm. Melsen, Heegaard, Wimmer,
Jul. Lange, Sekretæren, C. Smith.)

Prof. Dr. Sofus Heegaard forelagde »Resultaterne af

en Undersøgelse om Locke's og Hume' s Erkjendelseslære

særligt med Hensyn til Kant«. Denne Meddelelse forventes ud-

givet i Selskabets Skrifter.

Fra Sekretariatet var der fremsat Andragende om Be-

villing af nogle mindre Summer, udgjørende 144 Kr. ialt , til

Anskaffelse af Inventarie-Gjenstande af forskjellig Slags, hvilke

iforvejen vare blevne nævnte paa Mødesedlen. Selskabet bevil-

gede det begjærede Beløb.

Hr. Exam. polvt. L. H. Bie, Lærer ved Borgerskolen i

Aalborg, havde indsendt en mathematisk Afhandling og bedet

om at faa den bedømt og trykt. Afhandlingen havde været ind-

sendt en Gang tidligere, men først efter Foraarsmodernes Ophør;

den blev da remitteret til Forfatteren , som derfor senere havde

ønsket Arbejdet forelagt til Bedømmelse snarest muligt. Strax

efter den anden indsendelse blev det som Følge heraf overgivet

til Prof. Steen og Prof. Opperniann, som ifølge Skrivelsen

fra Hr. Bie havde ydet ham velvillig Understøttelse under Ud-

arbejdelsen. Selskabet besluttede at indhente Betænkning fra

et Udvalg beslaaende af Prof. Steen, Docent Zeuthen og

Prof. Opperniann.

Prof. Ussing forelagde Selskabet et af afdøde Dr. phil.

Richardt Christensen efterladt Haandskrifl: Forelæsninger

over Athens Topografi, og onskede, at Selskabet ved en

Komité vilde lade undersøge, hvorvidt det kunde anbefales til

Offentliggjørelse ved Hjælp af en Understøttelse af Selskabet.
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Efter de al" Prof. Lssing tilvejebragte Overslag vilde Trykningen

af 300 Kxpl. med lilliørende Kort omtrent belobe sig til 470

Kroner. Selskabet valgte en Komité bestaaende af Konferens-

raad Madvig, I'rof. U s s in g og Prof. Holm.

Fra Dublin var der sendt Selskabet en Indbydelse til dets

Medlemmer til at mode ved Hritisb A ssociation's Sammen-

komst i den nævnte Stad i Aaret 1878.

I Modet vare fremlagte de paa Boglisten under Nr. 547—564

anførte Skrifter.

15. Mødet (len 7"^ December.

(Tilstede vare 18 Medlemmer: Madvig, Præsident,

Ussing, Reinhardt, Sleen, Lorenz, Holm, Lutken, Zeuthen, Jørgensen,

F. Schmidt, Oppermann, Christiansen, C. Smith, Krabbe, Rasm. Nielsen,

Hecgaard, Viih. Thomsen, Sekretæren.)

Professor Lektor L. Oppermann forelagde Selskabet «En

simpel Løsning af Problemel om Lykkespils Varigbed«

(c(r. Laplace: Théorte des Prohahilités^ p. 225 og Dr. Tychsens

Afh. i Oversigterne for 1876, S. 12 ff.). Denne Meddelelse

er bestemt for Oversigterne.

Formanden for den mat hematisk-natur videnskabe-

lige Klasse meddelte, at Klassen i et samme Aften afholdt

Møde havde besluttet at fremkomme med Forslag om Optagelse

af to navngivne indenlandske Medlemmer. Efter Klassens

Forslag vedtoges det at udsætte Valget til det 2det .Møde i De-

cember.

Selskabets Medlem, Bibliotheks-Assislent V. Fausbøll havde

skriftlig andraget om en Understøttelse til Udgivelse af Buddha-

gosas Jåtaka-atthavannand , 2den og 3die Afdeling, paa samme

Maade som 1ste Afdeling [s. Overs. 1874, S. (14)— (16)] med

Overs, over d. K. D. Vidonsk. Selsk. Furh. 1877. 4
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600 Kroner. Han havde i Korthed givet Oplysning om den

varme Interesse, der fra mange Sider var vist dette Arbejde.

Et Exemplar af 1ste Bind fulgte med Andragendet,

Redaktøren udbad sig en Efterbevilling af Kr. 43,45 til

Dr. E. Warmings Afhandling om Cykadeerne, hvilken Sel-

skabet bevilgede.

Etatsraad Sleenstrup androg paa den forhenværende i\le-

te6rologiske Komités Vegne paa, at den i 187 5 tilstaaede Sum

til dens Arbejders Afslutning, nemlig 900 Kr. , hvoraf 586 Kr.

endnu ikke vare komne til Udbetaling i 1876, og navnlig fordi

Tyge Brahes meteorologiske Dagbog ikke var kommen til fuld

Afslutning i Tide, maatte gjenbevilges i det nævnte Øjemed med

den anførte Best af 586 Kroner, saa at Regninger indtil et

saadanl Beløb kunde anvises paa Regnskabet for 1877. Sel-

skabet tilstod den altraaede Gjenbevilling.

I Mødet vare fremlagte de paii Boglisten under Nr. 565— 581

anførte Skrifter.

16. Mødet den 21"' December.

(Tilstede vare 17 Medlemmer: Madvig, Præsident,

Reinhardt, Steen, Thorsen, .lohnstrup, Barfoed, Holm, Grundtvig, Lutken,

Schjeilerup, Jorgensen, F.Schmidt, Christiansen, Krabbe, Wimmer, Jul. Lange,

Ussing, fungerende Sekretær.)

Efter at den fungerende Sekretær havde henledet Op-

mærksomheden paa den Sædvane, at forhandle vigtige Forret-

ningssager førend den videnskabelige Meddelelse, besluttede

Selskabet først at tage Budgettet under Eorhandling.

Kassekommissionen forelagde Budgettet for 1878, der

drøftedes og vedtoges i følgende Form:
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JBxidffet for Æai-et isrs.

Indtæ§^ter.

A. Renter af Selskabets Fonds*| 11,880 Kr.

Fra del Classenske Fideikommis 400 —
Etatsraad Schous og Hustrus Legat 100 —
For Salget af Selskabets Skrifter .... omtr. 300 —

12,680 Kr.

B. Fra den Hjelmsljerne-Rosenkroneske Stiftelse

for 1878 omtr. 1200 —
Beholdning ved Aarels Udgang omtr. 3288 —

4488 Kr.

Selskabets Kassebeholdning ved Udgangen af 1877 omtr.

3200 Kr. OU en Guldmedaille.

*) Selskabets rentebærende Kapitaler ere-

I) 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 25,000 —

147,200 Rdl., Rente 1177GKr.

2) Bankaktier, 300 Rdlr. med Udbytte omtrent 44 —

3) Aktier i det Sjællandske Jernbaneselskab, 80 £ Sterl.

med Rente 3i £ Sterl omtr. 60 —
Tilsammen ... 1 1 ,880 Kr.

Af Selskabets Kapitalformue betragtes 280,000 Kr. som et Fond, der ikke

maa formindskes, Resten derimod som disponibel til videnskabelige Fore-

tagender (ifølge Selskabets Beslutning af 24. April 1874)

*) Indlast 500 Rd.j desndea vil blive indkjebt 1000 Rd. i Kbhvns. Laans Obli^atioaei.

4*
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A. Til Selskabets Bestyrelse og- dets Virksomhed.



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

raad Bruun. Bevilget d. i. Juni JS69 GOO Kr. Heraf er

betalt til et Bind 230 Kr. , til det andet (Udvalg af hans

litleraie Brevvexling) Rest 370 Kr.

5) Til Udgivelsen af J. C. Espersens bornholmske

Ordbog, bevilget n.Decbr. 1875 2400 —
6) Til Prof. V. Schmidt til Udgivelse af en Forteg-

nelse over Hieroglyfindskrifter, bevilget 17 Decbr. 1875 300 —

7) Til Prof. Stephens, Oldnorthern Runic monuments,

3die Bind. bevilget 25. Mai 1877 2000 Kr., heraf for 78 1000 —
5307 Kr.

Selskabets Status:

Dets aarlige Indtægter omtr. 12680Kr.

Udgifter a) til dets Bestyrelse og Virksomhed:

1 3700 Kr.

II (efter Middelsum) 8000 —
b) til Understøttelser Budg. Nr. 1 300 —

12000 —
Til nye Understøttelser og tilfældige Udgifter haves 680 —

[1872—76: Indtægt 63543. Udg.: 64805. -h 1262.]

Det Hjelmstjerne-Rosenkroneske Bidrag 4488 Kr.

Bidrag for 1879 1280 —
5768 —

Paa Budget Nr. 2—7 5370 —
for 1879 (Nr. 7) 1000

—

"

6370 —

Der foreligger for Selskabet to Andragender om Understøt-

telse til videnskabelise Foretagender.
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Derpaa gav Dr. C. F. Littken nogle Oplysninger om en

sjælden grønlandsk Fisk, Campylodon Fabricii Rhdt.^ Notacanthus

nasus BL, idet han foreviste et Exemplar, som i Aar er blevet

sendt til Universitetets zoolof^iske Museum fra Sukkertoppen i

Sydgrønland.

Derpaa skred Selskabet til Valg paa de i forrige Møde fore-

slaaede nye indenlandske Medlemmer. Lærer ved Officerskolen

Dr. phil. Haldor Topsøe, og Docent Dr, Eugen Warming

optoges til Medlemmer af Selskabets mat hematisk-nat ur-

videnskabelige Klasse.

I Mødet vare fremlagte de paa Boglisten under Nr. 582— 608

opførte Skrifter.
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Tilbageblik

paa Selskabets Virksomhed i Aaret 1877.

Ved Slutningen af Aaret 1876 talte Selskabet 51 indenlandske

og 70 udenlandske Medlemmer. I Aarets Løb har Selskabet

mistet 2 indenlandske Medlemmer, begge af den historisk- filo-

sofiske Klasse, nemh'g Prof. H, N. Clausen, Medlem siden

den 27de December 1833, og FVof. C. E. Scharling, Medlem

siden den 5le December 1845, samt 3 udenlandske Medlemmer,

nemlig af den historisk-filosofiske Klasse Prof. C. J. Tornberg,

Medlem siden I7de April 1868; af den mathematisk-naturviden-

skabelige Klasse Prof. Chr. P. B. Boeck, Medlem siden 17de

April 1868, og Direktøren for det astronomiske Observatorium

i Paris Urb.-J.-J. Leverrier, Medlem siden den 17de April

1868. Selskabet har derimod i Aarets Løb optaget følgende

nye Medlemmer. Som indenlandsk Medlem af den histo-

risk-filosofiske Klasse indvalgtes i Mødet den 20de April Docent

ved Universitetet og Kunstakademiet Jul. Lange, samt som

Medlemmer af den malhematisk- naturvidenskabelige Klasse i

Mødet den 21de December Lærer ved Officerskolen Dr. phil.

Haldor Topsøe og Docent Dr. phil. Eugen Warming. Sel-

skabet har endvidere optaget som udenlandsk Medlem af den

historisk-filosofiske Klasse i Mødet den 20de April Gehejmeraad

Bernhard Dorn, Akademiker i St. Petersborg. Ved Slutningen
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af Aaret talte Selskabet altsaa 62 iodenlandske og 68 uden-

landske Medlemmer, af hvilke 25 indenlandske og 24 uden-

landske henhørte til den historisk- filosofiske Klasse og

27 indenlandske og 44 udenlandske til den mathematisk-

natur videnskabelige Klasse.

For tvende af Selskabets Embedsmænd, dets Præsident

og Redaktør, var den i Vedlægternes g 9 foreskrevne Funktions-

tid udløben i April Maaned. Til disse Poster gjenvalgtes i Mødet

den 20de April Konferensraad J. N. Madvig og Prof. J. L.

Ussing. 1 Stedet for Kammerherre J. J. A. Worsaae, der

etter Tur udtraadte af Kassekommissionen og som havde

trabedt sig Gjenvalg, valgte Selskabet lil Medlem af Kommis-

sionen Dr. pliil. Chr. Liitken.

O rd bogsko mmissionen har af Mangel paa Medarbej-

dere ikke set sig i Stand til at fremme Udgivelsen af de til-

bagestaaende bogstaver.

Regesta- Kommissionen har' fremdeles samlet Materiale

lil et Supplementbind.

Selskabet har i Aarels Løb holdl 16 Møder, i hvilke 21

videnskabelige Meddelelser ere blevne givne, 10 af Medlemmer

af den hislorisk-filosoflske Klasse, 11 af Medlemmer af den ma-

thematisk-naturvidenskabelige. 2 af disse ere blevne optagne i

Selskabets Skrifter og 9 i dets Oversigter for delte Aar;

med Undtagelse af nogle, der ere bestemte til Optagelse andet-

steds, ville de øvrige blive trykte enten i Selskabets Skrifter

eller i dets Oversigter.

Af Selskabels Skrifter ere i Aaret 1877 udkomne 5le

Rækkes historisk-filosofisk Afdeling, Bd. V, Nr. 1 (L. Muller:

Hagekorset), saml mathematisk- naturvidenskabelig Afdeling,

Bd. XI, Nr. 4 (Christiansen: Magnetiske Undersøgelser).

Af Værker, til hvis Udgivelse Selskabet har ydet sin Under-

støttelse, er der udkommet:



8de Hæfte af Roeskilde Domkirkes Beskrivelse ved

Foreningen til Udgivelsen af danske Mindesmærker og Prof. I)r.

G. Lunds «Det ældste danske Skriftsprogs Ordforraad».

løvrigt har Selskabet tilstaaet følgende Understøttelser: 600

Kroner til Kand. Joh. Steens trup til en Rejse for at under-

søge Arkiverne i Paris og Normandiet i Anledning af hans Stu-

dier til Normannernes Historie, og 2U00 Kroner til Prof.

Dr. G. Stephens til Udgivelse af 3die Bind af hans Værk
{Jldnorthei-n Runic Monuments.

I et overordentligt Møde den 23de November meddelte Di-

rektionen for Carlsbergsfondet den i Statuterne foreskrevne

Aarsberelning.





(Bogliste til det K. D. Vid. Selsk. Oversigt I. 1877.

Liste over de til det Kgl. Danske Videnskabernes

Selskab indsendte og i dets Meder i Aaret

1877 fremlagte Skrifter.

I Mødet den 12*« Januar

fremlagdes fra:

Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab i Throndhjem.

1. Skrifter i det 19de Aarh. B. VIII. H. 3. Throndhjem

1876.

2. Bibliolhekets Tilvæxt i 1875. 4to.

3. Blytl: Norges Flora. 3die Del. Christiania 1876.

The Royal Geographical Soeiehj of London.

4. Proceedings. Vol. XX. N«" 5—6. London 1876.

The Literary and Philosophical Society of Manchester.

6. Memoirs. Third Series. Vol. V. London 1876.

6. Proceedings. Vol. XIII— XV. Manchester 1874—76.

7. Catalogue of the hooks in Ihe library. Manchester 1875.

The Geological Society of London.

8. The quarterly Journal. Vol. XXXH. P. 3—4. N" 127

—128. London 1S76.

9. List of the Society. November V* , 1876.

The Scottish Meteorological Societtj, Edinburgh.

10. Journal. New Series. N°* XLIX— L. Edinburgh.

1
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The Editors of Iron, 12 Fetter Lane, Fleet Street, London E. C.

11. Iron. N<"» 206—207.

L'Académte Imperiale des Sciences de Si.-Petershourg.

12. Bulletin. T. XXII. N° 3. St.-Pétersbourg 1876. 4to.

La Sociéfé des Sciences Physiques et Naturelles de Bordeaux.

13. Méraoires. 2« Serie. T. 1«'. 3^ Cahier. Bordeaux 1876.

La Societa Geografica Italiana, Via del Collegio Romano, Roma.

14. BolleUino. Vol. XIII. Fase. 8—10. Roma 1876.

La Direzione del Cosmos, Sign. Guido Cora, 17 Via Prowidenza,

Torino.

15. Cosmos. Vol. III. N. 12. Torino 1876. 4lo.

La Sociéfé de Physique et d'Histoire Naturelle de Geneve.

16. Mémoires. T. XXIV. 11^ Parlie. Geneve 1875—76. 4to.

La Société Entomologique de Belgiquc h Bruxelles.

17. Annaies. T. XIX. Fase. 1—2. Bruxelles 1876.

18. Compte-rendu. Serie II. N» 32.

Die Astronomische Gesellschaft, Leipzig.

19. Vierteljabrsschrift. Jahrg. XI, H. 4. Leipzig 1876.

Der Verevn fur Kunst und Alterthum in Ulm und Oberschwahen.

20. Korrespondenzblatt. Jahrg. I. Nr. 12.

Daniel Droper, Esq., Director of the New York Meteorological

Observa'ory.

21. Reports for 1874 & 1875. New York 1876.

Del Danslee Meteorologiske Institut, Kjøbenhavn.

22. Vejroversigl for November 1876.

Die Kaiserliche Akademie der Wissenschaften in Wien.

23. Denkschriften. Phil. -hist. Classe. B. XXIV- XXV. —
Malh.-naturw. Cl. B. XXXVI. Wien 1876. 4lo.
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24. Silzungsberichte. Phil. -hist. Cl. B. LXXX. 11. 4. B. LXXXl.

H. 1—3. B. LWXll. II. 1-2. — -M.nh.-naturw. Cl.

Ablh. I. B. LXXII. II. i—b. Al.lh. II. B. LXXII. H.

1-5. B. LWIII. H. 1—3. Ablh. III. B. LXXI.

H. 3—5. B. LXXII. II. 1-5. Wien 1675—76.

25. Almanach. Jahrg. 2d. 1876. Wien.

26. Archiv fur oslerreichische Geschichte. B. 54, I. Wien

1876.

27. Fontes Rerum Austriacarum. Abth. II. B. XXXVIII.

Wien 1876.

Mr. Bernard Quarifch, Boohseller, tå Piccadilly, London, W.

28. En Bogkatalog.

Det Astronomiske Observatorium i Kiel.

29. Astronomische Nachrichten. IVr. 2113.

I Mødet den 26*^^ Januar

fra:

The American Association for the Advancement of ISctence, F. W.
Futnam, Esq., Salem.

30. Proceedings. 1875. Salem 1876.

Professor James D. Dana, B. Silliman, and E. S. Dana, New
Haven, Conn.

31. The American Journal. Vol. XI. N« 66. Vol. XII.

NOS 67—71. New Haven 1876.

The Board of Fublic Charities of Pennsylvania, Harrishurg.

32. 6*^ annual Report. Darrisburg 1876.

The American Fhilosophical Society for promoting useful knoio-

ledge, PJuladeiphia, Fenns.

33. Proceedings. Vol. XVI. N° 97. Philadelphia 1876.

The Society of Natural Sciences of Bvffalo, New York State.

ai. Bulletin. Vol. III. iN" 3. BuCfalo 1876.
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The Essex Institute, Snlem^ Massachusetts.

35. Bulletin. Vol. VII. Pages 1—168.

The Cincinnati Observatorij, Ohio,

36. Calalogiie of 50 new double stars by H. A. Howe. Cin-

cinnati 1876.

The Academy of Science of St. Louis, Missouri.

37. Transaclions. Vol. III. N° 3. St. Louis 1876.

The American Academy of Arts and Sciences, Boston, Mass.

38. Proceedings. New Series. Vol. III. Boston 1876.

The Lyceum of Natural History of New York.

39. Annals. Vol. X. N"« 12—14. Vol. XI. N«*^ 1—8.

New York 1871—76.

40. Proceedings. Second Series. N°* 1—4. New York 1874.

The Academy of Natural Sciences of Philadelphia, Penns.

41. Proceedings. 1875. Parts I— III. Philadelphia J875—76.

U. S. Geological and Oeographical Survey of the Territories,

F. V. Hayden, U. S. Geologist-in- Charge, Washington.

42. Report. Vol. IX—X. Washington 1876. 4to.

43. Bulletin. Vol. II. N« 3. Washington 1876.

44. Calalogue of the Publications of the Survey. Washington

1874.

U. S. Coast Survey, C. P. Patterson Sup't, Washington.

45. Reports for the years 1869—73. Washington 1872—75.

4to.

The Smithsonian Institution, Washington.

46. Smithsonian Contributions to Knowledge. Vol. XX— XXI.

Washington 1876. 4to.

47. Congressional Directory. II"* Edition. Washington 1876.

A Commissao Superior da Exposifao Nacional, Rio de Janeiro.

48. Anno biograllco brazileiro por J. M. de Macedo. Vol.

I—III. Rio de Janeiro 1876.
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49. The Empire of Brazil at the Universal Exhibilion ot 1876 at

Philadelphia. Rio de Janeiro 1876.

The Museum of Comparative Zoology at Harvard College^ Cam-

bridge^ Mass.

50. Memoirs. Vol. IV. N° 10. Allen: The American Bisons.

Cambridge 1876. 4lo.

Il Reale Istituto Veneto di Sci'evze, Lettere ed Årti. Venezia.

51. Memorie. Vol. XIX. Parti 1—3. Venezia 1876.

Finska Vetenslcaps-Societeten i Uelsingfors.

62. Ada. Tomus X. Ilelsingforsiæ 1875. 4to.

Die Kais. Kon. Cerdral- Anstalt jur Meteorologie und Erdmagne-

tiamus in Wien.

53. Jahrbiicher. Neue Folge. B. XI. Wien 1876. 4to.

M. Euglne Chevreul, de l'Institut, Doyen des Étudiants de France,

Paris.

54. Procédés de l'esprit humain dans la recherche de l'inconnu,

par E. Chevreul. Paris 1874. 4to. (Acad. des Se.

T. XXXIX.).

65. Explicalion de nombreux phénoménes qui sont une con-

séquence de la vieillesse, p. E. Chevreul. 3® Mémoire.

Paris 1875. 4to. (Acad. des Se. T. XXXIX.).

56. L'Enseignement devant l'étude de la vision, par E. Chev-

reul. 2® Mémoire. Paris 1S75. 4to. (Acad. des Se.

T. XXXIX).

Professor Dr. Ad. Hannover, Selskabets Medlem, Kjøbenhavn.

hl. La réline de l'homme et des verlébrés, par Ad. Hannover.

Paris 1876. 4to.

VAcadémie des Sciences et Lettres de Montpellier.

68. Mémoires. Seclion de Leltres. T. VI. Fase. 1. Section

des Sciences. T. VIII. Fase. 4. Montpellier 1876. 4to.

La Societh Entomologica Jtaliana, Firenze.

59. BuUettino. Anno 8"°. Trimeslre IV. Firenze 1876.



Bogliste 1877. d

11 Sign. Conte Guido Vimercati, Ingegnere Civile, Firenze.

60. Rivisla scienliOco-industriale. Novembre e Dicerabre 1876.

M. Oarcin de Tassy, de Vinstitut, Paris.

61. La langue et la lilléralure hindoustanies en 1876, par

Garcin de Tassy. Paris 1877.

La Reale Åccademia della Crusca, Firenze.

62. Atti. 1875—76. Firenze 1876.

La Société Entomologique de Belgique, Bruxelles.

63. Compte-rendu. Serie II. N° 33.

The Royal Astronomicai Society of London.

64. Monthly notices. Vol. XXXVll. N° 2. 1876.

The Editors of Iron, 12 Fetter Lane, Fleet Street, London E. C.

65. Iron. N«« 208—209.

L'l. R. Societå Agraria di Gorizia.

66. Atti e Memorie. 1876. N. 12.

Die Koniglich Preussische Akademie der Wissenschaften zu Berlin.

67. Monatsbericht. Sept. & Od. 1876. Berlin 1876.

Der Naturwissenschaftliche Verein von Neu-Vorpommern und

Rugen ^ Oreifswald.

68. Mitlheilungen. Jahrg. VIII. Berlin 1876.

Die Naturforschende Oesellschaft zu Halle.

69. Abhandlungen. Bd. XIII. H. 3. Halle 1875. 4to.

70. Bericht. 1875. 4lo.

Det Danske Meteorologiske Institut i Kjøhenhavn.

71. Bulletin méléorologique du Nord. Déc. 1876.

Det Astronomiske Observatorium i Kiel.

72. Astronomische Nachrichten. Nr. 2114.
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I Mødet den 9**« Februar
fra:

La Société Botanique de France, Paris.

73. Bullelin. T. XXIII. 1876. Comptes rendus, 3.

La Société Qéologique de France, Paris.

74. Bullelin. 3« Serie. T. IV^ N" 7. T. V^. N» 1. Paris

1875—77.

La Societh Toscana di Scienze Naturali, Pisa.

Ib. Alli. Vol. II. Fase. 2". Pisa 1876-

Il Real Comitato Geologico d^Italia^ Roma.

76. Bolletlino 1876. N" 11 e 12. Roma 1876.

VObservatoire Royal de Bruxelles.

77. Annales. Novembre 1876.

La Société Entomologique de Belgique, Bruxelles.

78. Conopte-rendu. Serie II. N" 34.

Démétrius Aristarcln-Bey, Fonctionnaire de VEmpire Ottoman de

premiere classe etc. etc, Athenes.

79. Le Memorial diplomalique d'Orient, par Aristarchi-Bey.

Numéro I. Athenes 1876.

James Young Esq. and Dr. R. Angus Smith, Edinburgh.

80. Chemical and physical researches by Th. Graham, collected

by Dr. R. Angus Smith (for presentalion only). Edin-

burgh 1876.

George Salmon , D. D., Regius Professor of Divinity in the

TJniversity of Dublin.

81. Lessons inlroductory to the modem higher Algebra, by

G. Salmon. Third Edition. Dublin 1876.

The Literary and Philosophical Society of Liverpool.

82. Proceedings. N" XXX. Liverpool 1876.

The Editors of Iron, 12 Petter Lane, Fleet Street, London E. C.

83. Iron. N"" 210—212.
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Kongliga VetensJcaps Akademien i Stockholm.

84. Ofversigt. 1876. N° 6. Slockholm 1876.

Generalstabens Topografiske Afdeling, Kjøhenhavn.

85. Aliasbladene Ansager, Kvang, Henne, Tipperne, Seuder

Lyngvig og Tarm i 1 : 40,0G0.

Det Danske Meteorologiske Institut., Kjøhenhavn.

86. Vejroversigt. December 1876.

The Zoological Society of Philadelphia.

87. Fourth annual Report. Pliiladelphia 1876.

The Illinois Museum of Natural Eistory, Normalf Hl.

88. Bulletin. N" 1. Bloomington 1876.

M. Bernard Quarifch, Bookseller, 15 Piccadilly, London.

89. En Bogkatalog.

Det Astronomiske Observatorium i Kiel.

90. Astronomisclie Nachrichten. Nr. 2115—2116.

I Mødet den 23<^^ Februar
fra:

Kongliga Svenska Vefenskaps-Akademien i Stockholm.

91. Ofversigt. 1876. Nr. 7 <fc 8. Stockholm 1876.

John Ericsson, LL. D., Engineer, New York.

92. Solar Investigations, by John Ericsson. New York 1876.

4lo.

La Société Linnéenne de Bordeaux.

93. Actes. T. XXXI. 1'« Livraison. Bordeaux 1876.

La Direzione del Cosmos, Sign. G. Cora, 17 Via Provvidenza,

Torino.

94. Cosmos. Vol. IV. 1877. N° I. Torino 1877. 4to.

Il Sign. Conte Guido Vimercati, Ingegnere Civile., Firenze.

95. Rivista scienlifico-induslriale. Gennaio 1877. Firenze.







Beskrivelse af en mongolsk Medaille,

præget af Alu Said Behadur Khan af llkhanernes Dynasti i

Persien [1316—1336 e. Ch.].

Ved

Prof. A. Y\ Sehren.

(Med en fotograferet Tavle.)

Iblandt de ved Orienlalist-Congressen i St. Petersborg i Sept.

1876 udstillede Gjenstande fandtes et smukt Staniolaflrvk af en

meget stor Medaille, hvis Original skulde tilhøre en under den

russiske Administration i det Indre af Asien slaaende Embeds-

mand. Da dette Aftryk forekom mig i høi Grad interessant, og

jeg ved nærmere Undersøgelse har set mig istand til at bestemme

det, tillader jeg mig efter forskjellige Opfordringer fra Udlandets

Numismatikere at forelægge denne Beskrivelse for Det Konge-

lige Danske Videnskabernes Selskab, idel, saavidt mig bekjendt.

intet europæisk Cabinet besidder denne baade ved sin Størrelse

og sit smukke Præg udmærkede Mynt i Original.

1 Slutningen af r2le og Begyndelsen af 13de Aarhundrede

rystes Asiens ved Islam grundlagte Civilisation af et vildt Natur-

folk
^ hvis forskjellige Stammer betvinges af Djingiskhan og

samles under Fællesnavnet "Mongoler« d. e, ode mørke eller

uforfærdede Rrigere«. Den stptrste Del af Asien , saavel den

østlige med Cbina som den sydlige og vestlige, omfattende

Overs. o?er d. K. D. Viden^k. Selsk. Feih. 1877. 1



Transoxanien, Chorasan, Irak, Gazna og en Del af Indien, aner-

kjendte Djingiskhans Dynasti, der gjennem Kaukasus endog var

trængt ind i del sydlige Rusland. Ved hans Død 1227 e. Ch.

deltes det store Rige, hvis Grændser strakte sig fra Tebriz til

Peking, mellem de af hans 4 Sønner fortsatte Dynastier (Ulus),

af hvilke hans Sønnesøn Hulagu efter Chalifatets Ødelæggelse

grundlægger det omtrent i 100 Aar beslaaende Dynasti, det saa-

kaldte Ilkhaners i Persien^), fra Midten af det 13de til henimod

Midten af det Ude Aarhundrede. Det tæller i denne Periode

17 Fyrster, af hvilke dog kun de 9 første i et Tidsrum af hen-

ved 80 Aar bevarede Riget i dets Helhed. Abu Said [1316

—

36 e. Ch.] er den 9de af disse og, som der af den persiske

Historieskriver Wassaf med en vis Forkjærlighed for Syvtallet

udhæves, den 7de umiddelbare Descendent af Djingiskhan efter

denne Orden i Fyrsterækken: Abu Send, Søn af Khoddbendeh,

Søn af Arghun, Søn af Abdka, Søn af Hulagu, Søn af Tuli,

Søn af Djingiskhan ; efter hans Død 1336 opløsles Riget snart paa

samme Maade som senere det i Kipdshak af den gyldne Horde

grundlagte Dynasti i mindre Khanater.

Ved denne barbariske Invasion syntes for et Øieblik den

hele Verdensorden at skulle forstyrres, saaledes som den be-

rømte persiske Digter Saadi, hvis Liv falder i denne Periode,

beskriver med disse Ord i Fortalen til sin Gulislan: «Veed Du

«vel, hvorfor jeg saalænge flakkede om i fremmede Lande? Jeg

• maatte forlade mit Fædreland for Tyrkernes (o: Mongolernes)

»Erobring, og fordi jeg saa hele Verden i Uorden som en Negers

«. Haar. I det Ydre lignede de Adams Slægt, men med deres

»Blodtørst og skarpe Kløer kunde de snarere kaldes Ulve. Da

«jeg senere vendte hjem, fandt jeg mit Fødeland roligt; Tigrene

«havde aflagt deres Natur; i det Indre vare de blevne til god-

••hjertede Mennesker, kun i del Ydre Krigere som glubende

Navnet «llkhan» belyder efter Wassaf paa Mongolsk: «den store Khan« —
se Quatremére, hist. des Mongols par Rashid ed-Din p. 14—15 not.



• Løver.) M. Islam kom i Virkelighed hurlig igjen til Kræfter;

den hensygnende og affældige Stamme, der henji^de med Chali-

fatet, flk ved den mongolske Indpodning ny Livskraft; det raae

Naturfolk, oprindelig hedensk, var i sine Erobringer kommet i

Berøring med en høiere Civilisation, og dels Herskere svævede

i nogen Tid ubestemte i Valget mellem Christendom og Islam,

indtil Ohazan, Søn af Arghun og Broder til Khodåbendeh, den

samme, der er os bekjendt gjennem Marco Polo's Reiser, 1295

Ch. antog Islam, som fra den Tid blev Statsreligion for llkha-

nernes Dynasti *). Allerede Hulagu, Chalifatets Erobrer, havde

udvist en vis Interesse for muhammedansk Videnskab ved at

tilstede Grundlæggelsen af det berømte Observatorie i iVlaragha,

ved hvilket den berømte Astronom Nåsir-ed Din Tusi forfattede

sine Ukhaniske Tavler^); Hulagus Efterfølger og Søn Abåka

[1265—82 Ch.] antoges, rimeligen paa Grund af sit Ægteskab

med den byzantinske Keiser iVlichael Palæologus's naturhge

Datter og sine ofte gjentagne Underhandlinger med Pave Nico-

laus III, at have været Christen. De os efterladte Mynter give

næsten alle kun den første Del af Islams Troessymbol og ude-

lade Prophetens Navn. Hans Broder og Efterfølger, Tekudar

eller Nikudar, skal i sin Ungdom have modtaget Daaben, men

gik senere over til Islam under Navnet Ahmed Khan og var

Skyld i Forfølgelserne mod de Christne, der endog udvistes af

hans Stater; han blev derfor efter 2 Aars Regering afsat af

Folket, der viste Tilbøielighed til Chrislendommen, og efter-

fulgtes af Arghun, Søn af Broderen Abåka ^) [1284—91 Ch.].

Denne stod ligeledes i lange Underhandlinger med Pave Nico-

laus IV om at lade sig døbe og viste sig ugunstig sindet mod

') s. Gulistan de Sadi par Semelet p. o Æ tråd. par Uefrémery p. 8.

') Histoire des Mongols de la Perse par Rashid ed-Dln pub. et Irad. par

Quatremére p. LXIX.

') S. Hist. des Mongols de la Perse par Rashid ed-Diu tråd. par Quatremére

p. VI & 325.

*) S. Ges. W'assaf's, pers. herausg. von Hammer-Purgstall, p. 201, 2lO,-262.

1*
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Islam, som han dog efter de os bevarede Mynter synes at have

antaget; en r&l mærkehg Mynt med christellg Legende er os

imidlertid bevaret i Museet i Milano og beskrives af CastigUoni

og Fraehn (mém. de l'A. 1. de Si. Pétersb. Sér. VI, t. II, p.

504, de Il-Chanorum numis). Efter to ubetydelige Fyrster, Kai-

Khatou, Arghuns Broder og Baidu-Khan, der tilsammen regerede

i 3 Aar, komme vi til den nyligen omtalte Ghazan Khan, Sød

af Arghun [1295— 1304 Ch.], der strax ved sin Thronbestigelse

hævede Islam til Statsreligion^); han fulgtes af sin Broder

Oldjaitu Khan o: den Velsignede [1304— 16], ogsaa kaldet Moh.

KJioddbendeh , der efter i sin Ungdom at have været Christen,

senere Sunnit og Hanefit, endte som ivrig Shiit og lod præge

Mynter med de 12 Imamers Navne, hvilket bekræftes ved neden-

staaende i det Kongehge Myntcabinet bevarede Dirhem ; han

grundlagde Hovedstaden Sulthania"). Til dennes Søn Abu Said

med Tilnavnet Aid ed-dunya icaddin , hvilket fra A. 1319^)

endnu forøgedes til Erindring om hans Tapperhed i et Slag

med Tillæget «Behådur» [o: Helten], have vi at henføre den her

foreliggende store Medaille; han besteg Thronen omtrent 12

Aar gammel 1316 og kæmpede næsten hele sin Begering med

forskjellige Oprør, fremkaldte af hans Vezirer og Adelen, der

ved hans Død , foraarsagel ved Forgiftelse af hans skinsyge

Gemalinde Bagdad-Chatun, udsatte Staten for Bevolulioner og

endelig i Løbet af en Snes Aar opløste den i Smaadynastier,

som igjen samledes til et Hele under Timur. Vi besidde en

høist interessant Skildring af denne Fyrstes Liv i det berømte

Reiseværk at hans Samtidige Ibn-Bathutha^), der traf sammen

med Abu Said i Bagdad 1328.

') Hist. des Mongols de la Perse par Rashid cd-Din, p. X I.

^) S. ibd. p. 14—17

5) S. V. Hamnifi -Purgstall, Ges. d. llkhaiie. B. II, p. 27G -78 og Fraehnii,

opuscul. postuni pars II ed. B. Dorn, p. 20, hvor denne Titel •Behådur«

førsl siges at forekomme paa Mynter fra 723 H. = 13!3 Ch.

^) s'. Voyages d'Ibn Bathoutha par Defrémery & Sanguinetti t. II p 114— 22.



Den mongolske Invasion havde kun for en korl Tid rystet

Islams Kulturforhold; efter den erobrende Races Antagelse af

Islam, se vi denne Heligion endnu udbrede sin sidste Glands

i flere Retninger, navnlig i Historie og forskjellige af de

exakte Videnskaber; den persiske Literatur frembragte i denne

Periode sine berømte Repræsentanter for den mystiske Theosophi

ISaadi^ Djeldl-ed-lHn IMnii og Hdfiz. Mongolernes Historie er

behandlet indtil Hegyndelsen af det 14de Aarhundrede af de

omtrent samtidige Historikere Rashid-ed-Din \-\ 1318] og Ahdallah

h. Fad/dallah, med Tilnavnet Wassåf ul-hazret ("Majestætens

[o: llkhanen Oldjailu's] Historiograph»M), af den sidste i en med

rheloriske Vendinger til Modbydelighed udsmykket og forskruet

Stil, der svarer til denne korte Glandsperiodes Charakter. Saa-

vidt Kunst kan siges at gjøre sig gjældende ved en eiendom-

melig Ornamenlur i det muhammedanske Myntvæsen, se vi om-

trent det samme Forhold gjenlage sig i dettes Udvikling. Som

vi spore Chalifatets Forfald og Opløsningstilstand ved den flyg-

tigste Sammenligning mellem de ældre og senere Chalitmynter,

derpaa se Barbariet fremtræde i en raa Efterligning af byzantinsk

og sasanidisk Stil hos OrioJcider og Seldjuker, indtræder plud-

selig en vis Elegance i Præget at de mongolske Berskeres

Mynter; den her omtalte SMan Ghazan lod for at forherlige sit

Navn i Udlandet slaae Guldmedailler til en Værdi af 3, ja endog

af 100 Milsqal, for hvilke de hidtil kurserende Guldmynter fra

Saladins og den sidste Chalif Mostassims Tid efterhaanden for-

svandt''^). Denne store Medaille, der her beskrives efter et Af-

tryk, synes at have været en lignende og angiver en vis Maale-

stok for den Tids Civilisation; fra dette Synspunkt har jeg an-

taget, at den kunde have en større end Curiositets Interesse.

Idet til Sammenligning her fremstilles nogle Mynter af det

herværende Cabinel fra de umiddelbart foregaaende Ukhaner,

') s. Hist. des Mongols, éd. de Quatremére p. XII, XXXI & I.XVIII og om
KashId-ed-Di(is Dodsaar ibd. p. XLIII

') Hamraer-Piirgslall, Ges. der llkhane, B. II p. 160.



maa bemærkes, at Hulagu først ved Broderen Mongu Khaåns*]

Død [657 H. = 1259 Gh.] erholdt Ret til at slaae MyntM-

I. Dirhem. Mongu-Khaån. (Tiflis 650.)

^) A.
I

"^1
I

-_ *]( "li i Randen for n. v^^

til H. u-^^aj

R. J^L*i!
I

^ks.^\ ^\
I

S ^%x for o. ^^-^i-

2) En stor Fals. A. Symb. | |
^^ -

|
^

R. ^1 li _j.>Cu I Randen ^^r^-—^^

II. Dirhem. Åbaka. (666 H.)

1) A.
II p _ *]ii -^

I

I <J5 -i

Imellem Linie 1 og 2 : xjL^a*« ^^^ o*« a-**- q^***

R. JoU^I
I J S

2) Exemplarer af en Fals. (M o sul * 73)

A. Figur med Nymaane. Under Maanen:

R. _ ^ia*ii
I

^Li=lLJ i l\
I

^ia£"5(
I

^-jtb

I Om denne Titel Khaån = Khakån, der ene tilkom Overherren i Dynastiet,

s. Quatremére, iiist. des Mongols p. 10 not.

II, ') S. Fraehn de Il-Chanorum numis p.498 Nr. 36 i mém. de l'Ac. Imp. d.

se. VI sér. se. hist. t II 1834.

II, ')S. ibd. p. 485, 500 Nr. 52.



III. Dirhem. Arghun (Tebriz G84.)

A. Symb.
| | |

A-^" -
|

"^

Banden : jCjU::*«' .
|

^}^'^ ^
\

^j-^ *-»•*•
|

^^j-^j' v/^

R. mong. Indskrift i 4 Linier, forneden: ^^^J^

IV. Dirhem. Gaijath ed- Din Oldjaitu. (708 H.)

til H. j*^--.j

for o. Niii

A. Symb.
1

1
^lil l^ J^ \

|
J^^"

|

"^
|

^^^^

til V. (*j ^,)Ci

Randen (J^ 3 »A^.^* (i>c J-o j.^1 for n. et Ornament.

Navnene paa de 12 Imamer med Muhammed: Ali, Hasau,

Hosein, Ali, Muhammed, Dja'far, Musa, Ali, Muhammed, Ali,

Hasan, Muh.

R. ^^\ ^^llA^l\
I

^ji! iO.o pb!
I

jv/i=

Randen f. n.



V. Abu Said Behådur Khan. (Bagdad * 27 H.)

^) Dinar. Å. Symb. |
A*>^

|

xL'l ":<

for 0. r>^ »"J^ til V. ^»-c

for n. O til H. ^^

for 0.

for 11.

.jLi> ,>^'i-iJ iAaXav j.j5
i

,*ii£."il .y^liJl^ii

1

I

\Xixi \li\ Jdi-

V^ i Randen:
|

^>»rf>«w I XXav

cr'-

^) Staniolaftryk fra Udstillingen ved Orient. -Kongressen

St. Petersborg 1876.

A. Linie 1

imellem

Linie 2

imellem

Linie 3

"j S^ s:\
^'

.-jy«"^S lX£_jJS iM^'^^

^1 J.^;

Imellem den indre Firkant og: Omskriften i Randen

1) for 0.:

.SU.) , V,, .LSIjI ,4~C2) til V.

3) for n.

4) til H.

^SU-i OijJVA^Ji .^ j!

Som Omskrift mellem to Cirkellinier Thronverset

IL V. 256:

V, ') s. ibd. p. 526, Nr. 177, 178.



.^:i*:i "1, x\:\

R. for 0.: — t^oJI ,i^ j. ^^i:

Linie 1: *iic.'!3l ..LliLMj! i. ^i x),j> *ljl i v_j^

imellem : ulæseligt.

Linie 2: :<^ (?) ^J^i Aii* ijji-^ a^*--- ^\ »^"il ujii, :<JL«

for n. :

I
(?) . . ,^c «>v.o' [.u.^ ?]

I Randen mellem 2 Cirkellinier. S. III. v. 16—17:
o

V, ^) Efter Abi Said findes muligen -Behadur« foroven i de næsten udslet-

tede Træk.

Legendens Oversættelse:

A. Der er ingen Gud undtagen Gud, Muhammed er Gnds Apostel.

Mellem Linierne: Gud er den aabenbare Sandhed.

Koranen er den sikkre Forjættelse.

.Mellem Firkanten og Omskriften: De 4 første Chalifers .Navne.

R. Præget i Maaneden Rabi'

Præget i Hegeringsdagene under Herren, den store Sultan, Hersker over

Folkenes Nakker, Abu Said Khan, hans Regering vare længe!

Aar 7[I9?]. —
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Om Loven for Ændringer i de principale Axers Stilling.

Af

Adolph Steen.

Skj(jøDt Theorien af Inertimomenter er meget smukt afrundet,

især efter Poinsots Behandling deraf, synes dog Spørgsmaalet

om, hvorledes de principale Axers Stilling varierer, naar det

Punkt, hvortil de høre, fjerner sig fra Tyngdepunktet, ikke

særlig at være behandlet. Det er vistnok for saavidt overflødigt,

som Centralellipsoidens Axer for hvert Punkt falder sammen

dermed; men der gives dog en anden smuk og simpel Lov for

denne Variation, som fortjener at mærkes. Samtidig med denne

Lov opstaar der desuden en ny Regel for Bestemmelsen af

Inertimomentets Størrelse for alle Axer igjennem et Punkt i

given Afstand fra Tyngdepunktet,, idet man blot behøver til

.Massen Gange denne Afstands Kvadrat at føje en vis let be-

stemmelig Størrelse. Begge Dele gjøres tilmed anskuelige ved

meget simple geometriske Betragtninger.

1. De principale Axer igjennem Tyngdepunktet G af

Massen M betegnes ved GA^ GB, GC og de tilsvarende Inerti-

momenter ved A, J5, C. Man har da med Hensyn til en

hvilkensomhelst Axe GH under Vinklerne a, y(9, y med de prin-

cipale Axer følgende Inertimoment

A cos- a-\- B cos- ,3 -\- C cos- ;-.
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Vil man bestemme Inertimomentet U med Hensyn til Axen

OE' parallel med OH igjennem el Punkt O, der i Afstanden

00 = r fra Tyngdepunktet ligger paa en ret Linie, som danner

Vinklerne X, //, v med OA, OB, OG, samt Vinklen O med OH,

saa har man dertil følgende Ligninger:

U = A zo?."' a -\- B co^^- ft + C co^r-
Y -\- Mr"- ixn"- e , (\)

cos- a + cos- /? 4- cos- ;- = 1, (2)

cos ^ = cos y^ cos a + cos n cos /9 4- cos w cos y. (3)

2. Er nu >i = O, /^ = i; = — , bliver

cos ^ == cos«, sin-^ = sin^« = cos- /9 + cos- ;-,

altsaa

U ^ A cos^ « + (5 4- Mr") cos^ /5 + (C + Mr^) cos^ y

Da OH i dette Tilfælde danner Vinklerne «, /9, r "^^d 0^,

OB'^OB, OC'r^OC, saa ere de tre principale Inertimo-

menter for et Punkt O i den til inertimomentet^ svarende Axe

igjennem Tyngdepunktet

A , A -\- Mr\ C -h Mr"-

og de tilsvarende principale Axer ere OA, OB' og OC'.

2. Har man dernæst v = -^ , >^+//=-^, faar man

U = A cos^ a-[- B cos- ^ -\- C cos,- y

4- Mr^ (1 — (COS i^ cos a + sin >^ cos/9)^).

Da a, y?, ^ ere Vinklerne imellem OH' og OJ', 05', OC,

parallele med henholdsvis OA, OB, OC, saa viser det fore-

gaaende Udtryk, der kun indeholder cos-a, cos^/?, cos-;- og

cos« cos /9, at Axen 00' er en principal Axe og at det tilsva-

rende principale Inertimoment er

Tor at finde de andre i Planen AOB liggende principale

Axer, sætter man r=4'' « + /^ = t-'
hvorved

U = A cos- a-\- B sin- a + Mr"- ( 1— (cos Åcosa + sin Å sin a)')
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eller

U—Mr'^ = {A — Mr"- cos- Å) cos- « -|-

{B— Mr'^ sm'-Å) sin- a — 2i/r^ sin Å cos Å sin a cos a.

Indforer man dernæst, idet U altid er større end ilf>--,

M X ^A/U~ Mr"
U — M7- - -^ , co^ a = -H = ^Y V -

faar man

{A—Mr''co&-Å)X^--\-(B—Mr'^sinU)Y'—2Mr''s\nÅGOBÅXY^M,

tilhørende en krum Linie af anden Orden med Cenlrum i O og

Axerne paa Punktets to principale Axer i Planen AGB, medens

Koordinalaxerne ere OA' og OB'. Man finder da Inertimomentet

U for en Axe igjennem O ved at lægge Størrelsen Mr-, hvor-

med Inertimomentet voxer ved Overgang fra en Axe igjennem

Tyngdepunktet til en dermed parallel Axe i Afstanden r derfra,

til Massen Gange del omvendte af Kvadratet paa den Radius

vektor til Kurven, der falder paa Axen.

Beliggenheden af de principale Axer i AGB studeres bedst,

naar man indfører Omdrejningsradierne k„ og kb for Intermo-

menterne A og B, allsaa

A = MkJ, B -= il/Å-é-.

Derved bliver den sidste Ligning til

{ka^-— r''cosU)X^-{-{kb-~7--s\nH)Y"—2r^-s\nÅcosÅXY= I. (4)

Kun for ;i = O og ^ = -r fa'de Axerne til den ved (4) bestemte

Kurve i samme Retning, som Tyngdepunktets principale Axe,

overensstemmende med 2.

Eftersom {k^"^ — j- cos- /I) (Å-,^— r^sin^ Å) ^ r' sin- Å cos^ Å

eller k,;- h'-= r^ {ki,- cos^ Å -f ka- sin- Å),

vil (4) tilhøre henholdsvis en Ellipse, to parallele rette

Linier eller en Hyperbel. Da dernæst



13

k/,- cos- / H- /(„- sitr /.

er Ligningen for en Ellipse i Planen AOB med Halvaxerne Jca

og Ici,, saa vil den foregaaende Hetingelse føre til følgende Sæt-

ninger angaaende Punkter i AGB.

Et 1*11 nkt indenfor den Ellipse, hvis llalvaxer ere

de to Omdre iningsaxer til Tyngdepunktets principale

Inertimomenter for Axer i samme Plan, har sine

principale Axer paa Axernc af den ved (4) bestemte

Ellipse.

Et Punkt paa den nævnte Ellipse har sine princi-

pale Axer paa Axerne af de ved (4) bestemte parallele

rette Linier.

Et Punkt udenfor den samme Ellipse har sine

principale Axer paa Axerne af den ved (4) bestemte

Hyperbel.

Stillingen af disse og de tilsvarende Inertimomenler findes

TV

ved bekjendte Formler. Ere co og — ~\- co de to Vinkler som

Axerne i den ved (4) bestemte Ellipse eller Hyperbel danner

med OA', saa har man

I,, g ^ _ r^ sin 2;
^

*
kb- — ka" + r"^ cos '2Å

'

Fremdeles er del omvendte af Halvaxernes Kvadrater

I (Z^«- + A:;- - r^ + V(K^ + kb-- »-2 cos 2X)-+r^ sia^-2Å),

saa at de to principale inertimomenter blive

i il/(Å„- + kb' + r- + V(ka- + kb- — r^ cos 2Å)'' -h r* sin^ 2.i),

det øverste Fortegn gjældende Axen under Vinkleo co med OA',

det nederste hørende til den Axe, hvis Vinkel er — -j- co.

Ved Systemet af to parallele Linier ere Axerne Linien

igjennera O parallel med dem og den derpaa vinkelrette Linie

igjennem O. Oa {\) i dette Tilfælde formedelst (5) ændres til
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(l/ifc„«~- r« cos- XX- Vha" - r' sin« ^ 7)9 = i

eller

(A„2 sin ; Z— hiT- cos k Yf = Å-*^ cos^ A + Å-„^ sln^ ;, (6)

saa har man Vinklen co imellem den uendelig lange Axe og OA'

bestemt ved

eller

tg ft> = y^ tg >^

Men heri er X Vinklen, som Radius vektor paa 00 til den til

(5) svarende Ellipse danner med Retningen af Axen A:«, altsaa er

^ + <o Vinklen, som samme Ellipses Tangent til Punktet O

danner med ka'^ Retning. Heraf følger, at de to principale

Axer for et Punkt paa den ved (5) bestemte Ellipse

falde paa denne Ellipses Tangent og Normal og at de

to parallele Linier, hvortil Radii vektores fra O be-

stemme Inertimomenterne, falde parallele med Nor-

malen.

I Følge heraf bliver det Inertimoment, som svarer lil Axen

normalt paa Ellipsen, til

kb'^ cosr X -\- ka^ sin-ii'

Kor at finde det Inertimoment, der svarer lil den paa Ellipsens

Tangent liggende Axe, bemærkes, al det omvendte af den lille

Halvaxes Kvadrat i den til to parallele Linier reducerede El-

lipse er

ft«' "T" "-b' ^"5

altsaa Inertimomentet

Mik,"- -hk, + r"-)

eller

M\k:' -h k,"- +
^^2-os2/_|_*t^.sin'J

•

4. I det almindelige Tilfælde, hvor O ikke har nogen af

de angivne særlige Stillinger, give (1), (2) og (3)
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U =- A cos^ a -h 5 cos 2 /9 H- C cos- y

+ il/r- (I — (cos a cos X -\- cos y9 cos ^ -\- cos y cos v)-).

Heraf danner man Ligningen for en tilsvarende Flade af anden

Orden med O lil Centrum ved al sætte

U— Mr"-
1

cos^a _ cos'/9 ^ cos^

M Br ~ X^ ~
Y^- ~ Z^

samt A = MK-, B = Mk^^-, C = Mh''.

.Man faar da

— 2r^ (cos/i COS V . y^-f- COS V cos X . ZX+ cos >i cos;/ . XY) + 1=0.

Inertimomentet svarende til en Axe gjennem O er nu Summen

af Mr- og .Massen Gange det omvendte af Kvadratet paa den

Radius vektor til Fladen, der falder paa Axen. De tre principale

Inertimomenler bestemmes altsaa i Størrelse og deres tilsva-

rende Axer i Beliggenhed ved Fladens Halvaxers Størrelse og

Retning.

Kvadraterne paa det omvendte af Halvaxerne findes som

bekjendt ved Ligningen af tredie Grad

«-|-r-cos-/l— Æg-, — r^cos/cos/i, — r-cos vcos -^,
I

— r^cos/cos/^, s + r-cos-/^— A:«-, — r-cos/icos V i = O, (7)

— r- cos V cos/, — r-cos/^cos v, s+ r-cos-v-A'c-

'

der har tre reelle Rødder, hvis Fortegn variere med r'* Størrelse.

Naar s antages bekjendt i Følge (7), har man lil Bestemmelse

af de principale Axers Vinkler a, é, c med Axerne

(s+ 7-- cos-/ — Å;„^)cosa— r-cos/cos/icosé— r-cos ycos /cosc= 0,|

-r^cos>lcosyt/cosa + [s +r-cos-« — Æft-)cos J— r-cos//cos vcosc= 0,> (8)

-r'cosi/ cos/ cos a — r-cos« cos ycosé+ (s- + r-cos-v -Å;c-)cosc= 0.

Af de lo første (8) udledes
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cos a

r-cosj; cos X

r^cosju cosv

— r- cos
fj.

— I

s-i-r-cOS-fi — kiT — COS;/

COS b

— cos^ s-\-r-cos,^Å— ka^

1

eller

cos a

- r- cos Å

cos b

{s—ki,^]COSÅ {s —ka'^)CO&fjl'

Da de lo andre Kombinationer af to af Ligningerne (8) give lig-

nende Resultater, faar man

cos a cos b cos c

cos Å

s /c«"

cos V

'-k. 2

V cos-

i

-k. 0\0 I

COS- COS- V

{s - k,r- ^ (5 - kcT

Ordnes (7), fremkommer der efter nogle temmelig simple

Reduktioner

s^ — {ka- -f- K- -f- kc- — r-) s- 4-

[fCa' »i" -J- kc ka' -j- kfi' kc

— r2(^-„^(C0s2;/4- C0s2v)H-Å;«^(C0s2v+ C0S->^)+ Å^c^ (COS->^+ COS-//I)] S

-4- »•- (Z:„- Åé^ COS- V + Æy- ÅTa COS- a + /tj- å;^- cos^ ^) — /c«- ^6° å;^^

Det sidste Led heri skifter Fortegn, naar

Q ku' kl,' Kc'

eller

ka'^kb^ cos- V 4- kc^ ka- co&^/u -\- k^^ k^ cos-/
= Kt

COS- / COS^

rCti rCh'

COS V

fCn'
(9)

y- /Cy- Kl)'

det vil sige, naar Punktet O passerer Ellipsoiden om G som

Centrum med Halvaxerne Å-«, å;^, ^v. Men saalænge O ikke har

overskredet denne Grændse, forbliver af Koefficienterne til s- og

s den første negativ, den anden positiv; thi
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er Diagonal i Parallelepipedet med Kanterne ^a, Æ«, ke^ altsaa

slørre end alle Ellipsoidens Uadier, og Koefficienten til s bliver,

for enhver af disse sal istedenfor r, i Følge (9) omskrevet til

= ka'h' -^K^kJ -f h'kc' - r'- ka' kS [p - "^^

-}- kc ka I

cos' fjl
cos' Å

-^ ftb Kc \ .j ,

Ka

''W^'%^^'W')-'>'-
Koefficienten til s skifter Tegn, naar O passerer en Flade

med Ligningen

f^a l^b i" "c "'O "T" l^b i^c

r^ = ^K\
ka {cos-/ji+ cos' v) + Å;é'(cos' v + cos'i^j+ÅcMcos'/^+ cos^;/)

men dette sker, inden O passerer Kuglefladen bestemt ved

r' = ka'-^k,'-\-kJ^ Kl,

hvorved Koefficienten til s' skifter Tegn; thi denne Kugles Ra-

dius indsat for r i Koefficienten til s gjør denne negativ,

nemlig til

ka' k; + kc' ka' -f- l^b h' — iK' + h' + kc')

[ka' (cos'' fjt -i- cos' v) -^ ki (cos' V + cos'.<) + Æc'(cos'^H- cos'«)]

= — (l-a + ki' + 2ka' kb'] cos- V — (kJ + ka* 4- 2h' ka') cos' JU

— ih* + kc' + U,' kJ) cos=>< < 0.

Naar nu r i Ligningen i s varierer fra nul til uendelig,

saa skifte de tre sidste Led Fortegn, men det vil kun være det

sidste Leds Forandring, som faar Indflydelse paa Bestemmelsen

af Røddernes Beskaffenhed, thi de to andre Led ligge, idet de

skifte, imellem to Led med forskjellige Tegn. Man faar derfor

kun følgende tre Tilfælde, som Tavlen viser.

Overs, over d. K. D; Vidensk. Selsk. Forh. 1877. 2
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Punktet
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axer ere Omdrejningsaxerne til Tyngdepunktels prin-

cipale Inertimomenter, har sine principale Axer paa

Axerne af en Ellipsoide med Centrum i Punktet.

Et Punkt paa den nævnte Ellipsoide bar en prin-

cipal Axe paa Ellipsoidens Normal og de to andre

paa Tangentplanen dertil, saaledes at de blive Axer

i en elliptisk Cylinder med Normalen til Axe.

Et Punkt udenfor den nævnte Ellipsoide har sine

principale Axer paa Axerne af en elliptisk Hyperbo-

loide med Punktet til Centrum.

Et Punkt i Afstanden r fra Tyngdepunktet har

Inertimomentet med Hensyn til en hvilkensomhelst

Axe udtrykt ved Summen af ifr- og M Gange det om-

vendte af Kvadratet paa Radius vektor til den Flade,

som i de tre anførte Tilfælde ligger om Punktet som

Centrum. Naar altsaa denne Radius vektor er uendelig, saa

reduceres Inertimomentet til J/r-, og naar den er imaginær,

bliver det mindre end Mr-] men derved erindres, at r varierer

med Beliggenheden af det Punkt, hvorigjennem Axerne gaa.



Bemærkninger om de grønlandske Jøklers Bevægelser og

Produktion af svømmende Isfjelde.

Meddelt i Møderne den 23de Februar og 23de Marts 1877

af Dr. H. Rink.

IVleddeleren indledede sine Bemærkninger med, at de vare for-

anledigede derved, at han til Brug ved et Skrift om Grønland

paa Engelsk havde sammenstillet og paany gjennemgaaet alt

hvad der var fremkommet om det ovennævnte Æmne siden

hans første Afhandling om Grønland var bleven optaget i Sel-

skabets Skrifter, nemlig i 1852. Da han med det samme maatte

betragte sine Arbejder paa dette Omraade for afsluttede, ansaae

han det for passende at meddele Selskabet et kortfattet Resumé

over alt hvad der vilde være at tilføje til hans tidligere Offent-

liggjørelser, ifølge de senere Undersøgelser og Opdagelser.

Først fremlagdes et Kaart, som var trykt til Brug ved oven-

nævnte engelske Skrift og paa hvilket Randen af den saakaldte

Indlands-Is var aflagt, med Antydning af de Punkter af den

nøjere bekjendte Vestkyst, paa hvilke denne Is skyder ud i

Fjordene og gjør disse til Isfjorde. Efter Bevægelsens Størrelse

og den derved foranledigede Produktion af Kalvis eller Isfjelde

vare Fjordene delte i 3 Klasser, Af Nr. 1 , som betegnede de

virksomste, var der fem, af Nr. 2 fire og til Nr. 3 maatte der

henregnes otte eller muligen .nogle faa Stykker flere, som vare

usikkre.
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Del er alt tidligere gjort gjældende, at de Skred- Jøkler, som

Indlandijisen udsender i Isfjordene, maa formodes at være Re-

præsentanter for Indlandets Flodmundinger, og at det er gjennera

dem, at det aaVlige Overskud af Sne og Is bortskaffes, idet der med

det samme sættes en Graendse for den stadige Opdyngning deraf

i de centrale Egne af Grønland. For at bedømme Rimeligheden

af denne Paastand, udfordres der, at man foruden den oven-

berørte relative Produktion af Isfjelde og selvfølgelig flere andre

Momenter, tillige kan gjøre sig en Forestilling om den absolute

Produktion. Det er i denne Henseende, at den norske Geolog

Amund Helland ved sine Undersøgelser i Grønland 1875 har

skaffet aldeles nye Fakta tilveje. Medens man nemlig hidtil har

maattet indskrænke sig til højst usikkre Overslag over de Is-

masser, som aarlig passere ud igjennem Isfjordenes Mundinger,

har Helland maalt Hastigheden og Størrelsen af Jøklerne, som

skyde frem i to Isfjorde af første Klasse.

For nærmere at belyse disse Maalninger fremlagdes dernæst

et Specialkaart tilligemed et Par Skitser af Jakobshavns Isfjord,

som var den første, der undersøgtes af Helland. Den frem-

skridende Jøkel fandtes her 4500 Metre bred og maatte anslaaes

til en Tykkelse af mellem 800 og 900 Fod i det mindste. Fra

den 7de til den 9de Juli blev dens Hastighed befunden at være

paa Midten 20 Metre i Døgnet, nærmere ved Fjordsiden 15

Metre, umiddelbart ved Land derimod kun meget ringe. Naar

man antager, at om Vinteren Hastigheden er ringere, men Be-

vægelsen dog ikke ophører, tør man formode, at der gjennem

Tværsnittet af Fjorden paa det Punkt, hvor Maalningen foretoges,

aarlig passerer 3600 Millioner Cubikmelre Is om Aaret. Naar

man dernæst antager, at af Indlandets 20,000 D Mile mindst

1000 falde paa hvert af de Oplande, der forsyne en Isfjord af

første lilasse, vil et saadant aarligt Overskud af Is svare til en

Tilvæxt af 2^ Tomme paa Indlandets Overflade. Naar derhos

erindres, at der med den udskudte Is følger et Kvantum rin-

dende Vand, som efter Kimelighed beløber sig til det flerdobbelte
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af Isen, vil det vise sig, at der i disse Maalninger i alt Fald

ikke er noget som taler imod den Formodning, at Isfjordene

virkelig modtage den overflødige Nedbør af Sne og Regn paa

Indlandet. Naar de ovenomtalte tidligere usikkre Overslag over

den Is, der aarlig udføres gjennem Mundingen af en Isfjord, for-

holde sig til, hvad der her er udregnet efter Hellands Maal-

ninger af den faste Is, omtrent som en Kubik-Alen til en Kubik-

Meter, maa det erindres, at hine Overslag med Forsæt vare af-

passede efter det Princip, hellere at undervurdere Masserne end

anslaa dem for højt.

Det paavistes dernæst, at Bypothesen om at for ikke saa

mange Menneskealdere siden skulde Jakobshavns Isfjord have

været Mundingen af et Sund, der gik tværs igjennem Grønland,

stod i den største Modstrid til Fjordens Karakter som en Isfjord,

og maatte formodes kun at være et Foster af de første Rei-

sendes Indbildningskraft, senere bestandig opretholdt ved Tradi-

tionen. Som tildels slaaende i Forbindelse med denne Hypothese

omtaltes Resultaterne af nogle Udgravninger, som Professor

Nordenskjold lod foretage i Kjøkkenmøddingerne i Kaja, en for-

ladt grønlandsk Vinterplads et Par Mile indenfor Fjordens Mun-

ding. Efter de Levninger, som fandtes der, havde man ment,

at visse Sødyr i ældre Tid havde søgt længere ind i Fjorden

end nu, men vare bortskræmmede ved den formentlig over-

haandtagende Is. Herimod indvendes imidlertid, at Beboerne af

Kaja ligesaa godt kunde have hentet disse Sødyr udenfor Fjor-

dens Munding paa selve Diskobugten, og at deres Levninger

derfor aldeles ikke beviste, at de naturlige Forhold paa Fjorden

skulde have forandret sig. De nuværende Beboere af Kysten

udenfor Fjordmundingen tage paa samme Maade endnu til Kaja

paa Fangst. Ved Sermerraiut ved Fjordens Munding findes de

ældste og paa Stenredskaber rigeste Kjøkkenmøddinger i hele

Grønland. De Levninger fra en ældre Beboelse, som man finder

omkring Isfjorden, ere tillige Vidner om, at den i den ældste

Periode af Landets Beboelse har været i Hovedsagen det samme
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som den nu er. Navnet Sermernniut betyder netop «de som

boe ved Jøklen», o{? det er netop det derværende Sunds Natur

som Indløbet til en Isfjord, der gjør den til en rig Kilde for

Indvaanernes Livsophold.

De foregaaende Bemærkninger gjælde Indlandsisens Yder-

rand paa Vestkysten op til 74° n. B. Der kan i de Beretninger,

vi have om Grønlands Kyster, i hele den øvrige Omkreds neppe

være Tale om at flnde nogen sikker Paavisning af den samme

Rand andelsteds, ligesaalidt som om en særlig Beskrivelse af

nogensomhelst Isfjord. Dog kan man af hvad der hist og her

findes anført om Isfjeldenes Forekomst og Drift gjøre en Del

Slutninger om Produktionen af dem, som det nok kan have

Interesse at sammenstille. Nordligst paa Vestkysten have vi

Efterretninger gjennem den sidste engelske Nordpols-Expedition,

som mærkværdigt nok tyde paa, at der norden for det Sund,

der betegnes som Smiths Sund, Kennedy- og Robeson-Kanalen,

ingen Isfjelde forekomme. Langs selve Sundet synes Produk-

tionen i alt Fald ogsaa kun at være mindre betydelig. Saameget

mere Grund er der derimod til at antage, at der i Melville-

Bugten, som ligger imellem Smiths Sund og den nordligste

danske Koloni findes Udgangspunkter for Masser af de største

Isfjelde. Hvad dernæst Grønlands Østkyst angaar, have vi for-

uden de ældre Kilder nu senest Beretningerne fra den tydske

Polarexpedition med Skibene Germania og Hansa. Den mæ,rk-

værdige Reise, som Besætningen fra det sidstnævnte gjorde paa

et Stykke Drivis langs Kysten indtil Kap Farvel har især givet

væsentlige Oplysninger. Ved at sammenholde alt hvad vi saa-

ledes vide om Østkysten, synes de Isfjelde, der udgaa fra den,

saa godt som alle at samle sig nær til Kyslen, hvor de danne

en tæt pakket, men ikke bred Stribe, især langs den sydligste

Strækning. Her synes de at opløse sig og forsvinde, uden at

synderligt mange af dem naa forbi Kap Farvel.

Naar vi gaa ud fra, at Produktionen af Isfjelde fra et be-

stemt Punkt paa Kysten afgiver Maalestokken for det Opland,
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hvis Aflob samler sig dertil, og betænke Massen af de Isfjelde,

som gjennem Davis-Strædet sprede sig over Atlanterhavet, kan

der ifølge det Foregaaende neppe være Tvivl om, at Vandskjellet

mellem Øst og Vest i Grønland ligger nærmest Østkysten. En

Antydning heraf synes ogsaa at ligge i Opdagelsen af meget

høje Bjerge indenfor den saakaldte Frants-Josefs- Fjord ved den

tydske Polarexpedition. Dersom disse Bjerge skulde have nogen

Udstrækning efter Længden fra Nord til Syd, kunde man antage,

at det var fra deres vestlige Skraaninger, at de Oplande be-

gyndte, som give Næring til de Isfjeld- Jøkler af første Rang,

som udgyde sig fra det danske Nordgrønland og, som det for-

modes, i Melville- Bugten, Men i saa Fald vil Isen fra de

fjerneste Punkter af et Opland have over 50, maaske 100 Mile

at tilbagelægge, inden den naar Havet, og de største af disse

Oplande sikkert være at anslaa til over 1000 D Mile.

Naar vi med Hensyn til Bestemmelsen af Indlandsisens Rand

og af de Punkter af den, som fortrinsvis ere fremskridende, for

en saa stor Del maa indskrænke os til Gisninger, da gjælder

dette endnu mere om Indlandsisens indre,, thi man kan med

nogen Føie sige, at alt hvad man hidtil har betraadt eller over-

skredet af den, ikke er andet end Randen. Naar man da saa-

ledes vil opstille Gisninger om det Indre, ligger det jo nærmest

at drage Slutninger ved at anstille Sammenligning med Jøkel-

dannelser i andre Lande, som man er i Stand til at forfølge fra

neden af op til deres Udspring. Ved denne Sammenligning, som

upaatvivlelig jo ogsaa er den rigtige Vej til at forklare sig Indlands-

isens og særlig Isfjeldjøklernes Virksomhed, bør man da ved en

enkelt Jøkeldannelse tænke sig en Skred-Jøkel eller Glet-

scher tilligemed den Del af det sne- og isdækte Højland, der

giver Næring li! den. Den fælles Jøkel eller det «mer de

glace«, som er udbredt over Toppen af Bjergene, bliver da at

dele i Oplandene for de Gletschere, som udgaa fra samme, og

hver af disse Gletschere tilligemed sin tilhørende Del af det

med Is og Sne bedækkede Højland, der giver den Næring,
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bliver at betragte for sig. Naar man nu forfølger en saadan

enkelt Gletscher fra dens Yderende i de lavere Regioner op til

dens Udspring, er der som bekjendt Forskjel, baade hvad dens

iVIasse, dens Overflade og dens Bevægelser angaar, mellem dens

nederste eller yderste og dens øverste Del. Jo nærmere dens

øverste Grændser i Sneregionerne, desto mere er jo Isen i sin

Dannelse, jo nærmere den nederste Rand, desto mere er den i

sin Opløsning. Men saa maa vi erindre, at det, som vi hidtil

kjende af Grønlands Indlandsis, selv saa langt indefter som man

har kunnet overskue den i det Hele og Store, endnu altid kun er

at betragte som den yderste Del af en Række Jøkler, der begynde

ved deres fælleds Vandskjel i det Indre af Landet. Undtagelse

herfra danne de Steder, hvor Indlandsisen møder og følgelig

smelter sammen med Jøkler paa Yderlandet. I hvilken Grad

Vandskjellene mellem de nævnte Jøkler indbyrdes længere inde

i Landet ere udprægede i Isens Overflade, altsaa ved Hældningen

mod de enkelte Isfjorde, vide vi intet om. Men ud imod Ky-

sten vise de sig tilsyneladende sammenflydte' med en plan Over-

flade og kun en fælleds Hældning fra det Indre udefter. Naar man

kalder de alleryderste fremskudte og aC Land paa begge Sider

begrændsede Partier af Indlandsisen Forgreninger eller Arme af

den, maa man ogsaa vel erindre, at derved ikke er antydet en

Sammenligning med Gletschere, der udgaa som Forgreninger

fra et snedækt Højland. De ere i Virkeligheden ikke andet end

den samme Rand, som paa visse Punkter er skudt lidt længere

ud. Desuden varierer ogsaa Randens Hældning, og naar man

kan se Plateauet hælde mod en Isfjord, maa man erindre, at

ogsaa her er det øverste, man kan se, i Forhold til hele Jøkel-

dannelsen kun at betragte som hørende til det yderste Parti.

Naar man altsaa vil anstille en Sammenligning mellem den grøn-

landske Indlandsis, saaledes som vi hidtil have kunnet overskue

den, og Jøkeldannelserne i andre Lande, maa man dertil vælge

de yderste Partier af disse Jøkler, og tænke sig disse i for-

størret Maalestok. Anstiller man derimod Sammenligningen med
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de øverste Partier af dem, vil man Qnde større og mere væ-

sentlige Forskjelligheder mellem den grønlandske Indlandsis og

de bekjendte Jøkeldannelser i andre Lande. De sidstnævntes

øverste Partier vilde ordentligvis være at sammenligne med den

grønlandske Indlandsis i Landets indre, endnu ganske ubekjendte

Egne.

Uagtet der ingen Tvivl er om at en Sammenligning mellem

en grønlandsk Isfjeldjøkel med dens tilhørende Del af ladlands-

isen over hele dens Opland og en af de bekjendte Jøkeldan-

nelser, denne Betegnelse taget i den her nærmere udviklede

Mening, vilde vise, at i Hovedsagen de samme Virksomheder

gjentoge sig i begge, kun med forandret Maalestok, er der dog

Grund til at formode, at det overordentlige Spring, som denne

Maalestok i hvert Tilfælde frembyder, maa fremkalde Særegen-

heder ved den grønlandske Indlandsis, som vilde være en nær-

mere Undersøgelse værd. Den overordentlig ringe Hældning af

de oprindelige Floders bugtede Dale staar ikke| i noget Forhold

til den Hældning, der fremskynder almindelige Gletscheres Be-

vægelser ned ad Bjergenes Sider. Fremdeles maa det flydende

Vand upaatvivlelig udøve en mere indgribende Virksomhed med

Hensyn til Forandringerne og Bevægelsen af den grønlandske

Indlandsis end ved de sidstnævntefDannelser. Den af Norden-

skjold og Berggren foretagne Udflugt over Indlandsisen giver

os et smukt Indblik i dens Overflades Beskaffenhed, blandt

andet ogsaa med Hensyn til Elve og Vandbassiner paa samme.

Naar man sammenligner dette med hvad der tidligere er blevet

paavist om Tilstedeværelsen af udstrakte Kanaler i Dybden af

Isen, maa man formode, at hele Floder strømme ud under

samme i Isfjordene, og dette i Forbindelse med Kanalernes For-

andringer ved Isens Bevægelse kan ikke andet end give Anled-

ning til Virkninger, som man ikke har Lejlighed til at iagttage

ved almindelige Gletschere.

Ogsaa med Hensyn til isolerede Jøkeldannelser paa Kyst-

landet er der nu senere foretaget nogle Undersøgelser, som give
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interessante Oplysninger om deres Bevægelser og Forandringer,

idet Flelland i 1875 har anstillet Iagttagelser over det Stand-

punkt, som indtoges af en Kække Jøkler, af hvilke man havde

en Beskrivelse fra Aaret 1850. Paa Sydsiden af Umanaks-

Fjorden findes der et Højland, 2 til 6000 Fod over Elavet, over

hvilket der er udbredt et Dække af stadig Is og Sne. Herfra

ndgaa en Række Skredjøkler eller Gletschere, som gjennem

Kløfter sænke sig længere eller kortere ned imod Havets Niveau.

Den fælles Isdannelse eller Jøkel paa Højlandet kan vel anslaaes

til over 30 D Mile, men naar den skal deles i Oplande for de

enkelte Jøkeldannelser, der hver for sig udgjøre et Afløb, falder

der vel kun 1 til 2, eller da i alt Fald ganske faa D Mile paa

hver af dem. Denne Opdyngning af Højlandsis kan altsaa sættes i

Klasse med de allerstørste Gletscher-Systemer i den tempererede

Zone eller overhovedet i andre Lande, og det vil derfor af det

Foregaaende sees, hvilket stort Spring der er fra alle disse til

den grønlandske Indlandis, hvis samlede Areal tør anslaaes til

mindst 20,000 D Mile, og af hvis enkelte Oplande de større

maa antages et udgjøre over 1000 Q Mile.

Af den Række Jøkler, som dette Højland udsender mod

Umanaks-Fjorden, fremlagdes der Skitser, optagne i 1850, og

det oplystes, at de i de næstforløbne 25 vVar havde undergaaet

følgende Forandringer:

To af dem, nemlig Sermiarsuit og Umiartorfik, have, saa-

længe man har kjendt dem, været fremskudte indtil Vandkanten.

De maa altsaa ogsaa nu have været i en fortsat Fremskriden,

da de stadig afgive Brudstrykker til Havel. Men sammenlignet

med Kalvis fra Indlandsisen, selv i de Fjorde, der slet ikke

kunne regnes for Isfjorde, kunne hine Brudstykker betragtes

som aldeles forsvindende.

Tuaparsuit synles omtrent at have vedligeholdt den samme

Afstand, nemlig nærmest \ Mils, fra Strandbredden. Meget store

Moræner fortsætte sig videre frem og lyde paa et mere frem-

skudt Standpunkt i tidligere Aar.
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Agsakak-Jøklens Rand havde i 1850 en Afstand af 250 Melre

fra Strandbredden. Den fandtes nu at være 500 Metre derfra,

altsaa at have tabt omtrent 10 Metre aarligt ved Afsmeltning.

En mindre Jøkel ved Umiartorfik havde i 1850 en Afstand

af 440 Metre fra Havet og var nu rykket frem til en Afstand af

322 Metre.

Sorkak-Jøklen var i 1850 i en fuldstændig Afsmeltnings-

Tilstand og helt skjult af Sten og Gruus, hvorunder Isen skim-

tede frem i nogle hundrede Metres Afstand fra Havet. Men

Grønlænderne berettede, at den tidligere havde været fremskudt

h"ge til Vandkanten. Nu i 1875 naaede den atter helt ud til

Vandkanten, frembydende en 25 Meter høj Væg ud imod Havet

Den har saaledes i et Tidsrum af maaske 50 Aar først naaet ud

til Havet, derpaa trukket sig nogle hundrede Metre tilbage, og

nu atter skudt sig frem til det i mindre end 25 Aar.



Om en af Kaptajn C. G. Magius opfunden Vindmaaler.

Af

Prof. C. Holten.

(Meddelt i Mødet den 23de Marts 1877).

Ue Instrumenter, man hidtil har anvendt til at maale Vindens

Styrke (de saakaldte Anemometre) kunne henføres til tre for-

skjellige Arter. Dels har man ladet Vinden blæse ind i den ene

Ende af et vandret Rør, hvis Munding vendtes imod Vinden,

og saa maalt det Tryk, denne frembragte, enten ved Højden af

den Vædskesøjle, det kunde holde Ligevægt med i et U-formet

Kør, som stod i Forbindelse med det vandrette Rør, eller ved

at dette stod i Forbindelse med et Slags (lasometer, hvis Klokke

blev dreven tilvejrs af Vindens Tryk. Dels har man maalt Vin-

dens Tryk paa en Flade, og det enten ved det Modtryk, der

behøvedes for at holde Ligevægt dermed eller ved den Vinkel,

det kunde drive Fladen ud fra den lodrette Stilling; dels har

man ladet Vinden drive Møllevinger, hvis Hastighed da blev

noget nær proportional med Vindens.

De to sidste Arter lide af den Mangel, at de maa være

nogenlunde fint udførte for at give paalidelige Resultater, men

at de som udsatte for Vejr og Vind ville ruste, gjøres ur^e af

Støv, saaledes at deres Angivelser i Tidens Løb forandre Be-

tydning. De have desuden et temmelig betydeligt Vindfang, og

man er derfor udsat for at en Storm kan styrte dem ned.
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Ved alle tre Arter er der den Ulempe, at de maa anbringes

temmelig højt over Jorden for at komme op over de uregel-

mæssige Vindkast og Vindstød, der i en mindre Højde og nær

ved Huse, Træer o. s. v. vilde gjøre deres Angivelser betyd-

ningsløse. Men denne store Bøjde medfører igjen væsentlige

Vanskeligheder ved Instrumentets Aflæsning, og man har derfor

ved de to sidste Arter anvendt dels mekaniske, dels elektriske

Indretninger, der gjorde det muligt at foretage Aflæsningen i en

Stue. Men disse Indretninger ville dels medføre Gnidnings-

modstand, dels let komme i Uorden, saa at Angivelserne blive

upaahdelige. En simpel Indretning af denne Art har Kaptajn

Magius oprindelig anvendt paa den første Art af Vindmaalere,

idet det vandrette Rør, som tnodlog Vindens Stød , var anbragt

paa en Vejrhane, gjennem hvis Axe, som var dannet af Gas-

ledningsrør. Luften saa kunde forplantes ved en Kautschukslange

hen til et Maalerør, og han overbeviste sig om, at denne Led-

ning kunde gjøres saa lang, man vilde, uden at Angivelserne

bleve forandrede; men han fremhæver selv den Mangel ved

delte Instrument (Drejespidsen), at det let bliver utæt, hvor det

Rør, som drejer sig med Vejrhanen, støder sammen med den

faste Ledning, og dette gjør naturligvis Instrumentet mindre

brugbart.

Den Vindmaaler, jeg her skal henlede Selska*bets Opmærk-

somhed paa, lider ikke af nogen af de anførte Mangler. Den

bestaiar ganske simpelt af et lodret staaende Rør, hvis øverste

Aabning er noget indsnøret. Dette anbringes i Højden, f. Ex.

paa en høj Flagstang, og kan for Sikkerheds Skyld sættes i le-

dende Forbindelse med en Lynafleder. Fra den nederste Ende

af Røret gaar en Rørledning af Gasledningsrør eller Kautschuk

hen til et Maalerør, der kan anbringes i saa stor Afstand man

vil fra Spidsen. Saasnart det blæser, bevirker Vinden en Sug-

ning i den opstaaende Rørspids, og Styrken af denne Sugning,

Formindskelsen i Tryk, kan aflæses paa Maalerøret. Dette Ap-

parat er efter Kapt. Magius Iagttagelser, som have været fort-
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satle i flere Aar, uoget mere fitilmærkende end de Apparater,

som henhøre til den ovenomtalte første Klasse, men deler med

dem og med nogle af Vindmaalerne af anden Klasse den Ulempe,

at Index, her Vædskesøjlen, kommer i stærke Svingninger, naar

Vinden er nogenlunde kraftig, en Ulempe, der dog let kan hæves

ved et Sted i Ledningen at anbringe en Indsnævring, hvorved

Sugningen bliver langsommere forplantet og Svingningerne altsaa

hæves, medens Sugningens Størrelse bliver uforandret.

Erfaringen har nu vist, at Sugningens Størrelse er, idet-

mindste indenfor visse Grændser, uafhængig af Aabningens Stør-

relse, saa at forskjellige Exemplarer af Sugespidsen, som OpQn-

deren har kaldt det, give samme Resultat. Ja Aabningen har

endog været saa tilstoppet af Sne , at man ved at puste ind i

Ledningen ikke har kunnet mærke nogen Gjennemtrængen af

Luften, men iMaalerørets Angivelse var dog uforandret. Led-

ningens Vidde har ingen Indflydelse, som alt ovenfor er be-

mærket, ja Kapt. Magius har endog forsøgt paa at tilstoppe den

med en Bomuldsprop, der var haardt rullet mellem Fingrene og

stoppet ind i Røret med et Penneskaft; men Maalerørets Angivelse

blev ikke forandret derved.

I hvad Relation Sugningen nu staar til Vindens Hastighed,

er et Spørgsmaal, Theorien, saavidt jeg ved, ikke har formaaet

at besvare, og' det maa altsaa bestemmes ved Forsøg, hvilken

Betydning Angivelserne have; men i denne Henseende deler

dette Instrument vistnok Skjæbne med alle andre Vindmaalere,

da Theorien ved ingen af dem er saa sikker, at man tør stole

paa den. Jeg skal, efter en mundtlig Meddelelse af Bestyreren

for det meteorlogiske Institut, Kapt. Hoffmeyer, kun meddele,

at man, ved at sammenligne Sugespidsens Angivelse med den

skjønnede Vindstyrke, har fundet Overensstemmelse imellem

begge indtil Vindstyrken 7 (trerebet Mersejlskuling), medens det

for stærkere Vinde saa ud, som om Sugespidsens Angivelser

vare noget for lave, hvad der dog maaske kan hidrøre derfra,

at de stærke, altsaa sjeldent indtræffende Vinde muligvis gjøre
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for stærkt Indtryk paa Skjøonet. Endnu skal jeg tilføje, at Suge-

spidsen har været prøvet ombord, dels paa Fyrskibet Drogden,

dels paa andre Fartøjer og givet meget tilfredsstillende Resultater.

Det synes altsaa, at man endelig er kommen saa vidt at

have en Vindmaaler, som er simpel, sikker og varig, medens de

forskjellige Exempiarers Angivelser ere identiske. Den eneste

Ulempe, der har vist sig, er at Aabningen enkelte Gange er

bleven tilstoppet af en Vanddraabe, som derpaa er frossen til Is,

og saa høre Angivelserne naturligvis op, indtil Isen er fordampet

eller paa anden Maade fjernet.
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Islams Reform

ved Abu-1-Hasan el-As hari i Slutningen af det 3die Aar-

hundrede. U. og Udsigt over denne Religions videre Udvikling.

Ved

Prof. A. ¥. lehreii.

ludlediiing.

Dkjøndt Islam, som Religion betragtet, kun i ringe Grad kan

gjøre Krav paa Originalitet og Selvstændighed, fordrer dog dens

verdenshistoriske Betydning som en bydende Nødvendighed

Kundskab til dens oprindelige Væsen og senere Udvikling.

Efter at i første Henseende vor Tids Videnskab har tilintetgjort

en Mængde af de groveste Fordomme og Vildfarelser^), har

man i den seneste Tid hermed forenet en nøjagtigere Under-

søgelse af dens Udvikling fra dens nøgne og abstrakte Simpelhed,

gjennem dens korlvarende Forbindelse med græsk Philosophi,

indtil dens snarlig indtrædende og gradvise Hensygnen og nu-

værende Forfaldstilstand, der maa bringe os til at tvivle om

*) Blandt de vigtigste Arbejder i denne Retning fortjene at nævnes: The

life of Mah: and history of Islani by Wm. Muir, London 1858; det

tildels heraf afledede Moh. and Mohammedanisme, lectures delivered

at the royal Institut, of Great Britain by Rev. Bosworth Smith 1876;

Geschichte der herrschenden Ideen des Islams v. A. v. Kremer, Leipzig

1868.

Overs, over d. K. D. Vidensk. SeUk. Forh. 1877. 3
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Muligheden af nogensomhelst varig og livskraftig Gjenopvækkelse.

Slutningen af det 3die og Begyndelsen af det 4de Aarhundrede

danner et Vendepunkt i denne Udvikling, da de vigtigste indtil

delte Øjeblik gjældende Dogmer fastsættes, og vi have derfor

valgt denne Periode som Udgangspunkt for denne Undersøgelse.

Islams Orthodoxi viser sig da for os som det endelige

Resultat af en Kamp gjennem de to første Aarhundreder efter

Prophetens Død mellem to modsatte religiøse Anskuelser, den

ene den umiddelbare og ureflekterede Opfattelse af Koranen, der

støtter sig til de ældste Traditioner, den anden en rationel

Forklaring, der søger sit Støttepunkt i den af den arabiske

Litteratur optagne græske Philosophi. Fremstillingen af denne

Udvikling, der er Indholdet af et større af Forfatteren paa Fransk

skrevet Arbeide , som om kort Tid vil udkomme i Leyden paa

Forlag af den sidst i St. Petersborg afholdte Orient. -Kongres,

men hvoraf her kun meddeles de vigtigste Punkter, er over-

vejende hentet fra et religiøst polemisk Arbeide, førende Titelen:

"Bogen, som indeholder en Fremstilling af Bedragerens Løgne

mod Imamen Abu-1-Hasan el-Ashari, forfattet af den lærde Imam,

Koranens tro Bevarer og fornemste Kjender, Sunnas Forsvarer

Abu-1-Qasim Ali b. el-Hasan b. Hibat-allah b. Abdallah

b. el-Hasan Schafeit, bekjendt under Navnet Ibn-Asåkir.

Vi finde vor Forfatter ofte omtalt af H. Chalifa'), som citerer

Theologen Ibn as-Subkis Dom om det nærværende Arbejde:

«Det er en af de nyttigste Bøger, om hvilken man kan sige, at

enhver Sunnit, der ikke besidder denne Bog, lider et føleligt

Savn, og ingen Theolog af Shåfeis Skole kan undvære den;

S. H. Gh. t. Il p. IS3; desuden Ab. ann. Islam. t. IV p. 29 og Ibn-

Khalliqan par de Slane t. I p. 464. En Monogvaphi af et tilsyneladende

lignende Indhold, men som endnu ikke er mig bekjendt, omtales af

A. V. Kremer under Titelen: Zur Geschichte Abu-1-Hasan el-

Asharis von W. Spitta, Leipzig 1S76, s. Zeitschr. d. d. m. Ge-

sellsch. 1877, 1. H.
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vore Doktorer i Tlicologi betale derfor deres Disciple al anvende

den. Imamen Abdallah b. Sa'd al-Jafei Schafeit har forfaltet el

Udtog af samme«. — [Jagtet Ibn-Asakir (f. 499 -[ bil), adskilt

fra sit Værks Hovedperson el-Ashari (f 324)') ved et Tidsrum at

benved 260 Aar, rigeligen tilfredsstiller sin Lyst til al omgive

Orlhodoxiens Begrunder med en Helgenglorie af alle Slags

fromme Sagn , oplyser hans Værk dog ganske fortrinligen den

hele religiøse Udvikling af Islam især gjennem Aarhundrederne

efter el-Asbari og giver os tillige el interessant Billede af den

forbitrede Kamp mellem de to Hovedretninger: del ældre

ortbodoxe Tarii, repræsenteret ved de 4 Traditionsskoler:

Shafeiter, iVlalekiler, Hanefiter, Hanbaliler, og del modernere

p hilosop 11 isk- rationelle, der især finder sit Udtryk i

Moblazaiiternes Lære. Imellem del 2del og 3die Aarbundrede

vare disse Sidste nær ved at vinde Sejren; da fremstaar hen-

imod Slutningen af det 3die Aarhundrede Abu-I-Hasan el-

Ashari, der oprindeligen selv bekjendte sig til Moblazaiiternes

Lære, men efter olTentligen al have afsvoret dennes Sætninger

som religiøse Vildfarelser pludseligen fremstod som Forsvarer

af en Orlhodoxi, der kun havde nødig al bringes i et strengere

System af Gazzali for at bevares i den næslen uforandrede

Form, hvorunder vi for Øjeblikket finde Islam. Del lykkedes

imidlertid Ashari først efter en voldsom Strid saavel med sine

ældre Troesfæller Mohtazalilerne , for hvem ban gjaldt som

hyklersk Apostal, som med det ortbodoxe Parti, af hvem han

') Foruden dette Værk og en stor Del Traditionsskrifter tiar Ibn-Asakir

skrevet en meget stor Damaskus' Historie, omfattende 80 Bind,

der bringer Ibn-Klialiiqån (v. l'edition du Caire I. p. 477) til <nt be-

mærke, at Forfatteren allerede i sin tidligste Ungdom havde udkastet

Planen til dette Værk; desuden et Udtog af Yaqiitis geograph. Lcxicon

Mo'djem al-boldån og et biogra{'hisk Lexicon over berømte Mænd og

Kvinder, der vare samtidige med Propheten. Hans Fødsels- og Dodsaar

(499 — 571), der angives i en Note føjet til det forste Blad i Leipz.-

Haandskriftet, svare ganske til H. Chalifas og Ibn-Ktiailiquns Angivelser.

3'
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endnu bestandig betragtedes som Kætter, at bevise Oprigtig-

heden af sin religiøse Omvendelse og at erholde almindelig

Anerkjendelse som Islams Reformator. Iblandt hans mest

haardnakkede Modstandere finde vi en vis Abou-Ali el-

Ahwåzi el-Hasan b. Ali fra Damask (f 446), Forfatter til

et polemisk Skrift, der fører Titelen: «Ed Fremstilling,

der indeholder Udvikling af de Troendes Læresæt-

ninger"*), og som endnu forefandtes paa Ibn-Asåkirs Tid i

Bibliotheket i Damask. Dette Arbejde er forøvrigt kun bekjendt

af denne Forfatters Citater, men efter disse synes det at have

indeholdt de mest ærerørige Beskyldninger mod el-Ashari, f. Ex.

at hans Omvendelse kun var fremkaldt af rent verdslige Motiver,

som for at komme i Besiddelse af en Arv eller for at vinde i

Anseelse som Lærer i Theologi; at Omvendelse fra kætterske

Læresætninger, i hvilken Henseende han sammenlignes med

den bekjendte Råwendi-), kun i de færreste Tilfælde bør ansees

som gyldig og oprigtig; at han i henimod 20 Aar ikke havde

iagttaget den lovbefalede Bøn; at hans Nedstammen fra den

berømte Musa el-Ashari, Prophetens Samtidige, var betyd-

ningsløs, idet hans Fader eller Bedstefader Abu-Bishr var

Jøde; at han vanligen søgte sin Omgang blandt Naturphilo-

sopher, Mathematikere og Kættere; at man aldeles ikke havde

en 5te orthodox Skole nødig ved Siden af de 4 engang i Islams

første Aarhundreder begrundede; at hans Lære overhovedet

kun havde vundet Anerkjendelse i de sidste 30 Aar af hans

Liv, uagtet Ashari havde forgjæves flakket Verden rundt, indtil

han først i el-Ahsa, et af Islams fjernestliggende Punkter i

Bahrein og Arnested for alle Slags Kætterier, havde fundet

nogle spredte Tilhængere. Det er mod dette Skrifts her

') •Kitåb-ul-bejåni fi sharhi 'uqudi-1-imånii.

") Navnet paa en bekjendt philosophisk Forfatter, der for sine Angreb paa

Islam i Almindelighed kaldes Zendiq o: den Vantro; lian dode 293 H.,

s. Ab. ann. t. II. p. 293.
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angivne Indhold, at Ibn-Asåkir liar forfaltet sit Værk, for største

Delen sammensal af Traditioner og førende den allerede angivne

Titel: -Bogen, som indeholder en Fremstilling af Bedragerens

Løgne«; det slutter med at udslynge i den orthodoxe Troes

Navn de frygteligste Forbandelser mod Modstanderen: »Herren

kvæle ham og tilintetgjøre denne Kætters urene Mund, som

paa engang var SalamitM, Tilhænger af Læren om Guds legem-

lige Natur og Lighed med Skabningen, og Uashwit'^). Hver,

som læser hans Bog, bekjendt under Titelen: "Fremstillingen,

som indeholder en Udvikling af de Troendes Læresætninger«,

de deri indeholdte Traditioner om Guds Egenskaber, og som

iagttager den store Masse af Fejltagelser, af selvopfundne, svage

og falske Traditioner, maa beklage hans Mangel paa Sandheds-

kjærlighed«. "En Del af denne Bog», fortsætter Forfatteren,

"findes endnu i Damask, skreven med Ahwåzis egen Haand;

hver, som kaster et Blik i den, vil blive overbevist om Forlat-

lerens fuldstændige Mangel paa enhver Følelse af Billighed og

Retfærdighed mod el-Ashari
;

hans Løgne og forbryderske

Sindelag ville ligge klart for enhver, som undersøger dette

Skrift'..

Af de 2 Haandskrifter fra Universitetsbibliothekerne i Leipzig

og Leyden, som have været mig overladte til Benyttelse ved

venskabelig Forekommenhed af de Herrer Bibliothekarer Prof.

lire hl og Prof. de Goeje, omfatter det første 121 Blade in

fol., udmærket smukt og tydeligt skrevne, dog for det meste

uden puncta diacritica; det andet, ligesaa vel skrevet, desuden

forsynet med puncta diacritica, men paa enkelte Steder beska-

diget af Fugtighed, 268 Blade in 4to. Værkels Begyndelse:

"Priset være Herren, som har benaadet de sande Bekjendere

af hans Enhed med Syn og natlige Åabenbarelser, som har

') Navnet paa en, som det synes, suDsk Sekt, hvis Oprindelse tilskrives

en vis Abu-I-Hasan b. Sålim, s. Ibn-Khailiq. ed. de Siane t. I. p. 689.

') Denne materialistiske Sekt vil blive omtalt flere Gange i det Felgende.
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aabnel dores Hryst ved PSaade og Inspiration for Opfattelsen af

hans Ære, som har gjort deres tillaasede Hjerter modtagelige

for den indre Tro», lader os alierede ane Sl<rlftels væsentlige

Cliarakter. Forfatteren fremstiller os derpaa Abu-1-Hasan el-

Asliari som indtagende en Mellemplads mellem Mohlazaliternes

Anskuelse, efter hvilken Herren berøves ethvert Attribut, og de

kætterske Meninger, der tillægge Gud et deleligt Legeme med

menneskelige Egenskaber; det er Ashari, hvem det ved Herrens

Naade har lykkedes at forene Fornuftens Beviser med de gamle

'IVaditioner , idel han i lige Grad har holdt sig fjernet fra den

philosophiske Abstraktion som fra den materialistiske Plumphed.

«Efter at hans Modstandere«, fortsætter Forfatteren, "havde iagt-

taget hans Aands Overlegenhed, toge de deres Tilflugt til en

løgnagtig Fremgangsmaadeo , som vor Forfatter har sat sig til

Opgave at afsløre, uagtet Asharis Fortjenester for Resten ikke

have noget Forsvar nødig, idet han i Tro og Viden har over-

gaaet hele sin Samtid , arvet sin Aands Overlegenhed fra

sin Bedstefader Abu-Musa el-Ashari, Prophelens Samtidige, og

ved sine Værker, især Skriftet «al-lbånet» ^) o; "Fremstil-

lingen", har gjort sig fortjent til Værdigheden som Imam.

Det er derfor alene for i Overensstemmelse med Prophetens

Bud al bevare de Uødes Ihukommelse i Fromhed:

"Dersom i dette Folk en Overlevende s kj ænder

en Afdød s Ihukommelse, lad da den, som er vel

underrettet, komme frem med Sandheden; den,

som holder denne tilbage, gjør sig skyldig i den

samme Fortielse som den, der skjuler en gjen-

nem Propheten meddelt Herrens Aabenbaringi,

at Forfatteren har stillet sig den Opgave at udbrede Asharis

Forherligelse for Efterverdenen. — Idet jeg maa bemærke, at

Bogen overalt kun indeholder en Sammenstilling af forskjellige

Traditionsgrupper uden nogen bestemt fremadskridende Ud-

1 det Følcende vil Fortalen af dette Værk blive meddelt.
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vikling, har jeg ved dens IJenyltelse anset det rigtigt at give

først en Indholdsliste over de forskjellige Afdelinger, hvori

Traditionerne ere ordnede, og da benytte de Traditioner, der

kunne have Værd, til Støtte for en sammenhængende Frem-

slilling. Overskrifterne over de enkelte Afsnit angive dette

Indhold:

1. Om Abu-I-Hasan el-Asharis Slægt og Grunden til, at han

har forladt Mohtazaliternes Anskuelse.

2. Traditioner fra Propheten, der bevise Stamfaderen Abu-

Musa el-Asharis høje Begavelse og de Jemanensiske

Stammers Fortrin, samt Prophetens Forudsigelse, at disse

Egenskaber skulle engang forenes hos Efterkommeren

Abu- 1-Hasan.

3. Om Abu-1-Hasans høje Herkomst og hans Fortrin som

Religionslærer.

4. Om Abu-1-Hasans Betydning i Videnskaben, Angivelse af

hans indtil A. 320 H. samlede Værker.

5. Forherligelse af Abu-1-Hasans Fromhed og Bodsøvelser.

6. Om Abu-1-Hasan som Gjenstand for den guddommelige

Naade, forsaavidt han nedstammer fra den ædleste Familie

blandt Araberne.

7. Om Åbu-1-Hasans Kamp med Kætteriet og hans Forma-

ninger og Sendeskrivelser til de Troendes Menigheder.

Udvikling af Asharis System som det, der ved at følge

Middelvejen har undgaaet alle kætterske Udskejelser.

8. Forskjellige Visioner, der bevise Abu-1-Hasans Adkomst til

at betragtes som Imam.

9. Meddelelse af forskjellige Digte, hvori Abu-1-Hasan lov-

prises,

10. Levnetsbeskrivelser af de berømteste Theologer, der ere

udgaaede fra Abu-1-Hasan Ashari, idet Disciplenes Berøm-

melse forherliger Mesteren. Disse Levnetsbeskrivelser ere

inddelte i 5 Klasser: 1) hans umiddelbare Disciple, 2) de

i 2den Generation, 3) de i 3die Generation, 4) de i 4de
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Generation, 5) de i 6te Generation, hvilke Sidste høre til

vor Forfatters Samtid. I denne Klasse omtales den berømte

Gazzali (f 505 H.); den Sidste, der nævnes, er Theologen

Abu-1-Fath Nasr-ailah b. Muh. b. Abd el-Qawi el-Ashari

(t 542).

Den følgende Del af Haandskriftet indeholder et vidtløftigt

Forsvar for Anvendelsen af den dialektiske Methode (al-kelåm)

i Theologien, der ved en falsk Opfattelse af Shafeis Ord har

været betragtet som stridende mod den sande Tro. Dialektiken

er efter vor Forfatter nødvendig til enhver Tid, hvor den

umiddelbare Tro bliver rystet ved Kætteriets Tvivl; man maa

da møde Modstanderne med lige Vaaben, og Dialektiken bliver

tvertimod et fortjenstfuldt Middel til at bestyrke Troessandheden.

Slutningen indeholder en Række Citater af hans Modstanders

omtalte Skrift «en Fremstilling, som indeholder en Udvikling af

de Troendes Læresætninger«, med vor Forfatters Gjendrivelser.

(iSom Prophetens Samtidige«, slutter vor Forfatter, «Abu Bekr,

Omar, Ali, Ayisha, og Islams berømteste Keligionslærere have

havt at lide af deres Samtids Bagvaskelse, saaledes ogsaa el-

Ashari«. Da Propheten i sit Ord har lovet hver den Frilagelse

for den evige Straf, der forsvarer sin Troesfælles Ære , venter

Forfatteren da ogsaa for sit Vedkommende denne Løn af sit

Værk, som han har forfattet i den Hensigt at styrke de Troendes

Menighed ved den heri indeholdte Sandheds Udbredelse.

I.

Abii-l-Basau el-Asharis Herkomst og Sendelse, stadfæstet Ted Idsagn

af Propheten.

Idet vi se den religiøse Legende at have frit Spillerum i

det 3die og 4de Aarhundrede H. med Hensyn til Abu-1- Hasans

Forherligelse som Religionsreformator, skal jeg tillade mig at
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anføre nogle af de vigtigste og mest charakleristiske Traditioner,

der forekomme i delte Afsnit hos Ibn-AsAkir. — Med Hensyn

til hans Oprindelse fra Prophetens beromle Samtidige og Vaa-

benbroder Abu-.Musa el-Ashari og de Jemanensiske Stam-

mers Fortrin finde vi disse Ord af Propheten, gjentagne med

smaa Variationer og bekræftede som overalt i dette Arbejde med

Angivelse af den uafbrudte Hække af Hjemmelsmænd, der have

bevaret Traditionen lige fra Muhammed: »Den sande Tro

tilhører Je men, og Visdom har der sin Uolig; Jemens

Folk vil komme til Eder, mildt af Charakter og fromt

af Hjerte«. En anden Tradition udtrykker omtrent det Samme

med disse Ord: »Under Prophetens Ophold i Medina

sagde han: Herren være lovet; nu ere Guds Hjælp

og hans Sejr naaede til os: Se Jemens Stammer!«

Man spurgte ham da om dette Folks Natur, og han svarede:

"Et Folk, føjeligt og mildt af Hjerte; den sande Tro

tilhører Jemen ligesom Guds Videnskab ogVisdom«^).

Paa samme Maade finde vi Begyndelsen af Verset S. V. v. 59^)

forklaret: "Visselig, Gud vil lade komme til Eder et

Folk, som han elsker, og som elsker ham». Henvendt

til Abu-Musa skal Muhammed have sagt: aDet er dennes

Folk og Slægt..

Denne Abu-1-Hasans Stamfader Abu-Musa el-Asharl hørte

til de tidligste Islams Bekjendere i Mekka, hvorfra han deltog i

Udvandringen til Habyssinien, hvor han forblev indtil Erobringen

af Khaybiir, Efter at være vendt tilbage til Medina udnævntes

han til Statholder i Jemen; under Chalifen Omar erobrede han

som kommanderende General Ahwåz og Ispahan, udnævntes af

Othman til Statholder i Cufa og var blandt Voldgiflsmændene

i Striden mellem Moawiah og Ali. Ved sin smukke Stemme

') Traditionen findes hos Bochari, s. Krehl. recueii des tråd. mahora. t.

II p. 3S2.

") Sign. Beidha\sis comment. t. I p. 263.
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havde han erhvervet en vis Berømthed som Koranlæser, ligesom

man lovpriste hans Retfærd og Dygtighed i Administrationen.

Han døde A. 42 eller 44 H. i en Alder af 66 Aar og efterlod

4 Sonner, blandt hvilke vi finde Abu-Borda i Abu-1-Hasans

Slægtregister^). Hans Ihukommelse forherligedes ved en Mængde

Sagn, der især tiltog fra den Tid, det lykkedes hans Efter-

kommer Abu-1-Hasan at vinde Anerkjendelse ved sin orthodoxe

Reform. »Asharitern e'> , skal Muhammed have sagt, »havde

den Vane, n^ar de paa deres Tog vare bragte til

den yderste Nød, og der kun var lidt tilbage afFøde-

midler til Underholdning for deres Familie i Medina,

at samle disse Levninger og at uddele dem ligeligen;

de sluttede sig til mig, og jeg til dem». En anden

Tradition forherliger denne Stammes Tapperhed: "Hvor de

ere tappre, disse af Stammen Asad og As har; aldrig

forfærdede i Slaget, overskride de aldrig det rette

Maal; de høre til mig, og jeg til dem». Ogsaa deres

Fromhed i Egenskab af Koranlæsere omtales saaledes: «Jeg

gjenkjender Ashariterne paa deres Stemme, naar de

synge om Natten, skjøndt jeg ikke har iagttaget,

hvor de om Dagen havde opslaaet deres Telte; paa

deres Stemmer om Natten gjenkjender jeg deres Bo-

liger; dem tilhører Befalingen, naar det fjendtlige

Kavalleri nærmer sig». En ensartet Tradition forherliger

den samme Egenskab som Koranlæser hos Abn-Musa med

disse Ord af Fropheten: «Denne har modtaget Davids

Harpe»; og en lignende Ytring af Abu-Othman: »Jeg har

ikke hørt nogen Harpe, Cymbel eller Cithar med be-

hageligere Lyd end Abu-Musas Stemme; naar han

bad, ønskede vi alle, at han vilde læse hele den anden

Sura med sin herlige Røst». Han blev derfor sendt af

Sign. de Sacy , anthol. gram. p. 146, og Nawawi bioer, dictionary by

WiisteDfeld p. 708.
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Fropheten lil Jonien for al undervise Beboerne i Koranlæsning.

Som Helslærd indtager lian efter en anden Tradition en lipj l'Iads

blandt Proplietens Samtidige: «Afgjor(;lse rne efter Loven«,

hedder det, «tilkomme disse G Pro p li e te ns Samtidige:

Omar, Ali, Abdallah, Zeid, Obay b. Kaab og Abn-

INlusa«. — Asharilernes Flugt til Habyssinien er bleven omtalt

i følgende Tradition, der udledes fra Abu-lMusa seiv^: "Vi

udvandrede fra Jemen, noget over 50 i Tal, alle til-

hørende min Stamme. Vi vare 3 Brødre: Abu-Musa,

Abu-Ralim og Abu-Azim; Skibet førte os til Neddjadj

(Fyrsten) i Habyssinien, hvor Dja'far b. Abu-Thålib var

flygtet hen med sit Følge, og vi ventede her Pro-

phetens Ankomst efter Indtagelsen af Khaybar. Han

uddelte kun Bytte til dem, der havde deltaget i dette

Felttog, samt ti! Dja'far og hans Ledsagere. Idet han

gjorde dem delagtige heri, sagde han: I have udført

en dobbelt Flugt: først ere I flygtede til Neddjadj,

derpaa til mig». Stammens almindelige Fortrin berømmes af

Propheten med disse Ord: »Fredsommelighed tilhører

Stammen Kindah, medens uafhængige Fyrster ere at

finde blandt Bad man, Sekåsik, As har og Hamdan,

de forskjellige Jemens Stammer«. Ved en anden Lejlighed skal

han have sagt: «Ashariterne dufte som Moskuspunge«.

— Den ovenfor nævnte Søn af Abu-Musa Abu-Borda blev

afsat fra sit Embede som Kadhi i Cufa af Heddjadj og levede

endnu efter Othman Il's Chalifat, da han døde ved Aar 103

i en Alder af 80 Aar; hans Søn Såid Belål udmærkede sig

som Kadhi i Basra ved sin Iver mod Kættere'^). — Idel vi se

Abu-I-Hasan udlede sin Slægt fra Ashars Stamme, og Abu-

Musa, Prophetens Samtidige, er hans berømte F'arfader, finde vi

') sign. Bochari par Krehl t. III p. 2S og Sprenger, das Leben des Moh.

t. II p. 53, 1G4.

') Sign. Anthol. gram. par de Sacy p. 146.
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altsaa baade Koran og Sunna anvendte til Forherligelse af vor

Reformators og hans Tilhængeres Orthodoxi. Dog ikke alene

hans Oprindelse var det nok paa denne Maade at hævde, man

maatte tillige søge en Bekræftelse for den Tid, da han opstod,

og vi have i denne Henseende en interessant Tradition , der

indeholder en Art Udsigt over Islams Udvikling i det mindste

saaledes, som den opfattes af en Commentalor, samtidig med

Ibn-Asåkir. «Gud», har nemlig Propheten sagt, «vil i Begyn-

delsen af hvert Aar hundrede sende dette Folk en

Reformator i Troen». uJeg har hørt», tilføjer Ibn-Asåkir,

«vor Imam Abu-1-Hasan Ali udvikle fra Prædikestolen i Damask

denne Tradition, der er bekræftet ved Abu-Alqamas Vidnesbyrd,

saaledes: I Begyndelsen af Isle Aarhundrede fremstod som

Sandhedens Forkæmper Omar b. Abd-el-Aziz (f 101 H.), i

Begyndelsen af 2del Aarhundrede Moh. b. Edris Schafei

(-]- 204 ti.), i 3die Aarhundrede el-Ashari, i det 4de Aar-

hundrede Ibn al-Båqillåni ^), i del 5te Chalifen Moslarshid

bil la h (f 529), skjøndt efter min Mening Imam Abu- H amid

Moh. al- Gazzali^), berømt ved sin Lærdom og sine Skrifter,

snarere burde have været nævnt. Andre have tænkt paa A bu-

l-Abbas Ahmed b. Omar b. Soreidj som det 3die Aar-

hundredes Reformator, men vor ovenfor meddelte Anskuelse er

langt rigtigere, da el-Asharis Fremtræden i Egenskab af Sunnas

Forsvarer er inderligere knyttet til den religiøse Reform, idet

han udviklede en heftig Kamp mod MohtazaHterne og andre

kætterske Sekter og udbredte en Mængde Stridsskrifter mod

disse. Abu-1-Abbas b. Soreidj derimod kan kun betragtes som

') Abu Bekr b. al-Thayib b. al-Dåqillåni var Kadhi i Bagdad og gjorde sig

berømt som theologisk Forfatter; han dode 403 H., s. Ab. annal. Islam.

t. III p. 21.

'') Al-Gazzall er en af de berømteste blandt Islams Theologer, som bragte

el-Asharis Lære til systematisk Afslutning ; han døde 506, v. ibd. t, III

p. 375.
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en i Theologien og dens forskjellige Bifag bekjendt Lærd^.

Af samme Grund b«r ogsaa al-Baqilli\ni forelrækkes som Re-

præsentant for det 4de Aarliundredes Theologi for Abu-

Thayib as So'lfiki, som stod langt tilbage for ham baade i

Lærdom og Virksomhed som Forfatter" '•^). Ibn-Asål<ir shitler da

denne Samling af Traditioner om Ashars Stamme og Abu-Musa,

fremstillede til Forherligelse af Abii-l-IIasan, af hvilke kun

nogle af de vigtigste her ere anførte, med den almindelige Be-

mærkning: (.Ashariterne havde allerede i Prophetens Tid

erhvervet sig en Berømmelse ved deres Tro og Lærdom ; den

Fornemste blandt dem var Abu-Musa, Abu-1-Hasans Stam-

fader, hvilket maa være en tilstrækkelig Adkomst til Adel. Ingen

farer vild af sin Vej ved at følge en saadan Forfaders Spor«.

Efter at have meddelt det Nødvendige om vor Reformators

Oprindelse gaa vi da over til i det følgende Afsnit at fremstille

hans Liv og Grunden til, at han opgav sine mohtazalitiske

Anskuelser.

IL

Alm-l-Uasau el-Asharis Leruet, hans Omreudelse og Oød.

Abu-1-Hasan el-Ashari nedstammede, som vi have set, fra

Muhammeds berømte Samtidige Abu-Musa el-Ashari efter denne

Stamtavle: Abu-1-Hasan Ali b. Ismail, ogsaa kaldet Abu-Bishr,

b. Ishåq b. Salim b. Ismail b. Abdallah b. Musa b. Bilål b. Abu-

') Abu-1-Abbas Ahmed b. Omar b. Soreidj er Forfatter til en Del theologiske

Værker og døde 306 H., s. ibd. t. II p. 335, hvor vi læse Begyndelsen af

den her meddelte Tradition.

») Abu-Thayib as-vSo'luki erhvervede sig Anseelse som theologisk Forfatter

og døde efter Nogle 387 H., efter Andre 402 H., s. Ibn-Khalllq. ed. de

Slane t. I p. 308.



Borda b. Abu-Musa Abdallah b. Qais b. Selim el-Ashari;

denne Sidstes Slægt, sat i Forbindelse med Djomåhir b. el-

Ashar, udledede sin Oprindelse fra Kongerne af Saba i Jemen.

Ashari fødtes 260 H. i Basra i det 3die Aarhundrede, som efter

Prophetens Udsagn, bevaret ved Abu-Horaira, skulde bringe

Sandhedens Frelse: »Den bedste Tidsalder er den, til

hvilken jeg er bleven sendt, dernæst den følgende,

efter den den derpaa følgende«. "Jeg veed ikke«, bemærker

Abu-Horaira, «om Prophelen bestemt har udtalt den 3die eller

ikke«; « derpaa vil komme en Slægt, hengiven til Blød-

agtighed og Kjødels Pleje, som vil aflægge Vidnes-

byrd om sin Tro uden Opfordring«^). Idet en Tidsalder

anslaaes af Propheten ved en anden Lejlighed til 100 Aar, have

vi allsaa Abu-1-Hasan som Repræsentant for den orthodoxe Tro

og Forkæmper for Sunna i del 3die Aarhundrede. Han til-

bragte den meste Del af sil Liv i Bagdad, sluttende sig til

JMohtazaliternes Lære indtil sit 40de Aar; da indesluttede han

sig pludselig en 14 Dage i sit Hus, som han kun forlod for at

bestige Prædikestolen i Damask og holde denne Tale: »Jeg

har holdt mig i nogen Tid fra Eder for at tænke over min

rystede Tro, idet mit Hjerte vakler mellem Sandhed og For-

fængelighed; etter at have anraabt Herrens Vejledning er jeg

bleven ledet til Sandheden, for hvilken jeg vil aflægge Regnskab

i mine Skrifter. Jeg opgiver nu alle mine gamle Anskuelser,

som jeg aflægger denne Kappe«. Han henkastede derpaa sin

Kappe og uddelte sine Arbejder til Folket, blandt hvilke fandtes

Bogen « Lynet" (al-lam') og et Stridsskrift mod Mohtazaliterne,

kaidel »Aabenbaring af Hemmelighederne og Sønder-

riveisen af Sløret«. Efter at være blevne bekjendle med

disse Skrifters Indhold betragtede de sunnitiske Theologer og

Traditionister dem som en Art kanoniske Bøger, valgte Abu-l-

Hasan til deres Imam, og hans Skole erholdt efter ham Navnet

Sign. den samme Tradition lios Bochari, ed. tvrehl t. II p. 416.
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Ashariter. Ilaii blev derved det mest forhadte Menneske for

Mohlazalilerne, som skja-ndede hans Navn med alle Slags Be-

skyldninger og tilskrev forfængelige Bevæggriuule hans Om-

vendelse. En anden Tradition um Abu-1-lJasans Omvendelse er

artattet saaledes: «En Fredag besteg al-Ashari plndselig Præ-

dikestolen i Basra efter Bønnen, indhyllet i en stor Kappe, som

han sønderrev med disse Ord: Jeg kalder Eder til Vidne paa,

at jeg hidtil har staaet ndenfor Islam, men fra delte Øjeblik

antager jeg den sande Tro som en bodfatrdig Omvendt og til-

bagekalder mine mohtazalitiske Anskuelser«^). To andre Tradi-

tioner lade os se Asharis Omvendelse begrnndet paa en

Aabenbaring i Drømme afPropheten; den ene gaar navnlig ud

paa at lastbolde Diulektikens Forbindelse med Traditionsviden-

skaben, forsaavidt Formaalet er at forsvare den orthodoxe Lære;

den andens Formaal er at hævde Dogmet om Muligheden af at

skue Herren hinsides. «Naar man nu», slutter endelig Ibn-Asåkir

denne Art Traditioner, «vil indvende, at en fremragende Kætters

Omvendelse, der saa længe har benegtel Guds Egenskaber, ikke

kan være oprigtig, al denne ikke kan modtages af Gud, og at

hans Tilbagevendelse til Sandheden efter en saadan Forvildelse

ikke er sandsynlig, svare vi dertil: En saadan Mening er blottet

for al Grund og kan umulig hævdes; Omvendelse modtages

altid af Herren, hos hvem enhver Bodfærdig kan vente Tilgi-

velse. Traditionerne af modsat Indhold ere ikke paalidelige, og

efter Fornuftslutning er den modsalte Anskuelse uholdbar.

Kætteri kan ikke ansees værre end Flerguderi; den modsatte

Anskuelse er (alsk, idet man modtager Islams Bekjendelse af

Enhver, der er i Besiddelse af et aabenbaret Skrift, af Enhver,

der opgiver sin forrige Religion, og af den Vantro; hvorledes

skulde da en Kætters Omvendelse være umulig, der dog maa

ansees for at høre til Islam?« — Vi se altsaa Abu-1-Hasan optagen

') SlgD. disse Traditioner med Beretninsen hos Makritzi al-Khithath, Cah.

Udg. t. II p 359, og Ibn-Klialliq. transl. by de Slane t. H P- 227.



48

i den orlhodoxe Kirkes Skjød, efter at han indtil henimod sit 40de

Aar liavde fulgt Mohtazaliternes Lære under Vejledning af den

berømte Djobbåi; hans Omvendelse synes snarere fremkaldt

ved en længere indre Prøvelse end som Følge af en dialektisk

Strid, hvori han efter enkelte Forfattere^) siges at have over-

vundet sin Modstander i et casuistisk Spørgsmaal. Han op-

traadte nu som Forfatter til en Mængde theologiske Skrifter til

Forsvar for den traditionel-orthodoxe Opfattelse, ligesom en

Masse Sendebreve til forskjellige Islams Menigheder skyldes

hans Virksomhed. Efter Ibn-Hazm, en af de berømteste spansk-

arabiske Forfattere fra det 6te Aarhundrede^), beløb Antallet af

hans forskjellige slørre Værker sig til 55, men Abu-1-Hasans

Discipel Ibn-Fourek (7 406) angiver over det dobbelte Antal

med disse Ord: «Abu-l-Hasan el-Ashari forlod Mohtazaliternes

Lære for at følge Sunna og den store Menighed; støttende sig

til Dialektikens Fornuftslutninger forfattede han en Mængde Skrifter

af orthodox Indhold; han var født i Basra og nedstammede fra

el-Ashari, Prophetens Ledsager, den Samme, der havde erobret

en Del af Persien, Kuz-el-Ahwåz og Ispahan. Dennes Efterkom-

mere levede endnu i Basra og vare beklædte med høje Embeder

indtil Abu-i-Hasans Tid; da denne ved Herrens Naade havde

opgivet Mohtazaliternes Lære for at følge Sunna og den store

Menigheds Tro, erhvervede han sig en stor Anseelse, og hans

Bøger vandt Udbredelse mellem 300—324 H.». Som Prøve

paa den Tids theologiske Polemik meddele vi efter Ibn-Asåkir

Begyndelsen af hans Fortale til en Korancommentar, hvoraf vi

se, at han ikke lader det mangle paa de bitreste Udfald mod

sine theologiske Modstandere, selv mod sin gamle Lærer Djobbåi:

"Tilhængere af Kætteri og Vildfarelse have udviklet Koranen paa

deres ejendommelige Maade og forklaret den efter deres egen

Lyst uden Beaandelse af Guds Naade og uden at kalde ham

") sign. Ab. annal. Islam. t. II p. 419 og Steiner die Mohtazaliten p. 86.

'} S. Dozy l'hist. des musulmans d'Espagne t. III p. 343.
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til Vidne ved deres Gjerning, idet de fjernede sig fra lians

Propliel, lians hellige Familie, hans Ledsagere og første Til-

hængere; de bleve vildfarende i deres Løgne mod Herren og

have ladet sig lede af Personer som Toderhandleren Ibn-

Uudhail (f 227 H.) og hans Tilhængere, Ibrahim al-

Naz/.åm og hans Parti li Begyndelsen af det 3die Aarhundrede),

al- Fut li i og hans Disciple, af ham, der har sil Navn af Lands-

byen Djobba, (o: Ojobbåi f 303) og hans Skole, af den

ynkelige Dja'far b. Harb (f 236) og hans Følgesvende,

Dja'far b. Mobasshar (-]- 234) og hans Bande, den uvidende

Iskåfi (f 241) og hans Beundrere, af Peltshandleren fra Baikh

(o: Abu-i\lusa al-Ferrå
-f-

226) og lignende vildfarende

mohtazalitiske LærereM- Jt3g har saaledes set en Fiorancom-

mentar af Djobbåi, forfattet mod den guddommelige Aabenbarings

Aand og i et Sprog, der passer for Landsbyen Djobba, men er

meget forskjelligt fra Koranens. Her findes ingen Tradition af

gammel Autoritet, men Forfatteren har holdt sig til egen og

Satans Indskydelse. Hvis han ikke havde ledet saa Mange i

Vildfarelse og bragt en stor Del af det simple Folk til at dele

sine IMeninger, vilde jeg ikke have havt nogen Grund til at

indlade mig med ham«. — En lignende Kritik over den Tids

Koranfortolkning besidde vi af den Hanefitiske Theolog Abu-I-

Abbas Ahmed b. Muh., bekjendt under Navnet "Kadhi- asker«.

oJeg har fundet«, siger han, «adskillige Commentarer til Koranen,

skrevne af Philosopher, som fjerne sig aldeles fra Sandhed og

den rette Tro; fulde af Vantro og Hykleri bære de kun i det

Ydre Guds Enhed til Skue og føre til Fordærvelse; Sunniter og

den store Menighed betjene sig aldrig af disse Bøger. En

stor Del af disse Værker hører til Mohtazahterne, som

Djobbåi, Nazzåm, Ka'bi og A bd-el-Djabbår ar-Råzi

') Den storste Del af de her nævnte Mohtazaliter og deres Læresætninger

findes omtalt hos Scharastani, s. Oversætt. ved Haarbriicker t. I p. 48,

53, 60, 70, 72, 74.

Overs, over d. K. D. Vidensk. Selsk. Forli. 1877 4
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-J-
414 H.)M o. I.; man bør aldrig anvende dem eller kaste et

Blik i dem for ikke at vække Tvivl eller bringe Troen til at

vakle; de benyttes derfor aldrig af Sunniter eller den store

Menighed. I mod?at Aand have Tilhængere af Læren om Guds

Legemlighed forfattet Værker, som INI o h. b. Haytzam^), til hvilke

man ligesaa lidt bør tage Hensyn, da deres Forfattere ligeledes

høre til Kætterne; jeg har ofte truffet saadanne, men aldrig

citeret dem. Derimod har jeg læst en Del Skrifter af Ashari,

som har forfattet benved 200, der indeholde en Fremstilling af

hans Anskuelser; han havde forfattet et stort Forsvarsskrift for

iVlohtazaliterne, men efter at Gud havde oplyst ham, opgav han

denne Lære og udgav et kritisk Arbejde mod dem. Shafeiterne

holde sig i Almindelighed til Abu-1-Hasans Lære og have ud-

bredt en Del Skrifter overensstemmende med hans Anskuelser.

Uagtet nogle Theologer have underkastet hans Lære en F(ritik

angaaende enkelte Spørgsmaal, have de dog ikke formaaet at

hævde nogen Dadel imod ham og endnu mindre nogen Be-

skyldning for Vantro og Kætteri«.

Som vi se, var det især mod Slutningen af det 2det

Aarhundrede og i Begyndelsen af det 3die, al Mohlazalilernes

Læresætninger vare udbredte, Indtil de ved Abu-1-Hasans Om-

vendelse til den orthodoxe Menighed lede en Tilbagegang. Kt

højst interessant Document er os bevaret af Ibn-Asåkir angaaende

Mohlazaliternes Udbredelse under Chaliferne Ma'mun og Mo'-

tassim, hvilket jeg tillader mig her at gjengive

:

Den største Forstyrrelse, der foraarsagedes af Mohtaza-

literne, fandt Sted under Chaliferne Ma'mun og Mo'tassim

indtil den Grad, at Ahmed b. Hanbal frygtede for at indlade

sig med dem. De begyndte at indbilde Fyrsterne, at Sun-

') Ka'bi og Abd-el-Djabbår ar-Råzi ere omtalte af Scharastani, s. Haar-

briicker t. I p. 79, 80, 88; om Abd-el-l)jabbår s. Ab. annal. Islam t.

III p. 65.

') S. Scharast. p. 120, 125.
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niterne undgik enhver Strid med dem, fordi de vare overbeviste

om Orthodoxiens uholdbare Standpunitt og Svagheden i deres

Beviser, indtil Ahmed b. Hanbal o. a. ved en aaben Af-

læggelse af deres Troesbekjendelse havde bevist det Modsalte.

Paa den Tid begyndte man at antage Dogmet om Koranens

Skabelse eller menneskelige Oprindelse; intet Vidne

blev antaget, ingen Dommer indsat eller Øvrighedsperson hørt

undtagen efter at have bekjendt dette Dogma. Uagtet der paa

den Tid fandtes en Del Theologer af stor Anseelse i Dialektiken,

som Abd-el-Aziz fra Mekka, Hårith al-Mohåsibi (f 243)

og Abdallah b. Kilåb'), udmærkede ved Fromhed og Tro,

vovede de hverken at sætte sig mod Mohtazalilerne eller al indlade

sig i aaben Kamp med dem; de iagttoge en tavs Modstand og

skrev IJøger mod dem, indtil endelig Abu 1-Hasan el-Ashari

fremstod i Basra og hævdede ved sine Værker mod Mohla-

zaliterne den sunnitiske Tro. Han indlod sig i Undersøgelser

med dem, og da man gjorde ham Bebrejdelser herfor, idet han

selv tidligere havde raadet tU at undgaa dem, svarede han:

De ere højere stillede end vi i Egenskab af Statholdere og

Dommere; de stige derfor ikke ned til mig, og hvis jeg ikke

indlader mig med dem, hvorledes vil da Sandheden nogenlunde

komme frem, og de blive overbeviste om, at der endnu findes

Troens Forsvarere ? Efter at have oCFentliggjort en Del Ar-

bejder til Forsvar for den sunnitiske Lære, sluttede Shafeiter,

Malekiter og en Del Haneflter sig hertil, og Østens og Vestens

Folk fulgte hans System. Han var efter sin Omvendelse

nærmest Malekit, Tilhænger af Malik b. Anas, efter de fleste

Theologers Paastand, uagtet Andre have antaget ham for Shafeit.

Hele den nuværende Islams Befolkning, forsaavidt den slutter

sig til den orthodoxe sunnitiske Lære, følger el-Ashari, hvis

Arbejder ere overall udbredte. Han var imidlertid ikke den

') De to sidste orthodoxe Theologer ere nævnte af Scharastani, s. Haarbrii-

cker t. I. p. 97.

4*



nO

Første, der anvendte Dialektiken til Troens Forsvar; han fulgte

sine Forgængeres Spor, hvis Lære han udvidede ved en klar

Bevisførelse; han hverken indførte noget Nyt eller stiftede

nogen ny Sekt, ligesaa lidt som INIålik b. Anas, der var Medi-

nensernes Religionslærer og ligeledes kun fulgte sine For-

gængere; ligesom dennes Disciple kaldes Malekiter, giver man

Navnet Ashariter til el-Asharis Tilhængere, der udbredte sig overalt

i Orienten. Mohlazaliternes Indflydelse var meget stor i Irak

indtil den Buidiske Fyrste Fennakhosrus^) Tid, der elskede

Videnskab og bivaanede lærde Theologers Sammenkomster.

Den øverste Kadhi var Mohtazalit, og Kongen sagde en Dag til

ham: «Mødet er besøgt af lærde Theologer, men jeg ser ikke

den sunnitiske Lære repræsenteret«; hvortil Kadhien svarede:

«Den bekjendes kun af den laveste Klasse i Folket, idet de

slutte sig til Autoriteter og Traditioner, som de udbrede uden

nogensomhelst Kritik; de følge Alle blindt hen den samme

Lære , og jeg kjender Ingen værdig til at repræsentere denne

Retning«. Denne jammerlige Person, beretter Traditionisten,

havde til Hensigt at undertrykke Sandheden og vilde kun lov-

prise Mohtazaliterne; men Gud vilde føre Lyset til større Klarhed,

idet Kongen nemlig svarede: « Umuligt, at Verden kan være

blottet for en Troens Forsvarer! søg overalt for at finde en

Repræsentant, der kan bivaane vore Møder«. Da han ved en

Guds Indskydelse holdt fast ved denne Beslutning, svarede

Kadhien: »INlan fortæller, at der i Basra findes to Personer, en

ældre og en yngre, den ene bekjendt under Navnet Abu-

1-Hasan al-Båhili, den anden kaldet Båqillåni». Kongen,

der residerede i Shiråz, gav da sin Statholder Befaling at

lade dem komme og sendte en Sum Penge til Rejsen. Efter

at Befalingen havde naaet de to Personer, havde den ældre

Betænkelighed og sagde: »Disse Folk ere upaalidelige, og vi

') Denne Buidiske Fyrste, beiijendt under Navnet Adhad ed-da \v la h,

regjerede i Irak fra A. 367— 72, s. Ab. annal. Islam t. li p. 551.



53

kunne ikke tage Del i deres Møder, idel Kongen kun vil liave

alle Theologiens Retninger repræsenterede; hundledes der her

om en Guds Sag, vilde jeg gaa derhen, men jt^g lormaar

Intet mod saadanne Folk«. Ibn al-l3a(]illclni bemærkede der-

imod: «lbn Kiliib, al-lMohåsibi o. a. tænkte paa samme Maade

under Chalifen Ma'mun, at denne nemlig kun holdt disse Iheo-

logiske Møder lor at kaste Ahmed b. Hanbal i Fængsel i

Tiiarsus ; efter Ma'muns Død blev han ved deres Ligegyldighed

overgiven til iMo'tassim, der paalagde ham en vanærende Kev-

selse^. Havde de derimod selv begivet sig derhen og indladt

sig i Strid, vilde de uden Tvivl have hindret Chalifen i at

begaa denne Synd, hvortil han endmere tilskyndedes ved den

iMening, at der overhovedet ikke gaves noget Forsvar for den

orthodoxe Lære; havde de udviklet den sande Tro for Mo'tassim,

vilde han liave opgivet sin Strenghed, men de forlode deres

Collega Ahmed b. Hanbal og bleve Aarsagen til hans Fortabelse.

Hvis Du altsaa, min Lærer, følger disses Exempel, vil Du ud-

sæ-tte mig for Ahmed b. Hanbals Lod og bekræfte dette Folk i

deres Lære om Koranens Skabelse og deres Benegtelse af

Muligheden af hinsides at skue Herren. Jeg er i alt Fald

beredt til Rejsen, om Du ikke vil følge«. Han rejste da med

Udsendingen og fremstillede sig for Kongen i Shiråz, der ud-

nævnte ham til Lærer for sin Søn. Han erholdt Tilnavnet.

«T roens Sværd og Folkets Tunge« og døde 403 H.

Trods denne Anerkjendelse i Irak ' se vi dog Ashariterne

endnu i en senere Periode bestandig udsatte for Mistanke af

det ældre hyperorlhodoxe og sunnitiske Parti, og da man desuden

maatle have Tid til at blive fortrolig med deres Læresætninger,

havde de nødig ved særskille Sendeskrivelser at anbefales af

bekjendte Theologer; blandt saadanne anføre vi her Indholdet

af et Document af den berømte Imam al-Beihaqi (f 468 H.),

rettet som et aabent Brev til den Seldjukidiske Fyrste Togrnl-

') s. Masådi, Les prairies d'or par Barbier de Meynard t. VII p. 115.
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Begs Minister 'Amid el-Muik. Ifølge detle havde Ahu-i-Hasan

ved at opfriske de gamle Traditioner bragt den orihodoxe Lære

igjen i Kraft, saaledes som den var foredragen i den ældste

Tid af Abu-Hanifa (f 150 H.) og Sofyan at-Thauri fra

KufaM, Awzåi") og andre Theologer fra Syrien, Malik b.

Anas (f 178 H.) og Shåfei (f 204 H.) fra Mekka og Medina,

Ahmed b. Han bal
(-J-

241 H.) og de ældste Tradilionssamlere

Laith b. Sa'ad-'^), Bochari, Muslim fra Nisapur^) o. a.

Han var den Imam, som ifølge Prophetens Løfte skulde føre

Slægten mellem det 3die og 4de Aarhnndrede tilbage til den

sande Tro, og det var hans Slægt, der som nedstammende fra

Abu Musa havde modtaget denne Kaldelse af Prophelen, hvis

Ord ikke svigter. Efter Prophetens Død bekæmpedes Kætteriet,

der begyndte at udbrede sig, paa samme Maade af Abu Bekr,

som blev understøttet heri af Abu-Musa, Prophetens berømte Vaa-

benbroder; senere da de kætterske Anskuelser vandt slørre Ud-

bredelse, og man begyndte at opgive Aabenbaring og Sunna,

idet man forkastede disses Lære om Guds Egenskaber, haus

Liv, hans Magt, Viden, V illie, hans Syn, Hørelse og Ord,

om Prophetens natlige Himmelfart, Straffen i Graven,

Vægten i Paradiset, Skabelsen af Paradis og Helvede,

de Troendes Frelse fra Helvede, Paradisets hellige

Vandbassin, Prophetens Forbøn for de Troende, de

fire første Chalifers Rettroenhed, og paastod, at en

Del af disse Læresætninger stred mod Fornuften, — da lod

Gud af Abu Musas Slægt fremstaa den Imam, som førte den

') Sofyan Ibii Said at-Tliauri, beronit Tiaditionssamler, døde 161 H.

^) Abn \niru Abd ei-Rahman el-Awzåi hørte til de berømteste Lærde

i samme Egenskab i Syrien (f 167 H.), hvor hans Grav findes i Beyruth,

cfr. Ab. annal. Islam t. 11 p. 31— 43.

') Laith b. Sa'ad (f 175 H.) var en al' de ældste og berømteste Retslærde

i Ægypten, s. Mehren Cah. og Keråfat I p. 86.

*) Bochari, Forfatter Ul det beixjendle Traditionsværk Sahih, døde 256, og

Abu-1-Hasan Muslim, ligeledes beiomt Traditioussamler, 261 H., s.

Ab. annal. t. 11 p. 237, 249.
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saode Tro lil Sejr, som kæmpede ved Ordels Magi mod Vild-

farelserne oy forklarede Koran og Sunna i Overensslemmelse

med den ældre Lære som den eneste sande Vej, der kunde

torsvares ved Fornuflbeviser. Ved ham blev da opfyldl Herrens

Ord i Koranen: "Gud vil lade komme til Eder et Kolk,

lian elsker, og som elsker ham» (S. V. v. 69). Abu-

1- Hasans Lære er derfor kun al betragte som en Arv fra hine

Ældste, der engang henvendte sig til Propheten, eftersom alle

Traditioner ere enige om, at ingen Andre end Asharilerne

retlede disse Spørgsmaal i fordums Dage til Propheten«.

Et lignende Document lil Forsvar for Abu-I-Hasans Ret-

troenhed er udstedt af den bekjendte Theolog Abu-I-Qåsim

al.-Qosheiri fra Nisapur {j 465 U.) og bevaret hos hans

Efterkommer af samme Navn Abd-el-Rahim Qosheiri

(j o 1 4 H.)M, der under el Ophold i Damask visle det lil vor

Forfaller. «Jeg har«, bemærker denne, «gjenkjendt Haandskriften

og fundet Indholdet saalydende»: «1 (iuds Navn, den Barm-

hjertiges, den iMildes! Alle Tradilionssamlere have været enige

om at anse Abu-1-Basan Ali b. Ismail ei-Ashari som

imam i Tradilionsvidenskaben, og at haus Lære var i Overens-

slemmelse med denne; han holdt sine Forelæsninger i Theologi

efter Sunna og gjendrev kætterske og vantro Meninger. Han

var et draget Sværd mod Mohlazaliterne og alle kætterske Sekler

i Islam, som udsondrede sig fra den store Menigheds Tro.

Enhver, som dadler, mislænker eller taler slet om ham, gjør

sig derfor skyldig i samme Forbrydelser mod alle Troende og

Sunniler. Vi have underskrevet efter vor frie Villie denne Er-

klæring i Maaneden Dhoul-Qa'del A. 436 H.o

(En stor Del Lnderskrifter følger.)

Angaaende al-Asharis Død er man ikke ganske enig^), idet

') s. Ab. annal. Islam t. Hl p._230 og 410.

'') Sign. Ibn Khalliqån transl. by de Slane t. II p. 227 og Ab. annal. Islam,

t. II p. 419—22, hvor hans Dødsaar angives til 330 H.
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nogle Traditioner sætte den efter 320 uden at angive et bestemt

Aarstal, andre til 330, medens de Fleste antage, at han er død

324 H. i Bagdad, hvilket er overensstemmende med Ibn-Fiireks

Mening, en Samtidig af Båqillåni og død 406 H. Angivelsen af

hans Dødsaar mellem 320— 30 er hævdet af Theologen Abu-

1-Qasm Nasr b. Nasr el-Akberi; ved hans Baare hørtes Raabet

«Troens Sejrherre«. Den Mening af vor Forfatters Modstander

al-Ahwazi, at han skulde være død i al-Ahså i Bahrein, gjendriver

Ibn Asåkir med disse Ord: »Med Hensyn til hans Gravsted er

der ikke nogensomhelst Tvivl; han er død i Bagdad, og jeg har

med egne Øjne mer end en Gaug set hans Grav ved Siden af

hans tre Troesfællers: Ibn Modjåhid, Abu Bekr b. Nabt Abu

Bekr b. Furek^) og Abu Abdallah Muh. b. Aliq fra Cayrowan«.

Nogle fanatiske Hanbaliter havde tilfredsstillet deres Had ved

at ødelægge hans Gravsten, hvilket dog efter vor Forfatters

Mening ligesaa lidt kan antages at have krænket hans Ære, som

Ødelæggelsen af Othmans Grav ved Alidiske Partigængere for-

maaede at sætte en Plet paa denne Chalifs Navn. — At det

ikke mangler paa Aabenbarelser af Abu-1-Hasau el-Ashari, i

hvilke han efter sin Død viser sig i Drømme for sine tro Til-

hængere, indtagende sin Plads i Paradiset og omgiven med en

Helgenglorie, anse vi det overflødigt her at bekræfte ved An-

førelse af denne Art Traditioner.

III.

Frenistilliug af Abii-l-Uasaiis el-Asharis Læresystem.

Asharis Fortjeneste var at holde Middelvejen mellem de

gamle Traditioners umiddelbare og raa Standpunkt og den

Denne, som det synes, rigtige Læsemaade skyldes Haandskriftet fra Leyden

(fol. 254 V.), medens det fra Leipzig har det bekjendte Navn Abu Bekr
b. Furek, der efter de biographiske Tavler, som danne Slutningen af

Værket, er begraven i Nisapur, hvor han dede 400 H.
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speculalive Philosophi, som havde udviklet sig paa Ilariins og

al-iMa'muns Tid i Lobel uf del 2det og 3die Aarhundrede e. H.

Al den Grund er han ikke tilstrækkelig orthodox for mange af

de ældre Zeloter, og hans Lære har, som vi i det Foregaaende

have set Exempler paa, nødig at forsvares ved senere Tiieologers

offentlige Sendeskrivelser til forskjellige Menigheder. Ibn Asåkir

giver os en sammentrængt Fremstilling af hans Lære efter den

ansete Theolog Abu-l-.Ma'aii, bekjendt under Navnet imam el-

Harameio (7 478)M; idet en stor Del af den muhammedanske

Theologies Stridsspørgsmaal berøres heri, anser jeg det passende

al meddele dette Afsnits Indhold

:

«Abu-l-Hasan el-Ashari havde studeret M oh tazaliternes

Værker, Djahmiters-) og andre Sekters, som frakjendte Herren

alle Egenskaber og paastode i deres Forvildelse, at Gud ikke

havde .Magt, Visdom, Hørelse, Syn, Liv, Evighed eller

Villie. Han var ligeledes fortrolig med Has hwi tern es^)

Læresætninger om Herrens Legemligbed og materielle Egen-

skaber, idet disse paastode, at Guds Visdom, Magt, Hørelse og

Syn svarede til de samme Egenskaber hos Mennesket. Ashari

holdt Mellemvejen, idet lian lærte, at Gud besidder alle disse

Egenskaber, men i en Grad, der udelukker enhver Sammen-

ligning med Menneskets. Djahm b. Safwan*) lærte, at Men-

nesket aldeles ingen Magt besidder over sine Handlinger, og at

dets moralske Ansvar er Intet; Mohtazaliterne derimod holdt

paa Menneskets Magt over Handlingerne og paa dets moralske

Ansvarligbed; Ashari neglede Menneskets Magt over dets

Handlinger, men holdt paa den moralske Ansvarlighed. Hash-

vv i terne forsvarede Muligheden af at skue Herren som enhver

anden Gjenstand med en bestemt Form^); Mohtazaliterne,

') S. Ab. annal. Ulam. t. 111 p. 258.

') Sign. Scharastani ved Haarbrucker t. I p. 89 flg.

3) Sign. ibd. p. 114 flg.

*) Sign. ibd. p. 90.

*) S. ibd. p. 116.
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Dj ahm iterne og K eddjårilerne^) forkastede denne Lære,

medens As har i med sit iVlediationssystem lærte, at Gud kan

aabenbare sig, men al han er berøvet enhver Udstrækning,

ethvert Maal og enhver afgrænset Egenskab. Ligesom han ser

ned til os uden al være indskrænket ved legemlige Skranker,

saaledes ville vi ogsaa kunne betragte ham. Neddj åriterne

lærte, at Herren er allestedsnærværende, og at del er umuligt

al bestemme hans Plads og angive hans Stilling, Hash

w

iterne

og Materialisterne'''), at Gud befinder sig paa den uhim-

melske Trone«, som er hans faste Hvileplads; Ashari,

som holdt Middelvejen mellem begge Anskuelser, fremstillede

Guds Tilværelse som ikke bunden til en bestemt Plads, at han

havde skabt den himmelske Trone uden at have den nødig,

og at han forbliver efter dens Frembringelse uforanderlig den

samme. Moh tazaliterne forklarede Udtrykket «Guds Haand«

ved hans Magt eller Naade, hans Aasyn ved hans Tilværelse;

Hashwi terne opfattede Begrebet Haand som Lem af Legemet

og hans Ansigt paa samme Maade, medens Ashari forklarede

« Haand« ved Egenskab og paa samme Maade hans Ansigt, Øje

o. s. v.^). M o li taza Ilterne forklarede Udtrykket «Guds Ned-

stigen« ved hans Aabenbaring af Koranversene eller ved

Englenes Kedstigen og Verbet «isliwå» ved at regjere, Mate-

rialislerne og Hashwiah ved Bevægelsen af hans Person,

der steg ned og forandrede sin Plads, samt Verbet «isliwå>»

ved al sidde paa Tronen og indtage sin Plads, medens Ashari

betragtede Guds Nedstigen som en Egenskab og opfattede Verbet

«isliwå» i samme Betydning eller som en Handling, udført paa

Tronen*). !M o htazaliterne betragtede Ivoraoen som skabt i

Tiden
; Hashvviter og Materialister paastode, at alle Koranens

Bogstaver, det Stof, paa hvilket Koranen var skreven, kort sagt

M s. ibd. p. 92.

=") S. ibd. p. 119 ng.

') Sign. ibd. p. 96, 125.

M S. ibd. p 96 og Beidhawi, Comment. S. 20 v. 4.
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Alt, hvad der indesluttedes mellem de lo ludbindingsplader, var

evijit, medens As ha ri, lioldende Middelvejen, ansaa Koranen

efter sin Ide for Guds Ord, evig og ikke underkastet nogen

Forandring, uskabt og ikke opfunden af noget Menneske, uden

nogen Accidents, hvorimod dens Bogstaver, Stof, forskjellige

Arter IMa'k , dens artikulerede Lyd ere som alle materielle og

med Egenskaber begavede Gjenslande skabte, fremkaldte og op-

fundne af Mennesket'). Paa samme Maade anloge M ohlazaliter,

Djahmiler og Nedd jåriler, at Troen er skabt, Hash \vi ter og

Materialister, at den efter sin Oprindelse er evig; Ashari

derimod antog to Arter Tro: den ene, Troen brugt om Gud i

Koranen: »Herren er den, som giver Troen og er dens

Vogter« (S. 69 v. 23), er evig, den anden, Menneskets Tro,

er skabt; den udgaar Ira ham, og han vil blive belønnet for

dens Kenhed, straffet for 'Ivivl. Morgilerne paastaa i Over-

ensstemmelse med det Foregaaende, at den, som engang har

hengivet sig til en oprigtig Tro paa Herren, vil aldrig nogen-

sinde vakle enten ved Tilbagefald eller ved Vantro; han vil

aldrig kunne gjøre sig skyldig i nogen grov Synd; M ohlazali-

ter ne derimod lærte, at den, som har gjort sig skyldig i en grov

Synd, aldrig vil blive frelst fra Helvede, selv om hans Tro og

Lydighed havde varet 100 Aar. Ashari holdt igjen Middelvejen

og lærte, at den Troende, som gjør sig skyldig i en grov Synd,

er underkastet Herrens Naade; hvis Herren vil, kan han tilgive

ham og strax gjøre ham delagtig i Paradiset; hvis ikke, vil han

straffe ham for en Tid og derpaa optage ham til Naade; men

den enkelte store Synd hos den Troende vil aldrig medføre evig

Fordømmelse og Slraf^). Med Hensyn til Prophetens Forbøn

lærte de Alidiske Sekter, at Forbøn tilhørte Propheten og

Ali, uden at Guds Befaling eller hans Tilladelse vare nødven-

dige, ja at de vilde blive bønhørte, dersom de gik i Forbøn for

') sign. ibd. p. tOl, 117.

*) Sign. Scharastani ved Haarbrucker t. 1 p. 109, 128, 156, 161.
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de Vantro; Mohta zali terne benegtede enhver Art Forbøn;

As har i derimod, som Mægler mellem begge Parter, lærte, al

Prophetens Forbøn for de Troende, der havde fortjent Straf,

bliver antagen af Gud, naar han gaar i Forbøn efter Herrens

Befaling eller med hans Tilladelse, men at han ikke har Ret

til at bede for nogen Anden end for den, som behager GudM.

De Uafhængige (al-Khawåridj) holdt paa Olhmans og Alis

Vantro, medens As har i forsvarede begges Tro, men foretrak

dog den Første. iVled Hensyn til Moawiah, Tallia og Zobeir, de

Troendes Moder Ayisha og deres Tilhængere ansaa Mohlazali-

terne dem alle for vildfarende og antoge, at deres Vidnesbyrd

i Troessager burde forkastes; Alis Tilhængere betragtede dem

som Vantro eller Frafaldne efter deres Antagelse af Islam,

eller snarere, at de aldrig havde hørt til Islam. Omayaderne

ansaa dem derimod hævede over enhver Mistanke om Forvil-

delse. As ha ri, som holdt Mellemvejen mellem alle disse An-

skuelser, lærte, at hvert Menneske, som hengiver sig til en

retfærdig Sag, er i sin gode Ret, al de derfor alle burde

dømmes efter denne Maalestok , at de ikke afveg fra hinanden

i noget væsentligt Punkt af Religionen, men kun i liisager, at

deres Iver havde revet hver sin Vej, og at de maatte vente en

naadig Dom hinsides*). »Ashari fandt«, efter vor Forfatters

Udtryk, hvormed han slutter dette Uddrag, «hverken paa noget

Nyt eller indførte nogen væsentlig Reform af det Overleverede,

men betjente sig af en sikker Bevisførelse, som, støttet paa

den skrevne Lov og Traditionerne, førte til sand Gudserkjendélse

og Frelse. Hver, som følger denne Vej, vil blive frelst, og den,

som afviger herfra, farer vild og er fortabt».

Efter at vi have set Abu-1-Hasan el-Ashari holdende Mid-

delvejen mellem kætterske og sekteriske Anskuelser, lade vi

') sign. Schaiastani p. 109.

'') Sign. Scharastani p. 112, 129 flg., 187.
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ham mi til Slutningen selv fremstille sit Læresystem etter det i

BefjyndelsenM omtalte Værk «e i- 1 hånet li usfili d-dianet»

(•Fremstilling' af Troens Grundlag«); Ihn-Asåkir med-

deler os Fortalen, som vi her tillade os at gjengive, da den

indeholder en Art muhammedansk Kalekisme, hvis Sætninger

endnu bestandig have Gyldighed.

Efter den sædvanlige Lovprisning af Herren som den, der

har befalet al følge Koranen og Propheten, fortsætler el-Ashari

saaledes: «Skjnndt Gud har befalet at følge I'ropheten og at

handle i Overensstemmelse med hans Aabenbaring, have dog

mange Elendige og til Fortabelse Fordømte forladt Prophetens Vej,

idel de holdt sig til falske Læreres Autoritet, forkastede Pro-

phetens Vejledning, bleve vildfarende og have labl den sande

Vej'). Efter at have meddelt omtrent de samme kætterske An-

skuelser, som vi nylig have lært at kjende efter Theologen

Abu-l-Ma'ali Imåm-el-Haramein , fortsætter el-Ashari nu sin

Fremstilling med disse Ord: «For at imødegaa den Indvending

blot at have fremsat forskjellige kætterske Anskuelser, som

Mohlazaliters, Qada riters, Dj ah milers, Uaruriters,

Råfidhiters og Morgiters, uden at have gjort Rede for

vor egen religiøse Opfattelse, afgive vi nu denne Erklæring:

Den Tro, vi bekjende, og de Anskuelser, vi forsvare, bestaa i

at overholde Guds Aabenbaring og hans Prophets Vej i Forbin-

delse med de Traditioner, der ere os overleverede fra hans

Samtid, de ældste Lærere og disses Efterkommere. Vi hævde

disses Lære, navnlig Ahmed b. Han bals, idet vi slutte os

nøje til ham og undgaa enhver afvigende Mening; han var den

berømte Lærer og fuldkomne Imam, ved hvem Herren har

aabenbaret Sandheden, da Mørket nærmede sig, ved hvem han

har oplyst Vejen og tilintetgjort nye Indfald, Vildfarelser og

Tvivl. Vor Troesbekjendelse er, som følger:

') s. p. 38.
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1. Vi bekjende Tilværelsen al' Gud, hans Engle, hans

IJøger, hans Udsendinge, af Alt, som er aabenbaret

ved Gud, af alle sikre Traditioner, udledede fra Propheten;

vi forkaste Intet af alt delte.

2. Vi bekjende, at Gud er een, eneste, evig; at der

ingen (Jud er til foruden ham; han har hverken

Hustru elier Barn;

3. at Muhammed er hans Tjener og hans Apostel;

4. at Paradis og Helvede have virkelig Existents,

at Dommedag vil komme, uden at man bør have

nogensomheist Tvivl herom , at Herren da vil vække de

Døde af Graven

;

5. at Herren indtager sin Plads paa den himmelske Trone

efter Koranverset : «Den Barmhjertige, som sidder

paa Tron e n»^j
;

6. at han har Ansigt efter Verset: "Herrens Aasyn vil

forblive i Glands og Herlighed«^), at han har Hænder

efter sit eget Udsagn: »Herrens Hænder ere aabne«^)

og Jeg har skabt med mine Hænder"*), at han

har Øjne, men at det er os umuligt nærmere at gaa ind

paa Beskrivelsen af delte; han selv har sagt: "Den

svævede for mine Blikke"^). Hver, som forklarer paa

anden Maade Herrens Navn og Væsen, er i Vildfarelse.

7. Vi tillægge Herren Alvidenhed efter haus Ord: "Han

har aabenbaret Dig Koranen i sin Alvidenhed"''),

og "Kvinden føder ikke Noget til Verden eller

bærer, hvad han ikke har Kundskab om"^).

M s. 20 V. 4.

') S. 55 V. 27.

^) S. 5. V. 69.

*) S. 38 V. 75.

5) S. 54 V. 14.

6) S. 4 V. 164.

') S. .35 V. 12.
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8. Vi tillii'gfre liain Almagt eller Verset: "Have de ikke

betænkt, al Herren, som li a \ d e skabt dem, var

stærkere end <1 e
»

* ) ?

9. Vi lillæ^'ge ham Syn og Hørelse; vi forkaste Fnlet af alt

delte som Mohtazali lerne , Djah mi terne og de Uaf-

hængige (Khawåridj).

10. Vi lære, at Guds Ord ikke er skabt, at Herren Intel

har skabt undtagen ved sit Ord «Hliv» (nkun»), som han

selv har sagt: "Vi sige kun, naar Vi ville Noget:

«Bliv (wkun-'), og det er«^);

11. at der er Intet paa Jorden, hverken (^lodt eller Ondt,

undtagen ifølge hans Villie, at Alt er skabt efter

hans Villie, at Ingen kan frembringe Noget, undtagen

forsaavidl Gud vil, at Ingen kan undvære Gud eller und-

drage sig hans Alvidenhed, at der er ingen Skaber udenfor

Gud, al Menneskets Handlinger ere skabte af ham og forud

bestemte af ham ifølge hans Ord: «Det er Herren, der

har skabt Eder og Eders Handlinger«^), at Menne-

skene ere afmægtige til at frembringe Noget, medens de

selv ere skabte, som de talrige Vers i Koranen bevise:

«Er der vel en anden Skaber end Gud»*)? «De

skabe Intet»^); «mon den, som skaber, skal være

lig den, som Intet har skabt« ^)?, og «Ere de vel

blevne skabte uden Maal, eller ere de selv

Skabere-.'^)?

12. at Gud har tilstaaet de Troende sin Naade ved at

bibringe dem Lydighedsaand, at han er dem naadig,

') s. 41 V. 14.

2) s. 16 V. 42.

3) S. 37 V. 97.

*) S. 35 Y. 3.

5) S. 16 V. 20.

«) S. 16 V. 17.

^) S. 52 V. 35.
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at lian vaager over deres Lykke og styrer dem , men

derimod leder de Vantro i V'Idfarelse uden at give dem

Troens og Vejledningens Naade ; hvis det ikke forholdt sig

saaledes, vilde de være frelste, og hvis han styrede dem,

vilde de være vel styrede, som han selv siger: «Den,

hvem han ledei", er vel ledet, og den, hvem han

vildleder, er fortabt*). Vi lære, at Gud vel har Magt til

at frelse de Vantro og vise dem sin Naade , saa at de

vare i Stand til at blive Troende, men han vil, al de skulle

forblive vantro overensstemmende med hans Alvidenhed.

Derfor skuffer han dem og forsegler deres Hjerter; det

Gode og Onde afhænger følgelig ene af Guds Beslutninger

og af hans Almagt.

13. Vi anerkjende derfor Herrens FJeslutninger og hans Magt

over det Gode og det Onde, det Frelsende og det Fordær-

velige. Vi vide, at Alt, hvad der indtræder til vor Frelse,

ikke har til Formaal at vildlede os, men at derimod hvad

der vildleder, ikke tjener til at lede os paa rette Vej, at

vi ere ude af Stand til paa nogen Maade selv at arbejde

for vor Sjæls Frelse og at undgaa det Fordærvelige , men

at Alt er overladt til hans Villie; vi overgive vor Lod til

ham, idet vi tilstaa vor Usselhed og vor Trang til ham i

hvert Øjeblik.

14. Vi bekjende, at Koranen er uskabt, og at hver, som antager

Koranens Frembringelse som Menneskeværk, er vantro. Vi

tro, at Herren vil vise sig for vore Øjne paa Opstandelsens

Dag som Fuldmaanen for de Troende ifølge de fra Pro-

pheten nedarvede Traditioner, som: «De Vantro skulle

blive indhyllede i Mørke paa den Dag, da de

Troende skulle se ham«, og Koranverset: "Visselig,

den Dag ville de blive udelukkede fra Herrens

>) s. 7 V. 177.
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Nær værel se« M> og dengang, da Moses anraable om al

skue IJerren, og Gud aabenbarede sig paa Bjerget og lagde

del i Sløv, erklærede han Moses, al han aldrig skulde skue

ham i denne Verden'-^).

15. \i anlage, al man ikke bør erklære Nogen for vanlro, som

hører lil Islams Menighed, paa Grund af en begaaet Synd,

som Hor, Tyveri, Nydelse af Vin, tverlimod de Uafhængiges

Mening, som paaslaa, al de ere paa Grund heraf lige med

de Vanlro^). Med Hensyn lil Dødssynder og lignende

lære vi, at den, som har gjort sig skyldig heri efter at

have anset en saadan tilladt, er vantro, forsaavidt han ikke

har været overbevist om Forbrydelsens Ulilladelighed.

16. Vi anse Begrebet »Islam« o: "Hengivenhed i Guds Villie»

at være af større Omfang end Begrebet «Tro» ; derfor er ikke

enhver Art af "Islam« identisk med «Tro» (Imån).

17. Vi tro, at Herren styrer vore Hjerter, som ere mellem hans

to Fingre, at han vil lægge Himmelen paa en Finger og

Jorden paa en anden ifølge en fra Propheten udledet Tra-

dition
;

18. al han ikke vil lade indtræde enten i Paradis eller

Helvede nogen Troende eller Enhedsbekjender undtagen

efter Prophetens Vidnesbyrd; vi haabe, at Syndere engang

ville indtræde i Paradis, uagtet vi frygte Helvedes Straf for

dem; vi tro, al Herren vil ved Prophetens Forbøn udfri

en Mængde fra Helvede, efter al de ere blevne brændte

der; vi antage Straffen i Graven, den reelle Tilværelse af

Vandbassinet, af Vægten, af Broen og af Opstandelsen, at

Herren vil samle Alle paa Opstandelsens Dag og holde Ret

for de Troende, at Tro, der viser sig i Ord og Handlinger,

kan voxe eller aflage i Overensstemmelse med de sikre

Traditioner, der udledes fra Propheten.

') S. 83 V. 15.

^) S. 7 V. 139.

') Sign. p. 69 i det Foreg.

Overs, over d. K. D. Vidensk. Selsk. Forh. 1877.
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19. Vi holde paa vor Kjærlighed til de Ældste, hvem Herren

udvalgte til Prophetens Ledsagere; vi holde dem højt i

Ære, ligesom Gud har udmærket dem, og vi give dem

Fortrinet, idet vi erklære som vor Imam efter Propheten

Abu-Bekr, ved hvem Gud har forherliget Troen og bragt

Sejr over de Gjenstridige, og hvem den første Menighed

foretrak til denne Værdighed, saaledes som Propheten selv

overdrog ham den Forrang at lede den offentlige Bøn,

derefter Omar b. al-Khatlab, derefter Othman b. 'Affån,

dræbt ved Fjenders Voldsomhed og Misgjerning, endelig

Ali b. A b u Thålib. De have været Imamer efter Pro-

pheten og deres Chalifat beaandet af Propheten. Vi ind-

rømme de 10 Personer') Paradiset, som have været nævnte

af Propheten; efter disse indtage da de øvrige Prophetens

Ledsagere deres Rang, idet enhver Strid mellem dem maa

ansees som endt. Vi vedkjende os de 4 første Imamers

eller Chalifers rette Vejledning, idet de bør ansees som

ledede ved Guds Naade, og Ingen kan i den Henseende

stilles dem som sideordnet.

20. Vi betragte som sande alle de Traditioner, der ere os

overleverede af de ældste Traditionssamlere , angaaende

Herrens Nedstigen til den lavere Himmel, naar han vil sige:

»Er der da Ingen, som beder, Ingen, som paakalder

Guds Tilgivelse*? ligesom alle andre Traditioner, der

bekræftes af disse i Modsætning til forvildede og kæt-

terske Meninger. I tvivlsomme Spørgsmaal holde vi os til

Guds Bog, Sunna og den store Menigheds Antagelse; vi

indlade os ikke paa nye Forestillinger om Gud og udsige

Intel om Herren, hvad vi ikke vide med Vished. Vi tro,

at Herren vil aabenbare sig paa Dommens Dag efter sit

') Disse 10 Personer ere: Abu-Bekr, Omar, Othman, Ali, Talha,

Zobair, Sa'ad b. Abu-Waqqås, Said, Abd-er-Rahman b. Aus
og Abu-Obaidah b. al-Djarrah , s. Scharastanl ved Haarbriicker t. 1

p. 187 og Qazwini t. II p. 80—81.
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Ord: i'Naar Herren kommer med Englene i bestemt

Orden»M, al han er sine Tjenere nær, som han antyder

i sil Ord: «\l ere ham nærmere end hans Hals-

aare»2), og i el andet Vers: "Derpaa nedlod han sig

og svævede i Luften; han var i to Buers Afstand

eller endnu nærmere«^).

21. Vi iagttage Bonnen om Fredagen og Festdagene,

idet vi bede under Imamens Vejledning, han være from eller

forbrydersk, efter de almindelige Betingelser for Fællesbøn.

Paa samme .Maade berelles, al Abdallah b. Omar bad under

Hedjdjadjs Ledelse af Bønnen. Vi iagttage Bønnen for

vore Imamer og overlade dem Ledelsen, idel vi anse dem

for vildfarende, som ere dem ulydige, selv i det Tilfælde

al de kunne synes al følge en falsk Retning*); vi fornegle

al Berettigelse til at hæve Sværdet og kæmpe i Oprør

mod dem.

22. Vi Iro paa Anlichrisls Fremkomst, paa Straffen i Graven,

og de Dødes Forhør ved Nakir og Monkir; vi anse Pro-

phetens Himmeliarl for sand og virkelig, ligesom vi tro

paa Drømmesyn, idel vi tilstede en Forklaring. Vi iagttage

Almissegiven i de Dødes .Navn samt Bønnen for dem og

tro, al Berren vil være dem naadig ved disse Midler. Vi

ere overbeviste om Magiens Existents i denne Verden lige-

som ogsaa om deres, der udøve Trolddom. Vi iagttage

Bønnen over de Døde, hvad enten de have været fromme

eller forbryderske, forsaavidt de høre til Islam. Vi bekjende,

al Paradis og Helvede ere skabte, og at den, som er død

eller dræbt, har naaet sil Livsmaal, som var ham forud

bestemt ; al ethvert Menneskes Underhold gives det af

') s. 89 V. 23.

») s. 50 V. 15.

") s. 53 V. 8-9.

*) De Uafhængige vedkjende sig den modsaUe Lære, s. Scharast. ved Haar-

brucker t. I p. 129.
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Herren, hvad enten det vindes paa tilladelig eller utilladelig

iNlaade; at Satan indgiver Mennesket onde Tanker, leder

det i Tvivl og gjor det urent, tverlimod Mohtazalilernes og

Djahmiternes Lære, efter Koranverset: «De, som ned-

sluge deres Aager, ville vise sig paa Dommens
Dag som den, hvem Satan har besudlet ved sin

Berøring!)^), og som der læses paa et andet Sted: «iMod

dens Ondskab, som indgiver onde Tanker og

skjuler sig, som indpuster det Onde i Hjerterne,

mod Dæmoner og iM en nesker»2),

23. Med Hensyn til fromme Mennesker indrømme vi Mulig-

heden af, at Gud kan udmærke dem ved Kraften til at

udøve Mirakler. Med Hensyn til de Vantros Børn tro vi,

at Herren vil antænde en Ild og sige til dem: »Styrter

Eder heri»! i Overensstemmelse med Traditionerne. Vi

ere overbeviste om, at Gud kjender sine Tjeneres Hand-

linger, deres Formaal og Alt, som vil indtræffe. Hvad det

angaar, som ikke er indtraadt i Virkeligheden, veed Gud

ene, hvorledes det vilde være, hvis det indtraadte. Vi holde

paa Lydighed mod Imamerne og deres Paamindelsers Op-

rigtighed mod de Troende, at man maa undgaa Alt, som

kan lede til nye Foraudringer, og holde sig borte fra Saa-

danne, der følge deres egne Hoveder. Vi ville bevise disse

Sætninger og andre, vi endnu ikke have omtalt, i del

Følgende, Kapitel for Kapitel og Stykke for Stykke«.

Ibn Asåkir har, som vi se, ved Meddelelsen af denne For-

tale til Asharis Værk til Hovedformaal at oplyse Forfatterens

fuldkomne Orthodoxi og hævde med hans egne Ord hans Over-

ensstemmelse med den gamle Lærer Ahmed b. Hanbal. Som

vi i det Foregaaende have set, havde Asharis Lære kort efter

hans Død først Fremgang i Irak under Beskyttelse af Buiden

') S. 2 V. 276.

^) S. 114 Y. 4—6.
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Fen nak hos ru Ad li ad ed-dawlah, der udnævnte Asharis

Discipel Ibn al-Baqilit\ni til Lærer for sin Søn og Tronarving.

Det lykkedes imidlertid ikke Asiiariterne overalt at vinde en saa

hurtig Anerkjendelse, og vi se dem saaledes endnu i Midten af

det ote Aarhundrede blandede sammen med Mohtazaliterne og

udsatte for Forfølgelser; hvorledes de endelig overvandt al

Modstand under Seldjukiden Alp-Arslan, er os fortalt paa føl-

gende Maade af Ibn-Asåkir:

"Under Sultan Togrul-Deg (429—66 H.) vare Ashariterne

ved A. 4'»6 H. Gjenstand for megen Mistanke. Fyrsten selv,

som var orthodox Hanefit, havde befalet al forbande fra Prædike-

stolen alle Kættere, medens hans Minister Abu-Nasr Man sur

Ahmed al-Kondori, med Tilnavn 'Amid el-MulkM, hyldede

Mohtazaliternes Lære. For at mildne sin Smerte over denne

Forfølgelse af Anskuelser, han selv hemmelig vedkjendte sig,

føjede da Kondori Asharis Navn og hans Tilhængere til de

kætterke Sekter, der skulde forbandes, og forfulgte deres

Imamer og Lærere; han afsatte saaledes Abu-Othman Sabuni

fra Embedet som Imam i Nisapur og gav det til en orthodox

Hanefit. En stor Del Sunniter af Asharis Skole, deriblandt

Abu-I-Qåsim al-Qosheiri-) (f 466 B.) og den berømte

Abu-1-Ma'ali Djowaini^j, forlod deres Fædreland, idet de

foretrak Landflygtighed og Opgivelse af Fødeland med Familie

for de Plager, der beredtes dem af V'eziren. Det varede imid-

lertid ikke længe, idet Kondori blev styrtet, og ved Sultanens

Død 466 H. valgte hans Brodersøn Alp-Arslan til Vezir

Abu Ali-Has an b. Ali, bekjendt under Tilnavnet Nizåm

el-.Mulk, som beskyttede Sunniterne og gjorde Ende paa delte

Hykleri ved at tilbagekalde Befalingen at forbande Ashariterne

') Hos Weil Gescli. der Chalifats t. 111 p. 104 er denne Minister ved en

Fejltagelse, paa Grund af hans Forfølgelser mod Ashariter og Shiiter,

skildret som •fanatisk Sunnit«; sign. Ab. ann. Islam t. 111 p. 199.

') S. Ibn el-Athir ed. Tornberg v. X p. 21 og p. 55 i det Foreg.

') S. i d. Foreg. p. 57.
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og give Ordre til i Forbandelserne at udhæve ved Navn de

enltelle kætterske Sekter M- Han kaldte derpaa de Bortflygtede

tilbage til Fædrelandet, overvældede dem med Æresbevisninger

til Erstatning for deres Landflygtighed og Forbandelse og op-

rejste i deres Navn Moskeer og Skoler, saa at de vandt en

betydelig Del Tilhængere. Han grundlagde den store Moske,

der først fuldendtes under hans Søn. Saaledes bleve Ashariterne

efter mange Prøvelser gjenindsalte i deres Rettigheder, den or-

thodoxe Lære anerkjendt, og et nyt Liv oprandt for Sunniterne

efter denne kortvarige Kval. Deres Stilling har holdt sig ufor-

andret til Nutiden trods enkelte Forfølgelser, de vare udsatte

for af heterodoxe Sekter; deres korte Trængselstid foraarsagede

dem ingen væsentlig Skade eller Fortabelse af deres gode Navn,

ligesaa lidt som Ali, der i 80 Aar under Omayaderne havde

været udsat for lignende offentlige Forbandelser".

Ashariterne vandt da, som vi have set, et afgjort Herre-

dømme over alle heterodoxe Sekter og fuldstændig Anerkjen-

delse I orthodox Retning, først i Irak under Buiderne omtrent

fra A. 380 H., derpaa i Persien under Seldjukerne; herfra ud-

bredtes de i Syrien og Ægypten under Ejoubiderne og Mamlu-

kerne, og deres Lære indførtes endelig ved Ibn-Tumurt i det

vestlige Afrika, hvor den fæstede Rod under Almohaderne.

Der er, fortsætter Makritzi^), ingen Sekt mer tilbage i Islam

ved Siden af Ashariterne med Undtagelse af nogle spredte Til-

hængere af Ibn-Hanbal og Abu-Hanifa, disse sidste bekjendte

under Navnet M at urid er^), som forkastede enhver Forklaring

af Guds Egenskaber. Denne sidste Anskuelse blev dog betyd-

ningsløs, idet Ahmed b. Hanbal og Ashari vare fuldstændig

') s. Ab. annal. Islam. t. III p. 282.

'') S. Khithath, Cah. Udg. t. Il p. 358—59.

') Denne Sekt har Navn efter sin Stifter Abu-Mansur Maturidi

(t 332 H.), saaledes kaldet efter en lille By Maturid nær ved Samarkand;

han omtales flere Gange i Hg. Khalfa, s. t. 11 p. SO os v. Kremer, die

herrschenden Ideen des Islams p. 129.



enige i alle religiøse Hovedsætninger og ikke afvege fra hinanden

i nogel væsenlligl Pnnkl af den sunnitiske Grundlære. Hanbal-

iterne i Bagdad støttede sig derfor bestandig i theologiske Strids-

spørgsmaal til Ashariterne som de eneste Orlhodoxe, der vare

i IJesiddelse af Dialektik, og man benyttede sig af deres Vaaben

mod enhver kættersk Fremtoning.

Denne dogmatiske Krystallisationsproces af Islam i det

•3die

—

ide Aarhundrede H. indeholder Spiren til denne Religions

gradvise Forfald, idet den kun sparsomt modtog i de følgende

Aarhundreder nogen frugtbar Beaandelse af Videnskaben. Det

var forbeholdt en senere Tilhænger af Asharis Lære, den be-

rømte Theolog al-Gazzali
(-J-

505 H.), ved sine voluminøse Ar-

bejder, navnlig et Hovedværk Ihya el-Ol um o: « Viden-

skabernes Gjenopvækkelsen , der næsten er hævet til

kanonisk Anseelse i Orientens Theologi, men, for det meste

overfyldt med rituale Bestemmelser og de disse bekræftende

Traditioner, kun har et for Occidentens Videnskab temmelig

indskrænket videnskabeligt Værd, at bringe et i alle Fuger fast-

bygget theologisk System ud af Islams oprindelige rationelle

Simpelhed; paa dette Standpunkt er da den sunnitiske Lære

bleven staaende lige til vor Tid uden nogensomhelst rimelig

Udsigt til nogen Reform, der neppe vil kunne frembringes hos

Orientens for dybt sunkne Befolkning undtagen ved europæisk

Civilisations Indflvdelse.
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Bemærkninger ved det 49de Hæfte af Flora danica

af

Joh. Lanse.

Idet jeg efter Sædvane forelægger det Kgl. D. Vidensk. Selskab

det nys udkomne 49de Hæfte af Flora danica, som er det første

Hæfte af del Bind, hvormed Værket er bestemt at skulle af-

sluttes, skal jeg derlil tillade mig at knytte nogle Bemærkninger,

hvortil dets Indhold giver Anledning.

Den tidligere lagte Plan havde ikke fastsat nogen Uegel

med Hensyn til den Tid, der maatte forløbe mellem tvende paa

hinanden følgende Hæfters Udgivelse, og efter Omstændighederne

have Hæfterne, som ere udkomne tvangfrit, været udgivne med

Mellemrum, vexlende mellem 1 og 5 Aar. Hs. iMaj. Kong

Chr. IX. har taget den Beslutning, at de endnu resterende

Hæfter skulle udkomme med mindst 3 Aars Mellemrum, og

Billedværket vil som Følge heraf kunne ventes afsluttet tidligst

i 1883. Derefter vil kun de supplerende Arbejder staa tilbage,

af hvilke idetraindste et fuldstændigt Register til Værket og en

kritisk Revision af dets Indhold maa ansees for strængt nødven-

dige, hvorimod det for flere af de andre Arbejders Vedkommende,

som i Planen vare bebudede, turde stille sig tvivlsomt, om deres

Udgivelse fremdeles bør fastholdes eller om de ikke, som mindre

tidssvarende, kunne bortfalde.
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Nærværende Hæfte indeholder paa del sædvanlige Antal af

60 Tavler iall 72 Arter eller Afarter af tidligere afbildede

Planter. 11 af disse ere grønlandske, 4 islandske, 1 fælles for

alle de nordlige Bilande, 14 ere tegnede efter svensk-norske

Kxemplarer, 2 Arter fra Slesvig, de ovrige 37 ere fundne i del

egenlige Hanmark.

25 af de her afbildede Arter eller Afarter have, saa vidt

vides, ikke tidligere været afbildede i noget andet Værk.

Hæftet indeholder 31 Kryplogamer, nemh'g:

Hepaticæ 2.

-Muscineæ 16.

Characeæ o. '^

Eqnisetaceæ 4.

Filices 4.

og 41 l'hanerogamer, henhørende til følgende Familier:

Gramineæ 5. Scrophulariaceæ 1.

Polameæ 5. Umbelliferæ 1.

Betulineæ 4. Ribesiaceæ 1.

Salicineæ 2. Hanunculaceæ I.

Polygoneæ 1. Cruciferæ 2.

Salsolaceæ 1. - Alsinaceæ 1.

Compositæ 3. Onagrarieæ 6.

Cuscutineæ 1. Hosaceæ o.

Polemoniaceæ 1.

Ligesom tidligere, have flere, saavel indenlandske som uden-

landske Botanikere ydet velvillig Bistand ved dette Hæftes Ud-

givelse. Særlig maa jeg nævne Dr. Goltsche i Altona, som i

en Række af Aar har prydet Flora dahica med smukke og op-

lysende Tegninger af Hepalicæ , og endnu til dette Hæfte har

leveret Tegninger af 2 Arter af denne Familie. For Værket er

del et stort Tab, al denne fortjente Videnskabsmand paa Grund

af sit svækkede Syn har meddelt Udgiveren, at hans Medvirkning

til de resterende Hæfter ikke tør paaregnes. Prof. S. O. Lind-

berg i Helsingfors har velvillig meddelt Tegninger med ledsa-
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i Lund har ledet Tegningen af de 5 Characeer. 4 af de be-

nyttede Originaltegninger ere, idetmindste tildels, udførte under

Ledning af den forrige Udgiver, afd. Prof. Liebmann. De

øvrige Tegninger ere ledede af nærværende Udgiver og tegnede

— med Undtagelse af 6, der skyldes afd. Dessinateur Bayer —
af Dessinateur Thorn am, som ogsaa har stukket samtlige

Tavler i dette Hæfte.

De til Hæftet benyttede Original-Exemplarer ere, forsaavidt

de ikke ere samlede af mig selv, meddelte af følgende nu afdøde

Botanikere: Kammerraad Andresen, Kaptain Holbøll, Pastor

iVL T. Lange, Professor Liebmann, Pastor Lyngby e, Pro-

fessor Nol te, Adjunkt Thomsen, Dr. phil. J. Vahl og

Vaupell, og af nu Levende: Lærer Andersen, Dr. med.

Ångstrom, Mag. Arnell, Apotheker Baagøe, Lærer Berg-

stedt, Conservator A. Blytt, Professorerne Cleve og Th.

Pries, Adjunkt Gronlund, Mag. Håkansson, Gartner K. E.

Hansen, Lektorerne C. ou R. Hartman, Cand. phil. J. P.

Jacobsen, Apotheker G. Jensen , Seminarielærer Th. Jensen,

Dr. med. Krabbe, Lektor Lindeberg, l'rof. S. O. Lindberg,

Cand. Lundgren, Lærer Matthiesen, Gartner Moe, Semi-

narielærer H. .Mortensen, Lærer P. Nielsen, Forstmester

Norman, Candidaterne Nordstedt og Ny man, Cand. mag.

O. G. Petersen, Seminarielærer Bostrup, Lektor Scheutz,

Mag. Schlegel, Lektorerne Thedenius og Wahlstedt,

prakt. Læge Vilandt.

Følgende Arter turde fortjene særlig at fremhæves og led-

sages af Bemærkninger:

Tab. 2881. Alox>ecurtis nigricans Horn. er en nord-

«stevropæisk Plante (Busland og det nordøstlige Sverige), som

først i de senere Aar er iagttaget her i Landet, men kun paa

faa Voxesteder og under Forhold, der kunde lede Tanken hen

paa en Indvandring med fremmed Græsfrø. Den her fundne

Plante afviger noget fra den i Sverige forekommende, hvilken
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efter l'rof. E. Kries's Meddelelse har noget bredere og mere

blaagronne Hlade. Vor Plante er dog vel adskilt fra A. pralensis

ved krybende Udløbere , kortere og tykkere Ax samt sorte

Yderavner. Dette sidste Ivjendetegn har givet Anledning til

Hornemanns særlig betegnende Navn, og jeg har derfor beholdt

dette, om en af de mest fremtrædende Karakterer mindende

Navn, skjønt det neppe er det ældste. Det er nemlig givet

1815 (Flom. hort. hafn. p. 6<S), hvorimod Navnet A. rxdhenicus

Weinm. (Bol. Gart. in Dorpat) er givet 1810, og Å. ventricosus

Pers. er endnu ældre, nemlig fra 1805 (Synops. I, p. 80). Del første

af disse Navne antages almindeligt at betegne vor Plante; om

det sidste Navn hører herhen , lader sig derimod af den korte

og lidet betegnende Beskrivelse vanskeligt afgjøre. Persoons

A. ventricosus angives at voxe «inGallia», men da Grenier og

God ro n i Fl. de France ikke opføre denne Art, er det tvivl-

somt, om den findes i Frankrig, og Persoon har derfor muligvis

havt en Form af A. pratensis for Øje, hvad der synes saa meget

mere sandsynligt, som ingen af de Karakterer, der hovedsagelig

adskille den fra A. pratensis, ere nævnte i Persoons Beskrivelse.

Tab. 2882. Glyceria confevta E.Fr. Den under dette

Navn fremstillede Plante, tegnet efter Exemplarer, samlede af

afd. Kapt. Holbøll ved Kolonien Fiskernæsset i Vestgrønland,

stemmer paa enkelte underordnede Punkter nær aldeles overens

med E. Fries's Beskrivelse (Mant. 2. p. 10), og jeg har derfor

betegnet den med dette aldeles utvivlsomme Navn, idet jeg har

nogen Tvivl om, hvor vidt Navnet Glyceria (Sclerochloa) Borreri

Bab., som er givet 1837 (Engl. Bot. Suppl. tab. 2797) og altsaa

2 Aar ældre end Fries's Navn, med Rette, saaledes som Ba-

bington o. Fl. antage, betegner den samme Art. Babingtons

Beskrivelse afviger nemlig i flere væsenlige Karakterer fra vor

Plante: Skedehinden beskrives f. Ex. «short, truncate", hvorimod

Fries beskriver denne hos G. conferta som oexserta« og tilføjer,

at den er længere end hos G. distans, hvilket ogsaa er Tilfældet

hos de grønlandske Exemplarer, og medens disse have den ydre

palea stump, udrandet og alm. tokløvet (efter Fries »trilobo-
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tnincatai)), beskriver Babington det paagjældende Organ saaledes:

<ilower pale with a rigid apiciilus, formed by Ihe tip of the

dorsal vein». En saa betydelig Uoverensstemmelse i nogle af

de væsenligste Karakterer giver Grund til Tvivl, og dertil kommer

end videre, at saavel de aulhenliske Exemplarer, jeg af Prof,

Babington har erholdt fra England som ogsaa Figuren i Engl.

Bot. afvige ikke ubetydeligt fra G. conferla, ogsaa i andre Ka-

rakterer (f. Ex. ved stivere og mere sammenfoldede Blade) og

tillige i det hele Udseende.

Den Forfatter, som har underkastet denne Art den mest

indgaaende Undersøgelse, Prof. E. Crépin, antager dog som

utvivlsom Identiteten af den svenske og den engelske Plante, og

den af ham givne Beskrivelse, der væsenlig er affattet efter

belgiske Exemplarer, synes at antyde en ikke ringe Variations-

evne hos denne Art; i enkelte Kjendetegn stemmer han overens

med Babington (kort Skedehinde) i andre med Fries (flade Blade),

og hans Beskrivelse af palea inferior staar midt imellem eller

ligesom forener de tilsyneladende hinanden modsigende Angivelser

hos Fr. og Bab., idet han herom bemærker »glumelle inférieure. . .

obtusiuscule on acutluscule, obtuse on superficiellement érodée,

h 5 nervures, dont 3 assez saillantes au sommet, la mediane depas-

sant ordinairement le bord et formant un court mucrou".

Ogsaa i andre Karakterer er der ikke liden Uoverensstem-

melse mellem de forskjellige Forfattere. Saaledes er Blom-

steraxen hos de grønlandske Exemplarer næsten jævn, hos

de islandske ru, ogsaa af Crépin angives den at være «plus

OU moins scabren, Fries beskriver den endog som «hispidai>

og lægger særlig Vægt paa denne Karakter («insignis est hispi-

dilas racheos et ramorum«), ogsaa Babington betegner Grenene

som dhispid').

Grenenes Antal i de enkelte Kranse angives af Fries at

være 5; delte slemmer vel med de grønlandske Exemplarer, der

have 4— 5 Topgrene i Kransene; hos de islandske Expl. er der

derimod kun 2—3 Grene i de midterste Kranse, hvilket svarer
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nairemenl par 2—3, tres raremcnt par 3—5»), hvorimod Ba-

bington angiver »lowermosl branches generally in fours«.

Ligeoverfor saa mange Afvigelser i Karakterer, der almin-

delig ansees for de viiitigste til Ariens Bestemmelse, maa man

enten antage, at der under Navnene Sclerochloa Borreri Bab. og

Glyceria conferla Fr. skjuler sig flere Arter, eller, hvis Crépin

har Ret i at forene dem til én Art, denne da er meget for-

anderlig.

Artens geografiske Udbredelse er, naar den tages i videre

Forstand (indbefattende G. conferla og Borreri) det nordvestlige

Evropa fra Grønland og Island (Steenstrup, Grønlund) til Eng-

land og Irland (Bab.), del vestlige Sverige (Skaane, Fries), Øst-

flandern (Crépin), hvor den, mærkelig nok, forekommer i det

Indre af Landet og som det synes i rigelig Mængde, medens

den andelsteds er en Kystplante, sporadisk og temmelig sparsom.

I Norge angives den af Ny man, men hverken af Andersson,

Blytt eller Hart man, hvorfor dens Forekomst der foreløbig er

usikker og i alt Fald intet Voxested angivet. At den imidlertid

vil findes ikke alene 1 Norge, men ogsaa i Danmarks Vester-

havsegne, saavelsom langs Kysterne fra Slesvig til Nederlandene,

er meget sandsynligt, naar man tager den ovenfor angivne

geografiske Fordeling i Betragtning.

Tab. 3884. Poa ahhveviata R. Br. Denne arktiske

Plante , som indtil for faa Aar siden kun var bekjendt fra

Melville Øen, var særlig ikke bekjendt fra Grønland da jeg pubU-

cerede Fortegnelsen over Grønlands Planter i Rinks Beskrivelse

af Grønland*). Den blev med korte .Mellemrum funden paa

*) Prof. buchenau bemærker (die deutsche Xordpol-Expeditioii, Gefåsspfl. p.

55) at han har modtaget et Exempiar af denne Art fra Kjøbenhavns

botaniske Musæum , benævnt af mig Poa Vahliana. Da de Planter,

hvoraf dette specimen er udtaget, hidrørte fra Vahls vestgrønlandske

Samlinger, kan jeg, h^is en Fejltagelse har fundet Sted, kun forklare

denne paa den Maade, at et enkelt Exempiar af P. abbreviata er samlet
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Spidsbergeo, senere i Øst-Grønland paa Clavering-Øen og i

Kranz Josephs Fjord af den tyske Nordpol- Expedilion 1869 og

paa Disco-Øen i Vestgrønland af Prof. Th. lAl. Fries 1870.

Tab. '2885. Poa tvicliopoda Lge. Under Navn af P.

arclica /?, sendte Prof. Buchenau til vort botaniske Musæum

Exemplarer af denne Plante, samlede paa den lyske Polarexpe-

dition 1 8 /O paa Gletscherafhang i Franz Joseph-Fjorden. I

Buchenaus og Fockes Bemærkninger om de paa Expedi-

tionen samlede Karplanter siges den at være funden ogsaa paa

Spidsbergen (Chydenius, under Navn af P. flexuosa). Jeg har

ikke set Exemplarer fra Spidsbergen, men dersom den almin-

deligt antagne Synonymik for P. arctica Br., ifølge hvilken den

skulde være identisk med P. ^eicwosa Wahlenb. (cf. Blytt, Norges

Flora, Andersson, Gramin. Scand. o. fl.), er rigtig kan jeg ikke være

enig med Prof. Buchenau i at føre den østgrønlandske Plante

derhen. Denne er nemlig aldeles tueformet, medens P. flexuosa

har lange, bueformigt opstigende Udløbere, vor Art har en forlænget,

laset-fliget, P. flexuosa derimod en kort og afrundet Skedehinde,

hin har 1— 2 haarQne, rue, nedbøjede Topgrene og æg- lancet-

formede, 2-blomstrede Smaaax , denne derimod 2— 5 jævne,

horizontalt udstaaende Topgrene og ægformede, 2— 4-blomstrede

Sma,aax. Med P. laxa, som den nærmer sig ved den tueformede

Væxt, kan don endnu mindre forenes, idet denne let adskilles

ved de bredere, blødere og flade (ikke smalt linieformede, sam-

menfoldede) Blade , en klaseformigt sammentrængt Top med

oprette, jævne Grene, og 3—4 Blomster i Smaaaxene.

Har Buchenau derimod Ret i sin Paastand, at P. arctica

af V. uden dennes Vidende sammen med P. Vahliana paa det eneste da

bekjendte Voxested, IS'iakornak i Omenaks Distrikt, og at dette Exemplar

netop er kommen i Buclieiiaus Besiddelse under det urigtige Navn, idet

jeg uden nøjere Undersogelse har betegnet det som anfort. Vahl har

nemlig intelsteds angivet at have fundet P. abbreviata i Grønland, og

blandt det rigelige Forraad af P. Vahliana, som findes i vort Musæum,

finder jeg intet der kunde fnrvexles med P. abbreviata.
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IL r.r. Cl- eii Ira 1'. Iloxiiosa forskjellip, men nær beslægtet og

ofte vanskelig bestemmelig Art, da maa det Spørgsmaal be-

svares, hvor vidt den østgrnnlandske I'lante stemmer overens

med U. llrowns Karakteristik af P. arctica (Kl. Melv. Island,

Verm. Schr. I, p. i 18), De i Østgrønland fundne Individer

have, som ovenfor nævnl, en lang Skedehinde, 1—2 rne Top-

grene, 2 Blomster i Smaaaxene med meget ulige lange glumæ

og ensformigt haarede (ikke blot ved Grunden uldede) paleæ.

Ved alle disse Kjendetegn fjerner den sig fra den af Brown

givne Beskrivelse («ligula subquadrata ramis laevibus, 3— 4 in

verticillis, locustis ovatis 3— 4-floris, glumis subaequalibus, palea

inferiore lana longe crispula flosculos subnectentei), hvorfor jeg

ikke tør henføre den til P. arctica, om hvilken jeg forøvrigt

maa tilstaa, at jeg ikke har nogen tydelig Forestilling, da der

ikke existerer nogen Afbildning af samme og jeg ikke har sét

authentiske Exemplarer. Den her afbildede Plante er ikke hidtil

funden i Vestgrønland, hvor derimod P. flexuosa er almindelig

og optræder i flere Former, som dog alle kunne indordnes under

den i Skandinavien forekommende Typus. Da D urand (PI.

Kaneanae) ikke nævner P. flexuosa, som forekommer i Vest-

Grønland, kan der ikke være Tvivl om at det er denne, som

han opfører under Navn af P. arctica; heller ikke Buchenau &

Focke omtale P. flexuosa, men de Exemplarer, som jeg har

undersøgt, meddelte under Navn af P. arctica fra den tyske

Polarexpedition, stemme med Undtagelse af den her omhandlede

Art vel overens med den vestgrønlandske P. flexuosa.

Jeg er for øvrigt, uheldigvis først efter Trykningen af Texten

til Flora danica, bleven opmærksom paa, at Navnet P. tricho-

poda tidligere er givet af Boissier til en Art fra Grækenland;

dersom denne viser sig at maatte opretholdes, bor der tillægges

den grønlandske Plante et andet Navn, og del vilde da ligge

nærmest al kalde den P. capitlipes.

Tab. 2889. JPotainogetou rutilus Wolfg. Denne Art,

som ikke tidligere var bekjendl fra Danmark, men kun funden
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paa flere Steder i Nabolandene (østlige og sydlige Sverige,

Holsten og Nordtyskland) blev opdaget paa Bornholm i Aaremyre

af Seminarielærer Th. Jensen og Overlærer Hoff, senere er

den fimden i Himsemyre af Lærer Berg s ledt. Dens stive,

tueformede Væxt og de ved Tørring rødbrune Blade gjøre den

meget let kjendelig fra de nærmest beslægtede Arter. Paa de

af mig undersøgte Exemplarer har jeg iagttaget, at de nærmest

Axet stillede Blade, som tilsyneladende ere modsatte, men i

Virkeligheden udgaa fra forskjellige Punkter, ere tveformede,

idet del nedre er ligt de øvrige Stængelblade, grønt og til-

spidset, det øvre derimod kortere, brunligt og mere but. Om
denne Karakler er konstant, vil vise sig, naar et rigere Materiale

foreligger til Undersøgelse; ligeledes fortjener det at undersøges,

om en lignende Dimorphi hos de Blomsterstanden nærmeste

Blade, muligen findes hos fiere Arter af Potamogelon end den

her omhandlede.

Tab. 2891. Poleinoniutn huniile Willd. er funden

i Øst-Grønland, nemlig først af Sabine, senere paa den tyske

Nordpol-Expedilon 1869—70. At denne sirlige Art kun skulde

være en Varietet af P. cæruleum, som Hooker (Fl. Bor.

Amer. II, p. 72) antager, forekommer mig kun at kunne

bifaldes af dem, der give Artsbegrebet den videst mulige Ud-

strækning: i Finmarken forekomme begge Arter almindeligt, saa

vidt vides uden Overgangsformer. Derimod antages del nu

almindeligt, at Navnene P. Richardsoni Grah. , P. speciosmn

Fisch., P. pulchellum Bge, P. acutiflorum Willd., P. capitatum

Eschh. og P. pulcherrimtim Hook., dels kun ere simple Syno-

nymer til P. humile, dels betegne mere eller mindre afvigende

Former indenfor denne Arts Begrænsning; under denne For-

udsætning har denne Art en meget vid Voxekreds (Øst-Grønland,

Finmarken, Sibirien, Kamtschatka og N. V. Amerika); den er

altsaa iagttaget i hele det arktiske Bælle med Undtagelse af det

vestlige Grønland og de øvrige Kyster af Baffinsbugten, hvor

den ikke hidtil er bemærket.
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Tab. 2892. Ribes Schlevhfendalii Lge. (Ind. sem.

hort. llaun. 1871 p, 31; 11. rubrum /9. pubescens Hartm.), som

er bekjendt fru flere Steder i Sverige, er i de seneste Aar

funden paa Bornholm (i Kannikegaards Skov v. Nexø) af Lærer

Bergstedl. Den afviger i saa væsenlige Kjendetegn (paa

Underfladen tæt dun- eller fillhaarede Blade, korte, tætblom-

slrede og næsten oprette Klaser, tragtformet [ikke hjulformet],

oftest rødligt Bæger, smaa og mindre syrlige Bær) fra R.

rubrum, at jeg fremdeles fastholder den iVlening, at den rettere

bør betragtes som en selvstændig Art end som en blot Afart af

11. rubrum. Den almindeligste Form med rødlige Blomster er

afbildet i Engl. Bot. Tab. 705 under Navn af R. petræum, men

skjønt den vistnok ved flygtig Betragtning har en habituel

Lighed med den ægte R. petræum Wulf., er den dog i Bladform

o. ti. Karakterer saa forskjellig fra denne, at den ikke kan føres

derhen. R. petræum hører desuden hjemme i Sydevropas

Bjerge, og findes ikke i Skandinavien, hvilket udelukker enhver

Formodning om at den her afbildede Art kunde være en Ba-

stardtorm af R. rubrum og petræum. Derimod kunde den mu-

ligen være identisk med R. spicatum Robs. (Engl. Bot. Tab.

1290), en meget omtvistet Art, som dog efter Figuren at dømme,

er ikke lidet forskjellig fra vor Plante.

Tab, 2896. Itutneoc thyrsoides Desf. har indtil for

faa Aar siden været overset her i Landet, hvor den, ligesom i

Sverige, findes vidt udbredt, i flere Egne endog hyppigere end

den nærmest beslægtede R. Acetosa. Den er let kjendelig fra

denne ved højere og kraftigere Væxt, smallere, næsten linie-

formede Blade med spydformet Basis og bølget Rand , ved den

tæt sammentrængte og mere rigblomstrede Blomsterstand, for-

holdsvis mindre $ Blomster og en sort Nød, men den blomstrer

desuden 3 a 4 Uger senere end R. Acetosa (hin i Midten eller

Slutningen af Juli, denne i Juni), og forekommer i Regelen

paa mere højtliggende Steder f. Ex. ved Grøftevolde og Vej-

kanter, paa Marker og Bakker, hvorimod R. Acetosa isæ,r findes

Overs, over d. K. D. Vidensk. Selsk. Forh. 1877. fi
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paa Enge og lave Græsmarker, Ogsaa $ Blomsterne ere efter

Undersøgelse af Zelterstedt forskjellige fra R. Acetosa.

Tab. 2900. Exyilohium purpureuni Fr. Den her

fremstillede Plante er tegnet efter Exemplarer, som jeg i 1842

fandt ved Gjærder tæt S. for Kolding, hvor den i flere Aar

vedligeholdt sig, men nu synes at være forsvunden. Prof. E.

Fries bestemte mine Exemplarer til E. purpureum, som er op-

stillet efter Expl. fundne ved Halmstad i Sverige, fra hvilket

Voxested den nu ogsaa forlængst er forsvunden. Den Omstæn-

dighed, at den kun er funden paa to Voxesteder, hvor den endog

nu ikke længere findes, kunde lede Tanken hen paa at den

muUg kunde være en Bastardform, men det er ikke let at op-

stille nogen Formodning om, fra hvilke Planter den i saa Til-

fælde skulde stamme. Den er nemlig saa væsenlig forskjellig

fra alle de her vildvoxende Arter af Epilobium , at den ikke

kunde henføres som Varietet til nogen af disse.

Da ingen Afbildning existerer af denne Art, har jeg fundet

det rigtigt at fremstille den i Flora danica for at lette Gjen-

kjendelsen af den, hvis den atter skulde findes. Fra de svenske

Exemplarer afvige de her i Landet fundne kun ved mindre eller

aldeles ingen Kronblade og ved et tilsidst firekløvet Ar.

Tab. 2901. CJianiæneviuin latifoliuni /9 artthi-

gutini tilhører Grønlands Flora, hvor den er funden paa Disco-

Øen af Prof. Th. Fries 1870. Dens Slægtskab med Ch. lati-

folium paa den ene og Ch. angustifolium paa den anden Side

er umiskjendeligt; da den imidlertid i de væsenligste Kjendetegn

staar den førstnævnte Art nærmest, er den foreløbig opstillet

som en Varietet af denne. Det er imidlertid ikke usandsynligt,

at den er opstaaet ved Krydsning mellem de to Arter, som

begge flndes paa Disco-Øen, og med hvilke den har Karakterer

tilfælles, saa meget mere som det er lidet sandsynligt, at denne

udprægede og iøjnefaldende Plante skulde være overset af de

mange Botanikere, som have besøgt Disco, dersom det var en

constant og ved Frøudsæd sig forplantende Art. Til den af
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W orm skjol <l opstillede E. intermedium kan den ikke henfores;

denne er, eflor de Exemplarer jeg'^har set, neppe andet end en

lav Form af Ch. angnstifolium med aldeles helrandede Blade og

kortere Klaser. Derimod er vor Plante maaské identisk med

E. opacum Lehm. , som ifølge Hookfer (Fl. Bor. Arner. I, p.

206) er funden i det nordvestlige Amerika; i de fleste Punkter

stemmer Beskrivelsen af denne overens med vor Plante, men da

der ikke existerer nogen Afbildning af den Lelimannske Art og

jeg ikke har set Exemplarer af denne, tør jeg ikke herom udtale

nogen bestemt Mening.

En anden ejendommelig Form , som dog neppe er nogen

Hybrid, men en Varietet af Ch. latifolium, er afbildet paa Tab.

2902 under Navn af Ch. latifolium y. tenuiftorum Th. Fr. et Lge.

Den er ligeledes funden af Th. Fries paa Disco-Øen, og afviger

fra Hovedarten fornemlig ved de meget smalle Kronblade.

Tab. 2903. Alsitie propinqua Richards. Exemplarer

fra Island (Lundgren, Grønl undi og fra Grønland (Kornerup)

stemme aldeles overens med Beskrivelsen (Hook. Fl. Bor. Amer.

I, p. 99) af den nordamerikanske Plante, hvortil de her ere

henførte. De talrige, traadfine Stængler, smallere Blade,

kvastformigl forgrenede Blomsterstand, meget mindre Blomster,

tilspidsede (ikke spidse) Bægerblade og blegere, mere tydeligt

vortede Frø adskille den fra A. rubella Wahlenb., og jeg kan

aldeles underskrive Hookers Bemærkning (anf. St.), at den staar

midt imellem A. rubella og A. verna Bartl. , hvorfor den enten

maa antages for en egen Art eller forenes med begge de nævnte

Arter; men i Tilfælde af en sUg Forening vilde en forandret

Diagnose blive nødvendig. Den forekommer efter Hooker snart

kirtelhaaret, hvilket f. Ex. er Tilfældet med de grønlandske

Exemplarer, snart glat, som hos de islandske Exemplarer, men

denne Forskjellighed i Beklædning er en Karakter af underordnet

Værdi blandt Alsinaceæ, blandt hvilke flere optræde snart glatte,

snart i forskjellig Grad behaarede f. Ex. Cerastium alpinum og

vulgatum, Alsine lenuifolia og rubella o. fl.

6"
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Ogsaaa A. rubella varierer dog ikke lidet indenfor sine

Grænser, saa at endog Hooker (anf. St.) opstiller 2 Arter,

nemlig A. liirta, hvortil citeres Arenaria hirta Wormskj. i Fl.

Dan. Tab. 1644, og A. rubella, som tillægges en capsula

4-valvis. Denne Karakter, som jeg hverken (inder angivet hos

Wahlenberg, Hartman eller Blytt, er dog neppc con-

stant: jeg har fundet enkelte 4-klappede Kapsler hos de skan-

dinaviske Exemplarer, men Flertallet af disse have, ligesom de

øvrige Arter af Alsine, en treklappet Kapsel.

Den af Hartman beskrevne A. hirta var. rubella passer

bedst med A. Giesekii Horn. (FI. Dan. Tab. 1508), men denne

har hvide, ikke rødlige Kronblade. Der kan neppe være Tvivl

om, at Arenaria hirta og A. rubella hos Hooker, ligesom A. hirta

og A. Giesekii Fl. Dan. tilhøre en og samme Art.

Tab. 2908. Geum 2>allklum C. h.Mey. DetExemplar,

hvorefter Figuren er tegnet, blev for flere Aar siden fundet paa

en Excursion i Kjøbenhavns Omegn af Gartner K. E. Hansen

og indplantet i Landbohøjskolens Have, hvor det siden den Tid

har været dyrket og formeret ved Frøudsæd, som har givet

Planter, der vedligeholde Moderplantens Karakterer. Uheldigvis

kunde Finderen ikke erindre det bestemte Findested, som hidtil

er det eneste i Danmark; ogsaa i Norge er den funden paa et

enkelt Sted, og den synes at være en kun sjeldent forekom-

mende Art. De Karakterer, hvorved den adskilles fra G. rivale

ere, ligesom dens Habitus, let iøjnefaldende, og selv om den,

som nogle antage, kun er en Afart af hin, fortjener den Op-

mærksomhed som en meget karakteristisk Plante.

Tab. 2909. JiatracJiiiini salsif{/InosiiiriDmrl. Blandt

de talrige Arter, der ere opstillede i denne Slægt, findes i vor

Flora ingen andre, med hvilke denne kan sammenstilles, end

B. trichophyllum (Chaix) og B. marinum. Fr. Fra den først-

nævnte kjendes den let ved at alle Bladene (ikke alene de

nederste) ere stilkede, med forholdsvis lang Bladstilk og længere

Bladflige, ved Blomsterstilkens større Længde og ved meget større
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Blomster, hvis Kronhlade cre dobbelt saa lange som bæger-

bladene, n. marinum, som den i Habitus mere ligner, adskiller

sig fra denne Art ved en tykkere, hvid-gjennemsigtig Stængel,

meget kortstilkede Blade med langstrakte, parallelle Rige, en

linseformigt sammentrykt (ikke kuglerund) Blomsterknop, ^maa-

frugter med skarpkjølet (ikke trind) Byg. Den er lier i Landet

kun funden paa ét Voxested, Vestbæk paa Samsø, hvor den

blev opdaget af afd. Adj. Thomsen i 1870. De her fundne

Exemplarer svare ganske til Du mor tiers Beskrivelse, med

Undtagelse af Støvdragernes og Støvvejenes relative Længde,

hvilken Ivarakter dog neppe er constant.

Tab. 2910. Enjyhrasia officiiialis var, latifolia

l'ursh. Denne paa Færøerne, Island og Grønland ikke sjeldent

forekommende Form er saa forskjellig fra den typiske E. offici-

nalis, at den syntes mig med lige saa stor Ret at fortjene et

selvstændigt Navn som flere af de opstillede Arter i denne

meget polymorfe Slægt. Jeg gav den derfor foreløbig Navn af

E. arctica, og under dette Navn er den opført med en kort

Diagnose i Rostrups Færøernes Flora (Bot. Tidsskr. 1, 4, p.

\1). Uden forøvrigt at foregribe Spørgsmaalet om, hvor vidt de

andre karakteristiske Former E. salishurgensis, E. gracilis Fr.,

E. minima Schleich. og E. parvijhra Fr. ere Arter eller kun

Former af E. offic. (ikke at tale om de talrige saakaldte Arter,

der ere opstillede af Jordan o. fl.), skal jeg her kun tilføje den

Bemærkning, at det af mig interimistisk givne Navn ikke kan

opretholdes, da den samme Form vistnok tidligere har været

kjendt og beskrevel. Den synes nemlig aldeles at slemme

overens med E. officinalis /9. tatarica (Fisch.) Benth. i DC.

Prodr. , og et endnu ældre Navn for den samme Plante er E.

latifolia Pursh. Dette sidste Navn, formentlig det ældste, bør

derfor beholdes, men jeg har, i Overensstemmelse med Bentham,

kun opført den som en i Polaregnene vidt udbredt Form af E.

officinalis, idet jeg overlader til dem, der have Lejlighed til at

iagttage Planten paa dens naturlige Voxesteder, at afgjøre om
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den er skarpt begrænset nok til at fortjene Rang af en selv-

stændig Art eller ikke.

Tab. 2920. Saliæ sarnientaeea /9, vottindifolia

And. blev først funden af Cand. Lundgren ved INIyvatn paa

Island, og den er senere samlet af Adj. Grønlund saavel der

som andetsteds paa Island. Efter Beskrivelsen i DC. Prodr.

XVI, 2, p. 299 afviger den fra Hovedarten ved mere rundagtige,

næsten hjerteformede og mindre savtakkede Blade samt ved en

kortstilket Kapsel; Prof. E. Fries har dog meddelt mig, al

han anser denne Form for ikke forskjellig fra hans typiske S.

SBrmentacea, der er funden i Norge, Herjedalen og Lappland.

Denne Art staar nærmest ved S. herbacea, men er tilstrækkelig

adskilt derfra; naar derimod Andersson (Blytt, Norg. Fl. II, p.

480) opfører den under Navn af S. hastato-herhacea og derved

synes at antyde dens Oprindelse fra en Krydsning mellem disse

2 Arter, turde dette dog neppe være andet end en Formodning,

hvis Rigtighed navnlig for den islandske Plantes Vedkommende

synes at være yderst tvivlsom, idet vel S. herbacea, men der-

imod ikke S. hastata hidtil er bemærket paa Island.

Tab. 2924. Equisetu'ni arvense ji, deeumbens
Mey. er af mig tidligere (Bot. Tidsskr. II, I, p. 264) omtalt som

funden paa det Voxested, hvor de her tegnede Exemplarer ere

samlede, og beskreven, idet jeg dog dengang nærede nogen

Tvivl om den svarede til Formen deeumbens, der af Milde an-

gives aldrig at være frugtbærende, medens Duval Jouve om-

taler den som yderst sjeident funden med Sporehuse. Jeg

havde saa meget mere Grund til Tvivl, som den senere afdøde

iMonograf af Equisetaceæ, Dr. Milde, havde henført de af mig

sendte Exemplarer til en anden af Mark-Padderokkens Former

(var. campeslris). Ved nøjere Undersøgelse kan jeg dog ikke

andet end fastholde min tidligste Bestemmelse (Haandb. d. Fl.

3. Udg. S. 771), idet denne Form stemmer aldeles nøje overens

med Beskrivelsen af E. arvense deeumbens, og det sjællandske

Voxested, hvor den fructificerer hvert Aar, gjør da en Undtagelse
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fra den af Milde opstillede Regel om Formens absolute Ufrugt-

barhed.

Tab. 2925. Equisetuni Ihnosiau a, Llnnæanuni
Doell. Som bekjendt forene alle nyere Systematikere de

tvende linnéiske Arier E. limosum og E. fluviatile , som for-

bindes ved talrigeJMellemformer, til én Art. Det er den sidst-

nævnte af disse, der er tegnet i Flora danica Tab. 1184 under

det linnéiske Navn E. fluviatile, og jeg har derfor anset det for

hensigtssvarende at fremstille i Værket ogsaa en Afbildning

af Linnés E. limosum , der lornemlig udmærker sig ved

Stængelens Mangel paa Grene. En meget iøjnefaldende Form

er fremstillet paa Tab. 2926 som E. limosum var. polystachyon

Briickner (E. limosum p*. Candelabrum Hook.) med kransstillede

Grene (altsaa henhørende til Formen /?, verticillatum Doell, E.

fluviatile L), og alle i Spidsen axbærende. De af Lærer Mat-

thiesen samlede Exemplarer have snart klasestillede, snart

halvskjærmformige Grene, hvorfor en skarp Adskillelse mellem

Formerne racemosa og corymhosa Milde neppe lader sig gjen-

nemføre.



Undersøgelser og Betragtninger over Cycadeerne

(med Tavle II, III og IV).

Af Eug. Warmiiig.

JJet er nu en Kjendsgjerning, at Cycadeerne ere de allerlaveste

Blomsterplanter. Som saadanne frembyde de en usædvanlig

høj, videnskabelig Interesse; de staa som en Del af den Bro,

der fører over fra Lønboplanter til Blomsterplanter, og et nøje

Ujendskab til saavel de talrige uddøde (jvfr. Braun, 13*),

S. 290) som til de nulevende Repræsentanter vil løse mangen

en videnskabelig Gaade og navnlig have særlig stor Betydning

for vor Opfattelse af Udviklingsgangen i Planteriget. Men de

staa tillige som nogle af de mindst bekjendte Blomsterplanter,

og Grunden hertil er, at Materialet af dem er saa kostbart

og vanskeligt at faa i Hænde, de voxe saa overordentlig lang-

somt, og de botaniske Haver ofre nødig de faa Exemplarer,

som de eje, og som maaske brugte nogle Aartier, for at blive

blomstringsdygtige. Vort Universitets botaniske Have hører til

dem, der ere rigest paa Cycadeer, og alierede i en Række

af Aar er der af Gartnerne Weilbach og Friedrichsen

blevet foretaget Bestøvningsforsøg med de blomstrende Exem-

For Kortheds Skyld betegnes de paagjældende Værker ved Tal svarende

til Literaturoversigtens ved Enden af Afhandlingen.
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piarer, der have havl et saa gunstigt Resultat, al vi nu ikke

blot eje flere af selvavlede Fro tiltrukne Exemplarer, men ogsaa

have kunnet uddele Frø til mange andre Haver. Denne Skat

have vore Botanikere hidtil ikke benyttet tilstrækkelig, og, som

jeg haaber at vise i det følgende, er det dog ingenlunde ubetydelige

Resultater, som en Undersøgelse af det foreliggende Materiale

vil kunne give. Er der end Lakuner i mine Undersøgelser,

haaber jeg senere at kunne faa dem udfyldte; men det allerede

vundne forekommer mig dog al have saa megen Interesse, at

det fortjener en Offentliggjorelse.

I 1873 publicerede jeg (i Hansteins botanische Abhand-

lungen, 23) en omfattende Undersøgelse over Støvdragernes Udvik-

ling; den forte mig ind paa Spørgsmaalet om Ægget og om Ho-

mologierne mellem Æg og Støvsæk, og jeg offentliggjorde som

de første Resultater af disse Undersøgelser en Notits i Botan.

Zeitung 1874. De ere senere med Afbrydelse blevne fortsatte,

men endnu ikke ofTenlliggjorte undtagen i en Universitetsfore-

læsning, som jeg holdt i Vinteren 1875—76. Det maatte herved

være mig af en særlig Interesse at faa Cycadeernes Æg under-

søgte, navnlig fordi det er fra deres Slægtninge, Conifererne, at

de fleste Stotter endnu hentes for Æggets Knopnatur, og fordi

der jo overhovedet endnu gives enkelte Botanikere, som ere i

Vildrede med Hensyn til Gymnospermerne? Æg, om disse vir-

kelig ere nøgne Æg eller de ere omsluttede af Frugtbiade.

Derved kom jeg ind paa Undersøgelsen af Cycadeerne. Det

viste sig, at der var andre ukjendte Forhold at opklare end

netop Ægdannelsen, og jeg har derfor foretrukket at publicere

disse Undersøgelser for sig, men opsætte Publikationen af Æg-

dannelsen hos de højere Blomsterplanter til en følgende Med-

delelse. —
De efterfølgende Undersøgelser ere anstillede især paa to

Arter af Ceratozaniia , longifolia Miq. og robusta Miq. (i vor

botan. Have benævnede henholdsvis robusta Miq. og brevifrons

Miq.), der dog staa hinanden overmaade nær og med Lethed
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krydsbefrugtes (se Botan. Tidsskrift, 11 R., 4. Bd., S. 223—24

en Meddelelse af Hr. Gartner Friedrichsen)*); fremdeles paa 3

Arter Zamia : furfuracea Ait., Leyboldi Miq. og en af Hr. Apotheker

S ty ru p fra Puertocabello i Frø hjemsendt Art, der formodentlig er

den i de Egne hjemmehørende Z. muricata Willd., og endelig

paa 3 Arter Cycas : revoluta Thunb. , circinalis Linn. og

sphærica Roxb., af hvilken der ogsaa er Spiritus-Materiale paa

Museet samlet paa Nikobarerne af Kamp hovener; efter at

dette Manuskript var færdigt, har jeg ogsaa faaet Dioon edule

Lind!, til Undersøgelse.

I den følgende Fremstilling lægger jeg især Ceratozamia til

Grund som den mig bedst bekjendte Slægt og fremhæver saa,

hvor jeg hos de andre har fundet Afvigelser.

Blomstens Stilling

Nogle Botanikere som Miquel (19, S. 360), Karsten (7,

S. 202) og Sachs (Lehrbuch) antage, at Blomsten hos Cyca-

deerne overalt er terminal (eller opstaaet ved Dichotomi), ikke.

blot hos Hunplanten ^'i Cycas, hvor en «normal Gjennemvoxning«

finder Sted, men ogsaa hos alle andre; andre Botanikere, som

De Bary (10, S. 574— 77), Eichler (Bluthendiagramme) og

Al. Braun (13, S. 335) formode derimod, at den er lateral,

naar blot undtages Cj/cas-Hunblomsten. Men ingen af dem

støtter sig paa detaillerede, udviklingshistoriske Undersøgelser

og kan saaledes heller ikke levere Bevis for sine Paastande eller

Antagelser (jvfr. Miquel, 20, S. 352).

Dette Spørgsmaal er imidlertid af stor Interesse; ere Cyca-

deerne 1-axede, idet den primære Axe afsluttes med Blomst, er

det ikke blot Cycas-Hunnen, men ogsaa Hannen og de andre

*) Va'n Tieghem omtaler ogsaa Bastarddannelse mellem Ceratozamia

Mexicana og C. longifolia (5, S. 577). Rimeligvis ere alle disse Planter

Former af samme Art, hvad ogsaa iMiquel endte med at udtale: "C.

longifolia, robnsta, latifolia, hrevifrons, interviedia Miq. potius formæ

sunt (af C. Mexicana Brongn.) quam species«. (20, p. 179).
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Slægter, der ligne Bregnerne, Eqiiisetaceerne og til Dels Lycopo-

diaceerne, og de ville da i dette Punkt fjerne sig fra Conifererne.

Jeg kan besvare del for Ceratozamias Vedkommende, men

rimeligvis vil det samme Svar kunne gives om alle de andre:

lUomsleii er terminal (eller dannet ved Dichotomi?), og

Forgreningen efter Blomstringen er sympodial.

Jeg har kunnet undersøge et Exemplar af Ceratozamia

longifolia Miq. (flan), som var 25 Aar gammel, og hvis omtrent

kuglerunde Stamme havde en Højde og Tværsnit af 15— 18

Cm.; den var opvoxet af selvavlede Frø her i Haven. Bladstil-

lingen var, om jeg ikke fejler, -^/ss. Gaaende ud fra et af de

ældre (altsaa ikke det nederste), temmelig ødelagte Blade fandt

jeg følgende Rækkefølge: Blad 3, 5, 8, 11 og 12, 14 og 15,

18 og 19, 24 og 26, 33, 34, 35 og 36, samt 43, 44 og 45

vare Løvblade; Blad 45 var det øverste udviklede Løvblad, som

Planten havde. Alle de andre Blade mellem de nævnte Løvblade

vare Nedreblade; det viser sig altsaa, at i Plantens yngre Dage

er de Sæt af Nedreblade og Løvblade, der vexelvis komme til

Udvikling, mindre talrige; med voxende Alder blive de rigere.

Efter del 45de Blad fulgte endnu 9 Nedreblade; paa Tav. IV

Fig. 21 vil man finde de 8 øverste af dem afbildede i deres

naturlige Størrelse (Tværsnit) og gjensidige Stillingsforhold. Man

vil se, at de ere stillede i en højre Skruelinie, og dernæst er det

værd at lægge Mærke til, at de tage af i Størrelse, indtil det

54de (//), der er det mindste af dem alle; de sidste maa be-

tragtes som en Slags Brakteer, der gaa forud for den terminale

Blomst, hvis Rester sees \fi sammentrykkede mellem Blad /" og

den til Udvikling kommende Sideknop. Beviserne for, at

Blomsten er terminal, hentes navnlig fra, at Skruelinien efter

det 54de Blad (li) slaar om fra højre til venstre; den sidste viste

sig tydelig nok ved alle de henved 20 Blade, der vare anlagte

efter Blomsten; dernæst viste Divergensvinkelen mellem Blad

A, det sidste neden for Blomsten staaende Blad paa den gamle

Axe, og Blad a, det første paa den nye, sig forskjellig fra de
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nedenfor og ovenfor herskende Divergenser; fremdeles taler for

den terminale Stilling den Omstændighed, at Bladdannelsen

(den vegetative) efter Blad 54 [h] pludselig ved et Spring naar

op til betydeligere Størrelse end den, de 3— 4 forudgaaende Blade

naaede; Blad a havde forøvrigt en svagt 2-kjølet Byg, hvilket

maa tilskrives det Tryk, som den har været udsat for mellem

sin Axe og Blomsten (paa samme Maade har De Bary be-

mærket, at en Blomst hos- en Cycas var trykket og mindre ud-

viklet paa den Side, der vendte mod den udvoxende Knop, lige-

som man ogsaa mange andre Steder, navnlig hos iMonokotyle-

doner, kan finde Grene trykkede af deres iModeraxe og Støtte-

blad). Det kunde synes, som om Blomsten fi sidder nøjagtig i

Axlen af Blad 52 (/"); den sidder ganske vist lige over for Bladet,

men er hævet op over dets Axel, den var endog paa en besyn-

derlig Maade forenet med Blad a, saa at, da delte brødes af,

fulgte Blomsterstilken med, og ved et Tværsnit gjennem Grunden

af det saaledes afbrudte Parti saaes den for Stilken bestemte

Karstrængkreds inde i Bladet (Tav. IV, Fig. 21 ved /?).

Hvilket Blad der er Moderblad for den Sideknop, der fort-

sætter Væxten, ved jeg ikke, men jeg formoder Blad /«, det

øverste. I Sideknoppen fandtes en SpiralstiUing, der omtrent var

^/i.s. Bladfølgen kan jeg ikke nøje angive. De to første Blade,

aog/?, vare Nedreblade; derefter fulgte i det mindste 8 Løvblade,

og de øverste af de unge Blade, hvis Pladedel var nogenlunde

udviklet, vilde ligeledes blive Løvblade.

Betragter man den ovenfor angivne Bække af Blade paa

Hovedstammen, finder man 9 Sæt af Løvblade; antages, at nogle

faa Sæt ere gaaede forud for disse , hvis Resier ikke længere

med Sikkerhed kunde skjelnes paa Stammens Grund, vil man

se, at der næppe hvert Aar kommer et Sæt Løvblade til Udvik-

ling, snarere endog kun et hvert andet. I 1876 havde det

paagjældende Exemplar ingen Løvblade udviklet, men rimeligvis

vilde nogle af Sideknoppens være komne til Udvikling iaar; man

tør imidlertid \ist trøstig antage, at de allerøverste som Løv-
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blade udprægede Blade paa Sideknoppen (omtrent det lode

—

17de) forst vilde have udfoldet sig i 1879. I alt Fald er det

tydeligt, at Bladene bruge en mærkelig lang Tid til deres Ud-

vikling, hvori de stemme navnlig med Ophioglosseernes; om

Botrychiums Blad er det bekjendt, at det bruger 4 Aar fra sin

Fødsel, til det bliver fuldt udviklet.*)

(Om Stængelspidsens Bygning, Løvbladenes Anlæggelse,

Bladfølgen paa Kimplanter m. m,, se senere hen).

Æggets Anlæggelse.

Æggets allerførste Udviklingstrin har jeg desværre ikke

kunnet undersøge endnu. Det mindste Ceratozamia-Mq ^ som

jeg har set, er 1 Mm. langt, men paa dette Stadium ere Nu-

cleus og Integumentet allerede anlagte. Miquel angiver (19,

S. 368), at «le nucelle des Cycadées ne se forme pas avant le

tegument, mais en méme temps que lui; je n'ai pas observé

toutefois ses premiers debuts ». Karsten skriver det samme

om Zamia^ men jeg finder ikke hos Nogen Bevis for, at de

virkelig vide dette med Sikkerhed.

Ved Kjærnespidsen forstaar jeg den oven for Integumentet

liggende Del af Ægget; den er hos Ceratozamia slank kegle-

formet (Fig, 1— 5 Tav. II) og rager højt op i IVIicropyle; den

har en tydelig begrænset Epidermis, hvis Celler ere højest paa

Spidsen af den, og et indre Væv, hvis Celler ere nogenlunde

regelmæssig ordnede i lodrette Rækker; heraf bliver det

sandsynligt, at Kjærnespidsen dannes ved fortrinsvis tangentiale

Delinger i Cellerne lige under Epidermis paa el oprindeligt, om-

trent kuglerundt Æganlæg.

Der er hos ingen Cycadé mere end 1 Integument;

de modsatte Angivelser (f. Ex. de Bary 10, S. 580) eller For-

modninger (f. Ex. Brongniart, 2, Ann. d. se. S. 240) bero

*) I en Artikel i Dansk Ugeskrift, 2den R. , Nr. 184 »Cycas circinalis i

Blomst i den botaniske Have i Kjøbenhavn«, angiver Schouw, at den

har udviklet nye Blade hvert andet Aar.
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paa Fejltagelser. Integumentet er kraftigt og tykt, har en

tydelig Epidermis og under denne et ikke ganske regelmæssig

ordnet Parenkym (Tav. II, Fig. 1 — 5; III, 1—3, 14, 32). I den

øvrige Del af Ægget er der paa det yngste af de iagttagne

Stadier intet betydeligt Spor til Udprægning i forskjellige Væv,

kun de paa Tegningen (Tav. II, Fig. 1) med mørk Tone angivne

Partier adskille sig ved luftførende Intercellular-Rum fra det

øvrige.

Paa et lidt senere Stadium er et stort ellipsoidisk Celle-

vævsparti (II, Fig. 2) ved en egen Lysbrydning og Tone ud-

præget i Æggets Midte og skarpt afgrænset udad (11, Fig.

6; Vævet s hører til den ellipsoidiske Gruppe, Vævet p til Om-

givelsen). Det naar lidt op i Kjærnespidsen , men ligger med

sin allerstørste Del dybt under denne. Det er en Celle midt

i denne Cellemasse, som bliver til Kimsæk {se, Tav. II,

Fig. 2), og den hele øvrige Cellemasse vil under Kimsækkens

Udvikling gaa til Grunde; Cellerne løsne sig Udt efter lidt fra

deres indbyrdes Forbindelse, de runde sig af og opløses, alt

som Kimsækken udvikler sig og fortrænger dem (se, Tav. II,

Fig. 4, 5). Jeg har intet fundet, der tyder paa, at mere end den

ene Celle i den hele ellipsoidiske Masse vil udpræges som

Kimsæk (saaledes som Hofmeister fandt hos Taxus og ogsaa

Strasburger tror muligvis at have fundet hos Coniferer), men

selve denne til Opløsning forud bestemte Cellegruppe tror jeg

at burde tildele en bestemt morfologisk Betydning: den

svarer til alle de i et Makrosporangium (f. Ex. af en Selaginella,

Salvima*) eller Ophioglossé) anlagte Sporemoderceller , af

hvilke kun t eneste naar at udvikle sig til Spore, ovenikjøbet

uden at 4-dele sig som Sporemodercellerne hos Kryptogamerne.

Af alle disse er det især Ophioglosseerne, som Cycadeerne

komme nær, idet Sporemodercellerne (Sporangiet) hos Ophio-

') Se Juranyi, tJber die Entwickelung der Sporangien und Sporen von

Salvinia natans. Berlin 1873.



95

glossum ere indsænkede i Bladvævet paa samme Maade som

efter min Opfattelse Sporehuset o: Æggets Kjærne hos Cyca-

deerne i en IJIadflig (men i andre Henseender nærme Cycadeerne

sig mere andre Grupper af Karkryptogamerne som Rhizocar-

peerue og en Del af Lycopodiaceerne f. Ex. ved Adskillelsen

af mandlige og kvindelige Sporer — Støvkorn og Kimsæk). Der

er mellem Gymnospermer og Angiospermer en Forskjel i

Æggets Bygning, som man vel tildels kjender, men som i alt

Fald ikke forekommer mig at være vurderet paa rette Maade,

den samme Forskjel nemlig, som mellem de Filicineer, der have

Sporehusene nedsænkede i Bladet og de, der have dem frit frem-

ragende over delte. Hos omtrent alle Angiospermer, som jeg hidtil

har undersøgt, og deres Tal er ret betydeligt, finder jeg nemlig,

at Ægkjærnen opstaar som en Nydannelse paa Frugt-

bladet (eller rettere en Flig af dette) og rager frit op over

delle, saa at Kimsækken altid ligger heil oven for Inlegu-

mentets Befæstningssted (eller kun en lille Kjende neden for

delte med sin Basis). Men hos Gvmnospermerne opstaar Kim-

sækken allid enten i Højde med Integumentets Grund eller

ligger lavere end denne; derfor betragtede Richard Ægget hos

Cycadeerne som «el halvt undersædigt« Ovarium, og hos de

forskjellige andre Forfattere Qndes Udtalelser, som tilkjendegive,

at de ogsaa have bemærket dette Forhold; Miquel siger saa-

ledes (19, S. 369): «le nuccUe est soudé avec le tegument dans

les -/3 de sa hauteur«; se ogsaa Al. Braun (13, S. 357), De

Bary (10, Tab. VIH, Fig. 7), Gris |8, S. 12), Oudemans

(Archives Neerland, H, 1867, t. HI) o. a. Hvis denne Opfattelse,

der gaar ud fra, al Ægkjærnen o: Kimsækken med de den

nærmest omgivende Celler, dens Væg, er homolog hos Gym-

nospermer og Angiospermer, hvorom der vel ingen Tvivl kan

herske, og i lige Maade, at Integumenlerne hos dem begge ere

homologe, hvilket er sandsynligst, — er rigtig, faa vi altsaa her

et Lighedspunkt mellem Cycadeerne og Ophioglosseerne, der
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maaske, da forskjellige andre Ligheder med Ophioglosseerne

komme til, kan opfattes som virkeligt Slægtskab.

Hvad jeg fandt hos Ceratozamia, gjælder paa samme Maade

for Zamia og Cycas (Tav. III, Fig. 1 og 2, hvilken sidste er

Ægget i Frøhvidedannelse).

Kimmunden.

Det er navnlig paa Baillons Opdagelse, at Inlegumentet

hos Conifererne dannes af to oprindelig adskilte «Primordier»,

at Pislillartheoriens Tilhængere (først Baillon, senere især

Strasburger) støtte deres Lære. Af største videnskabelige

Interesse vil det da være at faa Rede paa, hvorledes Cycadeerne

ere stillede i denne Henseende. Herom foreligger nogle An-

givelser af Al. Braun og Magnus (Al. Braun , 13, p. 356):

"Eine an mehreren Zamia-kviQn gemachte Beobachtung macht

es mir jedoch wahrscheinlich, dass das Integument der Cycadeen

sich aus 3 oder 4 zusammenfliessenden Primordien bildet«,

hvilket han støtter paa, at Mikropyle paa disse Æg viste sig

begrænset af 3 eller 4 Lapper. Desværre var Integumentet

allerede dannet paa de yngste yEg, jeg har undersøgt; Spørgs-

maalet lader sig altsaa ikke besvare med Sikkerhed ; men den

ældre Mikropyles Begrænsning taler absolut mod Al. Brauns

Anskuelse. Hos Cycas er Integumentet i Spidsen brat trukket

ud i en lav lille Cylinder (III, 1—3), hvis Rand kan være svagt bølget

og endog skraane ned til én Side, men aldrig er delt i regelmæssig

beliggende Lapper af bestemt Tal. Ligesaa hos Dioon. Hos

Ceratozamia og Zamia kan Mikropyle undertiden være be-

grænset af ret regelmæssige Lapper, men i den samme Blomst

kan der findes Æg, som fremvise alle de forskjellige Mikropyle-

begrænsninger, der ere afbildede af Zamia Tav. III, 29, af

Ceratozamia rohusta og longifolia Tav. IV, 5, 6, og 7 , hvilken

sidste tillige viser, hvorledes Cellerne ere ordnede om Mun-

dingen; altsaa: Kimmunden kan være yderst uregelmæssig

begrænset. Randen indskaaren aldeles ubestemt paa 2—

7
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Steder; skulde de derved dannede Lappe eller Flige antyde

selvstændige «Pnmordier», maatte vi i ét Tilfælde have 2, i et

andet 3 eller 4 o. s. v., og Størrelsen af dem vilde være overordentlig

variabel. Celleordningen om Mikropyles Munding tyder ogsaa

snarest paa en mere eller mindre tilfældig Indskæring af en i

det væsentlige ringformet, eller noget elliptisk, ens høj Valk.

IJrongniarts "chambre pollinique»; Bestøvningen.

Tor omtrent 3 Aar siden foretog Brongniart en Under-

søgelse af fossile Plantelevninger i Kulformationen ved St.

Etienne (2, 3). Han fandt her Frø af saa mange og saa for-

skjellige Cycadeer, at han henførte dem til 24 Arter fordelte

paa 17 Slægter. Hos nogle af dem fandt han nme structure

toute particuliére dont on n'a pas signalé d'exemple parmi les

végétaux vivantS'), og dette bestod navnlig i Tilstedeværelsen af

«en Elulhed eller stor Lakune« i Spidsen af Nucleus, »qui parait

circonscrite par un tissu celluiaire låche et tres délicat», 1

denne Hulhed fandtes Støvkorn ; den var aabenbart et Rum,

hvori disse opbevaredes efter Bestøvningen, og hvor de maatte

ligge og udvikle deres Støvrør. Han vendte sig derpaa til Under-

søgelsen af de levende, og paa Ceratozamia Mexicana Brongn.

og C. Ghieshreghtii samt Zamia furfuracea^ der blomstrede i

Jardin des plantes, gjenfandtes den samme Hulhed, som han

gav Navn af Pollenkammer, «Chambre pollinique« (3, S. 305).

Dette er nu ganske vist ikke saa ubekjendt som Brong-

niart synes at tro, men han er den første, der opfattede dets

rigtige Betydning. Det findes afbildet hos Richard, 1, PI. 28,

flg. E [Zamia integrifolia], og i M a r t i u s og E i c h 1 e r s Flora Brasi-

liensis, vol. IV, I, tab. 109, Fig. 10 [Zamia Poppigiana); De

Bary har ligeledes set det og afbildet det (10, S. 580, Tab.

VIII, Fig. 7), men det forledte ham til Antagelsen af to Inte-

gumenter, idet Randene af denne Hule blev hans indre Integu-

ment, og hvad han tyder som en ganske lille Nucleusspids er

aabenbart et i Bunden af Pollenkamret fremragende Parti af

Overs, over d. K. D. Vidensk. Selsk. Forh. 1877. 7
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Cellevæv, som jeg ogsaa oftere har iagttaget hos Zamia (Tav.

III, 32), og som er den øvre Ende af en Stræng af langstrakte

Celler, et Slags «ledende Cellevæv«, der fra Follenkamret naar'

ned til Kimsækken. Heller ikke for Miquel (16, S. 372 og 16)

har denne Hulhed og det «ledende» Væv været ubekjendte.

Oudemans maa (efter De Barys Udtalelser) ogsaa have set

lidt til den, og hos Gottsche (II, ;'83— 84) findes den om-

stændeligere omtalt, altsaa allerede Aar 1845. Og gaa vi til de

andre Gymnospermer, findes et lignende Kammer omtalt og af-

bildet af Strasburger (6, S. 15 og 266, Tab. II, Fig. 28)

for Ginkgo (Nucleus er »trichterformig ausgehohlt«) og for

Ephedra (Tab. XVII, Fig. 63), og navnlig synes den førstes

Nucleus-Hule ganske at ligne Cycadeernes Pollenkammer, medens

den sidstes er videre, større og naar helt ned til Kimsækken *).

Efter Strasburger bliver ogsaa Nuclei Spidse hos Taxus noget

naufgeiockert'), hvilket vel kan betragtes som det første Stadium

i Pollenkammerdannelsen.

Jeg har fundet Follenkamret hos alle tre af mig undersøgte

Slægter {Ceratozamia: Tav. II, o; Ctjcas: Tav. III, 1, 2, 3;

Zamin: III, 32, chp.). Det opstaar meget tidhgt, omtrent naar

Kimsækken har fortrængt alle Søsterceller i den ellipsoidiske

Cellemasse, og ved en Opløsning af Cellevævet i Nuclei Spidse;

derfor ere dets Vægge uregelmæssig begrænsede, og til Dels

rage sønderrevne Vævdele ind i det; de begrænsende Cellers

Vægge faa tiUige en gullig Tone, som ofte sees ved hendøende

Væv. Del er i Almindelighed en snæver Kanal, der naar lidt

ned i Nucleus , og hvis Munding ligger lige i Fortsættelse

af og med omtrent samme Vidde som Mikropyle; i den nedre

*) Om Overensstemmelsea mellem Ginkgo og Cycadeerne er af mindre

Betydning og maaske som fælles Grund har den Stenfrugt-lignende

Uddannelse af Ægget, eller den antyder noget mere, et nært Slægt-

skabsforhold, er et Spørgsmaal, jeg endnu ikke kan løse; jeg er dog

mest tilbøjelig til den sidste Opfattelse, da disse Gymnospermer ogsaa i

andre Punkter slutte sig sammen, f. Ex. med Hensyn til Halsen af

Archegonlel, Bladribberne o. a. Se senere hen.
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Del udvider del sig mere, og her kan endog omtrent i Nuclei

Midte dannes en slorre Hule. Hos Zamia Leyholdi har jeg

flere Gange set Pollenkamret naa lielt ned til Kimsækken, men

delle er dog ikke hyppigt; i Kegelen forbinder el Slags "ledende

Cellevæv«, som omtalt (se ogsaa Miquel, 19, S. 372j Pollen-

kamrets Bund med Kimsækkens øvre Ende (Tav. III, 32).

Naar Bestøvningen foregaar, vil dette Pollenkammer fyldes

med Støv. Hos Cycas holde Fruglbladene sig tæt sluttede lige

til Bestøvningsmomentct, da de bredes ud for saa al beholde

denne udbredte Stilling; hos Zamia og Ceratozamia ere de

ligeledes tæt sluttede før Bestøvningen; naar denne kan gaa for

sig, fjernes Frugtbladene fra hverandre, men lukke sig efter

nogle Dages (7 — 10) Forløb tæt sammen igjen, enten Bestøv-

ningen har fundet Sted eller ikke (jvfr. Karsten, 7, S. 207).

Bestøvningen finder hos Zamia muricata efter Karsten (7, S.

207) Sted ved et lille Insekt; jeg maa tilstaa, at det efter Støvets

Beskaffenhed forekommer mig langt sandsynligere, at Vind-

bestøvning er Regelen; herfor taler fremdeles Blomsternes uan-

selige Farve, Mangel paa Lugt og Xektarier, samt Analogien

med Conifererne. Det er meget let kunstigt at udføre Bestøv-

ningen ved at blæse Støv ind mellem Frugtbladene i den Tid, da

de staa adskilte. I Bestøvningstiden (Blomstringen maa det vel

kaldes) udskilles en klæbrig Draabe paa Æggets Spidse, lige

som hos de øvrige Gymnospermer efter Delpinos og Stras-

burgers Iagttagelse; den opfanger Støvkornene, og det maa

være ved dens Indtørring, at de trækkes gjennem Mikropyle

ned i Pollenkamret. I dette har ogsaa jeg hos Cijcas og Cera-

tozamia fundet Mængder af Pollenkorn, for den sidstes Ved-

kommende endog i modne Frø i den indtørrede Nucleus-Spidse.

De synes at kunne ligge der meget længe uforandrede; jeg

fandt saaledes Støvkorn i Pollenkamrel af Cycas circinalis den

31. Okt., og 4 Maaneder efter, i Begyndelsen af Marts fandtes

de uforandrede i et andel Æg af samme Blomst, fyldende Pollen-

kamret fra øverst til nederst, uden at der var Spor til Støv-

7'
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rørdannelse. Denne har jeg overhovedet endnu ikke iagttaget

hos nogen Cycadé.

Kim sækken og Frøhvidens Anlæggelse.

Inden Kimsækken har fortrængt sine Søsterceller, er den

yderst tyndvægget som disse, og den store Celles tynde Væg

løsrives i Regelen ved Snit gjennem Æggets Midte, saa at den

som en sammenfoldet Sæk ligger mere eller mindre frit i

Midten. Søstercellerne ere snart fortrængte; dog har jeg altid

fundet, at der tæt om den udvoxede Kimsæk bliver et tyndt

Stratum af noget sammentrykte, brunlige, indholdsløse Celler

tilbage, som ikke synes at blive resorberede (Tav. III, Fig. 32

ved se).

Har Kimsækken naaet sin fulde Størrelse, forlykkes ogsaa

dens Væg (selv før end Frøhviden helt er anlagt), og den

bærer tydelige Minder om sin Herkomst, sin Sporetid; Væggen

deles i to Lag (Tav. III, 23), af hvilke det ydre viser sig radiært

stribet, og den faar Korkens Egenskaber; lagt i Chlorzinkjod

(24 Timer og mere) bliver den gul, medens alle omgivende

Cellers Vægge farves violette.

Kimsækken fyldes dernæst med Frøhvide, hvilket som be-

kjendt sker uafhængig af Befrugtningen; dog har jeg truffet en

hel, ubefrugtet Blomst af Ceratozainia , i hvilken det ikke var

sket, der var kun den lomme Kimsækhule. De første Celler

opstaa som hos Conifererne og Isoetes ved fri Celledannelse op

til Kirasækkens Væg; hurtigt optræder derpaa Celledannelse ved

Deling, og idet den fortsættes fortrinsvis ved tangentiale Vægge,

opstaar i centripetal L'dvikling et Væv af regelmæssig radialt

ordnede Celler (Tav. II, 4, 5 ; III, 2, 3). I Midtlinien af Ægget, hvor

disse fra alle Sider fremtrængende Cellerader støde sammen,

bliver Ordningen uregelmæssig. I Frøhvidens første Stadium

er den et gelatinøst Væv af tyndvæggede, med store Cellekjærner

udstyrede Celler, der ikke ere plasmarige. De periferiske Celler

dele sig foruden tangentialt ogsaa radialt, og der dannes derved
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en Begrænsning for Frøhviden udadtil af meget mindre Celler,

ligesom en Slags Overhud.

Archegonierne (Rob. Browns Co r piisc u 1 a).

Omtrent oaar Frøhviden er helt anlagt o: Kimsækken helt

udfyldt, begynder Archegoniedanoelsen. Det allerførste Stadium

kjender jeg ikke. Paa de yngste Archegonier, jeg har set, og som

ved Proloplasmarigdommen af de dem omgivende, tillige mindre

Frøhvide- Celler, ere lette at Gnde i Frøhvidens øvre Del, vare

Halsen og Centralcellen allerede udprægede, om den sidste end

ikke var meget større endnu end Frøhvidens øvrige Celler, ja

Halsen var endog helt anlagt med sine to Celler. Hos ingen

Cycadé har jeg fundet mere end 2 Halsceller, et For-

hold vi gjenGnde hos Ginkgo , der ogsaa i andre Henseender

synes mig at ligne Cycadeerne. Al. Braun taler derimod om

•ivier eine Rosette bildende Halszellen« (13, S. 291), og efter

Karsten findes »Uber jedem Corpusculum 3— 4 eigenthiimlich

gebiidete Zeilen» (7, S. 206). Disse to Halsceller sees afbildede

Tav. III, Fig. 4 sete ovenfra (se ogsaa II, 7 ved A, 9, H).

Hvad der er ejendommeligt for disse to Halscellers senere

Udvikling, er det, al de til sidst svulme betydelig i Vejret

og hæve sig næsten kugleformig op i den nedenfor omtalte

Frøhvidegrube, saa stærkt, at man med en svag Lupeforstør-

relse tydelig ser dem (se h Tav. II, Fig. 16—19, 21, 25 og 26);

der dannes derved en frit fremragende Archegoniehals

som hos f. Ex. Bregner og Padderokker, der sikkert har den

Betydning at skulle opfange Støvrøret; om der udskilles nogen

Slim af dem, ved jeg ikke; naar deres Udvikling er tilendebragt,

ere de gullige, uregelmæssig foldede (II, 25, 26); det tidligere

finkornede Plasma og den store Cellekjærne i dem ere for-

svundne, og Væggen synes kutikulariseret.

I Centralcellens Udvikling synes der at herske fuld Over-

ensstemmelse med Conifererne. Oprindelig er der overordentlig

lidt af Protoplasma omkring en stor Vakuole, og man faa ved
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vandtrækkende Midler let del hele Indhold at se sonn en fra

Væggen tilbagetrukken, uregelmæssig foldet Sæk (II, 7); i den

øvre Ende lige under Halsen (h) ligger Cellekjærnen (nc, Tav. II,

7, 9, 12), der ved sin Størrelse betydelig overgaar de andre Frø-

hvidecellers. Den har, ganske som hos visse Coniferer, 1—

2

stærkt lysbrydende Niicleoli. Langsomt fylder Centralcellen sig

med Protoplasma, og vi faa Billeder som Fig. 9, 11, 12, Tav.

If, det vil sige: det hele Indhold er nu "Skumformet» o: delt i

en Mængde større og mindre, ved Protoplasma adskilte, kugle-

runde Vakuoler; Periferien er tættere og har mindre Vakuoler

end Midten. Efterhaanden bliver Protoplasmaet tættere og

mægtigere (sammenlign Tav. II, Fig. 9 med 11, 16, 18), først i den

øvre Del af Centralcellen, senere i de nedre Dele, og der kommer

endelig en Tid, hvor det er ensformigt, finkornet og næsten

uden Vakuoler, idet der af disse højst findes nogle faa og smaa

i den ene Side ned mod Grunden af Archegoniet (li, 18).

Medens det hele Indhold tidligere trak sig stærkt sammen og

tilbage fra Væggen paa det i Spiritus opbevarede Undersøgelses-

materiale, sker dette nu ikke, man skærer endog med Lethed

ved parallele Snit gjennem et og samme Archegoniums Plasma

flere tynde Skiver ud af det.

Cellekjærnen forsvinder, uden al jeg med Sikkerhed har

kunnet følge den i lignende mærkelige Omdannelser som Stras-

b urger hos Conifererne. Flere Gange har jeg dog i en Cen-

tralcelle, hvis Protoplasma allerede var homogent, fundet en

skarpt omskreven, ellipsoidisk, tættere Masse noget ovenfor

Midten eller omtrent i Midlen, men oftest ud til den ene Side

(II, II, nc)\ det er rimeligt, at denne, der er en Del større

end Cellekjærnen, dog er denne, der som hos Conifererne er

sunket ned i Centralcellens Midte (se ogsaall, 21). Stivelsedannelse,

som Strasburger fandt hos Conifererne, forekommer i alt Fald ikke

her, derimod fremtræder der (hos Ceratozamia) paa det videst ud-

viklede Stadium af Centralcellen, som jeg har set, i det ensfor-

mede, fint grynede Protoplasma nogle ejendommelige Legemer,
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som ikke hidtil ere iagllagne nogensleds, og som vel narmest

inaa opfattes som en Slags Aieuronkorn eller Krystallo-

ider (Tav. II, Tig. 20, 21). De ere tenformede, spidse i hver

Ende, men af temmelig forskjellig Størrelse; de ligge i alle Ret-

ninger og Stillinger i Protoplasmaet, særlig talrige vistnok ud

mod Periferien; de stemme i alle Henseender nøje med del

omgivende Protoplasma, lade sig lige saa lidt som dette opløse

eller bringe til Svulmning af Kali, Saltsyre, Eddikesyre, Salpe-

tersyre; de farves paa samme Maade som Protoplasmaet af

Jod, Aniliii-Fuchsin, Salpetersyre og Kali, Osmiumsyre, Det

sidste gjør hele Massen brunlig og antyder, at de mange Smaa-

korn i Protoplasmaet (se II, 20, 21) rimeligvis ere Oliedraaber.

Det viste sig endelig, at de ere bøjelige, idet de lode sig

krumme helt sammen ved Forskydning af Protoplasmaet, der

omgav dem,

Hos Ceratozamia dannes der lige under Halsen én Kanal-

celle (II, 16 ved k), omtrent naar Protoplasmaet er blevet ganske

vakuolefrit (de to andre Slægter har jeg endnu ikke kunnet

følge saa vidt, at dette vilde kunne iagttages); den skyder sig,

naar Halscelleme svulmende hæve sig i Vejret, spidst op mellem

dem (II, 17— 19, 21). Først er den kun ved en utydelig

Grænselinie skilt fra den nu dannede Ægcelle (Fig, 16) og lader

sig ikke rive løs fra denne; senere sker dette let (II, 19); jeg har

oftere fundet Tilfælde, hvor det paa Spiritus-Materiale var sket

af sig selv, og ved Vexel med Reagenser har jeg kunnet faa

den til at trække sig tilbage fra Ægcellen eller svulmende nærme

sig den igjen.

Mere end 1 Kanalcelle har jeg ikke fundet.

Archegonievæggen har hos Zainia og Ceratozamia (hos

Cycas rimeligvis ogsaa) en egen Beskaffenhed; den bliver stærkt

fortykket, faar lave kopformede Porer (II, 15, ?«), der svare til

lignende i Nabocellerne, saa at den i Tværsnit har et eget

perlesnoragtigt Udseende; kun oppe i Spidsen under Halscellerne.

hvor Stovrørene vel skulle bryde igjennem, er den tyndere
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(II, 17); den løsrives let fra del omgivende Cellevæv og ligger

f. Ex. ofte som en løs Hinde inde i det ældre lomme Archego-

nium, eller den hæves i Vejret af Kimen (se nedenfor) (IV, Fig.

1 ved m); den har ogsaa en egen, stærk, kollenkymalisk Lys-

brydning og farves gul ved Chlorzinkjod, medens de omgivende

Cellers Vægge blive smukt violette (jvfr. hermed Gottsche,

11, S. 400).

Frøhvidens senere Stadier. Frøhvidegruben.

Omtrent i August finder der hos vor Haves Ceratozamier

betydelige og i alle Dele gjennemgribende Omdannelser Sted;

Frøskallens forskjellige Lag føres rask videre i deres Udvikling,

og navnhg bliver Stenlaget fra at være let al gjennemskære

pludselig benhaardt, Kanalcellen udsondres af Centralcellen, og

Frøhvidecellerne fyldes med Stivelse; medens Frøhviden før

dette Tidspunkt var gelatinøs, gjennemskinnende og rig paa

Druesukker, bliver den nu fast, melet, hvid og uigjennemsigtig.

Dens Væ.gge vedblive at være yderst tynde og ordnede paa

samme Maade som tidligere; i Cellerne blive kun faa Proto-

plasma-Rester tilbage. Hovedmassen af Indholdet er Stivelse;

herfra danne en Undtagelse kun det eller de 2—4 op til Arche-

gonierne stødende Cellelag (II, Fig. 9 og n, Fig. 15), og del i Peri-

ferien af hele Frøhvidemassen liggende smaacellede Lag, hvis

Celler ingen Stivelse føre, men kun Proteinsubstanser og Olie (?)

(n, Tav. III, Fig. 30). Til hint Archegonierne omsluttende Lag,

der allerede tidligt udmærker sig ved sin Protoplasmarigdom og

sine mindre Celler, haves Homologa hos Conifererne og højere

Kryptogamer med indsænkede Archegonier.

Endelig opstaar paa det nævnte Tidspunkt en Fordybning i

Frøhvidens øvre Ende, som ogsaa, skjønt ikke saa mægtig,

kjendes hos Coniferer, og som jeg vil kalde Frøhvidegruben.

I Bunden af denne ligge Archegonierne. Disses Tal er for-

skjelligt; mindst fandt jeg det hos Zamia (1, 2), størst hos

Ctjcas (5, 6) (hos Cycas Thouarsii fandt Braun Tallet varie-
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rende mellem 2— !) (14, S. 115); hos Ceratozamia er 3 det

hyppigste Tal. lallet kan være forskjelligt paa de lo Æg af

samme Ceratozamia-VY\y^W)\di{\''& (Andre Data se Al. Braun's Poly-

embryonie and lieimung von Coelebogyne S. 2U9 og li, S. 115,

fremdeles Gottsche, II, S. 399, Miquel paa forskjellige

Steder o. s. v.). Ordningen af Archegonierne er ikke bestemt

ved noget Forhold I. Ex. til yEggets Kanter; hos Cycas fandt

jeg dem dog ofte i en uregelmæssig Hække i den Linie, der

forbinder Æggets to Kanter; hos Ceratozamia i en Kreds, der

var mere eller mindre regelmæssig (11, 13); var der 3, svarede

de dog i Stilling til Æggets Kanler (II, 14),

Archegonierne ere overalt adskilte ved flere Lag af Celler

(3— 6 i Almindelighed), hvori de slemme med Taxus, Ginkgo,

Pinus o. a. (II, 9).

I det de Frøhvideceller, der i Frøhvidens Periferi omgive

det af Archegonierne indtagne Areal, hæve sig i Vejret ved for-

nyede Delinger (x paa Fig. 19, Tav. II), kommer hele delte

Areal altsaa til at ligge i Bunden af en eneste stor Grube paa

samme .Maade som de tælsluttede Archegonier hos Cupressine-

erne (II, 10, 19; III, 26; IV, I); denne Grubes Omkreds retter sig

altsaa efter den .Maade, hvorpaa Archegonierne ere grupperede,

og den bliver f. Ex. budt 3-kanlet eller 4— 5-kantet hos Cera-

tozamia^ naar Archegonierne ligge paa en hertil svarende .Maade

(11, 13, 14).

Paa Længdesnit sees Cellerne omkring Gruben ordnede i

radiale Rækker, der bøje sig lidt hen mod Gruben (II, 19).

Hos Ceratozamia bliver den tilsidsl ofte meget dyb, med

Form af en Kegle, idel Mundingen af den bliver betydelig

mindre end Bunden, saa at Væggene skraane fra Mundingen nedad

(IV, 1). Hos Zamia er Gruben mere omvendt-kegleformig eller

tragtformig, med bredere Munding end Bund (III, 26). Hos Cijcas

har jeg ikke selv kunnet se den uden i dens allerførste Begyn-

delse, men den er tydelig afbildet f. Ex. hos Richard 1, PI.

26, c?, e, og han omtaler den S. 108 som «une petite depression
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circulairei (se ogsaa Botanical Magazine, t. 2827, fig. 4, 5). Jeg

har af alle videre udviklede Cycadé-Æg kun fundet 1 , som

ingen Frøhvidegrube havde, men det havde heller inden Ar-

chegonier; Dannelsen af det ene synes allsaa at følge med

Dannelsen af det andet. Jeg maa antage, at Befrugtningen først

foregaar efter Frøhvidegrubens Dannelse ; hvis det er saa-

ledes, maa Støvrørene altsaa, efter al være trængte gjennem

Kjærnespidsens Væv, frit voxe videre gjennem den tomme En-

dospermgrube og opfanges af de svulmende Halsceller, der sees

rage op over dennes Bund.

K i m d a n n e 1 s e n

.

Dens allerførste Stadier ere mig desværre endnu ubekjendle;

det sidste Udviklingsfænomen, som jeg har iagttaget i Archego-

niernes Ægcelle, er nemlig Dannelsen af de tenformede Protein-

legemer; lige efter dette maa de Celledannelsesprocesser ind-

træde, som indlede Kimdanneisen.

Heller ikke Kimdannelsens øvrige Stadier ere mig saa fuld-

stændig bekjendte som ønskeligt.

Paa de yngste, som jeg har set, vare Kimtraadene allerede

udviklede og trængte dybt ned i Frøhviden, der opløses i Midt-

linien til neden for Midten (III, 26); denne Elule, der saaledes

dannes, begrænses oftest af et eget, brusket, mørkt Cellevævs-

parli, i hvilket der ingen Stivelse findes længer, og hele denne

Forandring kan sees foregaaet, uden at der er Kimtraad udviklet.

Mere end 1 Kimtraad fra hvert Archegonium har jeg aldrig

fundet (IV, 1); ofte komme alle Archegoniers Kimtraade til Ud-

vikling, men kun en naar at føre det videre til Kimdannelse,

de andre gaa snart til Grunde og ses som tyndere Traade

sammenfiltrede med hin tykkere. De kunne blive over 3

Cm. lange.

Kimlraaden har en øvre, udvidet, smaacellet Ende, med

hvilken den sidder fast i Archegoniets Bund, paa Siderne om-

sluttet en Smule af denne (IH, 24; IV, 1); men idel den trænger
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ned i Frohviden, møder den ofte her stor Modstand og faar

ikke IMads nok til sin Udvikling; man ser da dens øvre Ende

løftes i Vejret, ofte helt op til det nu tomme Archegoniums

øvre Ende, og i Regelen løsrives den ovenfor omtalte lykke,

porøse Archegonievæg og løftes med op (Tav. IV, 1 ved in).

Kimtraaden er forøvrigt dannet af langstrakte, tyndvæggede

Celler, ganske som hos Conifererne, med afstumpede Ender (III,

25); jeg har oftere hos Ceralozamia fundet ejendommelige, uregel-

mæssige, afrundede Konkretioner i dem, hvis Natur jeg ikke

kjender (lagte i Saltsyre svinde de ikke, hvorfor de neppe ere

oxalsur Kalk; dog finder der en livlig Gasudvikling Sted, og det

samme sker ved Chlorzinkjod , der tillige farver Væggene sort-

violette; de synes ofte at være hule, luftfyldte i det Indre).

Paa Spidsen af Kimtraaden sidder et meget smaacellel Væv,

der tillige er meget protoplasmarigt, derfor mørkere end den

indholdsfattige Kimtraad, og som ved begge disse Forhold er

temmelig skarpt afgrænset mod denne. Dette er Kimanlæget.

Det synes i hele sin Bygning at slemme nøje med Coniferernes

Kimanlæg, men forøvrigt ere de Oplysninger, som jeg kan give

om dets Ldviklingsmaade næsten ingen, — desværre, thi da

Cycadeerne aabenbart i det Hele staa paa et lavere Udviklings-

trin end Conifererne, er det tænkeligt, at den Voxemaade ved

kryptogamisk Topcelle, som kjendes hos disses Kim i deres

yngste Stadier, ogsaa og maaske meget tydeligt vil gjenfindes

her. Jeg afbilder (Tav. IV, Fig. 3, 4 og 2) to Overfladebilleder

af og et optisk Længdesnit gjennem Kimtraade for at vise Lig-

heden med Conifererne (nærmest er vist Taxus); jeg har ofte

iagttaget overfladiske Partier af Kimanlæget, der ligesom dannede

for sig afgrænsede Helheder med egen Spidsevæxt ved tvesidet-

kileformet Topcelle, og et saadant Parti sees midt i Fig. 3.

Fra Grunden af Kimanlæget sees smaa kegleformede Celle-

rækker udvikle sig frit tilbage (Fig. 3, 4).

I Januar ere Frøene af Ceratozamia modne; de løsne sig

let fra Frugtbladene, og det ydre som Kjødet paa en Stenfrugt
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udviklede Lag er briinligl, løst, velsmagende o. s. v. Men Kimen

befinder sig stadig paa det nu skildrede Standpunkt: en lille Klump

af isodiametriske, protoplasmarige Celler i Enden af Kimtraaden,

dybt nede i Frøhviden; og jeg tror ikke, at den kommer ud

over dette Stadium, før Frøet bringes under saadanne Forhold,

al Spiringen kan begynde, med andre Ord: vi have i Grunden

ingen »Frøplante« for os med en i Frøet indesluttet Kim, denne

dannes efter Frøets Modning og under Spiringen,

hvorved vi altsaa faa et nyt Moment frem, der minder om

Kryptogamerne, hvis Makrospore jo forst udvikler Forkim med

Archegonler under Spiringen ; Selaginella er den, der gaar videst

hen mod Fanerogamerne, da den allerede danner sin endogene

Forkim, medens .Makrosporen endnu er i sit Sporangium; det

næste lille Skridt fremad vilde være: Befrugtning, men uden eller

i alt Fald med rudimentær Kimdannelse, før Sporen forlader sit

Sporangium eller bliver bragt under Forhold, hvor den kan

spire, — og dette Skridt gjør Ceratozaraia. Jeg støtter dette

paa, at jeg endnu aldrig i de talrige modne Frø, som jeg har

undersøgt, har fundet Kimen udviklet, medens andre Fro af

den selv samme Høst have spiret og frembragt Kimplanter,

naar de saaedes; af Frø som modnedes i Januar 1875 under-

søgtes 20, som jeg havde henlagt, efter 2 Aars Forløb; i de

18 vare Kimtraade komne til Udvikling, i de 2 var der kun

Antydning af en Hulhed i Frøhviden; men af Kimanlægene paa

disse 18 Kimtraade havde ingen bragt det til Dannelsen af en

virkelig, færdig Kim; det højeste, der var naaet, var det i Tav. Hl,

Fig. 25 afbildede Stadium, i hvilket Kimtraadens Ende var svulmet

kølleformig op og dannede et relativ mægtigt Væv af lange,

cylindriske, tyndvæggede, indholdstomme Celler, medens selve

Kimaulæget var som skildret, meget ufuldkomment. Men af Frø

af samme Høst fremkom, da de saaedes, sunde og normale

Kimplanter, og saaledes er det oftere gaaet med Ceratozamia-

Frø, som ere avlede her i Haven. Jeg har hidtil ikke havt til-

strækkeligt Materiale til at følge Kimdannelsen i de udsaaede
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Fro; de Frø, som ere blevne optagne en kortere eller længere

Tid efter Udsæden, have ikke givet noget Resultat; ingen af

dem har mærkolig nok indeholdt unge Kim. For fuldstændig al

fjerne al Tvivl maa Kimdannelsen imidlertid ogsaa folges Skridt

for Skridt i de udsaaede Frø. Af et Frø, som saaedes Iste

Januar, var Kimen brudt frem allerede i Begyndelsen af Juli.

For andre Cycadeer gjælder det imidlertid ikke, at Kimen

først dannes under og som en Følge af Spiringen, thi

vi have jo forskjellige Billeder af Frø, der tydelig vise den

vel udviklede Kim inde i Frøhviden, bærende paa sin Rodspidse

den sammentrykte Kimtraad, f. Ex. Richards af Cycas circi-

nah's, Hookers af samme Art (i Botan. Magaz. 2827), Eichlers

af Zaiiiia Poeppigiana (i Flora Brasiliensis), Karstens af Zamia

vniricata (7, Taf. I, Fig. 13 og S. 19o), Miquels af Ence-

phalartos cycadifolius, Zamia pumila og Cycas media (lo. Tab.

I, Gg. y, vv, X og 1» o. s. v. og endnu talrigere Beskrivelser af

kimholdige Frø, f. Ex. hos Rob. Brown (21), Mirbel og

Spach (9, S. 2571, o. fl.

Det er aabenbart Tilfældet, at der hersker en vis Frihed i

Henseende til Kimdannelsen, ja jeg er overbevist om, at den

samme Art snart frembringer kimholdige, snart kimfrie Frø,

der dog alle ere spiredygtige, og at Kimdannelsen i et

Frø føres videre end i et andet, før Frøet bliver modent og

falder af. Saaledes har jeg i nogle af de modne, rod lige,

kjødede Frø, der vare sendte her til Haven af Hr. Apolheker

Sty rup fra Puerto-Cabello, af en Zamia, formodentlig Z. mxtricata

Willd., der har hjemme i de Egne, og som delvist ere opbe-

varede i Museet i Spiritus, fundet, at Kimanlæget endnu kun

•var en lille Celleklump paa Enden af Kimtraaden og med samme

Diameter som denne, medens den i andre af samme Blomst

var udviklet saa vidt, at alle Kimens Hoveddele, de to lige

store, endnu frie Kimblade, liimroden og Stængelen vare

dannede, men endnu overordentlig smaa (Tav. III, 27).

i andre Exemplarer af den samme Frøsending, som Hr.
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Gartner Friedrichsen har gjemt i Havens Frøsamling, allsaa

tørt, havde Kimen udviklet sig videre og laa fuldt uddannet, og

endelig have nogle af Frøene, som udsaaedes, bragt normale

Kimplanter. Jeg slutter heraf, at de i det Ydre aldeles modne

(o: røde, kjødfulde) Frø ere ankomne hertil uden eller med meget

lidt udviklet Kim, at denne senere har udviklet sig saa vel i de

saaede, som i de i Frøsamlingen gjemte. (Jeg havde endnu ikke

faaet begyndt paa disse Undersøgelser, da Frøsendingen ankom).

Ogsaa Al. Braun siger om Frø af Cijcas Thouarsii^ som

han i meget stort Antal fik fra Comorerne: «Die Ausbildung

des Keimlings zeigt in vollig reifen Samen die verschiedensten

Grade der Entvvicklung« (14, S. 115, hvor en nærmere Beskri-

velse findes).

Om en anden Cycas-Art, som indsamledes paa Nikobarerne

af Botanikeren Kamp hø vener og bestemtes som C. sphærica

maa sikkerlig noget lignende gjælde som for Zamicien. Et af

dens Frø, der opbevares i vort iMuseum, er afbildet Tav. HI,

Fig. 14; de synes omtrent at være modne i det Ydre, idet

Stenen er haard og det ydre Kjød gulligt; men Frøhviden er

først lige paa Overgangen fra den gelatinøse til den stivelse-

holdige og melede Tilstand, og Archegonierne ere endnu kun

fyldte med lidt, vakuolerigt Protoplasma. I Landbohøjskolens

Have findes et Exemplar af denne Cycas , der er opvoxet af

Frø, som Kamphøvener sendte i Juli 1846 og som saaedes 15.

Decbr. 1846. To andre Exemplarer i vort og i Lunds Univer-

sitets Haver ere opvoxede af Frø, som Ur. Philippi sendte fra

Nikobarerne Maj 1846. Det Spørgsmaal, hvorpaa det her kommer

an, er, om de nævnte Exemplarer ere opvoxede af Frø, der ere

Sødskende til dem, der gjemmes i Museet i Spiritus o: samlede

paa samme Tid og af den samme Plante, og dette mener Prof.

Didrichsen, der var med Botanikeren Kamphøvener, at

turde besvare bekræftende. I saa Fald maa jeg heraf drage en

lignende Slutning som om Hr. Apotheker Styrups Zamia,

nemlig, at Frøene vare paa det Stadium, hvorpaa Spiritusexem-
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piarerne ere, da de indsamledes, og at Kimen forsi har dannet

sig senere, maaske forst, da de saaedes her i Maven,

Maaske forholder det sig med Trø af andre Cycadeer, der

omtales af Forfatterne som golde, paa samme .Maade som med

vore Ceralozamiers, at de, om de vare blevne saaede, dog vilde

have givet Kimplante. Al. Braun omtaler saaledes, al af flere

Hnndrede Frø af Cycas Thouarsii I\ob. Br., som han fik fra en

af Comorerne, vare omtrent 70 pCt. ntaub«; de indeholdt en

vel udviklet Frøhvide, men ingen Kim; og om de helt udviklede

Frø udtaler han sig som anført (S. 110). Ligeledes taler Mi-

quel (17, S. 79, og 19, S. 375) om golde Frø med vel udviklet

Frøhvide, men det bør forøvrigt ikke glemmes, at Rob. Brown

allerede for mange Tider siden kom paa det Bene med, at

Frøet kan naa normal Størrelse med fast Aibumen og helt ud-

viklede Corpuscula, uden at det har været muligt, at en Be-

støvning har kunnet finde Sted , fordi vedkommende Arts Han-

plante ikke fandtes i Europa. (Se ogsaa Gottsche, 11, S.

511). Denne selvstændige Udvikling af Frohviden o. s. v. er os

jo nu let forstaaelig, efter at dens tiomologi med Kryptogam-

Forkimen er bleven en Kjendsgjerning.

Det bør ogsaa omtales, at jeg har set Frøhviden af Cera-

tozamia og Oycas svulme meget betydelig (om jeg ikke fejler

endog blive grøn) og afkaste Skallen, uden at Kim var dannet

— en lige saa let forstaaelig selvstændig Væxt af Frøhviden.

Et andet Spørgsmaal er det derimod, om Frøene kunne

drive del til Udviklingen af Kim, blive spiredygtige uden Be-

frugtning , altsaa — om Parthenogenese her forekommer.

Liebmann (22, S. 505) angiver, at et Exemplar af Zamia

furfuracea i Vinteren 1846— 47 her i vor Have udviklede modne

Frø, uden at der kunde være Tale om nogen stedfunden Be-

frugtning; flere af disse Frø bleve saaede, og Kimplanter

dannedes af dem. Sagens Rigtighed støttes ved, at Gartner

Weilbachs Navn af Liebmann nævnes i Forbindelse med

denne Sag, men betvivles af Gartner Friedrichsen, der da
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ogsaa var ansat ved Haven. (Se ogsaa Botan. Tidsskr,, 2. R.,

Bd. 4, S. 223).

Det modne Frøs Form og Bygning

er tildels kjendt, men trænger dog til forskjellige Oplysninger

med Rettelser af det tidligere anførte.

Cycas. Frøet har i Almindelighed 2 Kanter, jeg har meget

sjeldent fundet 3, endnu sjeldnere 4*). — Ceratozamia. Frøet er

typisk 3-kantet og stillet saaledes paa Frugtbladet, at den ene

af Kanterne vender indad mod dettes Stilk; men Kanterne

kunne stærkt afstumpes, saa at de faa brede, flade Rygge,

navnlig er det Tilfældet med den mod Stilken vendende Kant,

og man kan saaledes næsten faa 6-kantede Frø. Selv i Frø-

hvidens Form udtaler det 3-kantede sig. Zamias Frø stemme

med Ceratozamias. (Se ogsaa Karsten, 7, S. 195). Naar vi

have en trekantet Endospermgrube, svarer den i Beliggenhed

i Regelen til Frøets Kanter.

Naar der hos nogle Forfattere kun adskilles 2 Strata i Frø-

skallen, er delte ikke rigtigt (se f. Ex. Miquel, 19, S. 367), thi

der er 3, saaledes som ogsaa angives af andre. Bygningen er

væsentlig den samme hos alle 3 Slægter (se Tav. II, 22, 23,

24; III, 1—3, 6—15 af Cycas).

A. Yderlaget, Sarcotesla hos Brongniart (a, i II, 22—23

og III, 14), er et kjødet, parenkymatisk Væv, som gjennem-

løbes af talrige, forgrenede Gummigange**) og af garvesyre-

holdige Celler. Hos Q/c«5-Arterne er Overhuden dannet af

primatiske, radiært strakte Celler, hvis Ydervægge og tildels

Sidevægge ere stærkt fortykkede, næsten koUenkymatisk hvidlige

*) Angivelser af Variationer i Frøets Form hos Cycadeer og Coniferer findes

tios Brongniart (3, S. 244i og Al. Braun (12—14).

'*) Gummigangene hos Cycadeerne ere Intercellular-Gange, der vist

danne et overordentligt udstrakt og forgrenet, sammenhængende System;

fra en i Spiritus lagt, overskaaren Ceratozamia-Stamme skodes over-

ordentlig lange, traadflne Gummistrænge ud i Spiritus'en.
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og kiilikulariserede (III, 13, 15); hen imod Mikropyle blive de

lavere og mere uregelmæssige; hos C. circinalis har jeg fundet

enkelle tangenliale Overhudsdelinger; hos Cycas retoluia bærer

Overhuden ejendommelige lo-grenede Haar med en Hasalcelle

indeklemt mellem de andre Overhudceller og med meget tykke

Vægge (III, 15). Ilos Ceratozamia er der Haar (se II, 2—4)

med 1 eller 2 korte Basalceller og en lang ovre Celle.

I Yderlaget findes Karstrænge. Cycas circinalis har kun 2,

en i hver Kant (III, 9— I2i; C. revoluta derimod 2 i hver Kant

(i et 3-kantet Frø var der 5 Strænge nemlig: 2 — 2 — 1). I

Frøene af Zamia muricata og andre Arter er der 6 Strænge

efter Karsten (7, S. 195), Gris (8, S. 12), Slrasburger (6,

S. 248), Al. Braun og Magnus (13, S. 357); jeg fandt hos

Z. furfuracea 8 (ordnede tildels 2 og 2) der i den nedre Del

af Frøet smæltede sammen til færre. Efter Van Tieghem har

Zamia og Macrozamia 6 (4, S. 271), men Dioon 12. Hos

Ceratozamia fandt jeg 10—11 Strænge fordelte i dette Lag

(II, Fig. 23).

B. Stenlaget, Endotesta hos Brongniart, «la couche in-

terne« hos Miquel (19, S. 367), b paa Tav. 11, Fig. 22, 23 og 111,

14, er skarpt afgrænset mod Yderlaget. I det unge Frø viser det

sig som et klart Væv af smaa, endnu tyndvæggede Celler uden

Intercellular-Rum, eller kun med meget faa; senere blive Celle-

væggene fortykkede, lagdelte, porøse (ofte grenede Porekanaler), og

Laget bliver benhaardt, skjønt ikke tykt; ved Mikropyle er det gjen-

nembrudt og i Regelen tyndere for Spiringens Skyld (II, 22;

III, 14). Det er sikkert allerede benhaardt, naar Befrugtningen

foregaar, saaledes som Tilfældet er med Ginkgo (se Slras-

burger, 6, S. 291). I dette Lag er der ingen Karstrænge,

kun gjennembrydes det i Frøets nederste Ende af de fra Frugt-

bladet kommende, som derpaa fordele sig i Yder- og Inder-

laget. Dets Celler udpræges hos Cycasarterne (jeg har under-

søgt C. Cairnsiana foruden de 3 allerede nævnte) forskjelligt,

idet de i dets ydre Del strækkes i lodret Retning "og blive

Overs, over d. K. D. Vidensk. Selik. Forh. 1877. 8
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nogle l'aa Gange længere end vide, medens de i den indre Del

strækkes paa lignende INIaade i vandret (tangential) Retning;

Cellerne i disse to Lag, der ere temmelig skarpt afsatte mod

hinanden, krydses altsaa under rette Vinkler. Hos Ceratozamia

og Zamia er der vel nogen Forskjel paa Cellerne i den ydre

og den indre Del af Stenlaget, men ikke nogen saa betydelig;

i den ydre ere de næsten isodiametriske, i den indre strakte

i lodret Retning, men de ydre gaa jævnt over i disse (Om

Macrozaviia se Heinzel : De Macrozamia Preissii, 1844, p. 36.

Miquel har i sin Monografi (15, S. 12) ikke opfattet dette Lag

rigtig, idet han betegner del som førende Karslrænge, om jeg

ellers forstaar ham rigtigt).

C. Inderlaget (c i 11, 22, 23 og III, 14) findes vel omtalt og

afbildet af forskjellige Forfattere, men ikke alle synes at ville

opfatte det som el eget Lag i Integumenlet, snarest som en

Del af den med Inlegumentet sammenvoxede Kjærne. Sagen

kan jo ogsaa være Tvivl og Meningsforskjel underkastet — hvor

skal nemlig Grænsen sættes mellem Inlegumentet (Truglknuden

hos nogle) og Kjærnen? Hos Richard (i, p. 179— 80) angives

Inderlaget bestemt at hure til «le calice» — for en Del, thi en

anden Del af det er "le péricarpe propremenl diti>; Karsten

synes slet ikke at kjende det hos Zamia (7, S. 19o). [Se

forøvrigt ogsaa Miquel (19, p. 367; 16, p. 195; 15, p. 9 og

Fig. 36), Gris (8, p. 12), Heinzel (I. c. p. 36) o. a.].

Til Inderlaget, der f. Ex. hos Ceratozamia i del modne Frø

let skilles fra Stenen og Frøhviden som en papirslynd Hinde,

maa nu i alt Fald 2 morfologisk forskjellige Lag komme til at

høre; for del første del Parenkym. der ligger i Integumentets

frie Del inden for Stenlaget (c^ i Fig. 14, Tav. Hl), og som kan

følges i den nedre Del af Ægget lige ned til dels Grund,

Inden for dette Lag følger, neden for lijærnespidsen, en

Flade, i hvilken der hos alle Cycadeer findes el Næt af talrige,

indbyrdes anaslomoserende Ivarslrænge. (Cfr. Miquel, 19, S.

369; Gottsche 11, S. 384 o. a., saml min Tav. III, Fig. 14
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/y, ug II, 24). Disse udgaa Ira lUisis af Ægget og forløbe i den

Del al (li't, som iikui vilde træire paa , naar man lænker sig

Kjærnespidsens Overtlade fortsat længere ned; de ende nøjagtigt,

lige hvor Integumenlels frie Del og Kjærnespidsen begynde (ved

Krydset i III, 14). Inden lor disse Karstrænge findes endelig et

nyt Parti Parenkym , der umiddelbart omgiver Trøhviden og

strækker sig op om Kjærnespidsen (c", Fig. 14, Tav. III). Hvis

man vil antage en Sammenvoxning af Integumentet med den

nedre Del af Ægkjærnen (eller Sporangiet), maa dette Parenkym

nærmest regnes til den sidste, og Karstrængene komme til at

ligge lige midt i Sammenvoxningsfladen.

Hele delte til Integumentet og til Nucleus hørende ensartede

Parenkym med Karstrængparliet tørrer hos Ceratozamia ind og

presses sammen til en tynd, brun Hinde, der let løsnes saavel fra

Stenlaget som fra Kjærnen af Frøet, og i hvilket de anastomoserende

Karstrænge danne et brunligt Næt, der pludselig hører op om-

trent ^ neden for Spidsen, nemlig hvor Kjærnespidsen begynder

(II, 24). (Læs forøvrigt Brongniart, 2, Ann. d. se, p. 240).

Denne Hinde viser sig altsaa i sin øvre Del dannet af 2 helt

adskille Lag (c' og c", Tav. III, 14), nemlig af Integumentets indre

Lag og den derfra adskilte, til et tyndt Parti indskrumpede

Kjærnespidse med Pollenkamret o. s. v. (hos ældre Autores kaldt

scutellum eller vitellus).

Tallet af Karstrænge i dette Iredie Lag er forskjelligt, men altid

stort (hos Ceratozamia indtil c. 50; II, 23); hos Zamia færre, om-

trent 20—30). Mellem det uden for og det inden for Karslræng-

kredsen liggende Parenkym er der ingen eller yderst ringe

Forskjel; det indeholder ingen eller kun faa Gummigange, men

mange garvesyreholdige Celler. Hos Cycas er den Del af dette

Lag, som ligger under Kimsækken, meget mægtigt (Tav. III,

Fig. 14 ved c, se ogsaa Hookers Fig. af C. circinalis^ Bol. Mag.

t. 2827 og lUchards, I, Tab. 26, Fig. c, o. a. samt .Miquel,

19, S. 370). Det danner her vist et Slags Perisperm og

skrumper ikke ind til nogen tynd Hinde som hos Ceratozamia
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(Og efter Miqiiel hos Macrozamia, Dioon, Encephalartos og

mange Zamia-Xxi&v).

Om Karstrængforgreningen i Ægget maa jeg endnu

tilføje følgende: saa vel de i Yderlaget som de i Inderlaget

værende Strænge have et fælles Udspring. De samles i Basis

af Ægget i nogle faa, og disse kunne atter følges til et fælles

Udspring fra en eneste af Frugtbladets, til Siden udbøjende

Ribber. Van Tieghem (4, S. 270, PI. 13) har meddelt nogle

Bidrag til Cycadeblomstens Anatomi. Mine Undersøgelser be-

kræfte i alt væsentligt hans med Hensyn til Forløbet og For-

greningen af Karstrængene i Frugtbladene af Cycas circmalis,

Zamia furfuracea og Ceratozamia (Tav. III, Fig. 6— 12).

Af de dichotomisk forgrenede Ribber, som gjennemløbe

Bladet, afgives Sidegrene til yEggene ; disse tregrene sig i

Regelen hos Cycas (III, 6

—

12); den midterste Stræng opløser

sig i Chalaza-Regionen i en Mængde, som under gjentagne

Delinger danne den i Inderlaget omtalte Krans; de yderste for-

syne Yderlaget, men afgive ogsaa Slrænge til Inderlaget.

Hos Zamia og Ceratozainia opløser den til Ægget gaaende

Stræng sig strax i flere kransstillede uden Midtstræng; lidt

oven for Æggets Basis bøjer et Antal udad og forsyner Yderlaget

uden nogensinde al danne Anastomoser, medens Resten under

talrige Delinger og Anastomoser forsyner Inderlaget. Saaledes

fandt jeg hos et Frø af Zamia furfuracea i Æggets Basis 3

Strænge; lidt højere oppe havde de delt sig i 6, af hvilke 4

gik omtrent vandret ud til Yderlaget, hvor de delte sig, saa at

6 opstod; i et Æg af Ceratozamia fandt jeg i Basis 9 eller 10

Strænge, der ved Deling afgave et lige saa stort Antal til Yder-

laget. Overensstemmende hermed ere Strasburgers Frem-

stillinger af Zamia Fischeri (6, S. 248—49).

Den udviklede Kims Bygning.

Karakteristisk for Cycadeerne er, som Al. Braun vist først

har udtalt for et Par Aar siden (13, S. 315), en mærkelig
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Man^rel paa Taslhed i Kimens Hygnin^, li\orlil vi, som

jeg oven tor visle, ogsaa kunne føje en Mangel paa Fasthed i

Dannelsen af Kimen overhovedet i det modne Frø; man mærker,

at man er paa det laveste Trin blandt de Planter, som over-

hovedet frembringe Frø. Nogle Bidrag til Belysning af dette

for Kimens Vedkommende er jeg ogsaa i Stand til at give,

Cycas. Jeg har kun kunnet undersøge 1 Frø af Cycas

Cairnsiana (spirende i bolan. Have). Kimbladene vare 2 i

Tallet; deres Tværsnit ere afbildede Tav. Hl, Fig. 16, 17. Det

l'remgaar heraf, at der er et lige Antal (8) Karstrænge i hvert

Blad, og at de to ved Basis helt frie Kimblade ere sammen

voxede saa fuldstændig i den i Frøet indesluttede Del , at del

ikke en Gang er muligt at paavise Sammenvoxningsfladen (Fig.

16) før lige ude mod Spidsen (Fig. 17). De vare lige store.

(Kimen af Cycas circinalis , efter Al. Braun snarest af C.

Thouarsii, se Richard 1, S. 181, IM. 26, Fig. E—H, og

Hooker Botan. Magaz. 2827; se fremdeles Rob. Brown

Verm. Schriften, Hl, S. 202; Al. Braun, 14, S. 1 lo— 116 o. a.].

Den af Apotheker Styr up fra Puerto-cabello sendte Zamia

{muricata Willd?). Paa de spirende Exemplaier fandtes der to

Kimblade, som i nogle Frø vare ganske frie, i andre i næsten

hele deres Udstrækning sammenvoxne. Et Tværsnit er afbildet

Tav. HI, Fig. 28; foruden Gummigangene er de garvesyre-

holdige Cellers Beliggenhed antydet paa denne Figur. Kim-

bladene vare tildels meget uregelmæssig foldede, hvorfor nogle

Tværsnit viste sig forsynede med dybe, uregelmæssige Furer. De

havde et lige eller ulige Antal Karstrænge (3— 4— 5— 6). (Sam-

menlign hermed Richard, 1, Tab. 28 og S. 181; iMiquel,

15, PI. n, Fig. 3, S. 16; Karsten, 7, Tab. I, Fig. 13 og S.

195 og 209, om Zamia muricata, hvis Kimblade ere enten lige

lange og foroven sammenvoxede eller ulige lange men frie

(se min Fig. 27, Tav. III). Den af Zamia Poeppigiana i Fl.

Bras. afbildede Kim synes at have lige store og helt sammen-

voxne Kimblade.
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Ceratozamia. Jeg har undersøgt et ikke ringe Antal af

Kimplanter og har aldrig fundet mere end 1 Kimblad*), der

næsten altid har el lige Tal af Karslrænge: 3 -f- 3, 4 4-4, b-\-h.

(Tværsnit af Kimblade se Tav. IV Fig. 9, II, 12); jeg har fundet

ét Tilfælde, hvor Kimbladet havde i Alt kun 5 Strænge IIV, 9).

Kimbladet har en helt omfattende, skedeformig udvidet Basis;

den i Frøet indesluttede Del naar gjennem omtrent -/s af Frø-

hviden (Tav. IV, Fig. 20), og er et nogenlunde ens tykt l^egeme,

hvis Form i Tværsnit sees af de anførte Figurer. Dybe Furer

findes paa Overfladen hidrørende fra de sammenlagte Bladrande;

mod Spidsen forsvinde de.

Saavel hos Cycas som hos Zaraia og Ceratozamia er Kim-

bladet rigt paa Stivelse ligesom Frøhviden; der findes talrige

(jummigange, som i Begelen ligge ret regelmæssig og alternere

med Karslrængene (se Fig. 9, 11, 13, Tav. IV, o. a.) og mange

garvesyreholdige, lange Celler**). Kun det yderste Lag, Over-

hudens Celler have en afvigende Beskaffenhed; de indeholde

aldrig Stivelse, men Proteinstoffer, som hos mange andre Frø

f. Ex. Græssernes Frøhvide (III, Fig. 31). Hos Ceratozamia finder

Korkdannelse Sled paa Kimbladels under Spiringen frie

Del, i Laget under Epidermis; efter hvad jeg har bemærket paa

en undersøgt, 2 Aar gammel Kimplanle, hvis Kimblad endnu

ragede ind i den tomme Frøskal, brun og indskrumpet, kan der

ogsaa finde Korkdannelse Sted paa denne indesluttede Del under

el senere Stadium.

Endnu fortjener det al anføres, at Macrozamia spiralis i

') Van Ti eg h em har blandt 4 Kimplanter fundet 3 med 1 og I med 2

meget ulige store Kimblade; se 5, S. 577.

**) Faa Steder har jeg truffet Garvesyre saa rigelig og almindelig udbredt

som hos Cycadeerne; den findes her paa Steder, hvor den ellers er

sjelden f. Ex. i Frøhviden, i Kimen, i Kimlraaden, i Haarene paa Æggene,

i RodhæUen o. s. v. foruden i Stængelen og alle Blade. Den er ofte

indesluttet i meget lange rorformede Celler, der ovenikjøbet kunne ligge

i Rækker; ofte er deres Indhold stærkt grynet, men reagerer dog aldeles

af Garvesvre.
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Tølge S c h adl I (Der l?aum, 18G0, S. 53, Kij,'. 18) liar el Kiin-

l)lail (af sine to), der er lulslyrel med i det mindste 7 Smaa-

blade paa liver vSide, men alligevel ved Spiringen bliver liggende

i l'røet — el hos alle andre lilomsterplanler ukjendl Forhold;

og at Van Ticghem hos Zaviia spiralis, der efter Al. Braun

(13, S. 317) er identisk med Macrozomia spiralis ^ fandt baade

1 , 2 og 3 Kimblade (5, S. 576). Encephalartos (?) har efter

iMiqnel (18, S. 565) 2 Kimblade.

Hos Naalelræerne træffes yderst sjeldent Sammensmeltning

af Kimbladene, og her er det atter Ginkgo, der nærmer sig

Cycadeerne (se Strasburger, 6, S. 320); Strasb urger an-

fører ligeledes om den, at "was noch besonders an die Cycadeen

erinnert, die åussersten Spitzen der Cotyledonen angeschwollen

sind und schwache Einschnitte zeigen, ganz wie es Schachl

fiir Zamia spiralis abbildet».

Kimknoppen tæller flere Bladanlæg, hvilket er bekjendt.

Stængelspidsens Bygning har jeg undersøgt saa vel

paa ganske unge Kimplanter som paa ældre Stammer. Jeg har

begge Steder fundet den overensstemmende med den af Strås-

burger givne Fremstilling og Afbildning (6, Taf. 25, Fig.

35— 36). Der er ingen kryptogamisk Topcelle, men heller

ingen regelmæssig Ordning som hos de højere Blomsterplanter

med et skarpt begrænset Dermatogen , l'eriblem og Pierom.

Der er som paa Strasburgers Fi^ur 36 Antydning af Ordning

i radierende Rækker, men de ere i alt Fald korte og tabe sig

hurtig, ere kun indskrænkede til den allerøverste Stængelspids.

Stængelspidsen er lavere eller højere kuppelformet (III, 18;

IV, 14) og ligger lidt nedsænket mellem de omgivende Blade,

hvad Mel ten i us, Ho fm eister og Strasburger ogsaa angive.

K imstængelen er ubelydehg. Kimroden ligeledes, men

denne strækker sig betydelig under Spiringen (IV, 20).

Spiringen.

Hos Ceratozamia og rimeligvis ogsaa hos Zamia og Cycas
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uddannes Kimen altsaa, for de sidsies Vedkommende i alt Fald

vist undertiden, først under Spiringen. Bemærkes kan det, at

blandt de mange andreEjendommeligheder hos denne Tamilie findes

ogsaa denne, at Frøene hos Macrozamia og Encephalartos efter

Miquel (16, S. 193) spire, i det Kimroden trænger frem, medens

de endnu sidde paa Frugtbladet.

Gjennem Mikropyle-Enden, hvor Stenen normalt er tyndest

og tillige gjennemboret, bryder Kimroden sig først en Vej, idet

Skallen ofte tillige sprænges i to Dele. Den forlænger sig derefter

stærkt nedad (IV, 20) og forgrener sig, uden at jeg hos nogen

af de her omtalte Slægters Kimplanler har set de ejendomnoe-

lige, gaflelgrenede, opadvoxende Siderødder opstaa, som ere

iagttagne andensteds allerede paa den unge Kimplante (se Mi-

quel, 18, Tab. 6, Encephalartos
\

paa ældre Planters Rødder

har jeg derimod set dem). Saa skydes ogsaa Cauliculus uden

for Frøet, og Kimknoppen udfolder sig, medens Kimbladet som

hos Araucaria sect, Colymbea og hos Oinkgo (se Stras-

burger, 6, S. 320) forbliver i Frøet. Meget tidligt sees de

Kimbladet omgivende Celler frøhvideløse, udtømte, sammen-

faldende (111, 31); eflerhaanden udtømmes Resien.

Hovedroden er hos Ceralozamia i Regelen 4-arch, sjeldnere

3-arch. Midten indtages af et Væv af noget langstrakte, snævre,

tyndvæggede Celler. 1 dets Periferi falde 3— 4 Grupper af

Vedkar tydelig i Øjnene ved deres Vægges Tykkelse og Lys-

brydning; de inderste Kar ere størst. Bastpartierne, som vexie

med disse Vedpartier, blive derimod vanskeligere synlige, da

deres Celler, hverken ved Vidde eller Vægtykkelse ere at skjelne

fra de tilstødende; en Skede har jeg ikke fundet tydelig ud-

præget. Uden for Karstrængkredsen Ondes en af langstrakte

Parenkymceller dannet Bark med videre Cellelumina, dog ad-

skiller van Tieghem herfra et Perikambium paa flere Cellelags

Tykkelse (5, S. 675); Cellekjærnerne fandtes ofte tenformede og

endende spidst. I Periferien dannes endelig et Korklag, saa

vidt sees kunde paa de til Disposition staaende Stadier slrax inden for
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en ikke regelmæssig begrænset Overhud. De yderste Celler i

Korklaget have hvidgule Vægge og synes heil indholdsløse; de

indre have brunlige Vægge, et brunligt Indhold op til Væggene

og Cellekjærner, I karakteristisk Udseende slutte disse si{^ til

de paaftilgende Harkceller.

Hovedroden ligner i Bygningen af sine yngste Væv Coni-

fererne, saaledes som alt er bekjendt.

Siderødderne opstaa ud for Vedpartierne.

Maaden hvorpaa Kodens Karstrænge foroven forgrene sig,

idet de gaa over i den korle hypokotyle Stængel og gjennem-

løbe den for al begive sig ud i Bladene, har jeg ikke villet

nærmere efterspore.

I Henseende til Bladfølgen efter Kimbladene hersker der

aabenbart ogsaa ikke ubetydelige Forskjelligheder. Hos en ung

Ceratozamia fulgte der f. Ex. et Løvblad sirax efter Kimbladet,

staaende lige over for det; delte Løvblad havde lo Smaablade.

Efter delte fulgte med omtrent 90° Divergens et Skælblad (b)

saa med slørre Divergens omtrent f et Løvblad (c), saa et

Skælblad (d), 3 (eller flere?) Løvblade (e— g) o. s. v. (Afbildet

Tav. IV, Fig. 8). I'aa en anden I'lante fulgte ligeledes el Løv-

blad efter Kimbladet med \ Divergens, men derefter et Skælblad

med c. I, saa et Løvblad o. s. v. i andre Tilfælde fandt jeg

Kimblad, Skælblad o. s. v., hvormed stemmer Van Tieghems

Angivelse (5, 570 og 579): Kimblad, i eller 2 Nedreblade, Løv-

blad med 2 Smaablade. De første Løvblade hos Ceratozamia

have 2, sjeldenl 4 Smaablade.

Hos Zamia sp. fra Puertocabello fandtes to Lovblade at

følge lige efter de lo Kimblade, omtrent alternerende med dem,

og saaledes, al del ældste vendte bort fra Frøet. [Karstens

Figur af Kimplanlen Zamia muricata (7, Tab. H, l'ig. 1) er

næppe riglig i del Punkt , at Isle Løvblad, saa vidt sees kan,

vender indad mod Frøet]. Hint første Løvblad havde 3 Par

Smaablade; efter Ti ars ten (7, S. 196) har Zamia muricata 2

Par paa det efter Kimbladene følgende Løvblad, Zamia pumila
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ligeledes i F'olge Poiteau. Miquel angiver derimod, al 1

eller 2 (?) Nedreblade følge efter Løvbladene.

Cycas Cairnsiana viste forskjellige Forhold. I ét Tilfælde

laa der el Nedreblad (med en meget langt udtrukken Spids)

mellem Kimbladene og det første Løvblad. i et andel fulgte

et Løvblad strax efter Kimbladet. Hos andre Cycas-Arter skal

der kunne findes indlil 8 Nedreblade mellem Kimbladene og

det første Løvblad, der vist altid har el større Antal Smaablade

(hos C. Cairnsiana o— 10). (Literaturhistoriske og egne Data

findes hos Al. Braun, 11, S. 5, 13 S. 318 og 320, f. Ex. An-

givelser om C. Thouarsii (14, S. IIG og 12, S, o) og Lepido-

zavxia\ om Encephalartos hos Miquel 18 S. 564, tab, 6; om

Dioon hos Braun 15, S. 320).

Løvbladenes Udvikling og Bygning.

Om det første foreligge yderst faa Data, og netop her er

der oysaa Spørgsmaal af største Viglighed at løse: ligne

Cycadeernes Blade Bregnernes i deres Udvikling

eller ikke?

Strasb urger angiver, al Løvbladene opslaa »hovedsagelig

ved Periblemdelinger» (6, S. 336); dette kan jeg bekræfte, og

medens Stængelspidsen intet Dermatogen har udpræget, findes

et saadant, saavidl jeg har set, over alle Blade. I delte Punkt

ligne de altsaa ikke Bregnernes eller Kryptogamernes over-

hovedet, men Fanerogamernes. Strasb urger aftegner ogsaa

meget unge Stadier af Blade af Cycas revoluta (6, Taf. [25, Fig.

33 og 35), men de lære os intet af hvad del kommer an paa.

Karsten (7, S. 198 og 200) betoner gjentagne Gange

Slægtskabet med Bregnerne ogsaa i Bladdannelse og Bladud-

vikling; hos begge Familier skal nemlig baade "die Entwickelungs-

und Enlfaltungsweise der Blaller» skride frem »gleichmåssig von

unlen nach oben«. Sachs formoder ogsaa en Terminalvæxl

maaske med Dichotomi som hos Bregnerne (Lehrbuch, 4de Udg.,

S. 493). Der er imidlertid slet ingen Lighed med Bladdannelsen
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hos liregneriie i alt Fald Polypodiaceerne, undtagen i den

akropetale Udfoldning.

Paa del 25-aarige Exemplar af Ceratozamia longifolt'a, son)

overlodes mig til Lndorsogelse, fik jeg alle de vigtigste Stadier

i Bladdannelsen at se. Fig. li — 16 paa Tav. IV vise de første

Stadier med den stærke Skedeudvikling og Axelbladdannelsen*).

Fig. 17, Tav. IV viser et videre udviklet Blads venstre Side;

det er nu blevet stærkt haaret, men paa to Striber nedad den

kraftige Flades Forside dannes ingen Haar; paa disse sees for-

oven en svag, lav kuppel- eller valkformet Fremragning og

neden for den en anden, men svabere; det er de to første

Smaablade. Kunde man frygte for at lage fejl i det Punkt, at

den nedre er yngre end den øvre, vil, man af IV, Fig. 17,

(der forestiller den ene Side af et noget ældre Blad med 13

Smaablade) faa fuldstændig Sikkerhed for, at Udviklingen er

basipelal, at Smaabladene anlægges naar en alierede forholdsvis

kraftig Pladedel (Stilk, rachis) er dannet, i basipelal Følge,

efter at den øverste er opstaaet noget neden for den kegleformede

Bladspidse. iBladspidsens Udvikling hos Cycadeerne se Braun,

12, S. 7). (Smaabladene opstaa saa vidt sees kunde ved sube-

pidermale Celledelinger uden Topcelle i Overhuden). Et lidet

ældre Blad med sine store Axelblade er afbildet IV, 19 (Jvfr. S. 143i.

Dette interessante Resultat tor sandsynligvis generaliseres,

i alt Fald hvad det Væsentlige angaar : der er ingen Lighed

med Bregnerne. Den Stængelspids, som jeg har ha\l til

Undersøgelse af en Cijcas circmalis, o Aar gammel, gav ikke

saa sikre Resultater (Tav. III, 18, 19, 20); Bladene begynde som

hos Ceratozamia som smaa valkformede Legemer, der snart

hæve sig stærkt i Vejret i Midipartiel og tillige nederst ud til

Siderne; vi faa derved Pladedelen og Skededelen dannet, men

denne udvikler sig ikke saa stærkt og saa frit som hos Cerato-

zamia] vi faa saaledes egentlig ingen Axelblade dannede som

•) Om Bladskedens Udvikling hos C>cadeerne se Al Braun 12, S. 5—6.
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hos denne (sammenlign Fig. Tav. III, 19 af Cycas circinalis

med Tav, IV, 15, 16 og 18 af Ceratozamia). Paa det største Blad

af Pig. 19, Tav. III, fandtes allerede alle Smaablade anlagte paa

Randen af den kraftige Pladedel; der var 17 i Tallet, men af

disse var det tydeligt, at de midterste vare de største (III, 20),

og fra Midten af tog Størrelsen jævnt af i begge Retninger,

baade opad og nedad. Hvis Anlægsfølgen er udtalt i disse

Størrelsesforhold, hvilket vel er rimeligt, men ingenlunde vist,

have vi altsaa her en fra Midten divergerende Følge.

For øvrigt skal det bemærkes, at Karsten for Zamia muri-

catas Vedkommende har faaet et andet Resultal (7, S. 197):

• Alle Fiederblåltchen erscheinen bei ihrem ersten Auftreten in

der Form halbmondformiger Wiilsle an der inneren Seile des

kiinftigen IJlattstiels
; ... in dem cambialen Parenchym des

jungen Blattes, das sich wie das der Farren von seiner Basis

allmåhlig bis in die Spitze hildet und enlfaltet« ; og S. 211 be-

tones Ligheden med Bregnerne endnu stærkere: «Die Ent-

wickelung und Entfaltung . . . gleichmiissig von unten nach

oben fortschreitet- ; det vilde være i høj Grad interessant, om

Zamia skulde forholde' sig anderledes end Cycas og Ceratozamia\

indtil videre betvivler jeg det.

Bladlejet findes tilstrækkelig omtalt hos tidligere For-

fattere (jvfr. Al. Braun, 13, S. 326); Al. Braun er den første,

som gjør opmærksom paa, al Smaabladenes Dækning hos ^awjm,

Ceratozamia o. a. er «oberschlåchtig» , »overliggende') o: den

nedre Rand af et Smaablad er fri og dækker den øvre af det

nedenfor staaende Smaablad, naar Bladet betragtes udvendig

fra eller fra Siden, og delte kalder han Heiner der merkwiir-

digsten Charactere der Cycadeen», thi foruden hos disse findes

dette Bladleje kun hos Botnjcbium (hvis Blad jo ogsaa i saa

mange andre Punkter ligner Cycadeernes) og el Par Angio-

spermer.

Løvbladenes langsomme Udvikling omtaltes ovenfor.

Uden al ville indlade mig paa en nærmere Undersøgelse af
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Lnv bladenes Anatomi (hvortil spredte IJidraji,' ere givne af

M e 1 1 e n i 11 s , Krans, I) i p p e I , Thomas, G e y I e r , Nan

Tieghem, Bertrand, o, a.) maa jeg dog fremhæve et Pnnkt,

som vel tildels er bekjendt, men ikke paaagtet tilstrækkelig,

og som forekommer mig at have stor Interesse. Hos en Del

Coniferer og Gnetaceer findes ikke en enkelt, i Medianlinien

liggende Ribbe, men to parallelt ved Siden af hverandre lig-

gende, som forøvrigt vel i Regelen eller altid ere opstaaede

ved Deling af én Slræng inde i Slammen. Thomas (Prings-

heims Jahrb. IV, S. 45) adskiller 4 Trin i denne Tvedeling;

Abies og nogle andre danne det første, hvor det adskillende

Væv er svagest og der ofte kun er 1 Stræng i Naalen , Finns

det næste, Sciadopitys det 3die (men den maa gaa ud, da det

af Thomas som ét betragtede Bladorgan er dannet af 2 sam-

mensmæltede), Ginhgo og Ephedra det 4de. I Bladstilken af

disse sidste løbe to Karstrænge ved Siden af hinanden som hos

Finns, men ikke sammenholdte af nogen fælles Skede; hver

af disse to Strænge dele sig hos GinJx-go gjentagne Gange

dichotomisk i Bladpladen.

Nærmere Data findes ogsaa hos Bertrand (Ann. d. se.

nat., V Ser., 20, p. 1—153). Om Ginhgo hedder det (S. 34):

»Contrairement a l'immense majorité des Coniféres, la feuille du

Salishuria est munie d'un long pétiole ; . . . a sa base il con-

tienl deux faisceaux paralléles qui ne sont que les deux branches

d'un faisceau primaire unique qui s'est divisé bien avant d'entrer

dans la feuille«.

Og hermed kunne ogsaa Van Tieghems Udtalelser og

Undersøgelser sammenholdes (4 og 5, p. 571— 72).

Den samme Mangel paa Midtribbe, som er karakteristisk

for mange Coniferers Blade, er det i endnu højere Grad for

Cycadeernes saa vel Løvblade som Kjønsblade. Nervaturen af

deres Løvblade findes omtalt hos Al. Braun (13, S. 322—25),

men kun i de grove Træk , som ogsaa for aller største Delen

tidligere vare kjendte og benyttede af Systematikerne. Uer
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angives navnlig, Inor mange Kibber der indtræde i Smaabladene,

og hvorledes de forholde sig; men "Hovedribben«, Uachis, lades

uberørt. Snit gjennem denne i forskjellige Højder har jeg af-

bildet Tav. HI, l'^ig. 21 og 22 (unge Blade af Cycas circinalis).

De vise en Mængde Karstrænge i lige eller ulige Antal, som

tildels ordne sig i en Kreds (i den nedre Del af Hibben)

vendende Vedpartierne mod hinanden. I unge Blade fra Flu-

mula af Ceratozamia fandt jeg lige ved Basis et lige Antal

Strfenge, i andre Tilfælde et ulige (IV, 10) (jvfr. Karstens

Iagttagelser paa Zamia muricata^ 7, S. 197, Taf. 2, Fig. 6, 7),

og de unge Blade paa den 2.5-aarige, undersøgte Stamme havde

gjennemgaaende et lige Antal; gaar man til store, udvoxne

Blade, er det ikke muligt at udrede dette med Sikkerhed;

at det dog allevegne maa være to Strænge, der fra Stængelen

træde ind i Bladgrunden for der hurtigt at dele sig i et lige

eller ulige Tal, men hvor en ægte Midtribbe dog altid maa siges

at mangle, fremgaar af IVl e ttenius's Beitråge zur Anatomie

der Cycadeen (Abhandl. d. Konigl. Sachs. Ges. d. Wiss. VII).

Hvad Kimbladene angaar, har jeg ovenfor gjort opmærksom

paa det Faktum, at Regelen hos alle tre Slægter er: Mangel af

Midtribbe (se IV, 9, 11, 12).

Gaar man til de sexuelle (mandlige og kvindelige) Blade,

findes det samme. Van Tieghems Figurer (4, PI. 13, Fig.

I, f<, 9, 12, 13) saa vel som hans Udtalelser i Texten (S. 270)

og i Figurforklaringen (S. 29?— 96) lære os, at disse Blade ved

deres Grund i Regelen (f. Ex. Cycas circinalis^ Ceratozamia,

Zamia) modtage 2 Strænge , der hurtigt yderligere dele sig,

men som begge ere fremgaaede af én Karstræng, der allerede i

Stængelens Indre har odédoubleret sig». Dette bekræltes til-

dels af Strasburger (6, S. 248), i alt Fald hvad det Punkt

angaar, at Frugtbladene fra Stængelen modtage et lige Antal af

Strænge (hos Zamia FiscJieri}, saaledes som ogsaa jeg har

fundet. Til Oplysning heraf tjene de noget skematiserede
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Ililleder Tav. III, Tig. 33, a, b, c al Karstrængforgreningen hos

Ceratozamia robiista. Lignende fandt jeg hos Zamia furfuracea.

Sammeiifalli's alt dette, saa sees, at saa vel Conifercr som

Cycadeer i deres vegetative og sexuelle Blade meget aliDindelig

mangle .Midtribbe og have et lige Antal af Karstrænge lige fra

Grunden al. Jeg vilde ikke fremhæve delte, naar det ikke tjente

til at oplyse deres Forhold til Bregnerne. Jeg maa her holde

mig til de paa forskjellige Steder givne Afbildninger og Angivel-

ser, da jeg ikke selv har anstillet en større Bække Undersø-

gelser. Duval Jouves "Etudes sur le pétiole des Fougéres«

(Haguenau, 1856— 61) har til Hensigt at paavise Betydningen af

Uarstrængenes Tal og Ordning i Stilken for Artsadskillelsen

;

medens en Del af de afbildede Tværsnit vise et ulige Antal al

Bibber, i det en Ribbe ligger lige i Medianplanel, er der mange

andre, som fremvise to Bibber eller et andet lige Tal i den

nederste Bladgrund ganske som hos Gymnospermerne (f. Ex.

PI. I, Fig. 2 ^[ Polystichum Oreoperis Elirh.; PI. II , Fig. 12 af

Polypodium Dryopteris L., Fig. 14 af Polysiichum ThelypterisL.^

Fig. 16 af Asplenium Euta Muraria, Fig. 17 af Scolopendrium

officinarwn , Fig. 19 af Adiantum capillus-veneris L., Fig. 21 af

Struihiopteris germanica Willd., PI. III, Fig. 23 af Ceterach offici-

narum Bauh., fremdeles Cystopteris fragilis og montana o. fl.).

Hos nogle forene de to ved Grunden adskilte Strænge sig højere

oppe i Stilken, hos andre som Asplenium Filix foemina mod-

tager Stilken kun 1 Stræng, som saa deler sig i 2, der rigtignok

atter forene sig. Hos nogle er der vel et ulige Tal, men de lo

yderste Sideribber ere langt kraftigere end Midtribben. Lignende

Data findes hos Trécul (Position des trachées dans les Fou-

géres, Ann. d. senat. 1869, vol. XII, p. 224, 227, 233 o. s. v.).

Efter hvad der saaledes er mig bekjendt, kan jeg ikke slutte

andet end, al Mangel af Midtribbe i Bladet, der er et saa yderst

sjeldenl Forhold hos Angiospermerne (f. Ex. næsten alene findes

hos Monokotyledonernes Forblade), netop er et hos Naaletræer,
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Cycadeer og Bregner meget almindeligt, skjønt langtfra udeluk-

kende forekommende Forhold, der yderligere knytter dem sammen.

Jeg skal fremdeles gjøre opmærsom paa, at vi alter her

træffe Ginkgo - iræel som et Yderled blandt Conifererne; det

nærmer sig ved sine stilkede Blade, ved sine i Stilken stærkt og

tydelig adskilte to Ribber, ved den gjentagne dichotomiske De-

hng af sine Ribber til Cycadeerne og derigjennem til Bregnerne.

At Ribbeforgreningen i Smaabladene paa en mærkelig Maade

ligne Bregnernes, er Noget, som man allerede for længe siden

har været opmærksom paa, men som ogsaa er blevet benægtet.

Jeg skal saaledes minde om, at Reic henbach stillede Cyca-

deerne sammen med Ophioglossum og Botrychium i én Familie,

Cycadeaceæ (1828), og at Liebmann paa det 4de skandinaviske

Naturforskermøde 1844 (se Forhandl. S. 204 ff.) imødegik ham.

«Reichenbach ved intet andet i det hele Planterige at sam-

menligne Zamias Blad med end Botrychiums» \ hertil bemærker

Liebmann: «at den gaffeldelte Nervation i Bregnernes Løv er

himmelvidt forskjellig fra Cycadeernes parallelnervede , overser

imidlertid R. aldeles« (I. c. S. 206).

Det forholder sig nu i Virkeligheden, som nu bekjendt,

saaledes, at der er den største Overensstemmelse mellem disse

Blades Ribbeforgrening (se f. Ex. Al. Braun 13).

Udviklingens Langsomhed.

For at anskueliggjøre Cdviklingsgangen hos Cycadeerne vil

jeg her til Slutning anføre, hvorledes Ceralozamierne i vor Have

udvikle sig. 1 November Maaned (Midten, Slutningen) komme

Blomsterne til Syne mellem de fast sluttende Bladgrunde; Æg-

gene ere da synlige, Nucleus og Integument anlagte.

1 December voxer Kimsækken ud og fortrænger den om-

givende, ellipsoidiske Gruppe af Søsterceller.

I Slutningen af Januar er Pollenkamret dannet; Kimsæk-

ken har fortrængt Søstercellerne, dens Væg bliver fastere og kuti-
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kulariseret, og de første Spor af Frøhvidedannelse ere synlige.

Lagene i den vordende Frøskal udpræges.

Marts. Kimsækvæggen er helt udviklet, Kimsækken fyldt

med Frøhvide. iMaaske begynder allerede nu Archegoniedannelsen.

April. Archegonierne ere dannede med deres 2 Halsceller

og en stor Centralcelle, hvis Indhold er en tynd Protoplasma-

beklædning om en stor Vakuole med vandaglig Cellesaft; Celle-

kjærnen findes i den øverste Ende.

April— Mai — Juni. Blomstringen finder Sted o: Frugt-

bladene fjernes i nogle faa Dage fra hverandre. Æggets Udvik-

lingstrin er da dette: Frøhvidens Celler have tynde Vægge og

et plasmarigt Indhold med store Cellekjærner; Archegonierne ere

endnu smaa, idet Centralcellen omtrent kun har 2— .3 Frøhvide-

cellers Længde; deres Indhold er protoplasmafattigt som i April.

Pollenkamrets Munding er vid, rager op i Mikropyle og danner

en umiddelbar Fortsættelse af denne.

Juni— Juli. Cellekjærnen vandrer ned mod Midten af

det betydelig forstørrede Archegonium og forsvinder; Indholdet

i dette er et vakuolerigt Protoplasma, i det Hele forøges Proto-

plasmamængden langsomt i Archegonierne.

Juli— August. I temmelig kort Tid foregaa gjennem-

gribende Forandringer. Frøhvidens Celler blive sukkerrige og

derpaa fyldte med Stivelse; Frøhvidegruben danner sig; Hals-

cellerne hæve sig svulmende, halvkugleformet i Vejret; Central-

cellens Indhold er blevet et tæt Protoplasma med tenformede

Proieinlegemer, hvor næsten alle Vakuoler ere forsvundne, og

det deler sig i en Kanalcelle og Ægcelle. Endelig bliver Frø-

skallens Mellemlag benhaardt.

September. Kimdannelsens første Stadier gjennemløbes.

December, Januar. Frøene modnes; Yderlaget bUver

farvet og kjødfuldt, løst, spiseligt; i den melede Frøhvide have

Kimtraadene boret sig ned.

Saaes Frøene nu, ville Kimplanterne først vise sig efter

i— 1 Aars Forløb; i den Tid dannes altsaa Kimen inde i

Overs, over d. K. D. Vidensk. Selsk. Forh. 1877. 9
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Frøet, og Frøskallens Sprængning kan sees allerede ret tidligt.

Der hengaar 1^— 2 Aar fra Æggets Anlæggelse til Frøets Spiring.

For Zamia kan jeg ikke opgive Udviklingsgangen saa fuld-

stændig; dens forskjellige Stadier falde her i Haven ikke sammen

med Ceratozamias.

Cycas synes at forholde sig væsentlig forskjellig fra Cera-

tozamia. G. circinalis blomstrede her i Haven i Slutningen af

August 1876 o: da udfoldede den hele store Masse af Frugt-

blade sig, og Æggenes Kimmund syntes da, og alene paa

det Tidspunkt, skikket til Bestøvning; da C. revoluta udfoldede

sine Frugtblade , udbredte den en ejendommelig , om visse

Anona^ev mindende Duft, og en Slimdraabe saaes paa Kimmun-

den. Men paa det Stadium er Ægget ikke nær saa vidt i sin

Udvikling som Ceratozamias Æg i Blomstringstiden, thi Rim-

sækken er da endnu ikke fyldt med Frøhvide og Archegonierne

endnu ikke dannede. Nødvendigheden af et Pollenkammer er

derfor her forstaaeligere end hos Ceratozamia. Nu, i Marts

Maaned, efter over 6 Maaneders Forløb ere Æggene først naaede

til det samme Standpunkt som Ceratozamias en Maanedslid efter

Blomstringen. Hvorledes Udviklingen vil gaa senere, kan jeg

intet sige om, da jeg ikke før har iagttaget den. Den er be-

støvet med Støv af den som Cycas sphærica bestemte Art (op-

voxet af Frø fra Nikobarerne), og Æggene synes at ville udvikle

sig til Modenhed, medens derimod Cycas revoluta s Æg efter at

være blevne skinnende røde og have naaet en 3 Cm. i Tvær-

maal alle faldt af med indskrumpet Frøhvide.

Cycas^s Æg synes saaledes at udvikle sig endnu langsom-

mere end Ceratozamias^ og tillige synes de udvendige og ind-

vendige Forandringer i Ægget ikke at falde saaledes sammen

som i Ceratozamia-Æggtne.

Hanblomsten af C^jcas sphærica kom i Mai Maaned til Syne

paa Spidsen af Stammen og aabnede sig i Løbet af Juli Maaned.
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Hovedresultaterne af de foreliggende Undersø-

gelser ere følgende.

1. Hanblomsten hos Ceratozamia er i det undersøgte Tilfælde sik-

kert terminal; det samme er som bekjendt Tilfældet hos Cycas-

Uunblomsten og tør forudsættes at gjælde for alle Cycadeer.

2. Ægget har kun 1 Integument, der næppe, saaledes som

Braun og Magnus formode, dannes af 3—4 "Primordier«.

3. I Ægkjærnens frie Del dannes et »Pollenkammer« ved Re-

sorbtion af Cellevæv.

4. En ellipsoid Cellemasse udpræges i Æggets Indre, og af-

grænses skarpt mod de omgivende Cellevæv; den maa

tydes som homolog med Sporernes Moderceller.

o. En enkelt af disse Celler fortrænger de andre — den er

Makrosporen, Kimsækken.

6. I Frøhvidens og Archegoniernes Dannelse, i hele Archego-

niets Udvikling er der en nøje Overensstemmelse med

Conifererne. Der dannes to Halsceller, som svulmende

hæve sig i Vejret, og der dannes 1 Kanalcelle. Ægcellens

Kjærne forsvinder som hos Conifererne, idet den synker

ned i Midten af Archegoniet tagende til i Størreise.

7. Frøhviden voxer ved Celledeling op omkring det af alle

Archegonier indtagne Rum; derved komme disse til at

ligge i en Nedsænkning, Endospermgruben.

8. En ejendommelig Slags Proteinlegemer dannes i Ægcellen.

9. I Kimdannelsen hersker der, saavidt den er kjendt, nøje

Overensstemmelse med Conifererne (især Taxus). Hver

Ægcelle frembringer én Kimtraad.

10. I Dannelsen af Kimen i Frøet hersker der megen Mangel

paa Fasthed. Nogle Frø have helt udviklet Kim, naar de

løsnes fra Moderplanten, efter hvad jeg maa antage; andre

føre Kimdannelsen kun til et vist tidligere Stadium og

fuldføre Resten af Udviklingen efter Frøets Adskillelse fra

Moderen, men før Spiringen; andre endelig [Ceratozamia)

udvikle først Kimen under Spiringen.
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11. I Kimens Bygning hersker ligeledes Mangel paa Enhed;

Kimbladene ere til Stede i Antal af I, 2 eller 3, frie eller

sammenvoxede.

12. 1 Frøets uden for Kjærnen (Frøhviden med Kimen) liggende

Del maa der skjelnes mellem 3 Lag, af hvilke de paren-

kymaliske Yderlag og Inderlag have Karstrænge. Inderlaget

har en dobbelt Oprindelse: dels fra Integumentet, dels fra

Ægets Kjærne.

13. Spiringens Fænomener og Bladfølgen vare vel i alt Væsent-

ligt kjendte tidligere, men i foreliggende er der føjet en

Del nye Oplysninger til.

14. Rodbygningen er som hos Conifererne.

16. Stængelspidsen fandtes bygget som allerede oplyst af Stras-

burger; den kommer Coniferernes nærmest.

16. Bladudviklingen, som hidtil ikke var kjendt, afviger fra

Bregnernes, idet Smaabladene anlægges basipetalt eller hos

Crjcas rimeligvis divergerende paa den kraftige Rachis.

17. Alle Blade, saa vel vegetative som sexuelle, mangle almin-

delig Midtribbe, og heri fremvise de et med en Del Coni-

ferer og Gnetaceer samt Bregner fælles Træk, men staa i

Modsætning til Hovedmassen af de angiosperme Planters

Blade.

18. Udviklingen af Ægget fra dets Dannelse, til det er blevet

til modent Frø og til dette spirer, gaar overordentlig lang-

somt for sig; hos Ceratozamia medgaa U— 2 Aar til disse

Processer. —
Benyttes det herved oplyste og de tidligere fremkomne Un-

dersøgelser over Cycadeernes Bygning til at belyse deres syste-

matiske Plads, vil det sees, at de ere Mellemformer mellem

Conifererne og Bregnerne.

I de fleste Punkter slutte de sig til de første, saaledes ved:

Æggets Bygning med ét Integument, de proembryonale Forhold,

Bygningen af Støvkornene, Støvrørdannelsen og Befrugtningen,

Frødannelsen, Dannelsen af en Kimtraad og af Kimen i dennes
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Ende, Dannelsen og Bygningen af Hovedroden, Voxemaaden af

Stængel, Rødder og Blade nemlig uden Topceller, o. a.

Blandt Conifererne komme de aabenbart nærmest Ginkgo,

der saaiedes tjener til Bindeled. Af Træk, som den har fælles

med dem, men derimod ikke med de øvrige Gymnospermer

uden ganske enkeltvis, vil jeg fremhæve:

1. Dannelsen af kun 2 Ilalsceller i Archegoniet.

2. Dannelsen af et Pollenkammer.

3. Stenfrugllignende Frø.

4. Udvikling af Kimen efter Frøets Affald fra .Moderplanten.

5. Sammensmæltning af Kimbladene.

6. Spiring med Kimbladene indesluttede i Frøet.

7. Stærk Adskillelse af de to fra Stammen kommende Blad-

ribber og bestemt Mangel af Midtribbe.

8. Dichotomisk Forgrening af Bladribberne uden Anastomoser.

9. Føjes endnu hertil, at de fossile Frænder af Ginkgo optræde

med dybere og dybere indskaarne Blade, jo længere vi gaa

tilbage i Jordperioderne, saa at vi tilsidst komme til Former

med dybt snitdelte Blade og derved til Bladformer, der paa-

faldende minde om Cycadeernes sammensatte (de ere dog ikke

fjerribbede), tror jeg min Anskuelse berettiget, at Ginkgo

blandt Conifererne er Cycadeernes nærmeste Slægtning, og

at det maaske vil lykkes at knytte dem yderligere sammen

gjennem fossile Former.

I andre Punkter fjærne Cycadeerne sig paafaldende fra

Conifererne og slutte sig til Bregnerne, men mere spredt, idet

Lighederne snart maa søges hos én Gruppe, snart hos en an-

den Gruppe af Bregner; saaiedes: deres Ydre, der jo fuldkom-

ment er Bregnens, navnlig Bregnetræets (ikke Palmens, som nogle

have ment); deres langsomme og tidlig ophørende Tykkelse-

væxt; deres terminale Blomsterdannelse, der for Cycas's Hun-

blomsts Vedkommende ganske er Bregnens (med Vexel af goldt

og frugtbart Løv som hos Struthiopteris og Blechnum) , medens

C^cas-Hanblomsten og de andre Cycadeer ved den af Blomsten
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fremkaldte Begrænsning af Hoved-Axen mere ligne Equisetaceer

og Lycopodiaceer; ved deres Støvsækkes Ordning i Grupper,

Sori, paa Bagsiden af Støvbladene; ved Hibbeforgreningen i

Bladene; ved de finnede, hos Bowenia endog dobbelt finnede

Blade; ved Knoplejet af Cycas-Bladene paa den ene Side og af

Zamia, Ceratozamia o. a. paa den anden Side; ved den Vexel

af Nedre -Blade og Løvblade, som gjenfindes hos Udløberne af

StrutMopteris ; ved den Skede - eller Axelbladdannelse , som

navnlig findes hos Marattiaceerne. Det er de Familier blandt

Bregnerne, der have de solideste, højest udviklede Sporangier, som

Cycadeerne komme nærmest, nemlig Marattiaceerne (ved Axel-

bladene og Støvsækordningen) og Ophioglosseerne (ved Bladrib-

berne, Smaabladenes »underliggende" Dækning, de indsænkede

(kvindelige) Sporangier, og endelig ogsaa derved, at Ophioglos-

seerne ere de eneste Bregner, som have den for Fanerogamerne

karakteristiske radiære Ordning af Ved og Bast).

Som Ejendommeligheder, der ere fælles for Cycadeerne og

deres ovenfor og nedenfor staaende Slægtninge, Conifererne og

Karkryptogamerne, kan fremhæves f. Ex. Mangelen af ægte Kar,

men Tracheidedannelse i Veddet, og Tilbøjeligheden til Mangel

af Midtribbe i Bladene; som Ejendommeligheder, de ere ene

om: deres Bladudvikling, vaklende Kimudvikling og Kimbyg-

ning m. m. —
Cycadeerne ere ved deres intermediære Stilling mellem

Blomsterplanter og Lønboplanter ret skikkede til at kaste Lys

over de førstes omtvistede Organ: Ægget, ja det er endog næsten

alene ved at bruge dem som Gjennemgangsled, at en sikker

morfologisk Tydning kan gives. Uden at ville nærmere udføre

dette denne Gang, ønsker jeg dog at antyde min Opfattelse af

de sexuelle Blade og Organer hos Fanerogamerne.

Støv bladene. Almindelig anerkjendt er Mikrosporens og

Støvkornets Identitet. Det maa nu vel ogsaa være blevet klart

for de fleste, at Mikrosporangium og Støvsæk ligeledes ere

homologe. Fra Marattiaceerne (med deres "hermafrodite« Sporer)
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føres vi gjennem Cycadé-Støvbladet til Åraucaria og Dammara

med deres endnu talrige Støvsække, til Taxus og lignende Former,

derfra endelig til Abietineerne med deres to Støvsække og til de

højere Blomsterplanter. Kun kan der maaske endnu være Tvivl

om, hvorvidt en Sløvsæk, som vi nu (inde den hos Abietineerne

eller hos Angiospermerne, skal opfattes som 1 Sporangium (mo-

nangisk Sorus) eller som en sammensmæltet polyangisk Sorus.

Frugtbladet. At 6'ycas-Frugtbladet virkelig er et Blad

og ingen Gren, derom hersker der ingen Tvivl mere, og lige-

ledes ere alle, selv Pistillartheoriens Tilhængere enige om, at

de andre ægbærende , bladligneode Organer hos Cycadeerne

virkelig ere Blade; vi føres ogsaa ret jævnt fra Cycas gjennem

Dioon og Macrozamia til Zamias og Ceratozamias fuldkommen

skjolddannede Blade.

Den paafaldende, «zum Verwechseln åhnliche» (Strasburger)

Overensstemmelse mellem f. Ex. Zamias Hunblomst og Han-

blomst , og den Overensstemmelse, der er mellem Maaden,

hvorpaa deres sexuelle Blade bære de sexuelle Organer, Støv-

sækkene og Æggene, maatte allerede give en Antydning af, at

de sidste ere homologe Organer, begge nemlig Sporangier.

Tager man endvidere i Betragtning, at det er fastslaaet og

almindelig anerkjendt, at Æggets Kimsæk er = en .Makrospore,

Frøhviden (i alt Fald Gymnospermernes) = en Forkim, og Æg-

kjærnen, der omslutter Kimsækken = et Makrosporangium, saa

skulde man synes, at Sagen dermed var klar, og at man kunde

slutte : da del Organ, hvorpaa Sløvsækkene eller Mikrosporangierne

ere befæstede, overalt er Blade V), ja da alle de Sporangier, vi

kjende, ere knyttede til Bladet, saa maa det samme være Tilfældet

med del Sporangium, som haves i Ægget, og som maa antages

for en fra hine Kryplogam-Sporangier nedstammende Form, og det

Integument, som omgiver Ægkjærnen, enten fastvoxel med det

(Gymnospermerne) eller frit og løst omsluttende del (Angiosper-

') Mia Theori om axile Støvdragere maa jeg opgive.
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merne), maa være en Udvikling af det Sporehuset eller Æg-

kjærnen bærende Blad, ligesom Indusiet er det hos Bregnerne.

Men i det Sted skal vi efter nogles Mening (f. Ex. Strasbur-

ger) hos Gymnospermerne og saa fremdeles hos Ångiospermerne

pludselig have Sporangierne eller de med dem homologe Organer

knyttede til Axedannelser, befæstede paa Axer og omgivne af disses

Blade, ja endog, som Strasburger vil, optagne i, indesluttede

i Axen; ja endnu mere — Strasburger gaar videre, og i det

han gjør Integumentet til et Frøgjemme, faa vi Hunblomster

anbragte paa Cycadeernes Blade, hvilket strider fuldstændig mod

alle de Resultater, som en Undersøgelse af Cycadeernes Stilling

og en Sammenligning mellem dem og Bregnerne føre til.

Der kan vel under en isoleret Betragtning af Conifererne

og Gnetaceerne findes Punkter, som kunne tydes til Fordel for

Pistillartheorien, men Beviser levere de ikke. Nu har C e la-

ko vsky ogsaa fra en anden Side rykket frem mod Læren om Æg-

gets Knopnatur og for Angiospermernes Vedkommende hævdet

Brongniarts gamle Lære om Ægkjærnen som en Nydannelse

paa en Bladflig (Funiculus og Integumentet), og jeg har fra en

tredie Side (25) støttet ham ved min Paavisning af den overens-

stemmende Udvikling af Støvsæk og Ægkjærne hos Angiospermer,

der i alt Væsentligt er ens, men kun fremviser saadanne For-

skjelligheder, som ere fuldkomment parallele med dem, der fin-

des mellem Mikrosporangiet og Makrosporangiet*).

Baade Støvsæk og Ægkjærne anlægges ved, at Celler under Epidermis

strække sig radialt og derpaa begynde en Terningdeling; de yderste af

de fremkomne Celler danne Støvsækkens Væg og i Ægget et Celle-

parti, som dækker Kimsækken og i mange Tilfælde bliver meget mæg-

tigt; de inderste Celler i Støvsækken danne Moderceller for Støvkornene

og udvikles i stort Tal; af de inderste i Nucleus udvikles derimod kun

1 som sexuel Celle og bliver enten umiddelbart, som det synes, til

Kimsæk, eller der optræder en Del Delinger i den, der f. Ex. 1 Væggenes

Lysbrydning og Svulmning samt Stilling svare til dem, der optræde i

Støvets Moderceller, og som atter udviskes ved Væggenes Opløsning.

Æggets Nucleus er en Nydannelse paa et Blad paa samme Maade som

Støvsækken er en Nydannelse paa et saadant; Udviklingsgangen er den
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Conifererne maa falde som Sløller for Læren om Æggets

Knopnatur, naar de angribes fra begge Sider, og man fra begge

Sider kommer til overensstemmende Resultater, og at ogsaa

Læren om, at Gymnospermerne dog ere angiosperme Planter,

hvis inlegumenlløse Æg ere baarne af Frugtblade (mit Integu-

ment), maa falde, forekommer mig indlysende, og jeg formaar

ikke at fatte Celakovskys heri afvigende Anskuelse^).

Ligesaa lidt kan jeg forklare mig, at Al. Braun efter at

have vist, at Cycadeerne efter deres Stilling og Slægtskab maa

være Gymnospermer, endnu kan vedblive at holde paa Æggets

Knopnatur; det af ham selv paaviste Slægtskab med Bregnerne

fører uimodslridelig til at antage Ægget for homologt med

disses Sporangier, baarne som hos disse af Blade.

For mig staar det klart, at Ægget hele Planteriget igjennem

vil vise sig homologt med et af en Bladdannelse baaret Makro-

sporangium, der enten kan være frit eller nedsænket i sit Blad.

Integumentet er baade hos Angiospermer og Gymnospermer en

Udvikling af dette Blad, rimeligvis homologt med Bregne-Indusiet,

hvad senere Undersøgelser af nulevende og uddøde Planter

samme, og Maalet for den det samme, nemlig Dannelsen af sexuelle

Celler. 1 forskjellige mindre Punkter træde Overensstemmelserne med

Sporangierne ogsaa frem, f. Ex. naar sammenlignes Selaginelia-Sporangi-

-erne eller Salvinia-Sporangierne, i Dannelsen af el den mandlige Cellegruppe

omklædende Tapet. Betragtes Sporangier og Støvsæk-Nucleus som homo-

loge Organer, vil man finde en fremad skridende Udvikling fra lavere

til hojere Former, naar den hele Serie fra de laveste Bregner af og op

til Blomsterplanterne tages i Betragtning, der omtrent gaar parallel med

den Udvikling, der erkjendes i Opbygningen af andre Organer som Blade

og Stængler; de laveste Sporangier anlægges ved Deling af I Overflade-

celle; paa det næste Trin, som f. Ex. Marattiaceerne vise, flndes allerede

en Mængde Overfladeceller i Arbejde; saa forlægges Dannelsescentret hos

Lycopodiaceer, Ophioglosseer o. a. ned under Overfladen, og] sluttelig

komme vi til Gymno- og Angiospermernes i sin Opbygning højere stil-

Sporangium ; vi gjennemløbe med andre Ord en Serie fra det trichomag-

tige (haarlignende) til det emergentsagtige ».Metablastem«.

') C el a ko V sky har nu opgivet sit tidligere Standpunkt (senere tilfejet

Bemærkning).
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forhaabentlig ville oplyse; særlig maa derved Hymenophyllaceerne

og Slægter som Cibotium, Dichsonia^ Balantium o. a., hvis Iq-

dusium er randstillet og tolappet tages i Betragtning (se Burk

23), og rimeligvis maa man i dette tolappede Indusium seetfor-

udgaaende Stadium for Coniferernes tolappede Integument; at

andre Bregners Indusium nærmest maa tjene til Forbillede for

Angiospermernes Integument, forekommer mig meget sandsynligt

(sammenlign Pranti, Bot. Ztg. 1877, S. 63—64).

Cycadeernes Blomsterbygning er dermed klar, men Coni-

ferernes ikke ganske ; hos disse vil der endnu være en Del

Spørgsmaal tilbage at løse, før vi rettelig forstaa Hunblomstens

eller Hunblomsterstandens Bygning (thi Hanblomstens er identisk

med Cycadeernes); jeg skal her kun antyde, at det efter min

Mening vistnok lader sig gjennemføre. at betragte Kogleskællet

helt og holdent som en Bladdannelse, der hører til Dækskællet

£,om dettes fertile Del, paa samme Maade som Anetmias og Ophio-

glosseernes paa Bladenes Forside anbragte fertile Dele til deres

sterile, og som Lycopodiaceernes fertile Del (o: Sporangiet) til

deres sterile Del (o: Dækskællet), og at det vist gjennem For-

mer som Psilotum bliver muligt at komme til Forstaaelse af de

endestillede Æg hos Gymnospermer som Taxen. — Dog at ud-

vikle dette videre skal jeg denne Gang ikke indlade mig paa.

Kjøbenhavn, d. 22. Marts 1877.
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Forklaring af TaTlerne.

i, Integumentet; se, Kimsækken ; ar, Archegonierne; chp, Pollenkammer;

h, Halscellerne; k, Kanalcelle; nc, Cellekjærne; Jv, Karstrænge; g, Gummi-

gange; t, Garvesyre førende Celler.

Tav. II.

Fig. 1— 5. Ceratozamia longi/olia.

- 1. Et ungt Æg i lodret Gjennemsnlt: de schatterede Steder betegne

luftfyldte Væv.

- 2. Et lignende; Haarbeklædningen udeladt paa den ene Side.

- 3. Frugtbiad i naturlig Størrelse.

- 4. Lodret Snit gjenneni et Æg af dette Frugtblad. Haarbeklædningen

kun tegnet paa den ene Side. Kimsækken fylder sig med Frøhvide;

lignende Billede frembyder ogsaa Ægget, naar Kimsækken først er i

Færd med at voxe ud og fortrænge de omgivende Celler.

- 5. Lignende Snit af ældre Æg; Kimsækken er helt fyldt med Frøhvide,

Pollenkamret dannes.

- 6. Ceratozamia robusta. Lodret Snit gjennem et Æg, der viser, hvor

skarpt Cellerne i den ellipsoidiske Cellegruppe, betegnede s, staa

overfor Cellerne i det omgivende Væv, betegnede p.

- 7. C. longifolia. Ungt Archegonium , hvis Indjiold har trukket sig til-

bage fra Væggen.

- 8—19. Ceratozamia rohnsta.

- 8. Æg i naturi. Storr., lodret Gjennemsnlt.

- 9. De to Archegonier af samme; det til dem grænsende Lag af Frø-

hviden er smaacellet. Se S. 88.

- 10. Æg i naturlig Størrelse.

- 11. Archegonium. Om det morke homogene Legeme, nc, der findes

i dette, virkelig er Cellekjærnen, er jeg ikke vis paa.

- 12. Spidsen af en Centralcelle med dens Cellekjærne; 'f.
- 13 og 14. Frøhvidegrubens liund med Archegonierne; svagt forstørret.

- 15. Væggen af Archegoniet (m) med de op til den grænsende Celler af

Frøhviden, der have en stor Cellekjærne og protoplasmalisk Indhold,

men ingen Stiveise, som de efter dem følgende Celler, 'f".

- 16. Det øverste af et Archegonium, i hvilket Kanalcellen har dannet sig,

men endnu ikke er skarpt adskilt fra Ægcellen.

- 17. Det øverste af et Archegonium, visende at dets svulmende Væg tyn-

der af op mod Spidsen, og at Halscellerne hæves til Vejrs. ('y').

- 18. Et Archegonium, kvis Protoplasma er næsten homogent. De endnu

tilbage værende Archegonier tage af i Størrelse uden fra indad, hvil-

ket maaske antyder, at de forsvinde i centrifugal Følge.

- 19. Det øverste af et Archegonium; Kanalcellen er skilt fra Ægcellen;

Halscellerne have allerede hævet sig ret betydelig og have en tydelig
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dobbelt-kontureret Membran; deres Indhold var trukket tilbage fra

Væggen. Til venstre sees Randen uf Frøhvidegruben ; de mørke Cel-

ler i Frøhviden ere garvesyreholdige (^j).

Fig. 20—26. Ceratozamia longifolia

- 20. Tendannede Legemer, som ligge i Ægcellens grynede Protoplasma, 'f.
- 21. Spidsen af et Archegonium med opsvulmede Halscelier. I dets Pro-

toplasma laa et ellipsoidisk Legeme, der saa ud som en Cellekjærne,

men syntes at have dobbelt Kontur. I Halscellerne kan Cellekjær-

nen endnu sees.

- 22. Lodret Snit gjennem et modent Frø. Kjødet er tykkest i den øvre

Del, hvor dets Celler ere mere regelmæssig ordnede i Rækker;

Stenen bliver fra en tyk Basis jævnt tyndere mod Mikropyle-Enden;

Indrelaget er sammentrykket til en brun Hinde. Nat. St.

- 23. Snit gjennem et umodent Æg lige neden for Kjærnespidsen; a, h, c

ere de 3 Lag i Skallen, (f).

- 24. Kjærnen i et modent Frø omgiven af Inderlaget, hvorved dets for-

grenede, anastomoserende Karstrænge tydelig sees; de ende i
^'3 Højde

og løbe heller ikke lige ud i Spidsen af den nedre Ende, fordi de

før denne bøje ind i Frugtbladet. Nat. St.

- 25 og 26. Halscellerne af et gammelt Archegonium sete oven fra og fra

Siden; de have foldede, til dels sammenfaldne Vægge; (V).

Tav. ni.

Fig. 1^13. Cycas circinalis.

- 1. Ungt Æg, hvis Kimsæk er i Færd med at voxe ud og fortrænge den

ellipsoidiske, mørkt skyggede Gruppes øvrige Celler, (f).

- 2. Ældre Æg (9. Sept.), hvis Kimsæk for en stor Del har fyldt sig med
Frøhvide; dennes Celler ligge i radierende Rækker, som antydet

paa Figuren ; Gummigangene (j) sees i Længdesnit 1 Periferien lige

som paa foregaaende og efterfølgende Figur. (f).

- 3. Æg i naturi. Størrelse (19. Nov.) i Længdesnit: de 3 Lag i Froskallen

træde allerede tydelig frem; det mørke midterste Parti bliver til

Stenen, inden for det et Parenkym, hvori Karstængene sees.

- 4. Et Archegoniums Halscelier sete ovenfra med de omgivende, mindre

Frøhvideceller; der var en temmelig lys Cellekjærne i hver. ('*").

- 5. Tværsnit gjennem samme Archegonium lige under Halscellerne;

Protoplasmaet er skumformet, og i det ligger en tydelig, skarpt be-

grænset Cellekjærne ('1°).

- 6— 12. Karstrængene i et Æg paa Tværsnit, der naa fra Æggets Grund til

dets Spidse (f). I Fig. 6 sees kun 3 Strænge; i Fig. 7 have de late-

terale tvedelt sig; i Fig. 8 begynder den midterste at dele sig straale-

formig; i Fig. 9 naa disse sidste Grene ud i Krans med de inderste

af de tvedelte ydre; i Fig. 10 er Inderlagets Karstrængkreds dannet,

og Yderlagets 2 Strænge ere tydelig skilte fra dem; Gummigangene

sees i Tværsnit, og i Midten er Kimsækken; Fig. II er et Snit oven
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for Midten af Ægget, hvor den indre Karstrængskreds er svagere;

Fig. 12 endelig er et Snit gjennem Integumentets frie Del med

Mikropyle i Midten.

Fig. 13. Overhuden med det inden for følgende Væv, hvori der ligger Kry-

stalgrupper ('x°).

14. Cycas sphærica.

Lodret Snit gjennem et Frø; a-b-c ere Skallens tre Lag; c'

tetegner det inderste Lag i integumentet inden for Stenen og c'' den

Del af Kjærnespidsen , der dækker Frøhviden. 1 denne sees Arche-

gonierne, hvis Halsceller ere anlagte (ganske som Fig. 4), og hvis

Centralcelle i sin Spidse har en Cellekjærne (ganske som paa Tav.

II, Fig. 12); Protoplasmaet i Centralcellerne var meget vakuolerigt,

og var tættest mod Spidsen (j).

15. Cycas revoluta.

Et Snit gjennem Epidermis af Ægget visende Haarene.

16— 17. Cycas Cairnsiana.

Tværsnit gjennem Kimbladene paa .Midten og lige neden for

Spidsen (c. f). Der er mange Gummigange og især omkring Kar-

strængene megen oxalsur Kalk, hvilken ikke fandtes i Frøhviden,

som omgav Kimbladene. (Se S. 101).

18—-22. Cycas circinalis.

- 18. Lodret Snit gjennem Stængelspidsen visende dens Form; der var

ingen Lagdeling eller afgrænset Overhud.

- 19. Nogle af Endeknoppens inderste Blade: de to største ere Løvblade,

paa hvis Rande Smaablade ere anlagte (f).

- 20. Randen af et Blad med dets Smaablade sete ovenfra.

- 21. Tværsnit gjennem et c. 15 Cm. langt udfoldet Løvblad neden for

Pladen. Karstrængene vende deres Veddel til forskjellige Sider.

- 22. Lignende gjennem Pladens Midtparti ("Rachis«); her viser det sig

tydeligt, at der mangler Midtribbe.

23— 25. Ceratozamia rolusta.

- 23. Snit gjennem Kimsækkens Væg; det yderste Lag har et straalet

Strukturforhold, det inderste syntes atter at dele sig i 2 Lag.

- 24. Kimtraad med Kimanlægget i den nederste Ende (f).

- 25. Kimtraaden var her svulmet kølleformet op, men alle Cellerne vare

som ellers cylindriske, 10—12 Gange længere end vide; ligeledes

var Kimanlægget som ellers; f. Ex. som i Fig. 24.

- 26— 31. Zamia (muricata VVilld.?).

- 26. Lodret Snit gjennem et Æg, hvis Kimtraad sees i Midten, naaende

dybt ned i Frøhviden ; z er den sammentrykkede og indskrumpede

Nucleus-Spidse.

- 27. En ganske ung Kim (under svagt Trykt af Dækglasset). De mørke

Partier og Striber paa Kimroden og Kimbladene hidrøre fra Celler,

fyldte med Garvesyre.

- 28. Tværsnit af Kimbladene af en udviklet Kim med deres Gummigange
og garvesyreholdige Celler.
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Fig. 29. Mikropyles Begrænsning.

- 30. Fra Periferien af Frohviden; Laget »t indeholder Prciteinsloffer og

store og smaa olielignende Draaber, som maaske ikke ere fed 01ie('f°).

- 31. Periferien af Kimbladene; Overhuden {q) forer Proteinstoffer, Resten

Stivelse; uden for Overiiuden sees sammentrykte Frøhvideceller,

hvis Indhold er resorberet bort Cx")-

32. Zamia furfuracea.

Spidsen af et Æg med Kimmunden, Pollenkamret, Frøhviden og

de om denne liggende, sammentrykte Celler.

- 33. Ceratozamia robusta.

a, 6 og c: 3 Maader, hvorpaa Karstrængene kunne forgrene sig

i Fruglbiadene; de yderste Grene gaa til Æggene.

Tav. IV.

1— 4. Ceratozamia robusta.

- 1. Øverste Del af et Æg med Frøhvidegruben, to Archegonier, hvis

Halsceller hæve sig i Vejret og to Klmtraade, af hvilke den ene hæver

Archegoniets Væg til Vejrs
; y er Frøhvidegruben (c. y).

- 2. Længdesnit gjennem Spidsen af en Kimtraad med Kimanlægget ('f°).

- 3 og 4. Overfladebilleder af Spidseraf Kimtraade med Kimanlæggene C f).

5. Ceratozamia longifolia Miq.

Tre Kimmundes ydre Begrænsning.

- 6. Ceratozamia robusta.

De ydre Begræsninger af Kimmunde, svagt forstørrede.

- 7. Kimmundens ydre Omrids af Ceratozamia longijolia.

- 8. Ceratozamia robusta. Del af en Kimplante i nat. Størr. Kimbladet

brunt og indskrumpet inden for den tomme Frøskal; der findes

Korkdannelse paa det, og det er rigt paa Klumper af Kalkkrystaller.

Blad b og d efter Kimbladet ere Nedreblade; alle Løvblade havde

2 Par Smaablade.

- 9— 12. Ceratozamia robusta.

- 9. Tværsnit af et Kimblad. I dette og de følgende Bladtværsnit ere

de garvesyreholdige Celler ikke antydede.

- 10. Det forste Blad efter Kimbladet i Tværsnit.

- 11 og 12. Tværsnit af to Kimblade. (Se S. 102).

- 13— 18. Ceratozamia longifolia.

- 13. Tværsnit af en ung Bladplade; en af de 4 forreste Karstrænge er i

Færd med at bøje ud i et af Smaabladene. Medianribbe mangler.

- 14. Stængelspidsen med de omgivende Blade oven fra, i; erVæxtpunktel;

a og 6 de to yngste Blade; det næste er skaaret af.

- 15. Ungt Blad frit udpræpareret.

- 16. Et ældre Blad, hvis Plade (Tachis- nærmest) begynder at blive

haaret paa Randene.

- 17. Spidsen af et ungt Blad, stærkere forstørret (V) end forrige; Smaa-

bladenes Dannelse begynder.
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Fig. 18. Sideparti af et ældre (V) med Smaablade.

- 19. Ungt Blad (\), ældre end forrige; allerede nu skjønnes ved den for-

skjellige Farve, hvor den Flade ligger, der skille mellem den senere

hen (i det gamle Blad) afkastede og den blivende, bladpudeagtige Del.

- 20. Ceratozaniia rohusta. Kimplante; Frøet er gjennemskaaret paa langs,

saa at Kimbladets Beliggenhed og Form sees (|).

- 21— 22. C. longifolia.

- 21. Tværsnit af Endeknoppen (dens Blade ere a—h), Resterne af forrige

Aars Blomst (/?) og af den Sideknops nederste Blade (a, /J, ^...), som

fortsætter Moderaxens Væxt ({).

- 22. Tværsnit af Bladet a i Fig. 21 ved dets Basis (f).
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Et Par Oplysninger

om den 1 Overs. II. 1, 1877, beskrevne mongolske Medaille,

prægel af Abu Said Behadur KJidn af Ilkhanernes Dynasti i

Persien [1316—36 e. Ch.].

Ved Prof. A. f. IHehreu.

i det k. d. V. S. Oversigter 1877, H. 1 , er meddelt en Be-

skrivelse af en mongolsk Medaille efter et ved Orient.-Kongressen

i St. Petersborg fremlagt Staniolaftryk. Ifølge Meddelelse af

Hs. Exe. M. Brosset, Akademiker og Konservator ved Myntsam-

lingen i Ermitagen, tillader jeg mig at meddele følgende nær-

mere Oplysninger, jeg savnede ved Affattelsen af den nævnte

Artikel om denne Mynt.

En Kjøbmand fra Menusinsk ved Jenesei sendte til Sekre-

tæren for den archæologiske Afdeling et Aftryk af en Sølv-Me-

daille, der var funden af ham paa Bredden af den lille Flod

Idjim , der falder i Aousa ved Grændsen mellem China og

Siberien. Efter flere Forsøg paa at erhverve den sjældne Ori-

ginal for det kejs. Mynlkabinet i St. Petersborg, lykkedes dette

endelig i Løbet af Foraaret 1877, og den befinder sig nu i Er-

mitagen. Originalen af Sølv, forlrinligen bevaret, har i Gjennem-

snit 7*/3 Centimetres og en Værdi af 8 Rub. 20 Kop. Tre

umiddelbart efter denne udmærket udførte Photographier, der

ere mig tilsendte af Berr Brosset, sætte mig nu istand til med

Lethed at bestemme Prægestedet; desuden ere endnu et Par

smaa Fejltagelser at berigtige, der, som jeg haaber, ville finde

en vel begrundet Undskyldning ved den paa mit Staniolaftryk

næsten udvidskede Skrift.

Overs, over d. K. D. Vidensk. Selsk. Forh. 1877. 10
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1) l\ia Reversen for oven læses lydeligt:

«/i shuhuri sanali arbaa»

istedetfor det af mig Læste: «fi shahri l-rehia —
»

; denne

Angivelse af Aaret fortsættes for neden: »ishrinan etc, læst

af mig som utis'a ashret». Aarstallet bliver allsaa 72'i 11.

istedetfor det af mig med Spørgsmaalstegn angivne 719 II.

2) I det af mig mellem Linie 1 og 2 som ulæseligt Betegnede

flndes Prægestedet, indesluttet af Ornamenter : odhuriba

Tehrizi> o: ^^ præget i Tebriz«.

3) Det udslettede »Behadur*^ læses, som af mig formodet,

tydeligen paa Originalen.

4) Paa Aversen mellem Linie 1 og 2 findes: <^al mulk», iste-

detfor det af mig læste uAllah^K

Efter de her angivne Berigtigelser læses da samtlige Myn-

tens Legender saaledes:

A.
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Linie 1 : jji£">i j^^LIjI.-^-I i^J xi^J) ^[^ ^ ^/'^

Linie 2 : \XU c\Jli> ,..Li> ,J>Uj >Aa*an. ^ii\
f^')>\

v_>j . e^^JLo

for n. I
i

KjL«.«.a*>< » .yj^,wXc

I Hånden mellem 2 Cirkellinier. S. IH. v. 16— 17:

Denne her efter Sammenligning med Originalen meddelte

Beskrivelse er gjengiven af mig paa l-ransk i Bulletin de l'Aca-

déniie Impér. des sciences de St. Pétersbourg, T. XXIV, 2,

p. 317—20.

10*
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Bemærkninger om Oprindelsen til nogle osmaniske

Traditioner.

Af

Prof. Dr. P. Schiern.

Uen Stad, som vi med Grækerne kalde Konstantinopel, hed,

som bekjendt, tidligere Byzants. Byzants var en af de Koloni-

stæder, hvormed Megara omkrandsede Propontis eller Marmora-

havet. Stedets ældste Navn hos Thracierne var Lygos*).

Paa Grund af sin naturlige, uforlignelige Beliggenhed har

Staden altid været et Tvistens Æble og været udsat for en

Række Beleiringer. Blandt dem var den, der foretoges af Philip

af Macedonien, Alexander den Stores Fader, og som fandt Sted

i Aaret 340 før vor Tidsregning. Men det var netop paa den

Tid, at Demosthenes som Forstander for det atheniensiske Sø-

væsen havde sat sin Reform af dette igjennem, eller den nye

Lov, hvorefter det saakaldte Trierarchie paalignedes i Forhold

til Formuen, og med en hurtig udrustet Fiaade af 120 Skibe

sendtes nu Phocion fra Athen til Hjælp for det beleirede By-

zants, saaledes som Opdam senere af de forenede Nederlandes

Republik sendtes til Hjælp for den af en rovlysten Erobrer be-

leirede danske Hovedstad. Phokion undsalte det beleirede By-

') Oppidum Byzantium liberæ condicionis antea Lygos dictum. Plin. Nat.

Hist. IV, 11.
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zanls saaledes , at Philip fandt sig nødt til at ophæve IJelei-

ringen.

Inden Undsætteisen fandt Sted, medens Beleiringen endnu

stod paa, var der foregaaet en Begivenhed, livorom der findes

et Par Notitser hos to af Oldtidens Forfattere, hos llesychius

fra Milet i hans Skrift om Konstantinopels Oprindelse og hos

Stephanus fra Byzunts. i en maaneløs Nat, medens Regnen

skyllede ned, vare Macedonieroe i Færd med ubemærkede at

trænge over Murene, men — da blev Bimlen pludselig lys,

Byzantinerne fik Øie paa dem og dreve dem tilbage. Da de

efter Beleiriogens Ophævelse istandsatte deres Mure, reiste de

da ogsaa en Statue for den fakkelbærende eller lysbringende

Hekate*), hvorom Forestillingen i Oldtiden stundom faldt sammen

med Forestillingen om Artemis som Maanegudinde; i det Plutarch

tillagte Skrift «om Ansigtet, der viser sig i Maanens Kreds«,

siges det saaledes, at man kaldte den største af Fordybningerne

i Maanen «Bekales Kløft"-).

•Paa flere af de byzantinske Mønter seer man paa den ene

Side Maanegudinden afbildet med Pilekogger og Bue og paa

den anden en Halvmaane med Stjerne. Det kongelige Mønt-

kabint^t fremviser ikke faa originale Exemplarer af saadanne

Mønler, og det er almindelig antaget, at der ved dem er blevet

sigtet til den ovenfor omtalte Begivenhed under Stadens Beleiring

af Philip af Macedonien. Skjønt noget udtrykkeligt Vidnesbyrd

herom ikke foreligger, kan dette vel ogsaa være naturligt, Paa

een byzantinsk Mønt, der findes anført hos ældre Forfattere,

findes en i denne Henseende ei umærkelig Indskrift: den hy-

') Åatj.-adri<f6po\> 'Exd-rr^q åya<rrr^<Ta>rzc åyfi'/.jia. Hesychii Milesii Opuscula

duo quæ supersunt. Recognovit J. C. Orellius. Lipsiæ. 1820. p. 69.

Ka\ 'ExaTT/ <fiua<p6poq oZca åadag éjrotr/ffe vuxrtop rotg -o/ATatq ^anf^-

>at. xai rsjv -ohopy.iw, tp'jyoyrsg auimpopio,' rov ror^o; tuvopaaa-.'. Ste-

phan! Byzantii Ethnicorum quæ supersunt. Ex Recensione Augusti Mel-

nekii. Tom. I Berolini. IS49.', p. 178.

*) ha/.ouffi d'a'j-<u\> ~<j ;ik> péyKrroy 'Exdrr^g p'j/o>. Plutarchi Scripta Mo-

ralia. Ex codicibuj emendavit Fredericus Dubner. Parisiis. 1841. JI, 1155.
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zantinske Frelserinde [ BuCoyzlvrj l'wrecrH/.) , der her omgiver

Halvmaanen med Stjernen*).

Da Tyrkerne i det femtende Aarhiindrede havde indlaget

Byzants eller, som Staden nu kaldtes, Konstantinopel, anbragte

ogsaa de en Halvmaane paa Minareterne over de iMoskeer, til

hvilke de omdannede de kristne Kirker, og førte ogsaa Halv-

maanen som et Mærke i deres Faner, som de førte saa \idt

omkring. Da Tyrkerne fra Afrika i Aaret 1627, under Kong

Christian den Fjerdes Regjeringslid, gjorde den betydeligste af

deres Landgange paa Island, kunde ogsaa Islands Fjelde see en

af deres Skarer bære den røde Fane med Halvmaanen foran sig.

Baade af Fremmede og af Tyrkerne selv er Halvmaanen

ogsaa stadigen bleven betragtet som deres nationale Symbol.

Da Kjøbenhavns Universitet den 13de November 1720 feirede

Fredsslutningen, der havde gjort Ende paa den langvarige nor-

diske Krig, holdtes Festtalen, der er trykt, af Universitetets da-

værende Rector, Caspar Bartholin, og efter at have beklaget, at

de kristne Lande saa længe l)avde raset mod sig selv, etider

Talen med Ønsket om, at de vilde forene sig mod hine de

Kristne martrebde Tyrker, "for at den stolle Maanes voxende

Horn kunne brækkes«-). Fra Porten selv er jo nu ogsaa frem-

kommen Anmodningen eller Paastanden om, at den paa sine mili-

') Tristan, Sieur de SainctAmant, Commentaires historiques contenant l'hi-

stoire générale des empéreurs Romains, illustrée par les medailles. Paris.

1644, fol. I, 415—416. Ducange, Constantinopolis Christiana. Luletiæ

Parisiorum. 1680 fol. p. 9. Harduin, Nummi antiqui illustratl. Parisiis.

1684. p. 103. Gesner, Specimen rei numariæ. Tiguri. 1735. p. 205.

Mionnet (DescripUon des Medailles antiques. Supplement. Tome Second

(1822), p. 247) har dog villet finde denne Medaille -suspecte«.

') Salis hactenus in propria viscera mutuis laniendis sævierunt manus.

Eluendæ illæ et ad Thraciam truculentam, cervicibus Christianorum

incumbentem, convertendæ vel acuendæ, ut in tempore crescentia superbæ

Lunet cornua frangantur. Gaspari Bartholini OraUo, qua augustissimo

Monarchæ Friderico Quarto restitutam regnis siiis et provinciis exop-

tatam pacem subjectissime eratulatur. In Universitate Havniensi , ipsa

Regia Majestate clementissime præsente, publice habita die XIII. Novembrr.

Anno 1720. Havniæ. 4°. p. 55— 56.
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tære Amhiilancpr maalte anbring«* Halnnaanen i Slerlel for det

r«de Kors, der er del ved Genferkonvenlionen faslsalle iVlærke,

Det har meget længe været en udbredt Anskuelse, at det er

Hyzants's Symbol, Halvmaanen, som Tyrkerne efter Erobringen

optoge som deres Mærke. Jeg har søgt at forfølge denne iVlening

saa langt tilbage som muligt og er lilsidsl standset ved det store

Folioværk over de romerske Keisere, som Tristan de Saint Amant

har udgivet, og som udkom i Paris i Aaret 1644. Her nævnes

som IJyzants's Skylsgudinde iMaanen eller den lysbringende Diana,

der, som det hedder, «ikke blot blev dyrket i denne Stad under

Hedenskabet, men som ogsaa under Muhammedanismen synes

at være vedbleven at være Gjenstaud for den samme Agtelse,

saa at man seer, at Tyrkerne derfor den Dag i Dag have be-

holdt Halvmaanen som deres Sindbillede og Vaabenmærke, altid

sættende den paa Spidserne af deres Moskeer og af deres

Taarne»")- I vort Aarhundrede har en bekjendt Orientalist,

Joseph von Uammer, udtrykt sig saaledes om Sagen: « Flere

byzantinske Mønter ere prægede med Hekates eller den lysbrin-

gende Dianas Åttributer, nemlig med den hornede Maane og

Stjernen, som var Byzants's gamle Vaaben og endnu er det

osmaniske Riges; Maane og Stjerne smykkede som Hekates

Sindbilleder Havnen i det gamle Byzants, og endnu vise de sig

i den osmaniske Flaades Flag, kun at nu Ingen længer mindes

deres gamle Oprindelse og Betydning«^). Det er vel heller

') La Lune ou Diane Lucifere, non seulement venerée en celte ville devant

le Paganisme, mais qui noesme encore semble estre demeurée en telle

consideration parmy le .Mahomelisme, qu'il se voit que les Tures en

retiennent le croissant pour leur deuise et blason jusque å present, Tar-

borant toujours es sommets de leurs Mosquées et de leurs Tours. Tristan

de Sainct Amant, Histoire générale des Eiupereurs Romains. I, 416.

^) .Mehrere byzantinische .Miinzen tragen als Gepråge die Attribute der He-

kate oder Diana phosphora , nåhmlich den gehornten Mond und den

Stern , welcher das ålleste Wapen von Byzanz und das des ostnanischen

Reichs ist. Mond und Stern schmucklen als Hekate's Sinnbilder den Hafen

des alten Byzanz, wo ihre Statue stand, und erscheinen noch heute in

den Flaggen der osmanischen Flotte, nur gedenk Niemtand ilirer alten
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ikke mindst Hammers Autoritet som en Forfatter, der særlig

har beskjæftiget sig med den tyrkiske Historie og i flere Aar

opholdt sig i Konstantinopel, der senere har ladet denne An-

skuelse beholde saa megen Indgang allevegne. Hos os træffes

den i danske Reiseminder fra Syden: »Storherren antog det

gamle Byzants's Vaaben, Halvmaanen, som sit eget Tegn; han

satte den paa Moskeernes Kupler og paa Skibets røde Flag;

overalt i hans udstrakte Lande skulde den vise, at han var

Herre over det gyldne Hornn^). Saaledes hedder det ogsaa

senere i et af de fortrinligere tydske Skrifter om Konstantinopel,

hvor der gives en Sammenligning mellem Stadens Udseende

som hedensk og som kristen: uDen voxende Maane var det

hedenske Byzants's ældste Vaabenskjold, som i Aarhundreder

blev fortrængt af de kristelige Keiseres Kors og først af Tyr-

kerne igjen blev indsat i sin gamle Ret»-). Man feiler dog

neppe, naar man antager, at den omhandlede Anskuelses almin-

delige Udbredelse i den nyere Tid især hidrører fra et engelsk

Skrift. Herved sigtes til EUot Warburtons Bog om « Halvmaanen

og Korset") , hvoraf der i det Mindste er udkommet ni forskjel-

lige Udgaver. I denne Bog findes blandt Tillæggene et, der har

til Overskrift «0m Halvmaanen og Korset som Symboler«, og

her hedder det ligeledes: »Halvmaanen var Symbolet for Byen

Byzants, og dette Symbol blev adopteret af Tyrkerne«^). Det

kan herefter ikke forundre, at den her omhandlede Anskuelse

ogsaa i den nyeste Udgave af Encyclopædia Britannica nu

Herkunft und Bedeutung. Jos. von Hammer, Constantinopolis und der

Bosporos. Pesth. 1822. I, 21.

') L. Ussing, Reisebiileder fra Syden. Kjøbenhavn. 1S47. S. 88.

') Der wachsende Mond war das ålteste Wappenschild des heidnischen

Bj'zanz, welches Jahrhunderte lang vom Kreuze der christlichen Kaiser

verdrangt , erst durch die Tiirken in sein altes Recht eingesetzt vvurde.

Quitzmann , Deutsche Briefe iiber den Orient. Stuttgart. 1848. S. 438.

') The Crescent was the Symbol of the city of Byzantium and was adopted

by the Turks; Eliot Warburlon, The Crescent and the Cross. Ninth

Edition. London. 1852. Appendix p. 372.
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under Artiklen Byzantium flndes fastslaael som en Kjends-

gjerningi).

Men er nu denne Mening virkelig rigtig? Mod den taler

slrax, at Tyrlterne ellers have viist alt Andel end Interesse for

den græske Fortid. Dermed skal dog ikke være sagt, at de

ikke have optaget Et og Andel fra de græske Keiseres Indret-

ninger; paa en saadan Optagelse kan der tvertimod anføres ad-

skillige Exempler, som naar man — for her kun at anføre eet —
ikke uden Grund har seet en ligefrem Fortsættelse af de græske

Keiseres Livgarde i de saakaldte Peiks eller Sultanernes Liv-

drabanter med deres lange Spyd, lange guldbroderede Kjortler,

gyldne Bælter, store forgyldte Hjelme med sorte Fjerbuske, som

en Dansk, der førend Janitscharernes Udryddelse og de derved

fremkaldte Omdannelser var sendt i et diplomatisk Ærinde til

Konstantinopel, endnu der traf i Sultan Mahmud Il's Følge i

Aaret 1824 -). Men det er uden Grund, naar Tristan har

antaget, at Tyrkerne endnu ved Erobringen af Konstantinopel i

') The Byzantine stamped a crescent on their coins as a symbol — , a de-

vise, •which was retained by the Turks to this day. Encyclopædia Bri-

tannica, a Dictionary of Arts, Sciences and general Litterature. Ninth

Edition. Volume IV (Edinburgh. 1876. 4°.), p. 615.

') Clauswitz, Skildringer og Reise-Optrin fra Tyrkiet og Constantinopel , i

Molbech's Nordisk Tidsskrift for Historie, Literatur og Kunst. Kjøbenhavn.

1827— 1836. II, 258. Som "vetus h la Eomaine« nævnes de i Mé-

moires du Baron de Thott sur les Tures et les Tartares. Amsterdam.

1784. J, 137. Mere tvivlsomt er det, om de to Partier ved det tyrkiske

Dscherid-Spil eller Landsekastningen af galoperende Ryttere, de saa-

kaldte Lahanadschis og Bahmiadschis, virkelig, som en engelsk For-

fatter har villet, tør betragtes som o en aabenbar Efterligning« af de

gamle byzantinske Partier, de Blaae og de Grønne, der optraadte paa

Hippodromen og adskilte sig ved disse Farver. Det er hos White

(Hausliches Leben der Turken. Nach dem Englischen von Alfred Reu-

mont. Berlin. 1844— 1845. 1, 201.), at man trælTer denne Mening; vist

er dog kun, at som de græske Keisere fordum, saaledcs vare ogsaa Sul-

tanerne Medlemmer af det ene eller andet af de kæmpende Partier;

Sultan Mahmud il hørte endnu til Bahmiadschis, hans ulykkelige For-

gænger, Selim III, til Lahanadschis. Jvnfr. Rambaud, De Byzantino

Hippodromo et Circencibus factionibus. Parisiis. 1870.
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Aarel l4o3 kunne have liuidel Halvmaanen anbragt paa forskjellige

af Stadens Rygninger*); Halvmaanen havde ved Konstantinopels

Krobring forlængst ophørt her at være det herskende Symbol,

det øslromerske Riges Vaaben var nu et gyldent Kors i rødt

Felt, som de forskjellige Dynastier, der efterhaanden kom paa

Throoen, kun forøgede med særskilte Bitegn. Og for Alt, hvad

der laa fjernere end Keisertiden, for hele den hellenske Oldtid

have Tyrkerne stedse kun viist en med den største Uvidenhed

forenet Hingeagt. Et Exempel instar omnium afgiver den Maade,

hvorpaa Tyrkernes Raahed i Konstantinopel har mishandlet et

navnkundigt Monument fra Hellas's Oldtid, et af Mindesmærkerne

om Hellenernes Seir ved Platæa. Herodot har fortalt, hvorledes

Paiisanias, da Hellenerne ved IMatæa havde beseiret Perserne,

lod Heloterne sammenbringe det kostbare Bytte, og hvorledes

man bestemte en Tiendedeel deraf til Guderne: til Zeus i Olympia

blev der saaledes ved Hjælp af denne Ydelse tilveiebragt en

kæmpestor Statue, til Poseidon paa Islhmen gaves ligeledes en

Statue, og Apollo i Delphi — som synes allerede at have

faaet en Statue efter Slaget ved Salamis — kunde man nu ære

med en Trefod af Guld, hvilende paa en Piedestal, der blev

dannet af en tredobbelt, trehovedet Bronceslange^). Den gyldne

Trefod blev allerede borlrøvet af Phocierne under den hellige

Krig, men Piedestalen af Bronceslangen var et af de mange

Mindesmærker fra den hellenske Oldtid, som Konstantin den

Store lod bringe til Konstantinopel). Den fik sin Plads paa

') Ce que je croy auoir esté perpetué par eux, ayant rencontré dans Con-

stanlinople ce croissant niarqué en diners endroits de ses bastimens.

Tristan, tiistoire générale des Emperurs Romaiens. I, 416.

2) Herod. IX. 81.

') Den af Keiser Konstantin anordnede Forflyttelse af det deiphiske Slange-

trias til Konstantinopel omtales hos Eusebius, Sokrates, Zosimus, Paulus

Diaconus og Georgius Codinus, hvis Beretninger herom findes sammen-
stillede af Otto Frick, Das plataeische Weihgeschenk zu Konstantinopel,

i Jahtbiicher fur classische Philologie, herausgegeben von A. Fleckeisen.

Drifter Supplementband (Leipzig. 1857— 18G0.), S. 515— 517.
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Hippodromen — cIIim- Alincidaeii, ^oin Tyrkerne nn sige — , hvor

den i de senere græske Tider fik en iiydraulisk Anvendelse og

endnu var i uskadt Sfand, da Florentineren Christopher Bondel-

monte ikke lang Tid for Konstantinopels Indtagelse, i Aaret

1422, gjæstede Staden'). iVIen allerede Erobreren Muhammed II

ødelagde, som den tyrkiske Historieskriver Sead-eddin beretter,

med sin Kølle det ene af Hovederne paa Monumentet, og

senere have Tyrkerne ogsaa ladet de andre Hoveder lide den

samme Medfart-). Naar Slangesøilen, der dengang, da Brøndsted

opholdt sig i Konstantinopel, «ved Mangel af Omhu igjennem

Aarhundreder« kun var synlig i et Maal af syv Fod"''), senere er

bleven udgravet saaledes af den ophobede Jord, at Mindes-

mærket nu viser sig i en Høide af sexten Fod og tillader Be-

tragteren at see den gamle Indskrift med de doriske Karakterer,

der nævner alle de i Perserkrigen deeltagende hellenske Stater,

— da skyldes denne Forbedring ikke Tyrkerne; det var den

engelske Vicekonsul paa Mitylene, Charles Newton, der under

Krimkrigen havde gjort Forslag derom, og det var det engelske

Gesandtskab i Konstantinopel — Ministeren Sir Stratford de

Redcliffe og den første Legationssekretær Lord Napier — , der

') Christopti. Bondelmontii Florentini Liber Insularum Archipelagi. Ed. L.

de Sinner. Berolini. 1824. p. 123.

^) I den latinske Oversættelse af Sead-eddin ved Leunclavius læses saa-

ledes om Muhammed II: uQuum in Atmindaneni pervenisset, columnam
ibi lapideam vidit, cid triplex erat hnpositus serpens aheneus idemque

triceps. Illum conspicalus
,

quidnara hoc esset Idoli
,

quæsivlt. Simul

in eum contorta magna vi clava ferrea, quam posdiganum Turet

vocant, unl de tribus illls capitibus serpentinis labrum inferius com-

minuit«. Annales SultanoTum Othomanidarum a Turcis sua lingua

scripti. Francofurdi. 1595. fol. p. 29. Afvigende fra Sead-eddin, hvis

Død forst falder ved Aaret 1550, have andre Forfattere henfort den om-

talte Tildragelse til Sultan Soliman 11 eller til Sultan Amurath IV. Féii.\

Bourquelot, La Colonne Serpentine å Constantinople, i Méraoires de la

Société des Antiquaires de France. Vol. XXVIII (Paris. 1865.), p. 41— 44.

') Brøndsted, Beise i Grækenland i Aarene 1810—13. Kjøbenhavn. 1844.

II, 245.
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dengang tik Afdelinger uf de i Aarel 1856 i Scutari garniso-

nerende engelske Tropper til at foretage den fornødne Udgrav-

ning. Og naar man senere i et fra tyrkisk Side udgivet Skrift

om Tyrkiets Deellagelse i den internationale Udstilling i Paris

i Aaret 1867 dog ikke undlod blandt de fremsendte Sager ogsaa

at anføre en Tegning af det mærkelige Monument 1 dets nye

Skikkelse*), hidrørte denne lige saa lidet fra Tyrkerne selv; den

var optagen og indsendt til Udstillingen fra Dr. Dethier, der

var Direktør for den østrigske Skole i Pera.

Medens den liingeagt, hvorfor de hellenske Oldtidsminder

overhoved have været udsatte fra Tyrkernes Side, vistnok maa

vidne mod, al disse endog skulde have hentet deres eget Vaaben-

mærke fra et gammelt byzantinsk Symbol, kunde det synes, som

om en mærkelig Skildring af deres Indtagelse af Konstantinopel

dog kunde tale for den omtalte Opfattelse. Til de hidtil ubekjendte

Kilder om Konstantinopels Fald, der først i de sidste Decennier

ere komne for Lyset, hører ogsaa en Dagbog af den venetianske

Patricier Wiccolo Barbaro, der selv deeltog i Stadens Forsvar.

I Anledning af et natligt Overfald af Tyrkerne den 12te Mai

1453 og med Hensyn til en Propheti, der formodentlig stam-

mede fra, hvad der var hændt ved Byzants's Beleiring af Philip

af Macedonien, men som her henføres til Keiser Konstantin den

Store, hedder det i Dagbogen først saaledes: »Men vor barmhjer-

tige Herre Jesus Christus vilde. ikke, at denne Stad paa en saa

ussel Maade skulde gaae til Grunde, og tillige vilde Gud, at Pro-

phetierne skulde fuldbyrdes, navnlig den Propheti, der var gjort

af den hellige Konstantin, ham, der var den første Keiser, som

Konstantinopel havde. Thi han havde propheteret, at Konstan-

') La Turquie k l'exposilion universelle du 1867. Ouvrage publié par les

soins et sous la direclion de S. Kx. Salaheddin-Bey , Commissaire Im-

perial Ottoman pour l'Exposltion universelle. Paris. 1867. p. 151. Skriftet

er dediceret til den senere saa ulykkelige Sultan Abdul Aziz, hvis Bud

om Tyrkiets Deeltagelse i Pariserudstillingen sammenstilles med Chalifen

Haroun al Raschids Sendelse af Gaver til Carl den Store.



157

tinopel aldrig vilde gaae til Grunde, saa længe som Maanen

ikke, naar det var Fuidmaanetid, stod op formørket, det vil sige,

saa at man vel fik den at see, men med Undtagelse af dens

ene Halvdeel. Dengang var derfor paa ingen Maade Tidspunktet

kommet lil Stadens Fortabelse, men vel er det sandt, at den

Ødelæggelse med hvert Øieblik nærmede sig, da det ophøiede

Keiserdømme skulde fortabes«'). Længere hen har Barbaro om

Natten mellem den 22de og den 23de Mai 1453 — da Kon-

stantinopel faldt — denne Bemærkning: »Denne Dag, den lo og

tyvende Mai, Kl. 1 om Natten, viste der sig el vidunderligt

Tegn paa Himlen, et Tegn, der tilkjendegav Konstantin, Kon-

stantinopels værdige Keiser, at hans høie Keiserdømme nær-

mede sig sin Ende, saaledes som det i Virkeligheden nu blev

Tilfældet. Delte Tegn var af en saadan Beskaffenhed og Form

:

hiin Aften, ved Nattens første Time, stod Maanen op og viste

ogsaa nu sin Skive, men medens denne Maane skulde staae op

fuldt rund, stod den op som en kun tre Dage gammel Maane

og kom kun lidet til Syne. Luften var klar som reenl og plet-

frit Krystal, og denne Maane vedvarede paa hiin Maade omtrent

fire Timer; derpaa formede den lidt efter lidt sin Runding, og

Klokken 6 om Natlen havde den udfyldt sin hele Skive«-).

') Hos Barbaro, der skriver i den gamle venetianske Dialekt, lyde Ordene

saaledes: «Ma il nostro misericordioso misser Jesu Christo non volse,

che questa note si devése perder cusi vilmente questa zitade, et anche

dio si volse che le profetie fosse adimplede. La qual profetia profetizo

santo Constantin, che fo el primo imperador che avesse Constantinopoli,

el qual profetizo, che mai Consta'ntinopoli non se perderiå mai per in

flna che la luna non levasse scura, siando el suo tondo, zoé che la se

vedesse, salvo la mitade de quela, si che adonca per niun modo quela

non iera Tora de perder la zitade, ma ben é vero che d'agnora el se

aprosimava la sua destrution de dover perder el degno imperio.« Gior-

nale dell' assedio di Constantinopoli 1453 di Nicolo Barbar6 P. V. Corre-

dato di Note e Documenti per Enrico Cornet. Vienna. 1856. p. 39.

^) Pur ancora in questo zorno di vintido de mazo, a una hora de note el

parse uno mirabel segnal in zielo , el qual segno fo quelo che dé ad

intender a Constantin degno imperador de Constantinopoli , che el suo

degno imperio si se aprossimava al finin^ento suo, come con efeto é
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l)r A. D. Mordtmann har lil sin Skildring af Konstantinopels

Beleiring og Erobring af Tyrkerne ogsaa benyttet Barbaros Dag-

bog, men med Hensyn til dennes anførte Ord om Maanefor-

mørkeisen under Stormnatten har han yttret, at «da intet andet

Øienvidne eller nogen Samtidig ellers beretler herom, maa det

Hele vel betragtes som et Phantasistykke». Den tydske For-

fatter tilføier, at <i\ort venetianske Vidne var saa ophidset af

Begivenhederne i hans nærmeste Omgivelse, at man vel kan

tilgive ham, naar han saa Ting paa Himlen, som ingen Anden

har seet»*). Mod at det Hele skulde være «et Phantasistykke«,

taler imidlertid allerede den Overbeviisningens Sikkerhed, hvor-

med Barbaro her har appelleret til, at Alle, baade Kristne og

Vantro, have seet Vidunderlegnet-). Det forholder sig heller

ikke saa, at det ei findes omtalt af Andre. Maaneformør-

kelsen er forbigaael i Beretningerne af Øienvidnerne Georgius

Phranlzes, Kardinal isidor og Mitylenes Erkebiskop, Leonard

fra Chios og i Fortællingerne af de Samtidige Michael Ducas

og Laonicus Chalcocondylas , ligesom ogsaa i den efter Mordt-

manns Skrift fremkomne
,

gamle venetianske Krønike af Zorzi

Dolfin , skjønt dennes Krønike ellers netop dvæler ved de

mange forskjellige Varsler, der bebudede Konstantinopels Under-

stato. Questo segnal si fo de questa condition e formå: questa sera a

un hora de nolte levo la luna et havea hozi el suo tondo, si lev6 conie

quela avesse abudo tre zorni, la qual puoco parea, e iera l'aiere sereno

come uno cristalo neto e mundo; questa luna si duro a questo muodo

zerca hore quatro , e poi a puoca a puoca quela si se ando fazando el

suo tondo, e a ore sie de note tuta si fo compida de far el suo tondo.

Niccolo Barbaro, Giornale dell Assedio di Constantinopoli, p. 46. Barbaros

Tidsangivelse er den venetianske; Klokken 1 om Natten, til hvilken Tid

Maanen siges at være staaet op, bliver Klokken 8 om Aftenen, Klokken 6

om Natten, da Maaneforniørkelsen var ophørt, i samme Forhold Kl. 1

om Natten.

Mordlmann, Belagerung und Kroberung Constantinopels durch die Tiirken

im Jahre 1453. Nach den Originalquellen bearbeitet. Stuttgart und

Augsburg. 1858. S. 77, 140.

Abiando noi tutti cristiani e pagani aver visto questo mirabel segne.

Barbaro, Giornale dell' Assedio di Constantinopoli. p. 4G.
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gang'). Men i en Beretning om Konstantinopels lndtaf.'else af

en anden Italiener, Øienvidnet Ubertino Pusculo fra Brescia, som

Mordtmann ei har kjendl, skjønt den dog allerede Aaret førend

hans Skrift er bleven optrykt i Tydskland efter den venetianske

Editio princeps, finder man det selv samme Vidnesbyrd om

Maaneformørkelsen som hos Barbaro, kun mere kortfattet: «l)en

blege Fuldmaane stod op og skred sorgvækkende frem, idet den

varslede om en ulykkelig Skjæbne og et nærforestaaende Ne-

derlag. Thi mørk, med Aasynet dækket af en sort Skyes Slør,

og mere end Halvdelen skjult, vandrer den hen over den klare

Himmel«^). Og efter en velvillig Meddelelse af Professor

Schiellerup, der paa min Opfordring har foretaget det fornødne

Eftersyn, forholder det sig virkelig sikkert, at Kampen om Kon-

stantinopel i Natten mellem den 22de og 23de Mai 1453 er

foregaaet under en Maaneformørkeise; Barbaros Fremstilling er

i fuld Overeensstemmelse med Astronomien, saa at han ogsaa

maa staae til Troende, naar han fortæller saavel om den ved

formørkelsen fremkaldte Skræk hos Grækerne som om Jublen

') Fu etiam la mente de li honieni, da crudeli et cuori monstri, et prodigii

per quelli zorni agitate in cielo, in terra et in niar. Pochi zorni auanli

fu preso ostrege, che aperte stilo sangue. Ua cielo per aere aparse

molti fuogi et coruscationi tonitrui terribili , nombi cum sagitte et ful-

guri. In terra uenti grandi el terremoti, parse che ruinasse le case

monstrando che tutto se douesse abissar. Thomas, Die Eroberung Kon-

stantinopels Im Jahre 1453 aus einer venetianischen Chronik, i Sitzungs-

berichte der konigl. bayer. Akademie der Wissenschaften in Munchen.

Jahrg. 1868. Band II (Munchen. 1868), S. 17—18.

') "Candida completo cum Plioebe surgeret orbe,

Moesta prodit, fati miseri, cladisque proplnquæ

Nuntia. Nam tristis faciem velamine nubls

Tecta atræ, mediaque latens plus parte sereno

Incedit coelo.« Ubertini Pusculi Constantinopoleos L. IV, v. 889

—

893, hos Ellisen ,
Analekten der mittel- und neugriechischen Literatur.

Leipzig. 1855— 1862. III, 78—79. Ubertino Pusculo giver til Slutning

denne Oplysning om sin egen Person:

«Me Constantini studiis urbs dulcis habebat,

Cum cecidit bello: barbara præda fui.«
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fra Tyrkernes Side, der i hiint Tegn saae et Budskab om deres

forestaaende Seir*).

Hvad der imidlerlid maa tale og vistnok maa tale afgjø-

rende mod, at de osmaniske Tyrker skulde have optaget deres

Vaaben, Halvmaanen, fra Byzantinernes Halvmaane, er dette:

den forekommer allerede hos dem, længe førend de betraadte

Europa, paa Tider, hvor de endnu ikke havde overskredet Asiens

Grændser. 1 denne Henseende kunne Kilderne til den tyrkiske

Historie, der jo nu deels i Oversættelser, deels i Bearbeidelser

ere blevne lettere tilgængelige, ikke tilstede nogen Tvivl. Saa-

ledes seer man Orchan, de osmaniske Tyrkers Høvding fra

Aaret 1326 til Aaret 1360, fæste en sølvblank Halvmaane i den

blodrøde Fane, som han gav til sine Hære og navnlig til sine

saakaldte «nyeTropper» eller Jeni Tscheri (o: Janitscharerne)^).

Og saaledes havde allerede tidligere hos Tyrkerne i Chuaresm,

hvis Rige var blevet oprettet paa Ruinerne af det seldschukiske

Herredømme, Sultan Muhammed Tekesch, der herskede fra

Aarel 1192 til Aaret 1200, smykket Toppen af sine Telte med

Halvmaanen"''). Uen omtalte Opfattelse, hvorefter de osmaniske

Tyrker skulde have optaget deres Vaaben efter det gamle byzan-

tinske, kan derfor kun vise sig som et uhistorisk Sagn, som et

Sagn, der lidt efter lidt har uddannet sig i Vesten og her har

') Ma turchi si fexe una gran festa per el suo campo per alegreza de

questo segnal
,
perché a lor i parea aver vitoria, si come fo anche ben

el vero. Nicolo Barbaro, Giornale dell' Assedio di Constantinopoli.

p. 46. — Om Kampen i Schipi^apasset om Aftenen den 23de August 1877

hedder det i et Telegram fra Gornii-Studen (i »Berlingske Tidende« for

27de August): 'En fortvivlet Kamp rasede indtil Midnat, da Maanefor-

mørkelsen indtraadte«.

') J. V. Hammer, Geschichte des osmanischen Reiches. Pesth. 1827— 1835.

I, 93. Orchan var endnu kun »Emir«; Titlen -Sultan« blev efter J. v.

Hammer først antagen af Bajasid 1 (Geschichte des osmanischen Reiches.

I, 88. X, 607), ifølge Mordtmann først af Muhammed 11 i Aaret 1473

(Belagerung und Eroberung Constantinopels durch die Tiirkeii. S. 145).

*) Hammer Purgstall, Geschichte der goldenen Horde in Kiptschak. Pesth.

1840. S. 73.
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et Sidestykke i den Tradition, hvorefter den Haivmaane, som

fordum — i Tidsrummet fra Aaret 1691 til Aaret 1686 — skin-

nede paa den wienske St. Stephanskirkes Spiir, ogsaa skulde

være det osmaniske Vaaben. Efter Tyrkernes Beleiring af Wien

i Aaret 1683 forlangte den offentlige Mening her stormende

dette Tegns Nedtagelse, og der herskede Jubel i Wien paa den

Dag, da denne Fordring blev lagen til Følge, men ligesom Sagnet

dengang gik, at Halvmaanens Opsættelse paa Spiret i Aaret

1591 skulde have hørt til Betingelserne for den Forlængelse af

Vaabenslilslanden fra Aaret 1584, som Tyrkerne dengang ind-

rømmede, saaledes kan man endnu finde dette Sagn levende

blandt en stor Deel af Besøgerne af Tøihuset i Wien, hvor den

fra Kirken nedtagne Haivmaane blandt andre Mærkeligheder

endnu opbevares*).

Naar altsaa den Mening maa opgives, at Tyrkerne have

taget Halvmaanen til deres Vaaben som en Erindring fra Kon-

stantinopels Forlid, vender Spørgsmaalet tilbage om, hvorfra

Tegnet da egentlig skriver sig, og de ville da maaskee ikke være

faa, der ville tænke paa en Oprindelse fra Islam, idet det gjælder

om de osmaniske Tyrker som om de muhammedanske Folk over-

hoved, at deres Skikke i mangfoldige Retninger have deres Op-

rindelse fra deres Religion-). Nærmest vil det vel paa denne

Maade ligge at kunne tænke sig Anledningen given ved en eller

anden af de muhammedanske Legender. I Sales Oversættelse af

Koranen, hvor han i Anmærkningerne har tilføiet Udtog af dens

arabiske Kommentatorer, meddeles saaledes et Sted denne, at

da En havde begjært af Muhammed, at denne skulde lade ham

see et Tegn, da havde Maanen viist sig spaltet ,
< saaledes, at

') L. Engelstoft, Wiens Beleiring af Tyrlcerne i Aaret 1683, i Udvalg af

Laurids Engelstofts Skrifter. Kjøbenhavn. 1859—1862. II, 210—212.

*) Hammer-Purgstall, Ueber die Begrundung der Sitten, Gebråuche und

Manieren der Araber, Perser und Tiirken aus ihrer Religion, i Deutsche

Vierteljahrschrift. 1839. III, 312—334.

Overs, over d. K. D. Vidensk. Selsk. Forh. 1877. ti
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den ene Halvdeel var forsvunden og kun den anden var

at see" *).

Paa den anden Side vil der dog ogsaa herimod strax møde

Tvivl.

Da de osmanislte Tyrlier i Begyndelsen af det sextende

Aarhundrede erobrede Ægypten, og Selim 1 efler Seiren ved

Ghiseli (1517) lod den sidste Mameluk-Sultan Tuman-Bey liænge

ved en af Kahiras Porte, foregik i Orienten en Forandring, der

kan betragtes som et Slags Sidestykke til den Maade, hvorpaa

i Occidenten, efter Carl den Stores Tog til Rom, den gamle

romerske Keiserværdighed var gaaet over til Frankerne. Khali-

fatet, der tidligere havde været hos Omeijaderne i Damascus og

Abbassiderne i Bagdad, senest hos Abbassidernes af de mame-

lukiske Sultaner aldeles afhængige Rester i Ægypten, gik nu

over til de osmaniske Tyrker; fra denne Tid var den osmaniske

Sultan for alle de Rettroende Islams Bærer, saaledes som Indien

i det forrige Aarhundrede anerkjendte det, da man saa Tippo

Sahib fra Seringapatnam sende Bud til Konstantinopel om Hjælp,

og nu igjen har viist ved saa mange Bevægelser i Anledning af

den Konstantinopel selv truende Fare. Med Khalifatets Over-

gang til de osmaniske Tyrker fulgte den saakaldte »Sandschak

Sherif«) eller Profetens hellige Fane, efter nogle arabiske For-

fatteres Forsikkring oprindelig et Dørforhæng i Aischas, hans

Yndhngshuslrues, Forværelse, og som fra Bagdad ogsaa var bleven

bragt til Ægypten. Selim I afgav den til Opbevaring i den

store Moskee i Damascus, men med de syriske Janitscharer

kom den i Aaret 1594 til Europa, paa Foranstaltning af Slor-

viziren Sinan-Pascha, der haabede ved den som en Talisman at

kunne opmuntre de dengang i Ungarn kæmpende, udmattede

Tropper^). Den har senere, ligesom andre Relikvier fra Pro-

') The Koran, translated into English immediately (rom the original Arabic,

With explanatory notes , taken from the most approved Gommentators.

By George Sale London. 1764. II, 405.

^) J. V. Hammer, Geschichte des osmanischen Reiches. IV, 226.
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pheten*), meest været gjemt i den hellige Sal i den af Mu-

hammed II byggede Ilesidenls (Serai), som Fanen kun har for-

ladt, naar den enten skulde følge de i Krig gaaende Hære eller,

hvor Riget ellers ansaaes for at være i Tåre, opmuntre de

Troende. I Aaret 1769 ledsagede saaledes Prophetens Fane

de fra Konstantinopel til Krigen imod Russerne uddragende

Tropper, og i Aaret 1826, da det gjaldt om at udrydde de op-

rørske Janitscharer, blev den, ledsaget af talrige Sherifer og

Softaer,' bragt fra Serais Reiikviesal til den skjønne, i Begyn-

delsen af det syttende Aarhundrede af Sultan Achmed I byg-

gede Moskee (Achmedije), hvorfra Pilegrimenes Karavaner, der

begive sig til Mecca, pleie at udgaae, og hvorhen nu offent-

lige Udraabere, der ilede gjennem Gaderne, sammenkaldte alle

rettroende Tyrker til Værn for Islams Banner, til Forsvar for

Religionen og Sultanen; Opfordringen blev fulgt af mangfoldige

Tusinder, og alt Haab for Janitscharerne om at drage Folket

paa deres Side var nu forsvundet. Tidligere har enhver Kristen,

der vovede at lade sine.Øine hvile paa denne Relikvie, været

truet med Døden, og endnu den 27de Marts 1769 havde den

østrigske Internuntius Brognard nær mistet Livet med sin Fa-

milie, fordi han havde leiet et Værelse, hvorfra han kunde see

den dengang ved Fanens Udførelse endnu brugelige Procession;

Emirerne, til hvis Bevogtning Fanen var betroet, fik Øie paa

ham, styrtede strax ind i Huset og mishandlede Familien paa

det Værste, medens asiatiske Dervischer, unge Janitscharer og

andre Vagabonder, rasende over, at den hellige Fane var bleven

vanhelliget ved Vantroes Blik, overfaldt mangfoldige og myrdede

over hundrede fredelige Kristne i den samme Gade , der halvt

Prophetens Kappe, hans Skjæg, som blev afraget efter hans Død, en af

hans Fortænder, som blev udslaaet i det blodige Slag ved Bedr, og

hidtrykket af hans Fod i et Stykke Kalk, da han hjalp Murerne ved

Bygningen af Kaaba. Whitte, Håusliches Leben und Sitten der Tiirken.

I, 200—205.

11"
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havde glemt det gamle Forbud*). Men nu er dette dog blevet

noget anderledes. For den, der kommer til Konstantinopel

uden Protektion, alene henviist til, hvad han selv formaaer, vil

det vistnok ogsaa nu være en Umulighed at faae Adgang til at

see i'Sandschak Sherif«, men for flere gunstigere Stillede, der

havde historisk Interesse for denne Relikvie, har der dog nu

været Mulighed til at gjøre sig bekjendt med den og saaledes

til at fremhæve, hvad del her kommer an paa, at dette Banner

ikke har nogen Halvmaane-). Sandschak Sherif var Prophetens

sidste Fane; som hans første nævnes den, der blev baaret for

ham af Bureida, der, da han mødte Muhammed ved dennes

Flugt til Medina eller Jathreb (622), ikke blot undlod at tilføie

ham noget Ondt, men knyttede sig til ham med sin Stamme

Beni-Sahm og med de Ord: "O Guds Sendebud, Du skal ikke

holde dit Indtog i Medina uden Fane«, udfoldede sin Turban og

bandt den ene Ende af Tøiet til sin Landse , som han løftede

foran Propheten^). Heller ikke ellers finder man hos Weil

enten med Hensyn til Muhammed eller rned Hensyn til Chaliferne

Noget anført om Faner med Halvmaaner, og hertil kommer nu,

at da Muhammedanismen fremtraadte som en Protest mod den

ældre saakaldte Sabæisme med dens Dyrkelse af Himmellegemerne,

synes det lidet troligt, at Muhammed netop vilde have valgt et

Himmellegeme som et Mærke for sine Tilhængere. Selv har

han sagt til sine Troende: « Kaster Eder ikke ned for Solen, og

') Resmi Achmed Effendi , Wesentliche Betrachtungen oder Geschichte des

Krieges zwischen den Osmanen und Russen in den Jahren 1768—1774.

Aus dem Turkischen ucbersetzt und mit Anmerkungen erlåutert von H.

Fr. V. Diez. Halle. 18t3. S. 79. J. v. Hammer, Geschichte des osma-

nischen Reiches. VIII, 337.

^) Andreossy, Constantinopel und der Bosporus von Thiacien in den Jahren

1812, 1813, 1814 und 1826. Uebersetzt von Dr. Bergk. Leipzig. 1828.

S. 185.

^) Well, Mohammed der Prophet, sein Leben und seine Lehre. Stuttgart.

1845. S. 81.
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kaster Eder ikke ned for Maanen, men kaster Eder ned for Gud,

thi han har skabt dem, om I ellers ville tjene ham«*).

Den afgjørende Hovedvægt for det hele Spørgsmaals Be-

svarelse faaer endelig et Moment, hvorpaa der her endnu skal

gjøres opmærksom. Førend Tyrkerne antoge Islam, stode de i

religiøs Henseende paa det samme Standpunkt som de andre

Stammer af den altaiske Race, Tunguser, Mongoler, Samojeder

og Finner. Ogsaa Folkene af den tyrkiske Stamme troede op-

rindelig paa Trolddomsevnen til at vinde gode og bekæmpe

onde Aander eller den saakaldte Schamanisme, saaledes kaldet

efter Navnet Schamaner, der i Almindelighed udledes af del

indiske Ord qramana^ en Bodsøver, men som Schott foretrækker

at udlede af et samojedisk Verbum szamaljam^ der skal betyde:

jeg tryller-). Efter at Temudschin med Tilnavn Tschingiskhan

eller »den Urokkelige" i Slutningen af del tolvte og i Begyn-

delsen af del trettende Aarhundrede havde stillet sig i Spidsen for

saa mange mongolske og tyrkiske Folkeslag, kunde man senere

ved Hoffet i Karakorum see et Stevne af de forskjelligste frem-

mede Religioner; Buddhisme, Confucius's Religion, Parsisme

mødtes her paa den besynderligste Maade med de monotheistiske

Religioner, med Mosaisme, Kristendom og Muhammedanisme.

Men Tschingiskhan selv var ikke Muhammedaner — først hans

Sønnesøn Berke antog Islam^) — , og det Samme tør vistnok

antages om den allerstørste Deel af de tyrkiske og mongolske

Stammer, hvormed han allerede i Aaret 1209 stormede den

store chinesiske Muur og, inden han vendte sig mod Vesten,

grundlagde det mongolske Herredømme i det nordlige China.

Herom haves en historisk Beretning af en chinesisk Forfatter,

') Le Koran, TraducUon nouvelle faite sur le textc arabe par M. Kazimirski.

Nouvelle Edition. Paris. 1852. p. 392.

^) Schott, Altajische Studien, i Philologische und historische Abhandlungen

der koniglichen Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Aus dem Jahre

1866. (Berlin. 1867. 4°.). S. 138—140.

3) Hammer-Purgstall, Geschichte der goldenen Horde. S. 230.
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Meog-hung, der er bleven benyttet af den russiske Historie-

skriver, Professor Vasiljev i et Værk om det østlige Mellem-

asiens Historie. Et Udtog af Vasiljevs Arbeide, som af saa

mange andre russiske Arbeider, kan man forlængst finde med-

deelt i et i det tydske Sprog udkommende Arkiv for videnskabelig

Kjendskab til Rusland, der udgives med Understøttelse af den

russiske Regjering, men som oftere ikke synes at have fundet

den Opmærksomhed i Vesten, som det er beregnet paa at vække

og vel kunde fortjene. Det ommeldte Udtog af Vasiljevs Værk

findes her i Aaret 1860 meddeelt under Titlen «Tschingiskhans

Tatarer, af en chinesisk Samtidig«. Man lærer af denne Artikel,

at den tilsigtede chinesiske Forfatter er den ældste Kilde om

Tschingiskhans Skarer, langt ældre end de senere muhamme-

danske Forfattere; thi han skrev sine Optegnelser allerede i

Aaret 1221, sex Aar, førend Temudschin døde (1227). Hvad

han beretter, giver han deels som Øienvidne, deels efter Med-

delelser af den mongolske General Muchuri, som Tschingiskhan

efterlod som Statholder i det nordlige Cliina for at forberede

Erobringen af Resten*), og til de andre Oplysninger, som man

kan finde hos Meng-hung, hører nu ogsaa denne, at man i den

tatariske Standart, hvortil ni hvide Hestehaler vare fæstede,

allerede dengang saa Halvinaanen-)^ hvilken man senere, som

bemærket, har været tilbøjelig til at tillægge en græsk eller

arabisk Oprindelse, men her viser sig som udgaaet fra Altai.

Naar man saaledes kommer til det Resultat at maatle lil-

lægge Tyrkernes Halvmaane en allalsk Oprindelse, vil dette ei

Muchuri er vistnok den samme General, der under Formen Mucuii

("Moucouli") Gndes omtalt i Histoire des Mongols depuis Tschingis-Khan

par M. le baron C. d'Ohson. La Haye et Amsterdam. 1834— 1835.

1, 158—162. Ogsaa d'Ohson støtter sig her til en chinesisk Kilde, dog

ikke til den af Wasiljev benyttede Meng-hung, men til andre af Archi-

mandriten Hyacinth paa Russisk oversatte chinesiske Aarbøger.

Meng-hungs Beretning i Archiv fur wissenschaftliche Kunde von Rus-

land. Herausgegeben von A. Erman. Zwanzigster Band (Berlin. 1860.),

S. 190.
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heller kunne betegnes som noget Enestaaende. Hvor sandt

det endog i Almindelighed er, at Tyrkernes Sæder og Skikke

i mangfoldige lletninger lade sig udlede fra Islams Bud og

Forskrifter, har dog Heglen flere Undtagelser, idet der indtil

den nyeste Tid baade hos Tyrkerne i Asien og hos dem i Eu-

ropa ogsaa lader sig paavise andre Spor fra deres ældgamle

Nomadeliv, der gjennem Aarhundreder bleve bevarede. Om
Tyrkerne paa Krim — eller den Befolkning, der i Europa gjerne

pleier at nævnes som Tatarer^) — finder man anført, at da de

i Aaret 1769, under Tyrkiels første Krig mod Keiserinde Ca-

tharina II, gjorde deres sidste Indbrud i det sydlige Rusland,

som de i Aarhundreder saa mangfoldige Gange havde hærjet,

og endnu denne Gang af Khanen Krim-Girai førtes fiirsindstyve

Mile frem, saaes de som deres Nationalkost at nyde Kjød, som

de havde redet mørt under Sadlerne paa samme Maade, som Am-

mianus iMarcellinus allerede veed at berette dette om de tyrkiske

Hunner-). Under den samme Krig (1769— 1774) kunde man i

Bladenes Efterretninger fra Konstantinopel læse, at ogsaa "Hun-

dene« vare blevne sendte i Krigen, en Angivelse, som de la

Barre Duparcq har ment at kunne forklare som en Misfor-

staaelse^), for saa vidt nemlig Muhammed II, da han i Aaret

1451 reducerede sin store Stald- og Jagtetat og af den kun be-

holdt hundrede Hundevogtere ("Segban«) og Falkonerere, lod de

') Die am kaspischen und schwarzen Meere wohnenden Volker turkischer

Abkunft, welche man gemeinlich nach russischer Autoritat Tataren

nennt, wollen selbst nicht ånders als Turken genannt seyn; ihre Briider

in Constantinopel dagegen schåmen sich dieses Namens und legen sich

den Ehrennamen Osmanen bei, wåhrend das Abendland geråde sie

vorzugsweise Turken zu nennen gewohnt ist. v. d. Gabelentz, Ueber

den Namen: Turken, i Zeitschrift fur die Kunde des Morgenlandes.

Zweiter Band (Gottingeu. 1839.), S. 73.

') J.V.Hammer, Geschichte des osmanischen Reiches. VIII, 332. — Semi-

cruda cujusvis pecoris carne vescuntur, quam inter femora et equorum

terga subsertam fotu calefaciunt brevi. Ammian. Marcellin. XXXI, 2.

^) Les Chiens de Guerre. Etude historique par Éd. de la Barre Duparcq.

Paris. 1869. p. 140.
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øvrige, syv Tusind, inkorporere i Janitscbarerne , hvor de af

denne Stamme udgaaende Regimenter senere beholdt Navnet

«Segban»^). iMaaskee kan delte ogsaa have forholdt sig saaledes,

men en krigshistorisk Forfatter, hvis Navn senere er bleven be-

rømt , har dog endnu med Hensyn til Keiser Nicolaus's første

Krig mod Tyrkerne henledet Opmærksomheden paa, hvorledes

disse dengang til "Sikkrelse for Leiren^ medførte mangfoldige

Hunde, saa at Diebitsch, da han den 16de Juni 1829, fem Dage

efter Slaget ved Kulevtscha, med sin Stab foretog en Rekognosce-

ring, stødte paa " uhyre Kobler af Hunde, der formelig anfaldt

Rytterne«-). I de nærmest foregaaende Aar, da Tyrkerne havde

været optagne af Kampen mod Grækerne, blev den Skik at op-

stable de Ihjelslagnes Hoveder i gyselige Pyramider — hvorved

Tschingiskhans og Timurs Hærskarer fordum udbredte Rædsel,

og som Grækerne allerede førend Konstantinopels Fald havde

lært at kjende, da Turakhan, Amurath ll's Beglerbeg, i Aaret

1423 brød ind i Peloponnes^i — endnu stadigen overholdt af

de osmaniske Paschaer^). Skjønt Mahmud ll's Kamp mod Græ-

kerne og Russerne flk et uheldigt Udfald , medens han ved sin

Begyndelse af de tyrkiske saakaldte Reformer havde krænket

mange nGammel-Tyrkers« Følelser, og skjønt derfor hans Død,

der blev forkyndt faa Dage efter hans nye Troppers Nederlag

*) J. V. Hammer, Geschichte des osmanischen Reiches. I, 505. I Registret

angives de Inkorporerede urigtig til »siebzig Tausend-.

^) Ungeheure Menten von Hunden, welche die Reiter formlich anflclen.

Moltke, Der russisch-tiirkische Feldzug 1828 und 1829. Berlin. 1845.

S. 26, 328.

^) Tacg xEfalaig aur(u> TMpyia é-oixodoiiTiadiiZ'yoq. Laonici Clialcocon-

dylæ Atheniensis Historiarum libri decem. Ex recensione Immanuelis

Bekkeri. Bonnæ. 1843. p. 239.

*) Om Indtagelsen af Psara i Aaret 1824 ved Khosreff Pascha, dengang

Capudan-Pascha, hedder det saaledes hos Finlay: »The victorious Turks

slevr every male capable of bearing arms, and the heads of the van-

quished were piled into one of these ghastly pyramidal trophies, with

which Othoman paschas then commemorated their thriumphs'. History

of the Greek Revolution. Edinburgh & London. 1861. II, 52.



mod Ægypterne I Slaget ved Nisib (24de Juni 1839), heller

ikke af Alle blev betragtet som en naturlig Følge af hans Syg-

dom, men af Flere som fremskyndet ved ham bibragt Gift'),

undlod man dog ikke at yde hans Minde de traditionelle Æres-

beviisninger, og en af disse lader sig atter tilbageføre til Tyr-

kernes Sæder paa en Tid, hvor de endnu ikke vare traadte

over til Islam, \lahmud II havde endt sine Dage i Asien i

Kiosken Tschamlidja, der er berømt for sit herlige Kildevand

og ligger østlig for Scutari paa det samme Sted, hvor de by-

zantinske Keisere havde deres Jagtslot Damatrys, paa Skraa-

Dingen af Bjerget Bulgurlu, hvorfra man har den henrivende

Udsigt over et herligt Panorama, over hele Bosporus og over

til Europa. En forgyldt Gondol bragte den afdøde tierskers Liig

over til Konstantinopel, hvor Tusinder af hans tyrkiske Under-

saalter trængte sig til hans Kiste for al hjælpe til at bære den

et l'ar Skridt gjennem Gaderoe, indtil den naaede sit Maal ved

Gaden Divan Jolli, hvor et Marmor-Mausoleum — en af de

saakaldie Turbe'er — senere af Sultan Abdul Medjid er bleven

opført over Faderens Baare; paa samme Tid skulde Sorgen paa

den asiatiske Side af Bosporus lægge sig for Dagen paa en

anden Maade; her blev Mahmud II's Yndlingshest ihjelstukket

og derpaa begravet paa den for sine Cypresser navnkundige

Kirkegaard ved Scutari, hvor af de utallige Gravminder over

Islams Troende det ene gjerne uden Forskjel ligner det andet,

men Hesten har faael et mere udmærket, idet der nu over den

hæver sig et hvælvet Tag, baarel af sex Marmorsøiler-). Kan

man vel her Andet end mindes Plan de Carpins Beretning om,

hvorledes i den altaiske Races Fortid Fyrsternes Jordfæstelse

blev ledsaget af en Begravefse af deres Heste, eller Pallas's Op-

'i Saaledes af Achmed Fevzi Pascha, der anforte dette som Grund til sin

Overgang til Mehemed Ali og til Overgivelsen til denne af den store

tyrkiske Flaade.

2) Caston, ConstantiDople en 1869. Paris. 1869. p. 281.
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lysning om, hvorledes man endnu i de gamle tyrkiske Grav-

høie ved Floden Jenisei, eller de af Russerne saakaldte Kur-

ganer, ogsaa forefinder Skeletter af Heste med Rester af disses

Sadler!) ?

Den mærkeligste Arv fra en Fortid, hvor de osmaniske

Tyrker saa lidet som de andre Folk af den tyrkiske Stamme

endnu ikke vare gaaede over til Islam, turde dog afgives

ved "Rufai-Dervischernes" eller de saakaldte « hylende Der-

vischers" Skuespil, der i Aarhundreder har bragt saa mange

fremmede Tilskuere til at studse. De have endnu den Dag i

Dag deres Kapel eller saakaldte -Tekie" i Scutari. Rummet,

hvori de samles, har ikke nogetsomhelst Slags arkitektonisk

Prydelse, kun et Galleri, bag hvis Gitter gjerne ikke faa tyr-

kiske Kvinder indfinde sig som Tilskuerinder ved Dervischernes

Optræden. Ved denne tage Dervischerne Plads ikke paa de

sædvanlige smaa tyrkiske Tæpper, men paa Faareskind, som de

ved deres Indtræden knælende berøre med Panden. Efter at

have reist sig, stille de sig i Række og give sig til at synge

eller skraale den muhammedanske Troesbekjendelse: «La ilah

illal — lah", hvis sex Stavelser de i Førstningen uddrage i en

langsom Rhytmus , svarende til Bevægelsen af Overkroppen,

som først vakler fra den ene Side til den anden, siden bøies

frem og tilbage. Efterhaanden, og navnlig naar deres "Scheik«

har givet Signalet dertil ved at slaae i Hænderne eller ved at

stampe, blive Bevægelserne og med dem deres Skrigen i sti-

gende Grad hurtigere og hurtigere; de ledsages nu ogsaa af

nogle af de ældre Dervischers Slag paa Kjedeltrommer , og til-

sidst høres kun en øresønderrivende Hylen og Skrigen af Lydene

') Et sepelitur cum eo unum jumentura cum pullo, et equus cum fræno

et sella. Joannis de Piano Carpini Historia Mongolorum, quos nos Tar-

taros appellaraus, i Recueil de Voyages et de Ménioires pubiié par la

Société de Géographie. Tome IV (Paris. 1839.), p. 628— 629. Pallas, Reise

durch verschiedene Provinzen des russisehen Reichs. St. Petersburg.

1771—1776. 4". 111, 386.
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lah og hu. Skuespillet, der i Førstningen kunde friste til Latter,

har tilsidsl noget Hædselsluldt, indtil Dervisclierne, hvis Ansigter

vise konvulsiviske Fordreininger, belagne af Sved og Udmattelse,

nogle næsten daanende, paa et givet Tegn af Scheiken pludselig

standse med den hele Raaben. Paa samme iNIaade, som Hammer

har villet udlede Halvmaanen i Osmanernes Vaaben af en Tradi-

tion fra det gamle Byzants, har han ogsaa villet tillægge det

Skuespil, der opføres af lUifaiterne , en hellensk Oprindelse.

'•Ligesom« — saaledes lyde hans Ord — "den i de samo-

thraciske Mysterier opførte Sphærernes Dands har holdt sig til

den Dag i Dag i Mevlevi-Dervischernes langsomme Kredsdands,

hvor Enhver bevæger sig om sit eget Midtpunkt, og Alle om

den i Midtpunktet staaende Scheik , saaledes lader sig i den

heftige, regelmæssig frem og tilbage eller til Siderne gaaende

Bevægelse i Hufai-Dervischernes Dands den gamle Knismos

eller Dandsen ved Thesmophoriernes Fest ikke miskjendc ').

I den samme Uetning gaaer, om endog i Resultatet forskjellig,

den af en udmærket nyere Forfatter udtalte Mening. J. G. Hahn,

Forfatteren til «Albanesische Studien", der ogsaa har den Opfat-

telse , at oen gammel Naturkultus hos de hylende Dervischer

paa en høist forunderlig Maade har føiet sig til Islams Mono-

theisme», udtaler sig nærmere herom saaledes: «Vi betragte

disse lige indtil Nutiden naaende Rester af den gamle Cybele-

dyrkelse som et af de mærkeligste Phænomener i Kulturhistorien,

thi at Hylernes Tjeneste har saa langt tilbagegaaende Rødder,

det turde vel neppe betvivles af INogen , der har belraadt deres

med Kjedeltrommer og Pineredskaber smykkede Moskee i Scutari,

ved Randen af Europa, og som her har bivaanet deres Guds-

tjeneste. Sekten skal have en Litteratur, der ikke er uden Be-

tydning, og en nærmere Undersøgelse af denne kunde vel være

af høi videnskabelig interesse. Men dog turde den langt over-

gaaes af selve Sektens Historie, thi en saadan vilde ikke blot

*) J. V. Hammer, Constantinopolis und der Bosporos. II, 326.
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have al give Oplysning om de Omstændigheder, der have muh'g-

gjort Cybeletjenestens Vedligeholdelse i Asien under Kristen-

dommens lange Herredømme, men den maatle ogsaa besvare

det Spørgsmaal, paa hvilken Maade del er lykkedes deres Tje-

neste at kunne formæle sig med Islam »*). Der gives imidlertid

et andet Udgangspunkt, der vistnok snarere kan lede til Spørgs-

maalets Besvarelse. Til de forskjelllge i Asien endnu hjemme-

havende Forgreninger af den tyrkiske Stamme høre ogsaa Ja-

kulerne. De boe paa begge Sider af Lenafloden lige indtil Kysten

af det nordlige lishav og have mod Øst udbredt sig til Kolyma-

floden, medens de mod Vest naae *til Samojederne. De ere

egentlig et nomadisk Hyrdefolk, hvis fornemste Rigdom bestaaer

i Mængden af Heste og Hornkvæg, men ogsaa de pleie om

Vinteren at opholde sig i de saakaldte BJurter», større Hytter,

der opføres af lette Bjelker, udenpaa belagte med Leer og Græs-

tørv, indeni behængte med deres Vaaben. Skjønt Jakuternes

Sprog, der er blevet betegnet som "de tyrkiske Sprogs Sanskrit",

af alle tyrkiske Folks skal have holdt sig paa det ældste Ud-

viklingstrin, skal dog i sproglig Henseende Forskjellen mellem

dem og de osmaniske Tyrker ikke være saa stor, som det efter

den store Afstand kunde formodes-), selv om det muligt er noget

overdrevent, naar det siges, at en Osmaner fra Konstantinopel

med Lethed kan gjøre sig forstaaelig for en Jakul ved Lena-

floden. I reUgiøs Henseende have Jakuterne aldeles ikke fulgt

Osmanerne, for dem er der ikke blevet Spørgsmaal om nogen

') Hahn, Reise von Belgrad nach Saloniki, i Denkschriften der kaiserlichen

Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-historische Classe. Elfter

Band (Wien. 1861.), S. 46. Hahn har havt en Forgænger i Henri Mathieu

(La Turquie et ses différents peuples. Paris. 1857. II, 201), for saa vidt

denne allerede skriver: »Qui ne retrouve ici la tradition des dactjles, et

une imitation des hurlements poussés par ces ministres de Cybéle pour

empéclier que les cris de Jupiter enfant ne parvinssent jusqu'aux oreilles

de Saturne, qui l'aurait devoré?«

^) Jvnfr. Arno Grimm, Ueber die Stellung, Bedeutung und einige Eigen-

thumlichkeiten der osmanischen Sprache. Ralibor. 1877. 4°. S. 5.
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Overgang lil Islam, men de slaae endnu i Virkeligheden i religiøs

Henseende paa det samme Standpunkt som den samojediske

Stamme eller de finske Ostjaker*). Oj^saa de have særegne

i'Jiirter«, hvor Schamaner, der hos dem slaae i høi Anseelse,

optræde med deres Troldlrommer og øvrige Kunster, og om

den i disse Egne herskende Schamanisme har Castrén endnu

seet sig i Stand til at indsamle adskillige nye Oplysninger.

Man kan saaledes hos ham ogsaa finde meddeelt el Øjenvidnes

Skildring af en Gudstjeneste i en ostjakisk »Jurte", hvor Kvin-

derne holdles skjulte bag et Forhæng, men Mændene, efter at

have hilset Gudebilledet, stillede sig i Kækker i Rummet og

begyndte en Hylen, der i lang Tid gjenloges, indtil den pludselig

paa een Gang ophørte. Om disse Hylere meldes saaledes:

"Schamanen slog sine två sabler mol hvarandra och nu begynte

de alla på en gang at på hans kommando ropa »hai" i olikar-

tade toner, hvarvid de tillika lålo kroppen gora en gungande

rorelse ifrån den ena sidan till den andra. An foljde delta

rop efter långa pauser, an åler ganska tålt och hastigt, och vid

hvarje upprepning af «hai» bojde de sig turvis ål boger och

vensier. — Ostjakernes rop och gungande rorelser fortforo vid

pass en timme, månnerne råkade derigeoom i allt håftigare

exstas och kommo slutligen derhån, all jag icke ulan fasa kunde

se på deras anlelen»-). Det var ikke faldet i Castréns Lod at

gjæste Scutari, men for Enhver, som der har betragtet og hørt

«de hylende Dervischer« , vil Ligheden mellem deres Optræden

og Gudstjenesten i "Jurten« i Norden ikke let være miskjendelig.

Naar de tyrkiske Osmaner kunne antages at have medført nogle

1) Reise des kaiserlich-russischen FloUen-Lieutenant Ferdinand v. Wrangel

langs den Nordkusten von Sibirien und auf dem Eismeere in den Jahren

1820 bis 1821. Herausgegeben nebst einem Vorwort von C. Ritter.

Berlin. 1839. I, 152.

^) Castréns Ethnologiska Forelåsningar ofver aitaiska folken. Helsingfors.

1857. S. 120.
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Rester af den altaiske Races oprindelige Schamanisme til Scutari,

bliver dette et Sidestykke til, hvad der i Peking gjælder om

de fra den samme Race udgaaede tungusiske Manschurer; thi

skjønt disse efter deres Erobring af China i Aaret 1644 i Østen

have antaget Chinesernes Religion — eller Religioner — , lige-

som de tyrkiske Osmaner i Vesten antoge Islam, have dog

Manschurerne ved selve Hoffet i Peking, i den nordlige eller

saakaldte tatariske By, bevaret et Par smaa Asyler ~ to simple

Haller, ikke større end Kapellet i Scutari — for Schamanernes

gamle Cultus*).

Schou, Ueber den tuogusischen Scliamanen-Cultus am Hofe der Mandschu-

Kalser, 1 Abhandlungen der koniglichen Akademie der Wissenschaften

zu Berlin. Aus dem Jahre 1842. (Berlin. 1844. 4".). S. 461—468.
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To sjældnere pelagiske Benxider.

Af

Dr. Chr. Fr. Liilkeu.

(Hertil Tab. V.j

-Coruden en stor Mængde prægtigt farvede tropiske (især indiske

og indopacifiske) Kystfiske af Slægterne Holocentrum og Myri-

pn'stis, omfatter Berycidernes Familie en Række utvivlsomme

Dybvands-Slægter, samt flere andre, om hvis Forekomst og Liv

endnu kun lidet er bekjendt, formodentlig netop fordi de ogsaa

tilhøre Bavets dybere Vandlag. »They are only captured at

enormous depths-, siger Lowe'i om Beryx- Arievne ved Madera,

uagtet disse Fiske næsten daglig kunne træffes der paa Fiske-

torvet; deres Hjem er i en Dybde af 3—400 Favne, skjønt

mindre Exemplarer kunne træffes paa 1 50—200 Favne. Polyraixia

nobtlis fanges ifølge Valenciennes ved de kanariske Øer paa

250 Favnes Dybde-). Irachichthys intermedius opføres i den

foreløbige Beretning om •Challenger«s Rejse som taget paa

275 Favne i3h- 52 S. Br., 169= 20 0. L.)^|. Eoplostethus og

M Fishes of Madera p.49. B. decadactylus fanges ifølge Valenciennes

ved de kanariske Øer paa 250 Favnes Dybde (Webb <fe Berthelot,

Hist. naturelle des Iles Canaries, Poissons p. 14). B. borealis er fanget

ved Norges Vestkyst paa 2—300 Favnes Dybde iR. Collett, Norges

Fiske, p. loi.

*) 1. c. p. 42. »Rarior in alto prope Maderam' Lowe, Trans. Cambr. Phil.

Soc, VI, p. 198).

*} Proc. Royal. Soc, XXIV ISTSi p. 542.
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Anoplogaster ere ligeledes utvivlsomt Dybvandsformer , og til

samme Kategori henfører Gunther vistnok ganske rigtigt Me-

lampha'és typMops, uagtet det Exemplar, som Lowe fik af denne

Fisk, blev fanget (i hans Nærværelse) svømmende paa Overfladen,

l*/9 <'league» fra Kysten, en varm, stille Dag i September

Maaned. Det lader sig derfor med stor Sandsynlighed forud-

sige, at der af denne Gruppe endnu vil blive opdaget adskillige

nye Former, efterhaanden som man bedre lærer at sætte sig i

Forbindelse med Dybets Dyreliv. Den første af de Former, jeg

her skal gjøre til Gjenstand for Omtale, er en slig ny Type,

om jeg end tror, at det lader sig forsvare at henføre den til en

allerede tidligere opstillet Slægt. Den anden har ikke den Ny-

hedens Interesse, men er dog, saa vidt vides, kun én Gang før

blevet funden; jeg har betegnet dem begge som pelagiske,

fordi de ere fundne i Maven paa Højsøfiske (Dolfiner og Albe-

corer); men deres Sjældenhed ikke mindre end deres ejendom-

melige Fysionomi tyder paa, at de snarere høre til de dybere

Vandlags Beboere end til den egentlige Overflade-Fauna.

1. nielamphaés megalops n. sp.

(Tab. V., Fig. 1—3).

Slægtsnavnet ilfe/am^/iaes er af Gunther (1864) sat i Stedet

for det Lowe'ske Metopias (1843), der tidligere havde fundet

Anvendelse mere end én Gang, paa forskjeilige Steder i Zoo-

logien; den typiske Art [M. typhlops) er et Medlem af Maderas

karakteristiske Dybhavsfauna. Det foreliggende Exemplar af en

ny Art, formentlig af denne Slægt, er fundet i Maven paa en

Dolfin (Ooryphæna) i Atlanterhavet, Syd for Azorerne. I Betragt-

ning af, at det har været i en Fiskemave, er det ret vel be-

varet, og jeg har saa meget mere trot at kunne ofre det en Be-

skrivelse og en Afbildning, som Slægten ikke tidligere har været

Gjenstand for ikonografisk Fremstilling. Da det i 1867 blev

overladt Museet af Hr. Cand. mag. J. Collin, kunde jeg kun

oplyse, at det « repræsenterede en ny Slægt af Berycidernes
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Gciippe , nærmest beslægtet med Hoplostethus« . Jeg kjendte

nemlig den Gang endnu ikke Giinlhers Slægt Melamphaes, som

først er opstillet i et «Appendix» i et meget senere (5te) Bind

end det, der afhandler Beryciderne; og selv om jeg havde med

større Opmærksomhed gjennemlæsl Lowes Beskrivelse fra 1843

af hans Metoptas , vilde jeg næppe i hans formentlig «blød-

finnede«) Fisk have kunnet erkjende noget med den foreliggende

beslægtet.

Exemplaret har — Halefinnen medregnet — en Totallængde

af 82 Mm.; Legemets største Højde, ved Begyndelsen af Byg-

finnen, er 21 Mm. eller omtrent en Fjerdedel af Tolallængden

og lidt mindre end Længden af det forholdsvis store Hoved

(23 Mm.); Halens Højde tæt bagved Ryg- og Gatfinnen er 10 Mm.

eller knap det halve af Legemets største Højde; Øjets Tværmaal

er 6—7 Mm. eller rigelig en Fjerdedel af Hovedets Længde;

Pandens Brede bagtil, hvor den er størst, er 10 Mm., fortil,

hvor den er mindst, ikke 5 Mm.

Hovedet er noget sammentrykt ligesom Kroppen, Halen for-

holdsvis lang og smækker. Hovedets temmelig plane Ryg-

flade er udstyret med flere opstaaende, om end lave og fine,

ribbede og randtornede Benkamme'). Den øvre Øjehulerand

dannes saaledes af en næsten vandret, noget buet, fremsprin-

gende fin Kam med takket Rand, der bagtil, ved Øjehulens øvre

Baghjørne, ender med og løber ud i en Torn, der er rettet

bagud og noget opefter; lidt foran dette Punkt er der et Udsnit

i Kammen, og den ender fortil oven over Næseborene. Der er

dernæst to lodrette, ligeledes ribbede og takkede Kamme, der

løbe nogenlunde parallelt, men dog noget bugtet, efter Længden,

paa Pande- og Issepartiet. De begynde længere bagtil end Or-

bitalkammene, men ende ogsaa et Stykke bagved disses forreste

) Hos M. typhlops beskrives disse Kamme som forbundne ved Hinder, der

saaledes dække det saakaldte Slimrørssystem og ere gjennenibrudte af

dettes fine Porer. Maaske vilde Forholdet her have været at beskrive paa

lignende Maade, hvis Exemplaret havde været aldeles friskt og uskadt.'

Overs, over d. K. D. Vidensk. Selsk. Forh. 1877. 12
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Endepunkt; lidt bagved deres eget forreste Endepunkt ere de

gjennembrudte ved Grunden af et Hul. Ogsaa Øjets Bag-

rand omgives af en uregelmæssigt takket fin Benkam; der

er ligesom en hul Bende mellem den øvre takkede Rand af

den Knogle, som begrænser Øjehulen nedentil (Suborbitale),

og den samme Knogles nedre, ligeledes kamformigt frem-

springende og takkede Rand, under hvilken den ikke meget

fremskydelige Overkjæve næsten kan skjule sig aldeles. Ogsaa

Forgjællelaaget har ligesom en dyb og bred Rende mellem

Knoglens to fremspringende, fint tornede Rande, den forreste

øverste og den bageste underste. Der er nogle Smaatorne i

Randen af Suboperculum og Interoperculum og ligeledes nogle

Ribber og Torne (af hvilke sidste især den underste er lydelig)

paa den øverste frie Rand af selve Operculum. Der er end-

videre to parallele Rækker af Torne eller Torngrupper og Torn-

kamme tværs over Nakkeregionen og en fremspringende Kam

langs hen ad begge Underkjævens Grene. Der er endelig en

opstaaende Torn og en kort Benkam i Midtlinien paa Næse-

benet, og under denne, foran Øjnene, paa hver Side nogle bug-

tede Smaakamme og Torngrupper, hvorved hint Parti sættes i

Forbindelse med de fremspringende Rande af Suhorbitalia.

Snuden er i øvrigt overmaade kort og falder stejlt, saa at sige

lodret af foran Øjnene. Munden er temmelig stor. Mundspalten

skraat opstigende; Overkjævebenet ender under Pupillens Bag-

rand, og Underkjævens Symfyse springer ubetydeligt frem foran

Overkjæven, ogsaa naar Munden er lukket. Tænderne i begge

Kjæver danne kun et smalt Bælte og ere overmaade fine. Der

er 4 Gjæller paa hver Side, en Spalte bagved den sidste, samt

en lille Gjællelaagsgjælle. Den forreste Gjællebues fortil vendende

Takker ere lange og tæt stillede, de følgende kortere; alle ere

de væbnede med Qne kegledannede Tænder, stillede i dobbelt

Række.

S traale lallet er: B:8; D: 3+11; A: 1+9; P: 10— 11;

V: 1+7; C: 5+17+4. Den forreste Rygpigslraale er meget
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kort, de lo andre tiltage jævnt i Længde, dog er den tredje

endnn en Del kortere end de nærmest følgende Biødstraaler.

Gatfinnens Pigstraale er knn lidt over halv saa lang som denne

Finnes længste Blødstraale. Begge disse Tinner ere ligesom

Halefinnen ved deres Grund dækkede eller ligesom omfattede af

Skeder af Skæl. Rygfinnens Længde (langs med dens Grund)

er det dobbelte al' Gatfinnens, men kun del halve af dens Af-

stand fra tlalefinnen. Denne er noget indbuet paa Midten;

af dens ukløvede Straaler er kun en for oven og neden saa

lang som de kløvede; de andre ere kun korte Støttestraaler.

Brystfinnerne ere saa lange, at deres Spidser naa næsten

til Enden af Rygfinnen, og Bugfinnerne, der ere fæstede lidt

foran Brystfinnerne, række næsten lige saa langt; deres Pig-

straale er ikke halv saa lang som de andre Straaler. Skællene

ere store, cycloide, d. v, s. uden Tænder eller Torne, men

med fine concentriske Kredslinier, stundom er der et meget

lille glat Midtfelt eller Midtpunkt, der danner ligesom en Navle

midt paa Skjællet. Der har været omtrent 34 Rækker fra

Nakken til Halefinnen og 9 mellem Rygfinnen og Bugens store

uparrede Midtrække. En Sidelinie (der ogsaa siges at mangle

hos M. typhlops) er ikke erkjendelig. Farven er overalt mørk-

brun eller sodbrun og har vistnok i frisk Tilstand været kulsort;

ogsaa Mundhulen og Gjællehulen ere aldeles sorte.

Den væsentligste eller mest iøjnefaldende Forskjel mellem

M. megalops og M. typhlops er vislnok — foruden Afvigelserne

i Ryg-, Gat- og Brystfinnernes Straaletal — den, som Navnet

udtrykker, nemlig at den sidst nævnte har et lille Øje, hvis

Tværmaal kun er en Sjettedel af Hovedets Længde og to Tredje-

dele af Snudens, medens det hos M. megalops er stort, dets

Tværmaal omtrent en Fjerdedel af Hovedets Længde og dobbelt saa

stort som den korte Snudes Længde. Ogsaa i et andet Punkt

maatte Slægtsdiagnosen ændres lidt; naar det nemlig hedder, at

"Gjællelaagsknoglerne ere ubevæbnede«, er dette ikke aldeles

12*



180

rigtigt for den nye Arts Vedkommende, hvor de i det mindste

have en svag Tornvæbning. Bryst- og Bugfinnernes større Længde

afgiver uden Tvivl ogsaa et godt Artsmærke for M. megalops.

Jeg erkjender, at Afvigelserne i Straaletallet (saaledes som dette

angives af Giinther) og Øjnenes forskjellige Størrelse kunde

fremkalde Tvivl, om ikke den foreliggende Art hellere maatte

opstilles som egen Slægt; hvortil jeg dog vil bemærke, at det

ikke synes unaturligt, at nær beslægtede Dybvandsfiske kunne

have, den ene et forholdsvis stort, den anden et forholdsvis

lille Øje. Straaletallet angives en hel Del anderledes hos

det første Exemplar, som Lowe fik og som desværre er gaaet

tabt (D: 4.14, A: 4.7), end hos hans andet Exemplar (D: 6.11,

A: 2.6), der ligger til Grund for Gunthers Beskrivelse og

opbevares i British Museum. At Skællene beskrives som «smaa»

af Lowe, og « stores af Gunther, er vel en Unøjagtighed hos

førstnævnte, og rimeligvis gjælder det samme om Forskjellen i

Straaletallene.

indtil en umiddelbar Sammenligning kan anstilles, har jeg

trot at komme Naturen nærmest ved at udvide Slægten Melam-

phaés saa meget, at den ogsaa kan optage denne Art^); men jeg

maa indrømme Muligheden af, at det kunde vise sig rigtigst at

opstille en egen Slægt for den. Da jeg ikke har kunnet anstille

en slig Sammenligning mellem Arierne, er nedenslaaende Dia-

gnose mere beregnet paa at give et Késumé af Karaktererne

for M. megalops end paa just at stille denne paa ethvert Punkt i

den skarpest mulige Modsætning til den ældre Art.

Melampha'és megalops Ltk. n. sp. Color niger; longi-

tudo capitis summam altiiudinem corporis paullo superans duas

septimas partes æquai longitudinis totius (pinna caudali inclusa)

;

1) Jeg kan Ulføje, at jeg senere har tilsendt Hr. Dr. Gunther Tegningen

af M. megalops m. , med Anmodning om at sammenligne den med M.

typMops. Han har havt den Godhed at meddele mig, at han er af samme

Mening som jeg, at begge Fiske tilhøre samme Slægt; hos M. typhlops

er Øjet omtrent halv saa stort som hos iV. megalops.
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altitudo catidæ post pinnam dorsalevi et analem octava pars

longitudinis totius; diameter oculorum magnorum quartam partern

superat longitudinis capitis , his fere rostrum breve verticaliter

truncatum. Ossa capitis plurima cristis tenuibus humilibus

costato-dentatis armata; ossa opercularia omnia margine plus

minus denticulato. Pinnæ pectorales et ventrales elongatæ ultra

anum productæ, apicem fere pinnæ dorsalis attingunt. Numeri

radiorum: B: 8; D: 3.11; A: 1.9; P: 10— 11; V: 1.7;

G: 5.17.4:. Squamarum series 34 transversales^ 9 longitudi-

nales. Habitat in alto mart atlantico subtropicali (in ventre

Coryphænæ inventus).

2. Anoplogaster cornutus (Val.)

(Tab. V, Fig. 4-7).

I fjerde Bind af »Hisloire naturelle des Poissons« (1829)

beskreve og afbildede C u vi er og Valenciennes en mærkelig

Dybvandsfisk fra Middelhavet — «un échantillon de ces ricliessses

que la Méditerranée recéle dans ces abymes et qui n'attendent,

pour étre révélées aux naturalistes, que des yeux qui sachent

les voir et des plumes qui veuillent prendre la peine de les

publier') — hvoraf Verany havde faaet ét Exemplar af Fiskere

i Nizza. Den vides ikke senere at være gjenfunden i Middel-

havet'); derimod har Lowe faaet 3 Exemplarer ved Madera,

hvor den dog er saa sjælden, at den egentlig var Fiskerne

iibekjendt-). Cuvier og Valenciennes stillede denne Fisk,

Hoplostethus mediterraneus , blandt de Panserkindede, men de

gjorde dog tillige opmærksom paa, at den kom meget nær til

Slægten Trachichthys Shaw^), som de — vistnok aldeles rigtigt —
havde givet Plads blandt Beryciderne, ja de opkastede endog

') Maaske ved Algier? •Explor. Scientif. de l'AIgérie. Poiss. p. 42- (cit. eft.

Gunther).

*) Trachkhthys pretiosus Lowe, Fishes of Madera (1843—60), pi. IX, p. 35 etc.

Exemplarernes Størrelse var TV'j— 8^/s Tom.

') Naturalists Miscellany, X. pi. 378; General Zoology, IV, 1, p. 630, pi. 92.



182

Tvivl, om disse to Slægter virkelig vare generisk forskjellige.

Senere (1833), i det 9de Bind af samme Værk, føjede Valen-

ciennes hertil Beskrivelsen af en anden Hoplostethus-\Tl,

E. cornutus, hvoraf Gay havde fundet et enkelt Exemplar i

Maven paa en Haj, der var harpuneret i Atlanterhavet paa 26°

S. Br. Saa vidt man af Beskrivelsen kunde dømme — Ihl

afbildet blev den ikke — har denne Fisk adskillig alminde-

lig Lighed med H. mediterraneus ^ men den afviger dog fra

denne i ét væsentligt Forhold; den er nemlig ikke dækket

med Skæl, men med en Slags «Ruheder-> (apretés), og det

var derfor vistnok [fuldkommen rigtigt, at Giinther skilte

den fra Hoplostethus ved et eget Slægtsnavn og benævnede den

Anoplogasier. Da den ingen egentlige Skæl har, manglede den

nemlig ogsaa den særegne Udvikling af Bugskællene, som ud-

mærker den middelhavske Art og som har givet Anledning til

dennes Slægtsbenævnelse.

M Anoplogaster cornutus (eller en meget lignende Fisk) fandt

afdøde Kaptajn V. Hygom i 1863, foruden flere mere eller

mindre opløste, tre Exemplarer, 32—43 Mm. lange (foruden

Baleflnnen), i en forholdsvis vel bevaret Tilstand, i Maven af en

•lAlbecore« [Thynnus albecore?} , der blev fanget paa 31° N. Br.

og 40° V. L. i Atlanterhavet*). Jeg maa indrømme, at der

kunde maaske rejses nogen Tvivl, om det er selvsamme Art

som A. cornutus] dog er der overvejende Sandsynlighed for, at

det forholder sig saa. Den her meddelte Afbildning, som er

den første, der er givet af en Anoplogaster, vil under alle Om-

stændigheder kunne gjøre den Nytte, at lette Gjenkjendelsen af

denne ret mærkelige pelagiske Slægts-Typus. De Afvigelser, der

ade sig udQnde ved en Sammenligning med Valenci en n es's

vistnok omhyggelige Beskrivelse, referere sig fornemmelig til

Legemets Proportioner; kun en umiddelbar Sammenligning vilde

Samme Albecore-Mave indeholdt el Exemplar af den sjældne Fiskeslægt

Pteraclls i ret \e] bevaret Tilstand, foruden flere opløste.
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kuDDe afgjore, om der derlil skulde knytte sig andre positive

Skjelnemærker'), En kort iJeskrivelse bør dog i ethvert Til-

fælde ledsage Afbildningen, og jeg skal derfor meddele en saa-

dan:

Huden er overmaade tynd, og Fiskens Bygning gjør i del

hele et svagt eller løst Indtryk, som hos andre Dybvandsformer.

Man ser straks baade heraf og af hele Legemsformen , at den

ikke er skabt til livlig Færd i Vandets Overflade, men til et

stille Liv paa Dybet. I Sammenligning med den yderst ube-

tydelige Haledel ere Krop og Hoved, skjønt forholdsvis korte,

særdeles udviklede; de danne tilsammen et forholdsvis kort og

temmelig tykt, ovalt Legeme. Dettes Højde er en Del mere end

den halve Totallængde, naar Halefinnen holdes ude af Betragt-

ning (ikke, som Valenciennes beskriver det, lig Halvdelen af

denne), og Tykkelsen lidt over eller under det halve af Højden

(ifølge Valenciennes kun en Femtedel!). Hovedels Længde

er over en Tredjedel af Totallængden, Øjets Tværmaal næsten

en Tredjedel al det korte Hoveds Længde, hvoraf Pandens

Brede mellem Øjnene omtrent udgjør det halve. Paa hvert

Pandeben midt over Øjet er der en lille fremstaaende Spids,

fra hvilken lave, fint tornede Linier eller Ribber udstraale vifte-

formigt, især bagtil mod Nakken og nedad mod den øvre Øje-

hulerand. Paa Grænsen mellem Nakken og Tindingfladen, i selve

Dr. Sauvage ved Pariser-Museet, hvem jeg havde tilsendt Tegningen af

denne Fisk, med Anmodning om at vise mig den Godhed at sammen-
holde den med Original-Exemplaret d^i * Hoplostethus comuius', har senere

velvilligst meddelt mig, at dette Exemplar er i meget maadelig Tilstand

(en Del af Bugen mangler saaledes), men ikke lidt større end vort storste

(Totallængde 77 Mm. , Hovedets Længde 80 Mm , dets Højde 38 Mm.|

Han finder det i øvrigt ganske stemmende med Tegningen, med den ene

Undtagelse, at Nakke- og Forgjællelaagstornene ere lidt kortere — en

Forskjel, der vistnok kun er en Følge af, at Pariser-Museefs Exemplar er

større og ældre. Den ovenfor antydede og af Foisigtighed dikterede Tvivl

em Artsenheden maa saaledes betragtes som bortfalden, og det vinder i

Sandsynlighed, at den nedenfor beskrevne mindre, men endnu mere lang-

tornede, yngre Form (Fig. 6) endvidere tilhorer den samme Art.
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Nakkelinien, er der endvidere, paa hver Side af Hovedet, en ru

Torn, men denne er større end Pandetornen (2*;2— 3 Mm.) og

rettet bagud; og fra dens Grund udgaar ligeledes en Vifte af

lave ru l\ibber, som til Dels mødes med dem, der udstraale tra

Pandebenenes Midtpunkter; derimod ses der ikke nogen lydelig

fremstaaende Spids i Midten af Nakkeranden. Midten af Pande-

regionen indtages af en skæv-rudeformig Fordybning, og foran

eller nedenfor den, mellem den og den lille Fordybning, hvori

Næseborene have deres Leje, er der paa hver Side af Midtlinien

en femkantet l'^ordybning, som ender forneden, tæt over Kjæve-

randen , med en nedadvendt Spids. Forgjællelaaget løber ud i

en kort og stærk, nedadrettet ru Torn, bagved hvilken der ses

en mindre, som er rettet lidt skraat bagud. Der er desuden

nogle Smaatorne i Nakke-Tindingregionen. Mundspalten er

meget stor og skraat stillet, Underkjævens Grene brede (dybe),

og deres Symfyse springer noget frem foran Overkjævens Midte,

ogsaa naar Munden er lukket. Kjævetænderne ere ikke særdeles

talrige eller store, Underkjævens størst, skjønt af ulige Størrelse.

Der er endvidere nogle smaa Tænder paa Gjællebuerne nærmest

ved Tungen, og ved Indgangen til Svælget ses oventil en Gruppe

krumme Svælglænder paa hver Side. Gjællespalten er meget

stor, som hos andre Berycider; der er en lille Gjællelaagsgjælle,

men der findes ingen Spalte bagved fjerde Gjælle ; Gjællebuernes

fortil vendte Forlængelser ere til Dels lange og fine.

Finnerne ere i det hele svagt udviklede; Brystfinnernes

Fæste er vandret, Bugfinnerne fæstede i en Linie tæt bag-

ved dem, temmelig langt fra hinanden. Straal etalle ne: B: 8;

D: 17; A: 9—10; P: 16; V: 7. Den skælfri Linie, med faa

vidt adskilte Porer, som repræsenterer Sidehnien, løber parallelt

med Ryglinien og temmelig tæt ved denne. De Dannelser, der

træde i Skællenes Sted og som vel kunne opfattes som abnorme

Skælformer, vise sig paa mange Steder af Legemet, f. Ex. paa

Bugdelene og Hovedets Sider, kun som en tæt Brolægning af

smaa bløde Knuder eller lave Vorter, men antage paa Kroppens
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Sider og navnlig paa Ryggen ved de fra dem udgaaende korte

og fine Forlængelser en sljærneformig eller cilieret Karakler.

Dette synes endog at være Skællenes normale Beskaffenhed, og

det er niaaske kun som Følge af Slid, at de, især mod de nedre

Legemsdele, antage en glattere Beskaffenhed. Paa de allerfleste

Steder har Legemet ligesom et Overtræk af Sølv — svagest

paa Ryggen — under hvilkel et mørkere Pigment skinner mere

eller mindre igjennem. Der er en slørre trekantet sorl Plet under

Brystet, forlængende sig fortil med en Stribe henad Isthmen

mellem Gjællespalterne og med hver af Baghjørnerne hen imod

Buglinnerne. Længere tilbage under Bugen er der en anden

lille mørk Plet og tre andre umiddelbart foran og bagved Gal-

flnnen samt midt mellem denne og IJaleQnnen.

Maven er stor, tyndhudet og rummelig, og fandtes stuvet

med nogle Smaaflske og en Mængde Krebsdyr, især flere Arter

af Hyperiner, hvoriblandt nogle af meget anselig Størrelse;

Tarmen er tynd og ikke særdeles lang, Coeca pylorica faa (6);

Svømmeblæren lille, pæreformig; Hvirvlernes Antal 26.

Jeg lader følge nogle Udmaalinger af alle 3 Exemplarer,

skjønt de paa en saa blød, formløs Skabning ikke kunne have

absolut Nøjagtighed:

Totallængden uden Baleflnnen . . . 43 Mm.*) 39 Mm. 32 Mm.

Legemets Højde 24 — 23 — 19 —
— Tykkelse 9 — 10 ~ 11 —

Hovedels Længde 16 — "15 — 13 —
Øjehulens Tværmaal 5 — o —
Pandens Brede 8 — 8 —

Af en anden Søfarende (Hr. Iversen) har Museet i 1871

modlaget et ufuldstændigt Exemplar af en Anoplogaster, fanget

paa 25' N. Br. og 31° V. L. Da største Delen at Hovedet

') Af de halv opløste Individer var et mindst 55 Mm., maalt paa samme
Maade.
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mangler, kan Totallængden (uden Halefinnen) kun lilnærmeisesvis

angives til c. 14 Mm. Hvad der er tilstede af det synes ikke

at frembyde nogen anden Forskjel fra de ovenfor beskrevne end

at Nakke- og Forgjællelaagstornene (jfr. Fig. 6) ere paafaldende

lange, 5 Mm. Skjønt det vilde være noget overraskende, at der

kunde være en saa stor Aldersforskjel i Udviklingen af denne

Bevæbning mellem Exemplarer, der ikke staa hinanden fjærnere

i Størrelse for øvrigt, anser jeg det dog for rigtigere at blive

staaende ved denne Tydning end at tolke det omhandlede Stykke

som antydende en ny mere langlornet Anoplogaster-kvi.

Blandt de ovenfor omtalte Smaafiske i de Hygomske Fiskes

Maver var der endvidere tre Unger af en i det mindste meget

nærstiaende Form; de vise endnu ikke Spor til Skæl, have

lange Nakke- og Forgjællelaagstorne, men ere ikke saa vel be-

varede, at der paa dem kan bygges en mere i det enkelte

gaaende Beskrivelse. Jeg har imidlertid ladet udføre en Skitse

af dem (Fig. 7}, hvilken dog af den anførte Grund ikke kan gjøre

Krav paa fuldstændig Nøjagtighed. At de mangle Bugfin-

nerne, vil maaske synes den væsentligste Hindring mod at henføre

dem til AnoplogasterS\?Eg\.Qn\ rigtignok er det meget alminde-

ligt, maaske Regel, at Fiskenes Bugflnner anlægges efter deres

Brystfinner (jfr. f. Ex. C. Sundevalls Afhandling «om fiskyogels

utvecklingt) i 1ste Bind af det Svenske Videnskabernes Selskabs

nye Række af Afhandlinger). Men det synes dog noget paa-

faldende, at en forholdsvis saa stor Fiskeunge endnu skulde

mangle dem, hvis den var bestemt til at faa dem, og man vil

derfor maaske foretrække den Antagelse, at de tilhøre en ubekjendt

bugfmneløs Slægt, der i øvrigt staar Ai^oplogaster nær. Mig fore-

kommer det dog naturligst, at lyde dem som Unger af A. cor-

7iutus, og denne Tydning vil i al Fald for mig staa ved Magt,

indtil andre Oplysninger maatte kaste nyt Lys over Spørgsmaalet.

Al forbigaa dem helt, fordi jeg ikke kunde sige noget afgjørende

om dem, syntes mig urigtigt.
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Forklariiis af Tarieii.

1. Melavipha'és megalops Ltk. i naturlig Slorrelse.

2. Sammes Hoved set forfra, forslørret én Gang.

3. Skæl af samme, forstørrede én Gang.

4. Aiwplogaster comiUus (Val), forstørret én Gans.

5. Sammes Hoved, set forfra, samme Forstørrelse.

6. Tværsnit over Nakkeregionen af en i øvrigt hovedløs mindre Anoplo-

gaster, rimeligvis et vngre mere langtornet Exemplar af samme Art.

Samme Forstørrelse.

7. Unge af en Anoplogaster - lignende barbuget Form eller muligvis den

endnu busGnnelose Unge af A. comutus. Forst. omtr. 3' 2 Gang.

Esplicatio tabulæ.

1. Melamphaés viegalops Ltk., magnitudlne naturali.

2. Caput ejusdem, antice visum, bis auctum.

3. Squamæ ejusdem, bis auctæ.

4. Anoplogater comutus (Val.), bis auctus.

5. Caput ejusdem, antice visum, bis auctum.

6. Sectio transversa regionis occipitalis speciminis minoris, forsan junioris

ejusdem speciel, spinis occipitalibus et præopercularibus longissimis

eximii, bis aucta.

7. Pullus Anoplogastri comuti vel generis valde afQnis pinnis ventralibus

adhuc destilutus, ter et dimidio auctus.
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QnestioDs mises au conconrs pour l'année 1877.

Classe des Lettres.

Question de Philologie.

(Prix: la Médaille d'or de rAcadémie et 300 Cour.)

On peut regarder comme iin fait acquis que tous les peuples

gothiques (germaniquesj ont originairement parlé la méme langue.

Tandis qu'on a longtemps considéré la langue dans laqueile sont

écrits les fragments qui nous restent de la traduction gothique de

la Bible, comme représentant essentiellement la langue gothique

(germanique) commune, d'oij les idiomes allemands et scan-

dinaves s'étaient développés, beaucoup de recherches speciales

récenles ont montre que celte opinion n'était pas soutenable, et

les malériaux, jusqu'ici inconnus, qui ont été publiés de divers

cotés, ont également jeté un nouveau jour sur la physionomie de

la langue gothique (germanique) commune; il nous suftira
,

par

ex., de rappeler les recherches sur les plus anciennes runes

scandinaves, et sur les mots qui ont passé de notre classe de

langues dans le Finnois. — JVIais la queslion de savoir quand

et comment celte langue s'est divisée en ses principales branches

(gothique, allemande, scandinavej, a recu des réponses tres diffé-

rentes, sans qu'on puisse encore dire qu'elle ait été l'objet de

recherches assez complétes et assez approfondies pour avoir été

résolue d'une maniére satisfaisante; on ne sail, par ex., pas au



jusle si le gothique est plus voisin de Talleraand ou du scandinave.

II va de soi que la réponse å ces queslions devra surtoul étre

cherchée dans la linguistique ; mais elle ne saurait étre corapléte

sans le secours de Thistoire i-t peut-étre aussi de Tarchéologie.

Considérant l'importance qu'une pareille recherche aura non-

seulement pour l'histoire des langues du Nord, mais aussi pour

celle des langues de tous les peuples germaniques, TAcadémie

Royale Danoise des Lettres et des Sciences met au concours la

question suivante:

Jusqu'å quel point peut-on adntietlre que les peuples gothiques

(germaniques) aient forme une unité et parlé une langue commune,

et comment cette langue était-elle constituée dans ses traits prin-

cipaux? Comment s'est-elle divisée plus tard en plusieurs bran-

ches, et dans quelles limites est-il possible de determiner chro-

nologiquement et géographiquement ces divisions?

Classe des Sciences.

Question de Mathématiqiies.

(Prix: la Médaille d'or de i'Académie.)

On sait que drs 12 tangentes que, d'un point quelconqnc

pris dans un plan, on peut mener å une courbe plane du 4®

ordre, 11 suffisent pour determiner la douziéme. II existe, par

conséquent, une équation entre les quantités servant å determiner

les directions de ces 12 droiles. On a, par la géométrie, trouvé

plusieurs nombres qui doivent dépendre de la forme de cette

équation, notamment de son degré par rapport aux différentes

quantités, et des degrés de quelques-unes des équations servant

a exprimer que plusieurs des droites coincident, les autres étant

données; mais on n'a pas réussi å développer l'équation elle-

méme, ce qui n'est pas étonnant vu les valeurs élevées des nom-

bres trouvés. Cependant les excellents instruments dont dispose

aujourd'hui l'algébre, par ex. les notations symboliques , donnent



lieu d'espérer qu'elle pourru vaincre en parlie les difficultés qui

se préscntenl ici, et parvenir a élablir la forme de l'equalion dont

il s'agil. L'algebre se verrail alors en élal d'expliquer et d'éclairer

de son point de vue, tant les resultats géométriqucs précilés que

plusieurs aulres, qui nutrenient resteraient des faits isolés, et

d''en produire en outre de nouveaux, en méme temps qu'elle pro-

fiterait elle méme de cette extension donnée h soti domaine, et

du développement qu'eii recevraieni ses instruments.

L'Académie raet done au concours la question suivante:

Discuter algébriquement la forme de la relation qui a lieu

entre les directions des 12 tangentes menées d'un point å une

courbe du quatriéme ordre, et étudier et appliquer les principales

niodincatiotis que subit cette relation pour des formes particuliéres

de la courbe, ou des positions particuliéres du point.

Question d'Histoire Naturelle.

(Prix: la Médaille d"or de PAcadémie.)

La question des rapports de parenté des organismes vivants,

soit entre eux, soit avec des formes voisines plus anciennes, dont

on pourrait supposer qu'ils sont dérivés ou descendus, est soulevée

aujourd'hui de tous les cotés, mais elle recoit les réponses les

plus opposées, de méme qu'elle est concue et posée d'une ma-

niére tres différente. Cette question restera certainement long-

temps encore sans solution, déjå par la simple raison que nous

ne possédons pas des données assez compléles pour la poser

justement dans les divers cas qui se présentenl. Toutefois, il y

a parmi les animaux asymétriques des espéces el des genres

entiers qui offrent une reunion de ressemblances et méme de dis-

semblances si particuliéres avec d'autres formes, qu'une comparaison

plus allentive de ces espéces et de ces genres force presque le

zoologue, en ce qui les concerne, å presenter sous une forme

toute speciale la question de leur parenté pussible avec d'autres

formes, et permet en outre de la formuler si nettement qu'il
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semble que des recherches bien dirigées doivent pouvoir y répondre

par un oiii ou un non positif.

C'est ainsi un fait bien connu que, parmi les formes en

general lournées å droite des Gastropodes, on trouve chez beau-

coup d'especes des individus en nombre plus ou moins grand —
et il en existe probablement chez toutes les especes — qui exté-

rieuremenl sont tournés en sens inverse, avec une modification

correspondante dans Torganisation intérieure, et qui, par conséquent,

doivent étre considérés comme des nionstruosités individuelles,

répondant å la catégorie de celles qui, chez Thomme et les ani-

maux supérieurs, sont désignées sous le nom de vsitus inversus

viscerum» ou de uinversio viscerum«. Comme contraste, on trouve

d'autre part que beaucoup de groupes de Gastropodes offrent des

especes dont tous les individus sont contournés ou tournés

å gauche, ou qui ne renferment qu'exceptionnellement, en nombre

plus ou moins grand, des individus tournés a droite, lesquels,

vis-a-vis du type actuel des espéces lournées å gauche, doivent

par suite étre regardés comme des monstruosités. Tandis qu'ici

nous trouvons cote a cote, dans le méme genre, des espéces lour-

nées å gauche et des espéces lournées a droite, nous avons ail-

leurs des genres entiers contournés. dont toutes les espéces

présentent celle singularité, bien plus des groupes de genres ou

des families naUirellement limilées qui sont dans le méme cas.

Le méme phénoraéne se reproduit, mais a sa maniére — la situa-

tion des inlestins semble étre ici plus Gxe que la forme extérieure

— chez la grande famille de poissons asymétriques , designes

sous le nom commun de poissons plals (Pleuronectidæ). Nous

avons, comme on salt, dans la méme espéce, des individus

tournés a droite et des individus lournés a gauche, et le

flet (Pleuro7iecles fiesus ^ Linn.) en est un exemple frappant; il y

a des genres entiers el des groupes de genres (Plagusiæ, Kaup),

et méme une sous-famille entiérc, connue sous le nom general de

Turbols, celle des lihombi^ qui se composent seulement d'especes

lournées en sens inverse des Pleuroneclides proprement dits.



Parmi les Arliculés, les Paguri et les Ifopyri^ el, enlre les Cirri-

pédes, le genre Verruca^ présentent des paralléles instructifs.

En face d'exemples comme ceux que présentent les grands

gruupes susmentionnés, mais qui se reproduisent aussi ailleurs

dans le regne animal, on en vient å se poser la queslion suivanle,

å savoir si les espéces acluellement composées d'individus con-

tournés, que ce soit d une maniére constante ou tout a fait pré-

dominante, ne sont pas original remen t issues comme

mons truos i tés d'individus tourués å droite, de sorte

que l'espece aurait eu autrefois cette derniere forme,

bien q u 'au j our d'hui elle offre en general la forme

conto urnée correspondante. La lillérature renferme bien

des faits qui peuvent servir å y répondre, mais ils ne sont ni

assez nombreux ni exposés avec rexaclilude el le détail néces-

saires, comme ils n'ont été observés qu'accidentellement, sans

qu'on ait eu en vue la question de derivation dont il s'agit.

11 importe done surlout de recueillir des faits certains qui

puissent fournir de bons elements å une discussion.

On demande:

De determiner par des recherches personnelles dans la na-

ture, et en faisant un usage convenable de la littérature, les diffe-

rences d'organisation extérieures et interieures qui existent:

a. entre des iodiTidus tournés å gauche et des indindus

tournés å droite appartenant a la méme espéce.

par ex. le flet ou autres poissons plals, beaucoup de Gastro-

podes, le genre Verruca;

b. entre des espéces tournées å gauche et des espéces tour-

nées å droite appartenant au méme genre, par ex.

les Fusus^ Vertigo^ Turritella, Chama^ etc;

c. entre des geures tournés å gauche et des genres tour-

nés a droite appartenant å la méme grande famille,

par ex. les Turbots et les Pleuronectides proprement dits;

les turbots-soles et les soles proprement dites; les Clau-

silia— Pupa. Lanistes— Ampullaria^ Fhysa— Planorbis^ etc.
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En ce qui concerne les Gastropodes , il faut spécialemenl

avoir égard å la nature de la conchospirale, et ne jamais perdre

de vue la question principale. Comme il résulte de ce qui pré-

céde, il s'agit de conslater si, dans l'organisation relative, il existe

quelque difference essentielle, et alors laquelle, entre les formes

contournées comprises sous o, qui, dans la science, sont

considérées comme des raonstruosités de la raéme catégorie que

Winversio viscerum» chez l'homme et les animaux supérieurs, et

les formes contournées comprises sous b et c, qui,

telles du moins que nous les trouvons aujourd'hui, doivent étre

regardées comme des espéces et des genres normaux, tandis que

réciproquement les individus anormaux qui peuvent s'y rencontrer,

méme s'iis présentent les caractéres normaux qui distinguent le

groupe correspondant en general, doivent étre interprétés comme

des monstruosités ou, éventuellement, comme des formes ataviques.

Quoique la question, parce qu'il a fallu la limiter, n'exige que

des recherches zoologiques et anatomiques exécutées avec soin et

discernement, toute conlribution biologique tirée de la maniére de

vivre ou du développement des animaux considérés, sera cepen-

dant tres bien accueillie.

Les mémoires devront étre accompagnés de figures et, au

besoin, d'objets ou de préparations.

Prix Thott.

(400 Couronnes
)

Bien que les différentes formes du genre de vers intestinaux

Ligula aient souvenl été rencontrées, soit dans la cavité abdomi-

nale des poissons d'eau douce, soit dans le canal intestinal des

oiseaux aquatiques, la connaissance de leur struclure, de leur vie

et de leur développement est cependant loin d'étre aussi certaine et

aussi compléte qu'on pourrait le désirer. On ne connait de leur

développement que les toutes premieres phases , et les notions

qu'on posséde sur leur structure ne sont pas en rapport avec les



progrés que l'anatoiDie d'autres Plalyheliiiinthes (Taenia, Bolrioce-

phalus^ Nemertinea) a faits dans ces derniers temps. II faut cer-

tainemenl regarder comme un fait acquis que les Ligules ne de-

viennent pubéres et aptes å se reproduire que lorsque, de la

cavilé abdominale des poissoas, ou af)rés l'avoir quittée, elles

sont passées dans le canal inleslinal d'oiseaux se iiourrissant de

vers et de poissons; mais on a émis l'opinion, qui, peut-étre,

est surtout basée sur les resultats négalifs qu'ont donnés des

essais d'alimentation, que leur apparition chez les oiseaux était

accidenlelle, et il existe méme une observation isolée, qui plus lard

n'a été ni confirmée ni éclaircie, d'aprés laquelle les Ligules des

poissons seraienl vivipares. Un mémoire francais recent (de 1876)

a bien expiiqué dune maniére assez satisfaisante le resultat trom-

peur des essais antérieurs, et. sous plusieurs rapports, n'a pas

peu fait avancer la connaissance de ce genre de vers; mais il

reste encore beaucoup de points a éclaircir. De plus, c"a été

une opinion tres répandue que les Ligules, malgré l'absence d'une

division distincte en articles, étaient å considérer comme des Bo-

thriocéphales dont les articles individueis ont subi une fusion

;

mais, méme en supposant que la justesse de cette maniére de

voir ne soil pas contestée, on ne saurait dire cependant qu'elle

s'appuie sur une etude approfondie, ni sur une connaissance

compléte des détails de structure et de développement qu'il faut

prendre en considération. £nfin, il vaudrait la peine d'éclaircir

si la disposition des organes sexuels en une rangée simple ou

double provient réellement, comme on l'a pensé, dune difference

spécifique, ou s'il faut lattribuer å d'autres causes.

En conséquence, l'Académie désire provoquer sur Tanatomie,

la vie et le développemenl des Ligules des recherches nouvelles

et originales, qui permettent de determiner dune maniére plus

satisfaisante que jusqu'ici leur parenté avec les Platyhelminthes

libres ou parasites les niieux connus sous les mémes rapports.

Les méraoires devront étre accompagnés de figures en nombre
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suffisant, et de préparations qui rendent possible de s'assurer de

rexactitude des principaux resultats anatomiques.

Prk Classen.

A.

(400 Couronnes.)

La chromatopseudopsie peut non-seulement, dans certaines

professions, notamment chez les employés des cherains de fer et

les marins, étre pour aulrui une source de dangers, et moliver

par suite des mesures publiques, raais elle a aussi, principale-

ment pour les enfants, une importance pratique quant au choix

d'une carriére. Bien qu'on puisse sans difficullé, el dans un

temps relativeraent court, constater silrement chez un grand

nombre de personnes si elles souffrent ou non de cette affection,

on manque cependant de données précises sur sa fréquence, sur-

tout parce que ceux qui en sont atteints ne s'adressent pas ordi-

naireraenl a un médecin, mais, tout au conlraire, cherchent sou-

vent a la cacher. On demande en conséquence des renseigne-

ments stalistiques étendus (pas seuleraent limilés aux employés

des chemins de fer et aux marins) sur la fréquence de la chro-

matopseudopsie en Danemark.

B.

(400 Couronnes, éventuellement 600.)

Il regne, tant parmi les agriculleurs et les jardiniers que

parmi les botanistes, un assez grand désaccord relalivement å la

delimitation et a la denomination de différents groupes de planles

cullivées. Un de ces groupes — également important pour l'agri-

culture el rhorliculture — dont les espéces et les varietés ont

besoin d'une élude nouvelle et d'une classiOcation basée sur des

observations et des essais fails avec soin, est celui qui coraprend

les formes cullivées du genre Brassica. Sur plusieurs de ces
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formes, les opinions varionl, et, en cc qui concerne le nomlire

et la delimitation des espéces, mais surtout la denomination et

les caracleres des nombreuses varietés, cl leur classification sons

les espéces admises comme primitives, il reste encore a éclaircir

beaucoup de queslions dont la solution importe non moins a la

Botaniquc qua l'agriculture et a l'horticulture, comme le com-

merce des graines a grandement besoin d'une nomenelature basée

sur des caractéres certains.

L'Académie demande en conséquence une monogmphie des

especes et des varietés du genre Brassica qui sont ou qui pour-

raient étre cuUivées dans les jardins et les champs, dans notre

climat. Les mémoires donneront un apercu de la litlérature

du sujet, suivi d'une critique des caractéres qui onl servi

jusqu'ici a separer toutes les principales formes comprises sous

les noms de choux, de raves, de colza, etc. ;
puis, å l'aide d'ob-

servations originales et, autant que possibie, d'essais de cul-

ture, el en ulilisanl, conjoinlement avec les anciens matériaux,

les nouveaux points de vue tirés, par ex., de la struclure de

la graine, on cherchera å éfablir une classification des espéces

ainsi que des varietés el des races fixes (c'est-å-dire se repro-

duisant toujours les mémes par l'ensemencemenl) qui appartien-

nent a chacune d'elles, en raccompagnant de descriplions sufli-

samment délaillées el des dessins et préparalions nécessaires.

En raison des essais d'ensemencemenl qui se ratlachent a

cette question, le délai pour la remise des mémoires esl prolonge

dun an, par conséquenl jusqu'au 31 Octobre 1879. Si le nombre

et réleridue de ces essais devaienl moliver une augmenlalion du

prix propose de 400 Couronnes, l'Académie y ajoutera jusqu'a

200 Couronnes en faveur d'une réponse salisfaisaiile, comme

indemnilé des frais occasionnés par les essais.
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Les réponses å ces questions peuvent étre écrites en latin,

en francais, en anglais, en allemand, en suédois el en ddnois.

Les mémoires ne doivent pas porter le nom de l'auteur, mais une

devise, et étre accompagnés dun billet cacheté muni de la méme

devise, et renfermant le nom, la profession et l'adresse de l'auteur.

Les membres de l'Acadéraie qui demeurent en Danemark ne pren-

neut point part au concours. Le prix accordé pour une réponse

satisfaisante å Tune des questions proposées, lorsquaucun autre

n'est indiqué, est la Médaille dor de l'Académie, d'une valeur de

320 Couronnes.

Les mémoires, å l'exception de ceux relatifs au prix Classen B,

pour lesquels il est accordé jusqu'au 31 Oclobre 1879, devront

étre adresses, avant la fin du mois d'Octobre 1878, au secrétaire

de l'Académie, M. le Conseilier J. Japetus Steenstrup, pro-

fesseur a l'Université de Copenhague.

(Rés. dn BqU. de l'Acad. Roy. Daa. des Scienc. et d. Lettr. p. 1877.)
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Médaille mongole d'Abnu Snid Behadour Khan de la dynastle

nkhanienne [1316-36 Cli.J

décrite pnr M. A. F. nehren.

x armi les nbjets exposés au congrés des orientalistes réunis å

SI. Pétersbourg en Seplembre 1876, se trouvait une empreinte sur

feuille d'étain d'une grande médaille, communiquée par un fonc-

tionnaire de l'admiiiistration nisse dans l'intérieur de TAsie, qui,

d'aprés ce qu'on m'a dit, en possédait l'original, Sa grandeur et

la beauté de son empreinte ayant alliré mon attention, j'ai décou-

vort aprés examen que la médaille appartenait å la dynastie

llkhanienne, et qu'elle avait élé frappée par Abou-Said Behadour

Khan; ne Tayanl trouvée dans aucun aulre cabinet de l'Europe,

j'ai su|)posé, avec les connaisseurs les plus distingués de la

numismafique orientale, que sa description pourrait avoir une

certaine importance pour la science.

A la mort de Djingizkhan [1227], son immense royaume, qui

s'étcndait de Tebriz a Peking, fut divisé entre les dynasties

[Oulous] de ses quatre fils, parmi lesquelles celle des Ilkhaniens

c. å d. des grands Khans^), fondée par Houlagou, fils de Touli,

fils de Djingizkhan, dura une centaine d'années, depuis le milieu

du 13^"® siede jusqu'au milieu du 14^™*, nous donnant une serie

de 17 rois, dont le 9 premiers seuls, pendant 80 ans, gardérent

le royaume intact. D'aprés la remarque de l'historiographe mongol

Wassaf, qui semble avoir une certaine prédilection pour le nombre

sept, Abou Said, le dernier et le 9®°® de ces rois, est le sepliéme

descendant immédiat de Djingizkhan suivanl cette généalogie:

Abou Said fils de hhorlåbendeh, f. d'Arghoun, f. d'Abnka^ f. de

Houlagnu, f. de Tnuli, f. de Pj. A sa mort, en 1336, le royaume

des Ilkhans fut bouleversé par des troubles intérieurs. L'invasion

') V. Quatremére hist ries Mongols par Rashid-eldio p. 14— 15 not.
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mongole avail ébranlé jusque dans ses fondements la civilisation

de rislam; le monde était en désordre, selen l'expression de

Saadi, comme «les cheveux d'un Ethiopien« ^). Pourtant cela ne

dura pas bien longtemps; les Mongols, en contact avec deux

civilisations supérieures, celles du Christianisme et de l'Islam, se

décidérent, aprés avoir hésité quelque temps entre ces deux reli-

gions, å se faire Mahométans, et nous voyons l'Islam reconnu

comme la religion de PEtat a partir de Ghazan^ fils d'Arghoun et

frére de Khodabendeh, en l'an 1295. Déjå Houlagou, le sauvage

destructeur du chalifat, s'était montre bien disposé pour la science

mahométane en accordant sa proteclion au celebre astronome Nasir

eddin Thousi^ tondateur de l'observatoire de Maragha et auteur

des tables astronomiques, dites Ilkhaniennes. Son fils Abdqa

[1265—82], uni en mariage avec la fille naturelle de l'empereur

Byzantin Michael Paléologue, et connu par ses relations avec le

pape Nicolas III, passe, mais sans aucune preuve suffisante, pour

avoir embrassé le christianisme; les inédailles qui nous ont été

conservées, donnent au moins la premiere partie du symbole

mahométan tout en omeltant le nom du prophéte. Son frére et

successeur Télcoudar ou ISikoudar aurait été baptisé dans sa jeu-

nesse, raais il se fit mahométan sous le nom å*Ahmed-Khan, et les

Chrétiens farent exposés å des persécutions sous son regne: c'est

pourquoi il fut déposé par le peuple, qui était porte au christia-

nisme, et eut pour successeur Arghoun, fils de son frére Åbåqa

[1284—91]. Bien que celui-ci ne se soit pas montre bien favorable

å l'Islam, il semble pourtant, d'aprés plusieurs médailles å legende

mahométane qui nous ont élé conservées, avoir, au moins dans

les formes exlérieures, adopté cette religion. Aprés deux rois

peu importants, Kai-Khalou et Baidou-Khan^ nous avons son fils

Ghazan [1295— 1804], qui, ainsi que nous l'avons raentionné,

dés son avénement au trone, adopta l'Islam comme religion de

I'Etat. Son frére et successeur Oldjaytou^ c. å d. le 6ént, connu

sous le nom de Moh. Khodabendeh [1304— 16], finit sa vie comme

Shiite ou partisan zélé d'Ali, ce que nous confirment les médailles

frappées sous son regne, qui portent les noms des 12 imams

Alides; il a fonde la capitale de Solthania.

Son fils Abou Said., avec le surnom Aid ed- dounyawaddln

[1316— 36], auquel, en 1319, fut ajouté le titre de "Behadoum

') V. Saadi, Goulistan, traduit par Defrémery p. 8.
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[le heros] , monla sur le trone a I'åge de 12 ans et passa son

regne en luttes continuelles avec divers prétendants et vizirs,

qui tendaient h se rendrc indépendanls; il fut empoisonné par son

épouse, la jalouse IJagdad-Kliatouii, et, apres sa mort, le royaume

fut, dans l'espace d'une vingtaine d'années, successivemenl démembré

en petits Khanats indépendanls, Nous possédons une esquisse

tres interessante de sa vie par son contemporain, le celebre voya-

geur arabe Ibn^Balthontha
,

qui eut une rencontrc avec ce roi a

Bagdad, en 1328. — Comme nous voyons la littcrature mahomé-

lane rcprendre une certaine vigueur, méme sous la dominalion

mongole, pendant laquelle la théosophie myslique a été représentée

par les poeles illustres Saadi ^ Djétdl-eddin lioumi et fJdfiz^ l'lii-

stoire, par les deux contemporains Rashid-eddin [f 1318] et

Ahdallah b. Fadfdallah^ connu sous le nom de Wassaf el-hazret

[l'historiographe de sa majesté c. å d. d'Oldjaytou-Khan], ii en est

de méme de fart, en tant au moins que ceiui-ci apparait dans

une certaine espece d'ornement des médailles qui nous ont été

conservées. Nous pourrons suivre les traces de la décadence du

chalifat en regardant les monnaies des derniers chalifes; aprés la

barbarie, qui nous apparait sous la forme d'une imitation puerile

des Byzantins et des Sasanides sur les médailles Ortokides et

Seldjoukides, nous sommes étonnés de trouver une certaine elegance

dans les médailles mongoles frappées en Perse. D'aprés rhistorien

raentionné Wassåf, le Khan de la Perse, Ghazan^ qui était enclin

au luxe, fit fondre les médailles en or du temps de Saladin et des

derniers chalifes, et en fit frapper de grandes ayant jusqu'a une

Valeur de 100 mitsqals en or'). Probablement l'empreinte que nous

avons déchiffrée, nous a conservé le type d'une pareille médaille,

qui semble porter les traces d'un etat de civilisation assez reraar-

quable, mais dont nous ne connaissons pas toute Tétendue.

*) V. Hammer-Purgstall, Geschichte d. Ilchane, B. II, p. 160.

(Rés. dn Bnll. de l'Acad. Roy. Dan. des Scienc. et d. Lettr .p. 1877.)
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Recherches et remarques sur les Cycadées

par M. E. Waruiiug, Docteur es sciences.

Lies recherches dont nous donnons ici un resumé ont principalement

porte sur le Ceratozamia (longifotia et brevifrons)^ et, å un moindre

degré, sur le Zamia (furfuracea,, Leyboldi et muricata{^)), le Cycas

{circinalis^ robusta et Cairnsiana) et le Dioon imbricata.

1. La fleur raåle du Ceratozamia longifolia est terminale ou

peul-étre formée par dichotomie , mais non laterale. Sur un

exemplaire ågé de 25 ans dont la spirale était -^/ss , les feuilles

suivantes, comptées å partir d'un des restes des feuilles les plus

ågées et encore assez distinctes, étaient des feuilles foliacées, å

savoir: les N«« 3, 5, 8, 11 et 12, 14 et 15, 18 et 19, 24 et 25,

33—3B et 43—45; les feuilles intermédiaires étaient des écailles.

La feuille 45 était suivie de 9 écailles; la Fig. 21, PI. IV, en représente

les 8 supérieures (a

—

h) dans leur position et leurs proportions

naturelles; la spirale était dextrorse. Entre les feuilles f et a,

on voyait le pétiole comprimé d'une fleur måle flétrie (/?). Ces 8

feuilles diminuaient graduellement de grandeur jusqu'å /» ; la feuille

a était brusquement bien plus grande, et avec elle coramencait

une spirale sinistrorse des feuilles a, /?, ;', J'en conclus

que la fleur fl est terminale (ou formée par dichotomie?), et que

les derniéres petites feuilles f—h en sont une espéce de bractéoles;

å l'aisselle d'une de ces feuilles, sans doute /j, est situé le bour-

geon, qui continue en forme de sympode l'axe principal, avec le-

quel il est antidrorae; la premiere feuille a en est bicarénée par la

pression de l'axe-raére, et elle est unie de telle facon å la fleur

^, qu'une coupe transversale passant par sa base (IV, 22) y met

å découvert le cercle des faisceaux vasculaires de la fleur (fl),

Quant aux feuilles de l'axe secondaire, a et y9 étaient des écailles,

et puis venaient au moins 8 feuilles foliacées; la spirale était ^/is

environ. La fleur femelle du Cycas étant égalemenl terminale, il
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est permis de siipposcr qiic loiiles les deurs des Cycadécs sont

lertniiiales sur les axes priticipaux relalils, qiii conslituerit uri

sympode (ou |)eut-étre formées par dicliotomic).

2. l/ovule n'a qu'un légumetit; si M. de Bary en indique

deux, e'ost qu'il a coiifondu avec uri légumerit les hords de la

chanihre polliriique. Je n'ai pas observé la [ircmiere apparition

de Tovule. I.es Fig. 1— 5, PI. H , et 1— 3, PI. III, rcprésentent

respectivement de jeunes ovules du Ceratozamia et du Cyras en

coupe longituditiale. La [)ortion libre du nucelle semhle se former

par des segmcntatiotis tangentielles dans la couclie sous-épidermique

d'un mamclon ovulaire primitivement sphérique. On distingue de

boniie lioure, au milieu de l'ovule (II, 2; III, 1), un groupe de

cellules cllipsoide ou globuleux, qui est nettement limité par la forme

des cellules (II, 6, o6 s appartient a ce groupe, et les cellules p,

a l'enveloppe) , et est en majeure partie silué au-dessous du

tégument. 11 est, selon mon opinion, liomologue avec les celiules-

méres des spores dans un sporange, comme, par ex., chez VOphio-

glossum et le Salvinia^ et c'est une cellule au centre de ce groupe

qui se développe en sac embryonnaire (se II, 2; III, 1), en dé-

placant toutes les autres (II, 4, 5; III, 2, 3). Il s'en sult que la

partie inférieure du nucelle esl unie au tégument ou enfoncée

dans le carpelle (voir p. 24, 25).

3. Le micropyle, chez le Cycas et le Dioon^ est une ouverture

ronde limitée par un bord d'une liauteur å peu pres uniforme.

Chez le Zamia et le Ceratozamia^ le bord est irréguliérement dé-

coupé en 2—7 endroits (III, 29, bord du Zamia', IV, 5, 6 et 7,

"bord du Ceratozamia)', dans une fleur, il y a å peine deux ovules

dont le micropyle soit semblable, et cette grande irrégularilé me

conduit å conclure, contrairement a MM. Braun et Magnus
(voir le N" 13 dans la liste de la littérature), que ces découpures

doivent étre considérées comme de simples fentes du micropyle et

ne signifient pas autre chose (je ne connais pas les premieres

phases du développement de Tovule).

4. Dans la partie supérieure libre du nucelle, il se forme

de bonne heure sous le micropyle, par voie de resorption, une

cavité å contours irréguliers, ouverte en haut (chp, II, o; III, 1,

2, 3, 32), que M. Brongniart a désignée, il y a quelques années,

sous le nom de nchambre pollinique«; elle était bien connue

avant lui d'autres naturalistes (voir le texte danois, p. 97), mais

il en a le premier expliqué la fonction. La pollinisation doit
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se faire par rintermédiaire du venl; le pollen est retenu par le

liquide visqueux qui couvre le micropyle, et aspiré dans la chambre

pollinique, ou on le relrouve tres longteinps aprés, méme dans

la graine miire (et fossile d'aprés Brongniartj. Je n'ai pas

observé la formation de tubes polliniques.

5. La paroi du sac embryonnaire s'épaissit peu å peu. se

divise en 2 couches ou mémc davantage (III, 23), et devieot cu-

lilarisée comme la membrane d"un spore. Toul autour, les restes

des ceilules-sæurs déplacées forment une couche légérement

brunåtre (Hl, 32). Le sac embryonnaire se remplit normalement.

de la cinconférence au centre, de cellules d'endosperme, qui par

suite sont disposées radiairement, excepté dans la ligne raédiane

(II, 4, 5; III, 2, 3); å la périphérie de l'endosperme, il se forme

par segmentations en sens radial une couche limite de cellules

plus pelites.

6. Les archégones n'orit jamais plus de 2 cellules de col,

qui plus lard, se gonflant peu å peu en forme de demi-sphére ou

presque de sphére, s'éléveut dans «la cavité endospermique« (/j II,

7, 9, 11, 16—19, 21, 25, 26; III, 4) comme le col de rarchégone

d'une fougere, el aident peut-étre å recevoir les tubes polliniques.

Dans la cellule centrale, le protoplasma ne forme å l'origine quun

simple revétement autour d'une grande vacuole (II, 7), et ne la

remplit que lentemenl; les vacuoles, d'abord nombreuses et en

parlie assez grandes (II, 9), deviennent de plus en plus rares,

le protoplasma devieut écumeux (II, 9, 11, 12; III, 5), puis en

partie (II, 18) et enfin lotalement homogene (II, 19. 20. 21). Le

noyau (nc), qui est d'abord placé au somraet de la cellule centrale,

semble descendre plus tard au milieu de celle-ci en augmentant

de grandeur (II, 11); cependant je nai pas observé toutes les

phases intermédiaires entre celles que j'ai représentées. Dans le

protoplasma homogene, qui est rempli de gouttelettes huileuses,

il se forme en6n une quantité de corps fusiformes qui ont la méme
composilion chimique que le protoplasma, et qui sont une espéce

de cristallo'ides ou de grains d'alcurone (II, 20, 21).

La paroi des archégones s'épaissit excepté au sommet, et se

couvre de petits pores ronds (II, 15, 17); plus tard, elle se

détache facilement et est souvent soulevée par le tube proembry-

onnaire (IV, 1, m).

7. L'ovule, chez le Ceratozamia, subit au mois d'Aoiit un

changement considérable. La couche moyenne de renveloppe de
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la graine devient Iris dure, il se forme une cellule de canal (II,

16, 18, 19, 21, A"), et, dans la parlie siipérieure de Pendosperme,

certaines parties se dressent autour du groupe enlier des arché-

gones, de sorte que ceux-ci vietinent a reposer au fond d'une

ticavité endospermiquen souvent assez profonde, oi'l pénétrent les

cellules de col gonOces (II, tO, 19, x : III, 26; \\% 1, y); enfin,

le sucre des cellules de i'endosperme disparait, celui-ci devient

plus ferme el se charge d'amidon, et ce n'est que dans les cellules

qui entourent les archégones et la couche qui iimite I'endosperme

qu'on ne trouve [)as de l'amidon, mais des subslances huileuses

et de la proléine. La forme de la cavité endospermique est en

relation avec le nombre et l'arrangemenl des archégones (II, 13,

14), mais ne dépend pas des aréles de l'ovule.

8. Je ne connais qu'imparfailement l'évolution de rembryon.

Chaque arcliégone ne donne naissance qu'å un tube proembryon-

naire, qui, par son extrémilé supérieure, large et formée de pelites

cellules, est en general fixe au fond de l'archégone (IV, 1 ; III, 24),

tandis qu'å son extrémité inférieure, on trouve un amas de petites

cellules riches en protoplasma, et dont l'arrangeraent (PI. IV, Fig.

2—4) parait étre identique å celui qu'on trouve dans le proembryon

des Coniféres. Dans le tube proembryonnaire, on trouve souvent

des concrétions d'une nature inconnue.

9. Dans les graines mijres du Ceratozamia^ je n'ai jamais

Irouvé Tembryon plus développé que ne le montrent les Fig. 24

et 25, PI. III et PI. IV, Fig. 1—4; tel a, par ex., été le cas pour

20 graines ågées de deux ans, tandis que d'autres graines de la

Diéme récolte, aprés avoir été seraées, ont produit des plantules,

et les nombreux ensemencements qui ont été faits dans notre

Jardin Botaniquc, en ont également toujours donné beaucoup. Je n'ai

pas eu assez de malériaux å ma disposition, pour pouvoir suivre

les changements que subit la graine entre le moment oii elle est

semée et celui de Tapparition de l'embryon, mais je dois conclure de

mes observations que l'embryon ne se trouve jamais développé dans

la graine mure, et ne se forme qu'apres l'e n sem ence men t.

Bien que, chez d'autres Cycadées , l'embryon n'attende pas

pour prendre naissance que la graine ait été semée, il est cepen-

dant certain qu'il ne se forme souvent qu'apres que la graine miire

a été délachée de la plante-mere, et que le dcgré de déveioppement

en est tres variable dans des graines de la méme espéce (voir Al.

Braun, 14, p. 115); des graines de Zamia (sp. »nuricafa Willd. ?)
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de Puerto Cabello, ne renfermaieiit pas d'embryon a leur arrivée

ici
,

quoiqu'clles fusseut rouge-jaunålre et parussent mures, mais

il s'y montra plus tard. Il semble que tel est aussi le cas pour

le Cycas sphærica. Beaucoup de graines considérées comme stériles

par les bolanisles auraient peut-étre produit un embryon, si elles

avaient élé semées. Liebmann a cru avoir observé la parthéno-

génése chez le Zaniia furfuracea (22, p. 505).

Remarquons encore que Tendosperme, chez le Cycas et le

Ceratosamia^ peut augmenter beaucoup de volume, et se dépouiller

de son enveloppe, sans que l'embryon soit forme; il semble que

l'endosperme ait une croissance indépendante
,

qui est facile a

expliquer comme il est homologue avec le prothaile des Cryplo-

games. Si je ne me trompe, j*ai méme vu, il y a quelques années,

un pareil endosperme fortement grossi dont les parties sorties de

lerre étaient verles.

10. Les graines du Cycas ont 2 arétes , celles du Zamia et

du Ceratozamia^ 3 (avec 1 aréte en dedans, vers le pétiole du

carpelle) mais, chez ce dernier, elles peuvent s'aplatir de maniére

qu'il y en ait presque 6. L'enveloppe séminale se compose de 3

couches. La couche extérieure (a, II, 22, 23; III, 14; voir aussi

11^5 1—3) est charnue, riche en longs canaux gomraeux ramifiés

et anastomosés (</), et munie de faisceaux vasculaires (2 chez le

Cycas circinalis (III, 11), 2 paires chez le Cycas revoluta^ 6—8 chez

le Zamia^ 10—11 chez le Ceratozamia). L'épiderme du Cycas est

représenté Fig. 13 et 15, III; chez le C. revoluta, il est muni de poils.

La couche moyenne (6,11,22,23; III, 14) est tres dure et formée

seulemenl de cellules ponctuées å parois épaisses: chez le Cycas^

les cellules de la couche extérieure sont allongées dans le sens

vertical, et celles de la couche intérieure, dans le sens horizontal

tangentiel; chez le Zamia et le Ceratozamia, il y a une difference

moins grande. La couche i n téri eu re (c, c', c" II, 22, 23 ; 111,14)

est parenchymateuse, et munie de faisceaux vasculaires anastomosés

qui en occupent les -/g inférieurs; elle se compose elle méme
de deux couches, qui, en bas, sont séparées par le plan qu'occupent

les faisceaux vasculaires, et, en haut, sont entiérement distinctes.

quoique de méme nature, å savoir la couche interne du tégument

(III, 14, c') et la paroi du nucelle qui enveloppe l'endosperme

avec l'embryon (III, 14, c"). Toute cette couche, c, chez le Cera-

tozamia, se réduit par la compression en une mince membrane brune,

oii les faisceaux vasculaires anastomosés apparaissent tres distincte-
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menl (11,24): chcz le Ci/cas, la parlie aii-dcssous de l'cndosperme

esl au conirairo épaisse el \igouieiise , et fortne urie sorte de

porispernie (III, 14, c).

Les l'aisceaiix vasculaircs tanl de la coiiche cxtcriciire qii'inté-

rieure, se rassembieiil a la base de fovulc en nomhre toujours

nioins grand, cl s'unissent dans le carpelle niéme en nn seul

(voir van Tieglieni, 4, [). 270, PI. XIII). Cliez le Cyra«, ceini-ci

se ramilie comme Tindiquent les Fig. G— 12, Pi. III (voir

rexpiicalion des planches p. 29); chcz le Ceralozamia et le Zamia.

il se divise immédiatemenl en plusieurs faisccaux formant un verti-

cille, dont quelqnes-uns s'inlléchisscnt en dcliors vers la couche

extérieure, tandis que d'aulres pénetrenl dans la couclie intérieure

jusqu'a la ligne d'insertion supcrieure du tégument (III, 14, fv):

on voil ces derniers en grand nombre sur les coupes transversales

que représentent la Fig. 23, PI. II (cliez le Zamia^ il y en a jusqu'a

30, et, cliez le Ceratozamia^ on en compte jusqu'a .50 environ).

11. Comme M. M. van Tieghem el Braun l'ont fait ob-

server, la slructure de Tcrnbryon est iths variable. Cbcz le Cycas

Cairnsiana
,

j'ai trouvé deux colylédons libres å leur base, mais

soudés dans la plus grande partie de leur longueur; les Fig. 16,

17, PI. III, représentent la coupe transversale de la partie suudée.

au milieu et å Textrémité. Les cotylédons du Zamia (sp. muricata

Willd.?) étaient dans quelques cas entiéremenl libres, dans d'autres,

entiérement soudés (la Fig. 28, PI. III, en donne une coupe trans-

versalej voir également Fig. 27, III). Chez le Ceralozamia^ je n'ai

jaraais trouvé plus d'un cotylédon (coupe transversale, IV, 9, 11,

12; voir aussi, IV, 20). Les cotylédons sont tres ricbes en

amidon, en canaux gommeux (souvent réguliérement disposés; g

dans les figures) et en longues cellules renferraant du tannin (<, III,

27, 28)^); répiderme seul ne conlient pas de l'amidon, mais de

la protéine. Chez le Ceralozamia., il se forme de liége sur le vieux

cotylédon (pour les observations de Schacht, van Tieghem
etc, voir texle p. 119).

12. La germination du Ceralozamia est représentée PI. IV,

Fig. 20; sa racine principale a en general 4 faisceaux, plus rare-

') Il y a peu de plantes ou le tannin soit aussi répandu que chez les

Cycadées; il y en a dans reiidosperme, l'embryon, le tube proembryon-

naire, les poils des ovules, la coiffe de la racine, etc, sans parler de la

racine, de la tige et des feuilles; on en trouvé souvent dans des cel-

lules que leur longueur fait resserabler å des vaisseaux.
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ment 3. Le milieu en est occiipé par des cellules allongées, étroites,

å parois minces; å la périphérie de ce tissu, on voit 3—4 faisceaux

de vaisseaux ligneux; les faisceaux de liber qui alternent avec eux

ne se distingiient du parenchyme, en seclion transversale, ni par la

largeur des cellules, ni par i'épaisseur des parois. Je n'ai pas

Irouvé de gaine proleclrice (voir M. van Tieghem).

13. Le cotylédon, chez le Ceratozamia^ est suivi, par ex., d'une

feuille foliacée å 2 folioles, opposée au cotylédon, å laquelle succédent

1) une écaiile, 2) une feuille foliacée, 3) une écaille el 4) plusieurs

feuilles foliacées (IV, 8; ft et d sont les écailles); ou bien d'une

écaille, de 2 feuilles foliacées, etc. Chez le Zamia (muricata?)^

les cotylédons sont suivis de 2 feuilles foliacées avec 3 paires de

folioles (la figure de Karsten n'esl guére correcte
,

je crois)

;

le Cycas Cairnsiana présente diverses dispositions: aprés les coty-

lédons viennent, par ex., une écaille et une feuille foliacée, ou

une feuille foliacée et une écaille, ou une écaille avec un limbe

rudimentaire qui se llétrit rapidement; la feuille foliacée a de

chaque coté 5— 10 folioles (voir p. 121, 122 les indications relatives

å la littérature). Quant å la structure du point végétatif, je l'ai

trouvée comme Tindique M. Strasburger.

J4. Les feuilles du Ceratozamia et du Cycas naissent sous

l'épiderme comme celles des Phanérogames. Le développement

du Ceratozamia est représenté PI. IV, Fig. 14— 19, et celui du

Cycas, PI. III, Fig. 18—20; le premier a des stipules, le second

n'en a pas, mais la partie basale est tres élargie. La formation

des folioles ne ressemble pas å celle des folioles des fougéres;

chez le Ceratozamia^ elles se forment de haut en bas, aprés que

la premiere a pris naissance un peu au-dessous de l'extrémité du

rachis (IV, 17, 18). Chez le Cycas^ les quelques jeunes feuilles

qui ont été observées semblent indiquer une serie divergeant du

centre vers les deux extrémités (III, 20). Pour les indications de

Karsten, voir le texte danois, p. 124.

15. Chez beaucoup de Coniféres et de Gnetacées, les feuilles

n'ont pas de nervure médiane (voir van Tieghem, Bertrand,
Thomas etc); le Ginkgo en ofTre Texemple le plus frappant.

Tel est aussi le cas pour un grand nombre de fougéres (d'aprés

M. M. Duval-Jou've, Trécul, etc; voir le texte danois p. 127).

Les feuilles vegetatives, aussi bien que les cotylédons et les feuilles

sexuelles des Cycadées, présentent en general le raéme phénoméne

(voir van Tieghem, Mettenius et les Ogures suivantes : PI.
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111,10,17, colylédons du Cijcas Cairnsiana; 21,22, jeunes fcuilles

foliacées du Cycas circinalis', 28, cotylédons du Zamia; 33, a, b, c,

srhcmas de la rctmincalion des fnisceaux vasculaircs dans les fcuilles

sexuelles du Ccratozawia; PI. IV, 9— 13, cotylédons et jeunes

feuilles foliacées du Ceratozamia). Celle conformilé n'a pas élé

assez remarquée; elle indique cerlainement une affinilé enlre toules

ces planles, comme ce caraclere esl d'aiileurs si rare.

16. Dans nolre Jardin Botanique, le Ceratozamia se développe

å peu [)res comme il suil:

Novembre. Les fieurs apparaissenl enlre les feuilles; le

nucelle et le légument sont déja formes dans la flcur femelle;

les antheres sonl assez avancées. Décembre, Le sac embryon-

naire prend naissance, et déplace le groupe de cellules ellipsoide.

Jan vier. La chambre pollinique esl formée; l'endosperme prend

naissance; les couches dans l'enveloppe de la graine se différencient.

Mars. Le sac embryonnaire esl rempli d'endosperme; les arché-

gones prennent naissance. Av ril. La cellule centrale des arché-

gones ne renferme encore qu'une petite quantilé de protoplasma;

le noyau occupe l'exlrémilé supérieure de la cellule. Avril-Mai.

La floraison a lieu, les carpelles s'écartant pendant quelques jours

les uns des autres pour se réunir ensuile. J u in - J ui 1 1 e t. Les

archégones se remplisscnt de protoplasma; le noyau descend vers

le milieu de la cellule. Aout. Les changements mentionnés au

N° 7 ont lieu; le noyau disparalt; il se produil des grains d'aleurone

fusiformes. Septerabre-Décembre. Le tube proembryonnaire

prend naissance el croit au sein de l'endosperme. Décembre-
Janvier. Les graines mijrissent et tombenl. Si les graines sont

seraées, l'embryon se forme et apparait hors de la graine au bout

de 6—9 mois. — Je ne connais pas si bien le développeraent

du Cycas et du Zamia. — Les feuilles foliacées croissent avec une

extrérae lenteur; chacune d'elles emploie cerlainement 2—3 ans

pour son développement , å peu pres comme celles des Ophio-

glossacées et d'autres fougéres.

Des recherches qui précédent et de celles qui ont élé faites

antérieurement par d'autres botanistes, par ex. M. Al. Braun (voir

pour la liste de la lillérature le fexle danois p. 138), il résulte que,

sous presque tous les rapports (slructure de l'ovule, caractéres

proembryonnaires, formation du pollen, du tube pollinique et des

graines, mode de croissance de la lige et des racines, etc), les
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Cycadées se rapprochent beaucoui) des Coniferes. Parmi ceux-ci,

le Ginkgo me parait en élre le plus voisin; entre les caractéres

qu'ii a de commun avec elles, mais non avec les autres Gymno-

spermes, si ce n'est lout exceplionnellement, je reléverai les suivants:

1) le nombre des cellules du col (deux); 2) la formalion d'une

chambre pollinique; 3) la ressemblance de la grairie avec une

drupe; 4) la formation de fembryon aprés que la graine s'est

détachée de la planle-mére; 5) l'union si fréquente des colylédons;

6) les cotylédons hypogés ; 7) l'absence bien marquée de la nervure

médiane des feuilles ; 8) la ramification dichotomique des nervures

latérales sans anastomose; 9) et enfin la grande ressemblance

entre les feuilles des Cycadées et des représentants fossiles du

Ginkgo {Uaicra^ Czekenowskia, etc), ces derniers, å mesure qu'on

remonte aux couches géologiques plus anciennes, présentant des

feuilles de plus en plus profondément découpées et enfin presque

composées.

Sous d'autres rapports, les Cycadées se rapprochent de diverses

families parmi les Filicinées, notamment les Maraltiacées et les

Ophioglossacées, par ex. en ce qui concerne l'habitus, les fleurs

terminales, la vernation et le mode de recouvrement des folioles

chcz le Cijcas^ le Zamia etc, la ramification des nervures des feuilles,

la formation des écailles et des stipules, la disposition des anthéres

par groupes (sores), l'enfoncement du nucelle (sporange) dans le

carpelie (comme chez VOphioglossum) etc.

La place que les Cycadées occupent au bas de l'échelle des

Phanérogames comme trait-d'utiion entre ceux-ci et les Fougéres,

est également indiquée par la simplicité de leur métamorpliose, qui

ne va guére plus loin que chez les Cryptogames, par le manque de

soiidilé dans la structure de fembryon, par le caraclere crypto-

gamique de la formation de l'embryon chez le Ceratozamia aprés

l'ensemencement, etc.

Comme l'a si bien exposé Al. Braun (13), les Cycadées, par

la place qu'elles occupent entre les Cryptogames et les Phané-

rogames, sont tres propres å éclaircir la question contestée de la

nature de l'ovule. Mes idées å ce sujet, qui concordent essen-

tiellement avec celles de MM. Celakovsky et van Tieghera

(la théorie ovulaire de Brongniart), sont les suivantes:

L'ovule, chez les Phanérogames, se compose de 2 parties

morphologiquement différentes, å savoir: a) le nucelle, qui est

homologue avec un macrosporange
,

par conséquent avec un mé-
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tablaslenie (iine éincrgciicc), el !>) iiii loltc de; fciiille qiii lo |)()rte,

et qui en parlie forme le funiculc, et en partie s'éleve aiilour du

nucelle en formnnl les légiiments. Le tiiicelle pcut reposer libre-

menl sur ce lobe de fcuille (les Augiospcrtnes), ou y ét re en

|)arlie enfoncé (les Gymnospermes ). Aiieun axe ne fait partie

de l'ovule. Cela résulte des considéralions snivanles.

On adinet généraleinent l'idenlilé du niicrospore et du grain

de pollen , et je ne doute pas non plus que le sac pollinique ne

soit homologue avec un sporange; car, en partant des Maratliacées

et des Cycadées, et en passant par les Equisetacées et les Coni-

fores, nolamnicnt l'Arauearia, le Dammara el le Taxus, on arrive a

Télamine normale des Plianérogames. Le sporange des Fougeres est

un IricliOMio qui, en génOral, est le produil de faclivilé d'une cellule

superflcielle; en passant par les Maratliacées, oij plusieurs ccllules

épidermiques travaillcnl å la fois , il s'éleve jusqn'a devenir, chez

les Cryplogames supérieurs el les Plianérogames, une émergence

qui est principalemenl due a des segmentalions sous-épidermiques.

Dans lous les cas, le sac pollinique et le microsporange doivent

élre regardés comme portes par une feuille. L'exislence de cau-

lomcs polliniléres n'a élé constatée ni par moi ni par d'aulres.

Généralement admise aussi est l'identilé du sac embryonnaire

avec un macrosporc, mais il résulte également de diverses circon-

slanccs que le nucelle, l'organe-mére du sac embryonnaire, est

bomologue avec un macrosporange.

En ce qui concerne les Angiospermes, j'ai déjå indiqué en

1874, dans la «Botanische Zeitungn, el j'espére établir bienlot

d'une maniére plus précise le mode de naissance idenlique de

leur nucelle et de leur sac pollinique; il y a juste entre eux la

méme difference qu'entre le macrosporange el le microsporange.

Cela semble prouver que ce sonl des organes bomologues, el, par

conséquenl, que le nucelle est aussi un sporange.

Celle conclusion s'accorde avec le beau développement que

M. Cramer et surlout M. Celakovsky ont donné de la tiiéorie

ovulaire de Brongniarl; les recherches téralologiques raontrent

que le nucelle est une formation nouvelle sur un lobe de feuille.

La significalion morphologique de celle formalion nouvelle ne sera

pas éclaircie par les monstruosilés, mais par des recherches com-

paratives.

La place toujours la méme que les sacs polliniques et les

ovules occupenl sur les mémes feuilles dans les fleurs måles et



26

femelles chez les Cycadées, rend tres vraisemblable que le nucelle

el le sac pollinique sont homologues, et si ce dernier est un

sporange, le premier doit Tétre aussi. Mais c'est le rang assigné

aux Cycadées dans la classificalion
,

qui fournit la preuve la plus

incontestable que le nucelle doit étre un sporange, qui toutefois

différe de celui des Angiospermes, mais ressemble å celui de

VOphioylossum par la circonstance quil est enfoncé dans la feuille

qui le porte.

Si l'ovule des Cycadées est un sporange femelle porlé par

un lobe de feuille, il en résulle la méme conclusion pour les

Angiospermes. Tout me conduit a adopter la maniere de voir

mentionnée plus haut. II n'a été prouvé nulle part, que je sache,

que l'ovule soit d'une nature axile ou qu'il y pénetre quelque

partie axile; c'est Phypothese la moins problable qu'on pourrait faire

quanl aux Cycadées, puisque, parmi les Cryptogames qui les

précédent, et qui en partie en sont assez voisins, il n'y a pas

une seule plante dont les spores se forment dans des axes ou

caulomes, ou dont les sporanges soient liés å des axes.

Mais il reste une autre question, celle de la signiflcation

morphologique du tégument. Le tégument est chez les Angio-

spermes une production de la feuille qui porte le nucelle (d'aprés

Brongniart, Cramer, Celakovsky, van Tieghem) et cette

feuille est le carpelle lui-méme. C'est pour moi une chose incom-

préhensible, que M. Al. Braun ait persisté a maintenir la nature

axile de l'ovule et la nature indépendante des léguments comme
feuilles entiéres de eet axe chez les Cycadées, en méme temps

qu'il montrait combien elles sont voisines des Fougéres. Si, dans

la partie fertile de la feuille de VOphioglossum et en d'autres points,

nous ne trouvions pas une ressemblance frappante avec les Cyca-

dées, on pourrait peut-étre supposer que les sporanges sont bien

liés aux feuilles, mais que celles-ci (les tégumenls) sont fixées sur

des bourgeons spéciaux poussés sur les carpelles, et de plus

que ces feuilles sont, comme le prétend M. Strasburger, les

homologues de l'ovaire des Angiospermes. Mais, dans l'étal actuel

de la question, aprés les recherches de MM. AI. Braun, Cela-
kovsky et van Tieghem, et peut-étre aussi les miennes, l'hy-

pothése de bourgeons portant des sporanges, ou de fieurs fe-

raelles sur les carpelles, doit étre regardée comme completement

conlraire å la nature. Il est tres difficile d'établir la signiflcation

morphologique du tégument en se rapporlant directement aux
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Fougéres ; mais on esl tout porlé a indiquer cumme organe bomo-

logue Tindusic^ soit chez les Hyménophyllacées soit chez des

genres comme le Lygodium (voir PrantI) ou les Cibntium, Balan-

fiurn, Dicksonia (voir Burck). La circonstance que le tégument,

chez les Coniferes. nail de 2 primordes, ne prouve nullement qu'il

soit forme de 2 feuilles indépendanles , comme le prélendent

MM. Baillon et Strasburger; les Fougeres les derniéres

noramées fourniraient assurément une analogie a eet égard. De

nouvelles recherches co m p a ra t i v es ,
dans lesquelles les espt'ces

fossiles viendront a jouer un plus grand role, montreront certaine-

menl que le tégument esl tout simplement bomologue avec les

indusies qji se développent chez les Fougeres sous forme soit de

trichomes soit d'émergences. Les fieurs des Coniferes présenteront

la difOcuIté la plus grande, mais on arrivera sans doute å établir

que lecaille de cone est une formation foliacée, savoir la partie

fertile de la bractée, bomologue avec la partie currespondante cbez

V Aneitnia, VOphioglossum^ les Marsiliacées et les Lycopodiacées. par

ex., de méme que, par lintermédiaire de genres teis que le genre

Psilotum^ on en viendra probablement a comprendre des formes

comme le Taxus.

Copenhague, Mars 1877.

EiplicatioD des Planches.

i, tégument; se, sac embryonnaire; ar, archégones ; chp, chambre polli-

Diqoe; h, cellules de col des archégones; k, cellule de canal des archégones;

nc, noyau de cellule; fv, faisceaux conducteurs ou Dbrovasculaires
; g, canaus

gommeux; t, cellules rempiies de tannin; y, cavité endospermique.

PI. IL

Pig. 1— 5. Ceratozamia longifolia.

— 1. Jeune ovule en coupe verticale; les endroits ombrés indiquent des

tissus å méats intercellulaires remplis d'air; n, le nucelle.

— 2. Ovule plus ågé; le groupe de cellules ellipsolde est nettement diffé-

rencié; le sac embryonnaire se forme (f).

— 3. Carpelie avec ses deui ovules [\).
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Fig. 4. Coupe verticale d'uii ovule de ce carpelle; le sac embryonnaire se

remplit d'endosperme (f).

— 5. Ovule un peu plus age; le sac embryonnaire est tout rempli d'endo-

sperme, la chambre poUinique se forme
(f).

— 6. Ceratozamia rohusta. Coupe verticale d'un ovule comme Fig. 2,

montraut le coiitraste entre les cellules du groupe ellipsoide (s) et

celles qui l'eiitourent [p] (-'-^).

— 7. C. longlJ'oUa. Jeune archégone dont le protoplasma de la cellule

centrale s'est retiré de ses parois /—).

— 8— 19. Ceratnzamla robusta.

— 8—9. Ovule de grandeur naturelle avec les deux archégones grossis; le

protoplasma de leur cellule centrale est rempli de nombreuses

vacuoles graudes et petites; le noyau occupe encore l'extrémité

supérieure ; la couche de cellules environnante la plus voisine dans

l'endosperme est formée de petites cellules.

— 10—11. Ovule de grandeur naturelle avec l'archégone correspondant

grossi; nc est probablement le noyau.

— 12. Sommet de la cellule centrale avec le noyau; ii^.

— 13—14. Contours de la cavitée ndospermique (den haut) avec les archégones.

— 15. Parois de l'archégone [m] avec les cellules d'endosperme qui y con-

finent, lesquelles ont un gros noyau et renferment du protoplasma,

mais non de l'amidon, comme les cellules suivantes en dedans; li-il.
i— 16. Extréniité supérieure d'un archégone; la cellule de canal n'est pas

encore nettemont séparée de l'oosphére.

— 17. Extrémité supérieure d'un archégone; sa paroi gonflée est tres mince

au sommet; les cellules de col s'élévent (— ).

— 18. Archégone avec un protoplasma presque sans vacuoles; les cellules

de col sont fortement soulevées, et la cellule de canal est nettement

séparée de l'oosphére.

— 19. Partie supérieure d'un archégone avec le bord voisin [x) de la cavité

de l'endosperme; la cellule de canal est séparée de l'oosphére; les

cellules t renferment du tannin (±°).

— 20— 26. Ceratozamia longifoliu.

— 20. Corps protoplasmiques fusiformes; voir p. 18; 1^.
— 21. Sommet d'un archégone; il me parait douteux que le corps ellip-

soidal [nc) que renferme son protoplasma, et qui a une épaisse

membrane, soit réellement le noyau.

— 22. Coupe longitudinale d'une graine miire. La couche dure, h, épaisse

h la base, s'amiiicil au sommet; la couche intérieure, c, est réduite

c\ une membrane mince; a est la couche exlérieure charnue; j.

— 23. Coupe transversale d'un ovule non mur, juste au-dessous dir som-

met du noyau
; \,

— 24. Noyau d'une graine mure, entouré de la couche intérieure (c, Fig. 22),

mince comme du papier, dont les faisceaux vasculaires sont bien

distinct«; ils pénétrent dans la couche un peu au-dessous de la base,

et se terminent aux | de sa hauteur; \.

— 25— 26. Cellules de col de vieux archégones, vues d'en haut et de coté;

les parois en sont allaissées et ridées.
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PI. III.

Fig. 1 — 3. Cycas circinalia.

— 1. Jeune ovule {}) dont le sac enibryonnaire est en Irain de se former,

et de résoudre les celliiles-sæurs dans le groupe de cellules globu-

leux (méme phase que PI. II, Kig. 2).

— 2. Ovule un pen plus iigé |du 9 Septembre) correspondnnt ;\ Pl.ll, Fig.'i ; J.

— 3. Ovnle plus age (du 19 Noveinbre) j; le sac cmbryonnaire e"st pleiu

d'eiulospcrme; les arcliégones sont formes.

— 4. Surl'ace de l'endosperme avec les cellules de col d'un archégone;

dans chacune delles est un no\au clair; ii-5.

— 5. Coupe il travers la partie supérieure du méme archégone; diins le

protoplasma spumesc'ent on voit le noyau de la cellule centrale; 1^.

— 6—12. Cou|ies transversales d'un ovule de la base au sommet, moiitrant

la ramification des faisceaux fibrovasculaires. Uans la Fig. 6, on

n'en voit que 3, mais qui naissent dans le carpolle d'un scul faisceau;

dans la Fig. 7, les deux latéraux se ramilient; dans la Fig. 8, celui

du milieu se ramifie en forme de rayons; dans la F^ig. O, ces rayons

se sont allonges et comprenncnt entre eux les 2 intérieurs des 4

faisceaux extérieurs; dans la Fig. 10, le cercle des faisceaux de la

couche intérieure est forme, et, en dehors de ce cercle, on voit les

deux faisceaux de la couche extérieure; de nombreux canaux gom-

meux sont visibles en coupe transversale sur cette figure et les

suivantes; au milieu on apercoit le sac enibryonnaire. La Fig. 11

est une coupe de l'ovule passant au-dessous de son centre; le cercle

inlérieur des faisceaux est plus faible. La Fig. 12 est une coupe du

micropyle.

— 13. Partie de l'épiderme avec le parenchyme sous-jacent, lequel renferme

des macles cristallines (-'-^)-

— 14. Cycas sphærica. Coupe longitudinale dune graine (|); a, b, c, sont

les trois couches de l'enveloppe, c' est la couche interne du tégument

en dedans du noyau; c", la partie libre du sommet du nucelle

qui recouvre l'endosperme. Les cellules de col des archégones sont

formées (comme dans la Fig. 4), et la cellule centrale renferme un

noyau au sommet (comme PI. II, Fig. 12); le protoplasma de la cellule

centrale est tres riche en vacuoles, surtout au sommet.

— 15. Cycas revoluta. Partie de l'épiderme avec un poil (moins grossie

que la Fig. 13).

— 16—17. Cycas Cairnsiana. Coupe transversale des cotylédons (voir p. 21).

Les canaux gommeux sont tres nombreux, et il y a beaucoup d'oxalale

de chaux, surtout autour des faisceaux fibrovasculaires; l'endosperme

n'en renfermait pas (J).

— 18— 22. Cycas circinalis.

— 18. Coupe verticale du sommet de la tige; il ny avait pas de strati-

fication disiincte de dermatogéne, de péribléme ni de plérome.

— 19. Partie d'un bourgeon terminal; les deux plus grandes feuilles ont

des ébauches de folioles (f).

— 20. Bord d'une feuille avec les folioles.
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Fig. 21. Coupe transversale au-dessous du limbe d'une feuille foliacée longue

de 15 cent. environ. Le xyléme des faisceaux est tourné de diffé-

rents c6lés (c. f).

— 22. Coupe semblabJe par la nervure médiane («rachis») (c. f).

— 23— 25. Ceratozamia robusta.

— 23. Coupe transversale de la paroi du sac embryonnaire; la couche

extérieure a une structure radiée; l'intérieure sembie se subdiviser

en 2 couches (^^-^)-

— 24. Tube embryonnaire (\).

— 25. Extrémité d'un tube semblable, qui est claviforme, mais dont les

cellules sont comme å l'ordlnaire des cylindres allonges, 10—12 fois

plus longs que larges; au sommet, on volt le groupe de cellules

qui donnera naissance å l'embryon, et qui se présente å peu pres

comme dans les Fig. 3—4, PI. IV.

— 26— 31. Zamia [muricata Willd.?).

— 26. Coupe verticale d'un ovule dont on voit le tube embryonnaire au

milieu d'une excavation de l'endosperme; z est le sommet comprimé

et ratatiné du nucelle, et y, la cavité endospermique; c. f.

— 27. Jeune embryon; t, cellules renfermant du tannin.

— 28. Coupe transversale des cotylédons, avec leurs faisceaux, leurs canaux

gommeux et leurs cellules å tannin.

— 29. Quatre delimitations difl'érentes du niicropyle.

— 30. Coupe de la périphérie de l'endosperme; la couche n renferme des

substances albuminoides et des gouttes huileuses grandes et petites,

qui cependant ne sont peut-étre pas de l'huile grasse; i-i^.

— 31. Coupe de la périphérie des cotylédons, dont l'épiderme q se comporte

å peu pres de la méme maiiiére que la couche n, Fig. 30; en dehors

de l'épiderme, on voit des cellules d'endosperme comprimées et

vides; i-^.

— 32. Zamia furfuracea. Sommet d'un ovule, avec le micropyle, la chambre

pollinique et la partie supérieure de l'endosperme avec un archégone;

de la chambre pollinique, un cordon de cellules particuliéres, une

espéce de tissu conducteur descend jusqu'å l'endosperme; Textrémité

supérieure de ce cordon pénétre dans la chambre pollinique, et a

élé prise par M. de Bary pour un nucelle.

— 33. Ceratozamia robusta, a,h, c. Trois modes de ramiflcation des faisceaux

fibrovasculaires dans les carpelles; les rameaux latéraux extrémes

aboutissent aux ovules.

PL IV.

— 1— 4. Ceratozamia robusta.

— 1. Partie supérieure d'un ovule avec la cavité endospermique [y] et deux

archégones avec leurs tubes embryonnaires, dont lun s'est détaché

de la paroi de Tarchégone en la soulevant; les cellules de col sont

gonflées (c. f).

.

— 2. Coupe longitudinale de l'extrémité d'nn tube embryonnaire, avec le

germe de l'embryon {«die Keimanlage«); li^.
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Fie. 3

—

\. Surfaccs de dinix (niics sonil)lal)lcs; --^.

— 5—7. Micropyics du Ceratozaviia lorifjifoUa cl du C. robicsla.

— 8. Ceratozamia rohuaia. Pailie d'unc planlulc (j); Ic cotylédon brun el

ralaliuo se tiouve en dedaiis du lesla vide; il s'y cst forme du liége,

el il est riclie cii macios de crislaux; les feuiilcs h cl d sonl des

écaillcs, les autrcs, des feuiilcs foliacces qui toulcs ont 2 paires de

folioics.

— 9— 12. Ceraiozamla robusta.

— 9, 11, 12. Coupes transversales de trois cotylédons.

-- 10. Coupe transversale de la premiere feuille qui snit un coLjlédon.

— 13—18. Ceratozaviia longifolia.

— 13. Coupe transversale d'nn jeunc limbe de feuille; un des qualrc

faisceaux fibrovascuiaires antérieurs est cn^ train de se rendrc ;\

une folitile.

— 14. Sonimcl d'unc tige avec les plus jcnnes feuiilcs a et 6, la 3°»6 feuille

c a cté enlevée; v cst Ic point végétatif.

— 15— 16. Deux jeunes feuiilcs vues de la face intérieure.

— 17. Sommel d'unc jeune feuille (— ) ; les folioics commcnccnt ;\ se

former.

— 18. Esquisse de la partie laterale d'unc feuille plus iigée; les folioics

diminuent de grandcur en ordre basipctale (— ).

— 19. Jeune feuille (j); la difTcrence de couleur permct déjil de reconnaitre

OU est la limite entre la partie rcjctée plus tard de la vieilie feuille

et le coussin restant.

— 20. Ceratozamia robusta. Plantulc; la graine cst coupée longitudinale-

ment de maniére i faire voir la situation et la forme du cotylédon.

— 21 — 22. Ceratozamia longifolia.

— 21. Coupe transversale du bourgeon terminal; \; voir p. 16.

— 22. Coupe transversale de la feuille a, Fig. 21, pres de la base.

(Rés. du Bull. de l'Acad Roy. Dan. des Scienc. et d. Lcttr. p. 1877.)
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Remarques sur la 49° livraison de la Flora danica

par M. Joh. Lange.

OcUe livraison de la Flora danica est la premiere du volume qui

lermincra rouvragc; il nc nianquc cncore que 2 livraisons, mais,

comme elles nc parailront qifavec 3 ans au moins d'inlervalle,

l'ouvrage nc pourra élre terminé qu'en 1883 au plus lot.

La présenle livraison, qui se compose comme a l'ordinaire

de 60 planches, comprend 41 Phanérogames et 31 Cryptogames,

soit en lout 72 especes ou varietés, dont 25, quc je sache, n'onl

pas élc représenlées auparavant. De ces 72 espéces, 14 appartien-

ncnt au Grenland el 4 a l'Islande, 1 csl commune a ces deux

conlrées, 14 sont dessinces d'apres des exemplaires de la Suédc

et de la Norvége, 3 proviennent du Slesvig, et les autres onl élc

Irouvées dans le Danemark proprement dit.

Parmi les nomhreux bolanistes qui ont fourni des conlribulions

a cette livraison, je dois surlout nommer M. le docteur Gottschc,

d'AIlona, qui a dessiné les 2 Hépaliques, M. le professeur J. O.

Lindberg, d'Helsingfors
,

qui a communiqué les dessins de 3

nouvelles Mousses, et M. Nordstedt, de Lund, qui a surveillé

les dessins des 5 Characées.

Nous signalerons principalement les espéces suivantes, en les

accompagnant de quelques remarques.

PI. 2881. Alopecurus nigricans Horn. Cette espéce, qui se

dislingue de l'.l. pratensis L. par des stolons rampants, des épis

plus courts et plus épais et des gluraes noires , est une plante

du nord-est de l'Europe (Russie et nord-est de la Suéde); elle n'a

été trouvée chez nous que dans un petit nombre de localilés, et

y a peut-clre été introduite avec des graines étrangéres. VA.

ruthenicus Weinm. (1810) est sans doute un synonyme de notre

espéce; mais le nom å\i. ventricosus Vers. (1805), qui y est égale-

ment rapporté par plusicurs auteurs, designe ccrtainemcnt plulot une
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lornie de IM. pmUnsis. I,a (Irsciiplioii tie Peisooii ust Irop loiiile el

li'U|i vaguc pour ducidcr la qiicsliuii; inais cuininc il iic mcnliuniie

auciiii (les caraclcrcs qui lo dislingiienl de l'.-l. pratensis ^ et quo

d'ailleiirs il le doniie comme croissant uin Galliao, ou (d'apres

Grciiier et Godron) \'A. nigricans n'a pas élé observé, le iiom ci-

dessus ue saurail guere ctic a[)|)li(|ué a cc dcrnier.

IM. 2882. Glyceriu conferla E. Fr. Cclte espccc, qui est

dcssinéc d'apres des oxcmplaires du Gronland occidenla! (Fisker-

næsset), s'accorde bien, sauf en quelqucs points secondaires, avec

la descriplion de M. E. Erics (Mant. 2, p. 10). II me parait

donlcux qu'ellc soil synonyme du Glyceria (Sclerochloa) liorrcri Hal).

(Engl. I{ot. Suppl., PI. 2797), nom de deux ans plus ancien, comme
la descriplion de M. Hahinglon, aussi bien que les cxemplaires

aulhenliqucs quil m'a communiqués cl les (igurcs de l'Engl. Bol.,

s'ccarle assez nolablenicnt du G. conferta do Fries. MM. Babing-

ton, Crépin et d'autres auteurs iie meltent cependant pas en doutc

l'idcnlilé de ces 2 espéccs, et, en comparant la plante du Gron-

land avec les cxemplaires de Tlslande (Slecnstrup, Grorilund) et

de la Scanie (Fries), on nc saiirait nier que plusicurs caraclcrcs,

mcme parmi ccux qui ont plus d'imporlance, ne préscntent uno

variation assez grande.

Dans la supposition que les noms de G. liorrcri et de G.

conferla se rapportent a une seule et méme espéce, son habilation

serail le liltoral du Grønland et du nord-ouest de l'Europe, ou

elle est sporadiqne et peu abondante; il faut toutef'ois en excepler

la Flaridre orienlale, ou, d'apres M. Crépin, on la trouve en grande

quanlilc dans l'intéricur du pays. On la rencontrera peut-étre

aussi sur les cotes du Danemark, ou elle n'a pas encore élé ob-

servée; M. Ny man l'a mentionnée comme croissant en Norvcge,

mais ni MM. Andersson el Blytt ni M. Haitman n'en ont

iiuliqué une station dans ce pays.

PI. 28S1. Poa abbrcviata R. Br. Celle plante arclique, dont

l'iiabitalion élait, il y a peu d'années, limitce a lile Mclville, a

été recueillie par les dernieres expéditions polaires tant au Spilz-

berg que dans Test du Gronland (ile de Clavering et fjord de

Francois-Joseph) et l'ouest du mcme pays (ile de Disco).

PI. 288-5. Poa Irichopoda Lgc. II a élé dessiné d'apres des

cxemplaires trouvés, on 1870, par l'cxpédilion polaire allemande,

sur les glaciers du (jord de Francois-Josepli, et communiqués par

M. le professeur Buch en au sous le nom do P. arctica j3. Jo n'ai
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pas VU d'cxcniplaircs aiilhcriliques du P. arctica de M. I'«, Brown,
de sorte que je ne saurais me prononcer sur la quesiion de savoir

si, comme le supposent la pluparl des auteurs (par ex. Andersson,

Hlytt etc.), il cst identique avec le P. flexuosa Wahlenb., ou s'il

en difTere, comme le prétendenl MM. Buchenau et Focke (dans la

partie botanique du rapport de l'expédition allemande). La plante

de l'est du Grenland, ayant une croissance décidément cespileuse,

ne saurait otrc assimiiée au P. Jlcxuosa^ donl les stolons sonl

ascendants et arqués; d'ailleurs, elle s'écarte aulant de ce dcrnier

que de la descriplion du P. arctica de M. R. Brown par une

ligule allongée, lacérée (non brievemcnt tronquée), par 1 a 2
rameaux inflécbis et scabrcs (non 3—4 lisscs) el par des spicules

a 2 deurs, dont les giumes sonl évidemmcnt inégales (non a 3—

4

fleurs aux gluraes presquc égales ). Le P. Uixa differe encore

davanlage de nolre espece par des leuilles planes plus larges el

plus molles (non élroites et enroulécs), par un panicule con-

Iraclé en forme de grappe avec des rameaux drcssés, etc. et,

par suite, j'ai du provisoiremenl le considérer comme une espece

il part. Je me suis seulcmenl apercu aprcs Pimpression du lexte

de cette livraison que le nom de P. trichopoda^ choisi par moi,

avait déja clé appliqué auparavant par M. B o is s i er a une cspi-cc

de la Grcce; la plante représenlée ici devra done élre désignée

sous un autre nom, el le plus simple sera de l'appeler P. capillipes.

PI. 2889. Putamogcton rulilus Wolfg. II a pour la premiere

fois été Irouvé en Danemark (Aaremyre, a Bornholm) par MM.
Jensen el Hoff, en 1866, et plus tard a Hunsemyre (Bornholm)

par M. Bergstedl. Sur les exemplaires que j'ai examinés, les

feuilles voisines de l'épi présenlenl deux formes; la plus basse

des feuilles, en apparence opposées, esl en effet vcrle et poinlue

comme les aulres feuilles de la lige, tandis que la fcuille supérieure

esl brunålre et plus obluse. II vaudrail la peine de rechcrcher

si ce caraclere esl constanl, el s'il se rclrouve clicz les aulres

especes de Potomogcton.

PI. 2891. Polemonhan huinilc Willd. M. Sabine l'avail

déja recueilli dans l'est du Grenland, ou il a cté relrouvé plus

tard par Texpédifion allemande de 18H8—70. On ne l'a pas ren-

conlré jusqu'ici dans Touesl du Grenland ni sur les aulres coles

de la baie de Baffin ; mais il cst du resle tres répandu dans la

zone arclique, el a élé décril sous différenls iioms (P. liichardsoni^

P. pulchcllum elc.) dans le nord-ouest de TAmcrique, le Karatschalka,
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la Siliciie el le riiiiiiark. Jo iic saiirais apimycr la |ii(i|M»v,ili()ii

(lo Al. W. J. Hooker de le rapporter eommc \ariélé au P. ccvrulcum

L. ; du uioins, dans le Finmark, les deux especes soril coinmuties,

sans formes de transition, que je sachc.

PI. 2S92. Uibes Schlechtendalii l.gc. Celle plante, qui esl

connue de la Suidc, a, dans les dernii-res anriées, élc Irouvce a

Bornholm |)ar M.Bergs ledt. Elle esl si dislinclc du H. rubrum

qu'elie mérite d'élre classée comme une espece a pari; niais elle

se présenlc du resle sous 2 formes, Tune avec des llcurs rougeålres,

l'aulre avec des fleurs verdålres fincmcnl mouclielées de rouge.

La premiere esl représenlée dans »Engl. Bol.« sous le nom de

H.pelræum^ raais elle dilTere Icllemcnt de cc dernier par la forme

de ses feuilles el d'aulrcs caraclores qu'elle ne saurail y élre rapporlée.

Le R, pctræum Wulf est d'ailleurs une planle alpeslre du sud de

PEurope, el nc se renconlre pas en Scandinavie, ce qui exclut

l'liypolhise que l'espoce représenlée ici puisse élrc une forme

liyhride du R. rubrum et du R. pelræum.

PI. 2896. Rumex thyrsoides Dcsf. Jusque dans ces derniircs

aiinées, celle espece a passé inaperruc en Danemark , ou elle esl

cependant tres répandue, comme en Suede, et, dans quelques

regions , méme [»lus fréqucnle que Tespcce voisine It. Acctosa.

Sans parler de plusicurs caracleres dislinclifs Iros rcmarquables,

ces deux especes se dislinguenl par lépoque de la floraison, le

/{. Acclosa fleurissiint en Juin, et le R. thyrsoides. 4 semaines plus

lard environ (au milieu ou a la fin de Juillel); de plus, ce dernier

croil ordinairement sur le bord des chemins, dans les champs elc,

landis que le premier affeclionne les prairies.

PI, 2900. Epilobium purpureum Fr. La planle représenlée

ici esl dcssinée d'apres des exemplaires que j'ai recueillis en 1842,

pres de Kolding, ou elle s'est conservée pendant plusieurs années,

mais scmbic mainlenanl avoir disparu. M. le professeur E. Fries

a rapporté mes exemplaires a VE. purpureum^ qui a élé élabli sur

des exemplaires trouvés å Halmstad, en Suéde, localilé d'ou il a

également disparu depuis longtemps. La circonstance que celle

plante n'a élé observée que dans 2 localilés oii on ne la rctrouvc

plus, pourrait faire nailre l'idée qu'elle esl une forme hybride,

mais elle diffcre d'ailleurs tellement des aulres espéces d'Epilobium

qui croissenl en Danemark å l'élal sauvagc, qu'on ne saurail la

rapporter comme varieté a aucune d'elles. Les exemplaires danois

diffcrenl des suédois par des pélalcs plus petits ou qui manqucnt
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complcloniciil, ut par uii sligiii.ilc qui liiiit par se (cticlrc cii

qualrc lohes.

PI. 2901. Chamænerium latif. ft
amhiguum. M. le professeur

Th. I<'ries l'a Irouvé, en 1870, dans l'ilc de Disco, dans le Gren-

land occidental. II constitue unc forme inlerniédiaire entre le Ch.

latifolium et le Ch. anguslifolium., mais est plus voisin du premicr,

ce qui l'y a provisoirement fait rapporter comme varieté. II est

cepcndant plus probable que c'est une forme hybride issue du croise-

ment de ces 2 especes, d'autant plus que cclles-ci croissent toutes

deux dans l'ile de Disco. VE. inlermedium élabli par M. Worm-
skjold n'y apparlient pas, mais, d'aprés les exemplaires que j'ai

VUS, est une forme basse du Ch. angustifolium^ avec des feuilics

enliercs et de courtes grappes. Par contre, notre plante est pcut-

ctrc identique avec VE. opacum Lehm., qui se trouve dans le nord-

ouest de l'Amérique. La description en rcpond bien a notrc plante,

mais comme il ri'cxiste aucun dessin de la plante de Lehmann,

et que je n'en ai vu aucun exempiaire, cette hypothesc a besoin

de corifirmation.

La forme représentée Pi. 2902, le Ch. lalifol. /9 tcnuijlorum^

ne scmble pas étre un hybride, mais une varieté du Ch. latifol.,

avec des pétales bien |)!us étroils que l'espece principale.

PI. 2903. Ahine propinqua Richards. Cette plante, telle

qu'elle est décrite dans la Flor. Bor. Arner, de Hooker, I, p. 99,

est identique avec les exemplaires trouvés en Islande (Lundgren,

Gren lund) et en Grenland (Kornerup), lesquels ne différent

()as pcu de l'yl. rufceZ/a Wahlenb. ; elle forme un trait-d'union entre

cette dernicre et \'A. verna Bartl., et si elle ne peut étre main-

tenue comme une espcce å part, les deux especes ci-dessus devront

ccrtaiticment étre réunics en unc scule avec quelque changement

dans la diagnose. Comme le remarque M. Hooker, elle est

tantot glabre, et tel est le cas des exem[)laires islandais, tantot

vclue-glanduleuse, comme ceux du Grenland, mais cette difference

dans le revétement est chez cette espece, de méme que chez

pkisieurs Alsinacées, un caractére d'une importance secoridaire.

PI. 2908. Gcum paUidum C. A. Mey. Cette forme a été ob-

scrvcc, il y a quclques années, aux environs de Copenliague. et

l'exemplaire recucilli, qu'on a cultivé et muitiplié par cnsemence-

ment dans le jarditi de l'école d'agriculture, a produit des plantes

idonliques avec la plante-mere. Par l'habitus et plusieurs autres

caracteres, elle s'écarte si évidemment du G. rivalc, qu'elle méritc
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»l'aUircr l'allcdlion comme iinc pl.intc In-s caraclfiisliqiic , (pi'on

la consid6rc soil comme unc cspece a part, soil comme iinc varieté

<\u G. rivale.

PI. 2909. liatrachium sabuginosum Dmrt. A élé trouvc en

1870 h Vestbæk (Samsø) par feu M. Thomsen, et, parmi les

.lutres espt'ces de Hatracliium rccucillics en Danemark, n'est voisin

qiie du B. tricliophytlum (Chaix) et du li. marinum Fr. Mais il se

distinguc tres bien de ces deux especes, et comme il s'accorde

parfailement avec la descriplion de M. Du mortier, jc n'ai pas

liésité a le rapporter a son espece.

PI. 2910. Euphrasia officinalis var. lalifolia Pursh. Si cette

forme, qui est répandue dans los iles Færoe, en Islande et au

Grenland, raérile d'étre classée comme une espece a part ou

seulement comme une varieté de VE. officinalis polymorphe, c"est

CC que jc n'oserais decider. A cause de son habitus tres parli-

culier, je l'ai décrile auparavant sous le nom de E. arctica (Rostr.

Færoernes Flora), mais ce nom a du ceder la place å celui d'E.

officinalis ^ tatarica Tr., dans le Prod. de D. C, et au nora encore

plus ancien d'E. lalifolia P. Elle est désignée ici sous ce dernier

nom, provisoirement cepcndant comme une varieté, mais les limites

qui la scparent des nulres formes d'£. officinalis mérileraierit une

etude plus approfondie.

PI. 2920. Salix sarmentacea ,9, rolundifolia And. Cette forme,

qui n'est que peu difTérente de la forme type qui croit en Xorvége,

dans le nord de la Suéde et en Laponie, a été trouvée en Islande

par MM. Lundgren et Gren lund. Elle est voisine du .S. Iierbacea

L., mais sen dislingue suffisamment, et n"est pas une forme hy-

bride comme Andersson (D. C. Prodr.) semble l'indiquer par le

nom de i>. hastato-herbacea. En tout cas, en ce qui concerne

rislande, cette supposition est contredite par la circonstance que

jusqu"ici on n"a trouvé dans ce pays que le .S. herbacea. mais non

le S. hastala.

PI. 2924. Equisetum arvense
i3,

decumbensMey. M.Mortensen
l'a trouvé chaque année richement pourvu de sporanges dans la

station indiquée auparavant (voir Bot. Tidsskr. Il, p. 264). J'avais

alors quelques doutes sur l'exactitude de ma determination, parce

que M. Milde donne la forme de Meyer comme n'étant jamais

fructifére, et M. Duval-Jouve, comme l'étant tris rarement.

Mais, apres de nouvelles recherches, je dois maintenir ma premiere

determination, la plante représenlée ici répondant beaucoup raieux
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a la description de VE. decumbens qu'a celle de VE. campeslris^

auqucl M. Milde rapportait mes exemplaires. La station de la

Sélande fait done exceplion a la rcgle posée par M. Milde de la

stcrilifé ahsolue de cette forme.

Pi. 2925. Equisetum limosum «, Linnæanum. La forme prin-

cipale non ramifiée est représentée ici comme terme de comparai-

son avec la forme ramifiée (luvialile^ appartenanl a la méme espcce,

que rcprésente la PI. 1184. On trouvera PI. 2926 une forme qni

s'écartc beaucoup de cette derniere, savoir VE. limosum /9 poly-

slachyon Briickn. (E. limosum y9 Candelabrum Hook.), qui se di-

stingue par un grand nombre de rameaux verticillaires, et dont

loiis les rameaux sont lerminés par des cpis.

(Rés. du Rull. (le l'Acad. Roy. Dan. des scienc. et d. Lettr. p. 1S77.)
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Sar l'origine de quelques traditions ottomanes

par

M. F. Schlero.

(voir p. 148—174).

i^ar suite de sa situalion incomparahle, Constantinople ou Byzance,

comme on l'appelait dans Pantiquilé grecque, a toujours été une

pomme de discorde, et a soutenu une serie de siéges. Dans le

nombre est celui qui fut entrepris par Philippe de Macédoine,

pére d'Alexandre le Grand, et qui eut lieu en Pari 340 avant

notre ére. Mais Athenes envoya alors au secours de la ville une

grande flotte sous le commandement de Phocion, qui fit lever le

siége.

Pendant que celui-ci durait encore, il s'était passé un événe-

ment qu'on trouve mentionné chez deux auteurs de l'anliquité,

chez Hesychius de Milet, dans son écrit sur l'origine de Con-

stantinople, et chez Stephanus de Byzance. Par une nuit sans

lune, pendant que la pluie tombait å torrents, les Macédoniens

étaient en train d'escalader les murs de la ville sans étre remar-

qués, mais le ciel s'étant lout å coup éclairci, les Byzantins les

apercurent et les repousserent. Lorsqu'ils réparérent leurs murs

aprcs la levée du siége, ils érigérent aussi une stalue å Hécale

porte-flambeau ou apportant la lumiérc^), qui, dans Tantiquité^

était souvent identifiée avec Artemis comme déesse de la lune;

c'esl ainsi que, dans l'écrit attribué å Plutarque sur le « visage

M AaiJ.izadrj^opo.'' Ey.dzTiq u>a<TTrj(TæÆzq ayaXixa. Hesychii Milesii Opuscula

duo quæ supersunt. Recognovit J. C. Orellius. Lipsiæ. 1820. p. 69.

Kai '^ E/.d-nj <pioa(p6poq o^iaa dadaq irtotrjCTB i^uxrcop rolg rzoiiratg pæ^fj-

>at, xal rij'> zoÅcopxiav (puyu'Æsq <pu)(T<f<'inio-^ rov tu~ov u»dfia<Tav. Ste-
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qui se montre dans le disquc de la lune», la plus grande des

cavités de la lune est appelée "le gouffre dllécate« *).

Sur plusieurs monnaies byzantines, on voit d'un coté la déesse

de la lune représentée avec un arc et un carquois, et de l'autre

un croissant avec une éloile. On admet généralement qu'elles

font allusion å l'événement que nous venons de inentionner, el,

quoiqu'il n'exisle aucun témoignage positif å ce sujet, cette sup-

position parait assez naturelle. Une monnaie byzantine, qui est

citée par quelques auteurs naodernes, porte une inscription assez

remarquable sous ce rapport: La libératrice de Byzancc {BoCw^'dvrj

2^a)zetna)-) qui entoure le croissant avec l'étoile -).

Aprés que les Tures, au XV^ siécle, se furent emparés de

Byzance, ils arborerent aussi un croissant sur les minarets qu'ils

avaient élevés auprés des églises chrétiennes transformées en mos-

quées, et placérent également ce signe sur leurs drapeaux, qu'ils

devaient porter si loin. Lorsqu'en 1627, sous le regne du roi

Christian IV, les Tures d'Afrique firent en Islande la principale

de leurs descentes, les raontagnes de cette ile purent aussi voir

une de leurs troupes porter devant elle le drapeau rouge avec le

croissant.

Ca été une opinion tres longlemps répandue que c'est le

symbole de Byzance, le croissant, que les Tures ont |)ris

pour emblérae apres la conquéte. J'ai cherché å poursuivre

cette opinion aussi loin que possible dans le passé, et me suis

arrété au grand ouvrage in folio de Tristan de Saint Amant

sur les empereurs romains, publié å Paris en 1644. Comme
déesse protectrice de Byzance, on y norame «la Lune ou Diane

l.urifere, non seulement vénérée en cette ville devant le Pagani-

sme, mais qui mesme encore semble estre demeurée en telle

pliani Byzantii Ethnicorum quæ supersunt. Ex Recensione Augusti Mei-

nekil. Tom. I (Berolini. 1849.), p. 178.

') ÅaÅoufft ffauTujv to /ikv [léytazov 'ExdzT^g ixoyuv. Piutarchi Scripta Mo-

ralia. Ex codicibus emendavit Fredericus Diibner. Parisiis. 1841. II, 1155.

') Tristant, Sieur de Sainct Amant, Commentaires historiques contenant l'hi-

stoire générale des empereurs Romains, illustrée par les médailles. Paris.

1644, fol. I, 415— 416. Ducange, Conslantinopoiis Christiana. Lutetiæ

P;irisiorum. 1680. fol. p. 9. Harduin, Nummi antiqui illustrali. Parisiis.

1684. p. 103. Gesner, Specimen rei numariæ. Tiguri. 1735. p. 205.

Mionnet (Description des Médailles antiques. Supplement. Tome Second

(1822), p. 247) trouve cependant celte Médaille »suspecte«.
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consideralion parmy le Mahomclisme
,

qu'il se voit que les Tures

en reticnnenl le croissant puur leur devise et blason Jusque å present,

l'arburant toiijuurs fes sommets de leurs Mosqiiées et de leurs

Tours » *). Dans notre sifecle, un orienlalisle bien connu, Joseph

von Hammer, s'exprimc d'une manicre anaioguc dans son ou-

vrage sur Gonstantiiioplc el le Bosphore^), et son autorite, en

qualité d'auteur qui a fait une etude speciale de l'histoire de Tur-

quie et séjourné plusieurs années å Constantinople, a beaucoup

contribué a accréditer cette croyance. Nous pouvons enfin ren-

voyer å l'ouvrage de M. Eliot Warburton «Le croissant el la croix«,

oi^, dans un appendice inlituié « Le croissant et la croix considé-

rés comme symboles«, on lit également: «Le croissant était le

symbole de la ville de Byzance, et ce syrabole a été adopté par

les Tures« '''). On ne peut done s'élonner que l'opinion dont il

s'agit ait été reproduitc comrae un fait acquis dans la derniére

edition de TFncyclopedia Britannica, å l'arlicle Byzantium*).

Mais cette opinion esl-elle réellement fondée? Elle a d'abord

contre elle que les Tures ont montre tout autre chose que de

I'intérét pour Tantiquité grecque. II ne s'ensuit pas cependant

qu'ils n'aient pas adopté quelqu'une des institutions des empereurs

grecs; on peut, au contraire, citer plusieurs exemples d'une pa-

reille adoption, et, pour n'en mentionner qu'uri seul, ce n'est pas

sans raison qu'on a vu une simple continuation de la garde des

empereurs grecs dans les Peiks ou gardes du corps des sultans,

avec leurs longs javelots, leurs longues robes brodées d'or, leurs

') Tristan de Saint Amant, Histoire générale des Empereurs Romains. I, 416.

*) Mehrere byzantinische Miinzen tragen als Gepriige die Attribute der He-

kale oder Diana phosphora, iiahmlich den gehoriUen Mond und den

Stern , welcher das alleste Wapen von Byzaiiz uud das des osmanischen

Reichs ist. Moiid und Slern sclimuckten ais Hekates Siniibilder den Hafen

des alten Byzanz, wo ihre Statue stand, und erschcinen iioch heule in

den Flaggen der osmanischen Flotte, nur gedenk Niemand ihrer alten

Herkunft und Bedeutung. Jos. von Hammer, Constanlinopolis und der

Bosporus. Pesth. 1827. 1, 24.

') The Crescenl was the Symbol of the city of Byzantium and was adopted

by the Turks. Eliot Warburton, The Crescenl and the Cross. Ninth

Edition. London. 1852. Appendix p. 372.

*) The Byzanliue stamped a crescenl on their coins as a symbol — , a de-

vise, which was retained by the Turks to thls day. Eiicyclopædia Bri-

tannica, a Dictionary of Arts, Sciences and general Litlerature. Mnth

Editiou. Voluuie IV tEdinburgh. 1876. 4°.), p. 615.
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ceinlures dorées et leurs grands casques dorés surmonlés d'un

panache noir V), gardes qui ne furenl supprimés qu'en 1826, aprés

le massacre des janissaires. Mais c'est sans raison que Tristan

a supposé que les Tures, lors de la conquéle de Conslantinople,

en 1453, onl trouvé le croissant marqué sur plusieurs des édi-

fices de la ville-). A cette époque, le croissant avait cessé depuis

longtemps d'élre le symbole dominant; les armes de Tempire

d'Orient étaient une croix d'or dans un champ rouge, å laquelle

les dynasties qui s'étaient succédé sur le trone n'avaient ajouté

que des signes distinclifs accessoires. Et, pour tout ce qui pré-

cédait le temps des empereurs, pour l'antiquité heliénique tout

entiere, les Tures n'ont toujours montre qu'un profond mépris uni

å Tignorance la plus grande. Nous en trouvons un exemple instar

omnium dans la maniers dont ils ont maltraité un celebre monu-

ment de l'antiquité, un des souvenirs de la victoire de Platée, å

savoir le piedestal , forme d'un Iriple serpent de bronze å trois

létes, et provenant, avec le trépied d'or qui le surmonlait, d'une

partie du bulin recueilli å Platée, que les Grecs avaient consacré

a Apollon, dans le temple de Delphes, et que Constanlin avait

fait transporter plus tard å Constantinople ^).

Tandis que le mépris auquel les monuments de Tantiquité

heliénique ont en general été exposés de la part des Tures, tend

å renverser l'hypothese que ces derniers auraient été prendre l'em-

bléme de leurs armes dans un ancien symbole byzantin, il pour-

rait sembler qu'une interessante relation que nous possédons de

la prise de Conslantinople, parle en faveur de cette supposition.

Parmi les documenls originaux, relatifs a la chute de Constantinople,

qui onl seulement été découverts dans les vingt derniéres années,

se trouve aussi le journal d'un patricien de Venise, Niccolo Bar-

baro, qui pril lui-méme part å la défense de la ville. A l'oc-

') Ils sent menlionnés comme ivétus å la Romaine- dans les Mémoires du

Baron de Thott sur les Tures et les Tarlares. Amsterdam. 1784. 1, 137.

*) Ce que je croy auoir esté perpetué par eux, ayant rencontré dans Con-

stantinople ce croissant marqué en diuers endroits de ses bastimens.

Tristan, Hisloire générale des Empereurs Romains. 1, 416.

3) Hérod. IX, 81. Das plataeische Weihgeschenk zu Konstantinopel, dansJahr-

bucher fur classische Philologie, herausgegeben von A. Fieckeisen. Dritler

Supplementband (Leipzig. 1857—1860.), S 515—517, Bourquelot, La

Colonne Serpentine å Conslantinople, dans Mémoires de la Société des

Anllquaires de France. Vol. XXVIII (Paris 1865.), p. 41—44.
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casion (l'iine alt<iqiie nocturne des Tures, le 12 Mai 1453, il

y est d'abord fait mcntioii d'une prophétie
,

qui tirait sans doute

son origine de l'événement survenu pendant le siége de Byzance

par Philippe de JVIacédoine, mais qui est attrii)uée ici a Constantin

le Grand, et d'apres laquclle Constantinople ne devait jamais tomber,

aussi longtemps quc la Uinc , dans son plein, nc se lévcrait pas

obscurcie de maniere a ne montrer que la moitié de son disque*).

Plus loin, en parlant de la nuit du 22 au 23 Mai, oh Constanti-

nople ful prise, Barbaro fait celte reraarque : »Ce jour la, le 22

Mai, a 1 b. de la nuit, est apparu dans le ciel un signe mer-

veilleux, le signe que l'empereur Constantin avait prédit dcvoir

annoncer la fin [)rocliaine de son empire, comme ccia a effeclive-

menl eu lien. Voici en quoi consistait ce signe: le 22 au soir,

å la premiere heure de la nuit, la lune s'esl levée et a aussi

montre son disque ; mais, tandis qu'elle aurait dii élre pleine,

elle avait l'apparence d'une lune ågée seuleraent de trois jours

et était peu visible. L'air était transparent et pur comme un crislal

sans tache, et cette lune est restée dans le méme etat pendant

pres de quatre beures, apres quoi elle a commencé de s'arrondir,

et, a la sixiérae beure de la nuit, elle avait rempli tout son disque» -).

M. le docteur A. D. Mordtmaiin a aussi utilisé le journal de

Barbaro pour sa description du siége et de la conquéte de Con-

stantinople par les Tures; mais, en ce qui concerne le passage

relalif å l'éclipse de lune de la nuit de l'assaut, il se borne å

dire : « Comme aucun autre témoin oculaire, aucun contemporain

') Gloniale dell' assedio di Constanfmopoli 1453 di Nicole Barbaro P. V.

Corredato di Nole e Documenti per Enrico Coriiet. Vienna. 1856. p. 39.

*) Pur ancora in questo zorno di vintido de niazo, "a una hora de note el

parse uno mirabel segnal in zielo, el qual segne fo quelo che dé ad

intender a Constantin degno impeiador de Constaiitinopoii , che el suo

degno imperio si se aprossimava al finimento suo, come con efeto é

stato. Questo segnal si fo de questa condilion e formå: questa sera a

un hora de iiotte lev6 la luiia et havea hozi el suo tondo, si levu come

qnela avesse abudo tre zoriii, la qual puoco parea, e iera l'aiere sereno

come uno cristalo neto e mundo; questa luna si duro a questo muodo

zerca hore quatro , e poi a puoca a puoca quela si se ando fazando el

suo tondo, e a ore sie de note tuta si fo compida de far el suo tondo.

Niccolo Uarbaro, Giornale dell Assedio di Coiistaiilinopoli , p. 46. Barbaro

compte les heures h. la mode de Venise, de sorte que 1 h. de la nuit,

heure qu'il donne pour le lever de la lune, coriespond å 8 h. du soir,

et 6 h. de la nuit, heure de la fin de l'éclipse, å 1 h. du matin.
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ne fait d'ailleurs mention de ce phénotnene, le tout doit étre con-

sidéré comme un morceau de fantaisie». L'auteur allemand ajoute:

uNotre témoin vénilien étail lellement surexcité par les événe-

ments qui se passaient autour de lui, qu'on peut bien lui par-

donner d'avoir vu dans le ciel ce que personne autre n'a vun ').

Mais, que le tout ne soit pas «un morceau de fantaisie«, c'est ce

que semble déjå prouver l'entiére assurance avec laquelle Barbaro

raconfe que tous, tant chrétiens qu'infidéles, ont vu le signe mer-

veilleux ^). II n'est pas exact non plus que ce signe ne soit pas

mentionné par d'autres auteurs. L'éclipse de lune est, il est vrai,

passée sous silence dans les rapports de Georgius Phranlzes, du

cardinal Isidore el de Leonard de Chios, archevéque de Milylene,

tous témoins oculaires, et dans les récits des contemporains

Michael Ducas et Laonicus Chalcocondylas, comme aussi dans

l'ancienne chronique vénilienne de Zorzi DolGn, publiée postérieu-

rement å l'ouvrage de M. Mordtmann, bien que cetle chronique

s'arréte précisément aux nombreux prcsages qui annoncaient la

ruine de Constantinople •''). Mais, dans un rapport sur la prise

de Constanlinople, du a un aulre témoin ocuiaire, Ubertino Pus-

culo , de Brescia, et que M. Mordtmann n'a pas connu, quoiqu'il

ait été imprimé en Allemagne d'aprés i'édition princeps de Venise

un an avant la publication de son livre, on trouve, relativeraent

a Téclipse de lune, le méme lémoignage que chez Barbaro, seule-

ment plus succinct: « La påle pleine lune se leva et s'avanca

comme une messagére de deuil , annoncant de tristes destins et

une défaile prochaine. Car, sombre, la face couverte du voile

d'un nuage noir el plus qu'å moitic cachée, elle poursuivait sa marche

dans le ciel serein" ^). Et, d'apres une communication de M. le

) Mordtmann, lielagerung und Eroberung Constantinopels durch die Turken

im Jahre 1453. Nacli den Originalquellen bearbeilet. Stuttgart und

Augsburg. 1858. S. 77, 140.

') Abiando noi tutti cristiani e pagani aver visto questo mirabel segno.

Barbaro, Giornale dell' Åssedio di Constantinopoli. p. 46.

') Thomas, Die Eroberung Konstantinopels im .labre 1453 aus einer vene-

tianischen Chronik, dans Sitzungsberichte derKonigl. bayer. Akademie der

Wissenschaften inMunchen. Jahig.1868. Band II (Miinchen. 1868)p. 17— 18.

*) »Candida compieto cum Phoebe surgeret orbe,

Moesta prodit, fati miseri, cladisque propinquæ

Nuntia. Nam tristis faciem veJamine nubis

Tecta atræ, mediaque latens plus parte sereno

Incedit coelo.«

Ubertini Puscuii Constantinopoleos L. IV, v. 889—893, dans Eilisen,
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professciir Sc'liielleiu|), asironomc a rohservaloirc de Copenhague,

qiii, a ma (icmnncle, a hicn voulu faire les recherches nécessaires,

il esl 011 elTel posilif que Tassaut de Constanlinopie , dans la niiil

du 22 au 23 Mai 1153, a eii lieu pendant une éclipse de lune;

le récil de Harbaro esl ainsi parfaitemcnt d'accord avec rastrotiomie,

de sorte qu'il mérite encore la méme confiance aussi bien lorsqu'il

parle de relTioi que l'éclipse jela parmi les Grecs
,
que de Pallé-

gresse qu'ellc excita chez les Tures, qui voyaient dans ce signe

l'annoncc do Icur prochaine victoire M.

Mais la [)reuve assurémenl decisive que les Tures ottomans

n'ont pas emprunté leur symbole au croissant des Byzatitins, c'est

qu'on trouve déja chez eux ce signe , bien avant qu'ils eus-

sent mis le pied en Europe, a des époques ou ils n'avaient pas

encore franchi les frontiéres de l'Asie. A eet égard, les sources

de Thistoire de Turquie, qui maintenant sont devenues plus acces-

sibles grace a des Iraductions el a d'aulres travaux, ne laissenf

plus subsisier aucun doute. C'est ainsi qu'on voit Orchan, qui régiia

sur les Tures ottomans de 1326 a 1360, mettre un croissant d'ar-

gent sur le drapeau rouge qu'il donna å son armée, et notam-

ment a ses nouveiles iroupes, les Jeni Tscheri (Janissaires) -). De

méme, chez les Tures de Chuaresm, dont l'empire avait été fonde

sur les ruines de celui des Seldjoukides, et a une époque encore

plus reculée, le sultan Muhammed Tekesch (1192— 1200) avait

déjå orne d'un croissant le sommet de ses tentes '').

L'hypothese que les Tures auraient adopté pour leurs armes

le croissant comme un souvenir du passé de Constanlinopie élanl

Analekten der mitlel- und neugriechischen Literatur. Leipzig. 1855

—

1862. III, p. 78-79.

') iMa turchi si fexe una gran fesla per el suo campo per alegreza de

questo segnal
,
perché a lor i parea aver vitoria, si come fo anciie ben

el vero. Nicolo Barbaro, Giornale dell' Assedio di Constantinopoli. p. 46.

— Au sujet du combat qui eut lien dans le défilé de Schipka le soir

du 23 Aout 1877, on lit dans un léiégramme de Gornii-Studen, en date

du 25: "On s'est baltu en désespéré jusqu'å minuit, lieure cu réclipse

de lune a commencé.«

") i. V. Hammer, Geschichte des osmannischen Reiches. Pesth. 1827— 1835.

1, 93.

') Hammer Purgslall, Geschichte der goldenen Horde in Kiptschak. Pesth.

1840. P. 73.
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ainsi écarlée, il resle å savoir quelle est la veritable origine de

ce signe, et peut-étre sera-t-on porte å la chercher dans l'Isiam,

comme les raoeurs et les coutumes des Tures ottomans et des peuples

nialiométans en general se raltachent tres étroilement a leur reli-

gion*). La premiere idée qui se présente alors, c'est qu'il tire sa

source de quelque legende raahométane. Dans la traduction du Coran

de George Sales, qui, dans les notes, est accompagnée d'extraits

des commentateurs arabes, on en rencontre ainsi une d'aprés la-

quelle quelqu'un ayant demandé a Muhammed de kii faire voir

un signe, la lune s'était fendue, de maniére que l'une de ses

raoiliés avait disparu, l'autre seulement restant visible -).

Mais cette explication souléve tout de suite des doutes. 11

ii'y a ainsi pas de croissant sur le nSandschak Scherif«, ou l'étendard

sacré du Prophéte, lequel, aprés la conquéte de I'Egyple par Sélim 1

et la transmission du califat aux Tures ottomans, fut apporlé å

Constantinople, oii il est garde dans la résidence construite par

Muhammed II (Serai) •''). Le «Sandschak Sherif« est le dernier

élendard du Prophéte; on tite comme le premier celui qui fut

porte devant lui par Bureida, qui, ne voulant pas que Muhammed
fit son eiitrée å Médine (622) sans drapeau, déploya son turban

et l'atlacha par un bout a sa lance, qu'il leva en Tair devant le

Prophéte^). On ne Irouve d'ailleurs chez M. Weil , en ce qui

concerne Muhammed ou les califes, aucune menlion de drapeaux

avec des croissants, et a cela on pent ajouter que, le mahomé-
lisrae s'étanl annonce comme une protestation contre le Sabéisme

avec son culle des corps celestes, il semble peu croyable que

Muhammed ait précisémenl choisi un corps celeste pour servir d'em-

bléme a ses partisans. II a lui-méme dit å ses croyants (Chap. XLI,

V. 37): «Ne vous prosternez done ni devant le soleil ni devant la

lune. mais devant ce Dicu qui les a créés, si vous voulez le servir«^).

') Hammer - Purgstall , Ueber die BegiiJndung der Sitten , Gebiiiuche und

Manieren der Araber, Perser und Tiirken aus ihrer Religion, dans Deutsche

Vierteljahrschrift. 1839. III, 312—334.
^) Tbe Koran, transiated into English inimediately from the original.Arabic,

wilh explanatory notes , taken from the most approved Comnientatores,

London. 1764. II, 405.

') Andreossy, Conslaiitinopel und der Bosporus von Thracien in den Jaliren

1SI2, 1813, 1814 und 1826. Llebersetzt von Or. Bergk. Leipzig. 1828. S. 185.

*, Weil, Mohammed der Propliet, sein Leben und seine Lehre. Stuttgart.

1845. S. 81.

*) Le Koran, Traduction nouvelle l'aite sur le lexte arabe par .M. Kazimirski

Nouvelle edition. Paris. 1S52. p. 392.
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II nous reste a mentionner un fait qui jelte une vive lumicre

sur toute celle queslion. Avant qu'ils eussenl embrassé Tlslam,

les Tures, en ce qui concerne la religion, n'étaient pas plus

avances que les aulres pcuples de la race allaique, les Tunguses,

les Mongols, les Samoyedes et les Finnois. Ils ne concevaienl

rien au-dela de la forme religieuse du nord de l'Asie connue sous

le nora de Schamanisme; raéme Temudschin ou Tschingiskhan,

qui, å la lin du XII® siede et au commencenaent du XIII«, com-
mandait a un si grand nombre de peuples mongols et tures,

n'étail pas raahométan — son petit-fils Berke est le premier qui

ait embrassé l'Islam *) — et on peut certainement en dire autant de

la plupart des peuples de méme race avec lesquels il forca, en

1209, la grande muraille chinoise, et, avant de se tourner vers

rOuest, fonda Terapire nrongol dans le nord de la Chine. L'n

auteur chinois, Meng-hung, a laissé de ces événemenls une re-

lation qui a élé ulilisée par un historien russe, M. le professeur

V'asiljev, dans un ouvrage sur l'histoire de l'Asie centrale. Un
extrait de ce Iravail, publié dans les « Archiv fur Wissenschaftliche

Kunde von Rusland« sous le litre de «Les Tartares de Tschin-

giskhan, par un Chinois contemporaini), nous apprend que l'auteur

chinois dont il s'agit est la source la plus ancienne relativeraent

aux hordes de Tschingiskhan, et est bien anlérieur aux auteurs

mahométans: car il écrivit sa relation en 1221, six ans avant la

mort de Tschingiskhan (1227). Ce qu'il raconle, il le donne en

partie comme témoin oculaire, en partie d'aprés les Communica-

tions du general mongol Muchuri-), que Tschingiskhan laissa

comme gouverneur dans le nord de la Chine pour préparer la

conquéle du reste du pays, et, parmi les renseignements qu'on

peut puiser dans Meng-hung, se trouve aussi celui-ci, que sur

l'étendard tatare, qui portait neuf queues de cheval blanches on

voyait déjå å celle époque figurer le croissant^) , auquel , comme

^) Hammer-Purgstall. Geschichte der goldenen Horde. P. 230.

*) .Muchuri est sans doule le méme general qui , sous le nom de .Muculi

;Moucouli), est mentionné dans rHistoire des .Mongols depuis Tschin^is-

Khan, par le baron C. d'Ohson. La Haye et Amsterdam. 1834—1835.
1, 158—162. d'Ohson s'appuie aussi sur une source chinoise, non pas

cependant sur Meng-hung, mais sur d'autres annales chinoises traduites

en russe par Tarchimandrite Hyacinthe.

') Relation de Meng-hung dans •.\rchiv fur Wissenschaftliche Kunde von
Rusland.. Herausgegeben von A. Ermann. XX Band Berlin 1860) P. 190.
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nous l'avons vu, on a voulu plus tard attribuer une origine grecque

OU arabe, mais qui se montre ici issu de l'AItai.

Nous sommes ainsi ameués å conclure qu'il faut considérer

le croissant des Tures comme ayant une origine allaique; mais ce

n'est pas lå un fait isolé. Quelque vrai qu'il soit en general

que les moeurs et les coutumes des Tures dcrivent des com-

mandements et des prescriptions de l'Islam, celte regle présente

cependant plusicurs exceptions, comme, tant chez les Tures

d'Europe que d'Asie, on peut encore constater d'autres traces de

leur ancienne vie nomade, qui se sont conservées å travers les

siécles. On raconte des Tures de Crimée — la population

qui est désignée en Europa sous le nom de Tatares *) —
que, lorsque, pendant la premiere guerre de la Turquie contre

rimpératrice Catherine II, en 1769, ils firent leur derniére in-

vasion dans la Russie méridionale, qu'ils avaient ravagée tant

de fois pendant des siécles, et pénétrérent cette fois encore

jusqu'å quatre-vingts milles dans l'intérieur, sous la conduite de

Rhan-Girai, leur mels national consistait en de la viande ramollie

sous la selie de leurs chevaux, de la méme maniére que le

rapporte Ammien Marcellin en parlant des Huns-). Pendant la

méme guerre (1769— 1774), on pouvait lire dans les journaux,

parmi les nouvelles de Conslantinople, qu'on avait aussi envoyé

les chiens å l'armée, assertion que M. de la Barre Duparcq a cru

pouvoir expliquer comme un malentendu^), en rappelant que lorsque

Muhammed II, en 1451, réduisit l'immense personnel de ses écuries

et de ses chasses, il ne conserva que cent valets de chiens (Seg-

ban) el fauconniers, et incorpora le reste, sept mille bommes.

Die am kaspischen und schwarzen Meere wohnenden Volker tiirkischer

Abkunft, welche man gemeinlich nach russischer Autorilat Tataren

nennt, wollen selbst nicht ånders als Tiirken genannt seyn ; ihre Briider

iii Constantinopel dagegen schåmen sich dieses Namens und legen sich

den Ehrennamen Osmanen bei, •wiihrend das Abendland geråde sie vor-

zugsweise Turken zu nennen gewohnt ist. v. d. Gabelentz, Ueber den

Namen: Tiirken, dans Zeitschrift fiir die Kunde des Morgenlandes. Zweiter

Band (Gottiiigen. 1839.), S. 73.

J. V. Hammer, Geschichte des osmaniscben Reiches. VIII, 332. — Semi-

cruda cujusvis peeoris carne vescuntur, quam inter femora et equorum

terga subsertani fotu calefaciunt brevi. Animian. Marcellin. XXXI, 2.

Les chiens de guerre. Etude historique par Ed. de la Barre Duparcq.

Paris. 1869. p. 140
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dans le corps des janissaires, oi!l les regiments issus de celle

origine gardcrcnt le nom de Segban '). Peul-étrc bien que les

choses se sonl pas&ées ainsi ; niais, dans la relalion qu'ii a pu-

bliée de la guerrc russo-lurque de 1828—1829, un auteur dont

le nom est plus lard devcnu cc-lebre, a ccpendanl encore appelé

ratlention sur le fait que les Tures avaient alors amené avec eux

un grand nombre de chiens pour la garde de leur camp, de sorte

que lorsque Diebitscb, le 16 Juin 1829, cinq jours aprés la bataiile

de Kulevtscba , cnlrepril une reconnaissance avec son élat-major,

il renconlra d'énormes meutes de chiens qui se rucrent sur les

cavaliers -). Dans les années précédentes, pendant la guerre de

Grece, les pachas ottomans sont toujours restés fidéles å la cou-

tume que pratiquaient jadis les hordes de Tschingiskhan et de

Timur pour répandre au loin l'épouvanle, et que les Grecs avaient

déjå appris a connaitre avant la chule de Conslanlinople, lorsque

Turakhan, le lieutenant d'Amurath II, envahit en 1423 le Pélo-

ponése-''), å savoir d'entasser les tetes des vaincus en pyramides

hideuses "*). De méme , en 1839, aprés la mort de Mahmud II,

dans le Kiosque de Tschamlidja, en Asie, pendant que son cer-

cueil étail Iransporté dans un caique doré a Conslanlinople,

011 le sultan Abdul Medjid lui fil eriger plus lard un lurbé en

marbre, son cheval favori étail immolé sur la rive asialique du

Bosphore et enterré dans le cimetiere de Scutari, oh une voiite

supportée par des colonnes de marbre surmonte aujourd'hui sa

sépulture^). CommenI, a ce sujet, ne pas se rappeler le récit

>) J. V. Hammer, Geschichte des osmannischeii Reiches. I. 505. Dans la

table des malieres, le nombre des bommes incorporés est porte par.

erreur ;\ »siebzig Tausend".

^) Ungeheure Meuten von Hunden, welche die Reiter formlicb anfielen.

Moltke, Der russisch-tiirkisclie Feldzug 1828 und 1829. Berlin. 1845.

P. 26, 328.

^) Tat? xzfpalaic, auT&v -upyia irMV/.odopXifTåiirjVOq. Laonici Cbalcocon-

dylæ Atbcniensis Historiarum libii decem. Ex recensione Immanuelis

Bekkeri. lionnæ. 1843. p. 239.

^) C'est ainsi qu'a propos du la prise de Psara, en 1824, par Khosreff

Pascha, alors Capudan-Pascha, on lit cbez Finlay: »The victorious Turks

siew every male capable of bearing arms, and the heads of the van-

quisbed were piled iiito one of Ihese gbaslly p\ramidal tropbies, with

wbicb Otboman pascbas Iben commemorated tbeir tbriumphs«. History

of tbe Greek Revolution. Edinburgh & London. 1861. 11, 52.

') Caston, Conslanlinople en 1869. Paris. 1869. p. 281.
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que Plan de Carpins fait des funérailles des anciens princes de

race altaique, funérailles qui étaient loujours accompagnées du

sacrifice el de Penterreraent de leurs chevaux, et les renseigne-

ments que donne Pallas sur les squelettes de chevaux et les restes

de selles qu'on trouve encore dans les Kurganes ou anciens tom-

beaux tures, sur les bords du fleuve Jenisei?*).

Mais rhéritage le plus remarquable d'un passé ou les Tures

oltomanSj pas plus que les autres peuples de race turque, n'avaient

encore embrassé Tlslara, nous est fouriii par le spectacle des

derviches Rufai ou derviches hurleurs, qui, pendant des siedes,

a excité Tétonnement de tous les étrangers. Ces derviches ont

encore aujourd'hui leur chapelle ou «Tekké" a Scutari. Ils y for-

ment une chaine et commencent a chanter ou a crier la confession

de foi mahoraétane: »La ilah illal — lah» ^ dont ils éineltent

d'abord les six syllabes sur un rhythme lent, correspondanl au

mouvement du buste, qui se balance d'un coté et de l'autre et puis

se courbe en avant et en arriére. Mais peu å peu, et surlout au

signal que donne leur Scheik en frappant ses mains lune cotilre

l'autre, leurs raouvements deviennent de plus en plus rapides et

leurs cris plus aigus, et a la fin on n'entend plus qu'un hurle-

ment assourdissant et les cris de lah-hu. Ce spectacle, qui peut

d'abord préter å rire, mais finit par avoir quelque chose d'elTrayanl,

dure jusqu'a ce que les derviches, les traits conlournés, couverls

de sueur et succorabant presque å I'épuisement, cessent tout a

coup de hurler sur un signe du Scheik. Apres avoir fait déiiver

le croissant des Ottomans d'une tradition de l'ancienne Byzance,

J. v. Hammer a aussi voulu attribuer une origine hellénique å la

scene qu'exécutent les derviches hurleurs. «De raéme, dit-il,

que la danse des sphéres des mysléres samothraciens s'est con-

servée jusqu'a nos jours dans la lente danse en rond des derviches

Mevlevi, oii chacun tourne sur lui-méme, et tous autour du Scheik

placé au centre, de méme, dans les mouvements violents et ré-

guliers en avant et en arriére, a droite et å gauche, de la danse des

derviches Rufai, on ne saurait méconnaitre l'ancien Knismos ou

') Et sepelitur cum eo unum jumentum cum pullo, et equus cum fræno

et sella. Joannis de Piano Carpini Historia Mongolorum, quos nos Tar-

taros appellanius, dans Reueil de Voyages et de Mémoires publié par ia

Société de Géographie. Tome IV (Paris. 1839.), p. 628—629. Pallas,

Reise durch verschiedene Provinzen des nissischen Reichs. St. Peters-

burg. 1771— 1776. 4°. III, 386.
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la danse qu'on exécutail a la féle des Thesmophories '). «Une

opinion semblable^ bien quc difTL-renle quant au resultat, se Irouve

exprimée chez un aulre auteur moderne. M. J. G. Hahn, Pauteur

des fcAlbanesische Studien«, qui croit aussi que «un ancien culte

de la nature s'est adapté d'une maniere tres singuliére au raono-

théisme de risiam chez les derviches hurleurs», dit å ce sujet:

(iNous considérons ces restes de Pancien culte de Cybéle qui se

sonl transmis jusqu'a nos jours comme un des phénomenes les

plus remarquables de I'histoirc de la civilisation, car quiconque a

pénétré dans leur mosquée de Scutari, ornée de tambours de basque

et d'inslruments de lorlure. et y a assisté å leur culte, ne saurait

mettre en doute que l'origine des hurleurs ne remonle å une

époque aussi reculée. La secte doit avoir une littérature qui n'est

pas sans importance, et dont l'élude pourrait avoir un grand in-

térét pour la science. Alais bien plus interessante serait l'histoire

de la secte elle-méme, car non-seulement elle nous renseignerait

sur les circonstances qui onl rendu possible la conservation du

culte de Cybele en Asie pendant la longue dominalion du Chri-

stianisme, mais elle nous apprendrait aussi comment ce culte a

réussi å se concilier avec rislam-).»

Mais il y a une aulre origine qui nous conduira plus sure-

ment å la solution de cette queslion. Parmi les différentes ra-

mifications de la race turque qui sont encore établies en Asie, se

trouvent aussi les Jakoules. Ils habitent les bords de la Lena

jusqu'a la cote de la mer Glaciale, et sélendent å TEst jusqu'au

fleuve Kolyroa , tandis qu*å l'Ouest ils confinent aux Samoyédes.

Bien que de loules les langues parlées par les peuples tures, la

leur paraisse élre celle qui en est reslée au degré le plus ancien

de développement , la difference entre eux el les Tures ottomans.

au point de vue du langage, nest cependant pas aussi grande

'j J. v. Hammer, Constantinopolis und der Bosporos. II, 326.

') Hahn, Reise von Belgrad nach Saloniki, dans Denkschriften der kaiserlichen

Akademie der NVissenschaften. Philosophisch-historische Classe. Elfter

Band (Wien. 1861.), P. 46. M. Hahn a eu un prédécesseur dans M. Henri

Mathieu (La Turquie et ses différents peuples. Paris. 1857. II, 2011,

en tant que ce dernier écrit déjå: »Qui ne retrouve ici la Iradition des

daclyles , et une imitation des hurlements poussés par ces miuislres de

Cybéle pour empécher que les cris de Jupiter enfant ne parvinssent

jusqu'aux oreilles de Saturne, qui l'aurait dévoré?«
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que pourrait le faire supposer la distance qui les sépare. Mais,

en ce qui concerne la religion, ils n'ont pas du tout suivi les

Ottomans, et, loin d'avoir jamais songé a erabrasser Tlslara , ils

en sont encore, sous ce rapport, au méme point que les Samo-

yedes et les Ostiaques finnois *). On trouve aussi chez eux des

«Jurtes» (grandes buttes construites de poutres legeres, et recou-

vertes d'argile et de gazon) speciales, oii les Scbamanes, qu'ils tien-

nent en grande considération, viennent exercer leurs arts raagiques,

et Castrén a réussi å recueillir de nouveaux renseignements

sur le Schamanisme qui regne dans ces contrées. 11 donne entre

autres, d'aprés un témoin oculaire, une description d'un culte re-

ligieux dans une «Jurte') ostiaque, ou les femmes se tenaient

cacbées derriere un rideau, tandis que les bommes, aprés avoir

salué l'image du dieu, formaient une cbaine et se mettaient å

pousser des burlements, qu'ils répétaient pendant un temps assez long

et cessaient ensuite tout å coup, et voici ce qu'il dit de ces hurleurs:

«Le Scharaane frappa ses deux sabres Tun contra l'aulre, et, å

ce signal, ils comraencérent tous å la fois å crier «/iai» sur diffé-

rents tons, en méme temps quMls balancaienl leur corps d'un coté

et de l'autre. Les uns poussaient ce cri aprés de longues pauses,

les autres, coup sur coup et tres vite, et, a cbaque »/»ai«, ils se

penchaient alternalivement å droite et a gaucbe. — Les cris et

les mouvements oscillatoires des Ostiaques se prolongérent pen-

dant plus d'une beure avec une violence toujours croissante, et å

la fin ils étaient dans un etat tel que je ne pouvais les contem-

pler sans épouvante« -). Castrén n'a pas été å Scutari, mais

pour quiconque a regardé et entendu les dervicbes burleurs, la

ressemblance entre ce spectacle et le culte dans la "Jurte« ostia-

que ne saurait facilement élre méconnue. Si l'on admet que les

Tures ottomans ont apporté avex eux å Scutari quelques restes

du Scbamanisme primitif de la race altaique, on aura le pendant

de ce qui existe encore å Pékin cbez les Mantchous tongouses

issus de la méme race. En effet, bien qu'aprés la conquéte de la

^) Reise des Keiserlich-russischen Flotten-Lieutenant Ferdinand v. Wrangel

langs den Nordkusten von Sibirien und auf dem Eismeere in den Jahren

1820 bis 1821. Herausgegeben nebst eineni Vorwort von C. Ritter.

Berlin. t839. I, 152.

') Castréns Elhnologiska Forelåsningar ofver allaiske folken. Helsingfors,

1857. p. 120.
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Chine, en l'aii 1644, ils aient ndopté la religion — ou les reli-

gions — des Chinois, de méme que les Tures ottomans, h TOuest,

se sont convertis a i'lslam, les Mantchous ont cependant conservé

å la cour méme de Pékin, dans la ville talare, quelques petits

asiles — deux salics qui iie sont pas plus grandos que la chapelle

de Scutari — pour y celebrer Tancien culte des Schamanes ').

*) Scholt, Ueber den tungusischen Schamanen-Ciiltiis am Hofe der Mandschu-

Kaiser, dans Abhandlungen der koniglichen Akademie der Wisseuschaften

zu Berlin. Aus dem Jahre 1842. (Berlin. 1844. A^.). S. 461—468.

(Rés. du Bnll. de l'Acad. Roy. Dan. des Scienc. et des Lettr p 1877.)
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172. Astronomische Nachrichlen. Nr. 2120—21.

I Mødet den 20*^ April,
fra:

De Koninklijk Akademie van Wetenschappen te Amsterdam.

173. Verhandelingen. Afdeeling Natuurkunde. XVI**® Deel.

Met Pialen. Amsld. 1876. 4to.
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174. Verhandelingen. Afdeeling Lellerkunde. X**^ Deel. Amsld.

1876. 4to.

175. ^'ersIagcrl en Mcdedccliiigcn. Afd. Lellerkunde. 11"^^ Heeks.

VdcD. Amsld. 1876. — Afd. Natuiirkundc. Il"«^ Reeks.

X«io D. Amsld. 1877.

176. Jaarboek voor 1875. Amsld.

177. Catalogus van de Boekerij. 111 D. 1 H. Amsld. 1876.

178. Processen Verbaal 1875—76. N° 1—9.

179. Hollandia. (Carmcn præmio aureo ornalum). Amsld. 1876.

The U. S. Naval Observatory, Washington.

180. Investigalion of Correclions to Hansens Tahles of the

Moon elc. By Sim. Newcomb. Wash. 1876. 4lo.

181. Report of the Difference of Longilude between Washington

and Ogden, Utah. By J. R. Eastman. Wash. 1876. 4lo.

La Societh Malacologica Italiana, Pisa.

182. Bullettino. Fascicolo II. 1876. Pisa.

La Société Entomologique de Belgique, Bruxelles.

183. Compte-Rendu. Serie II. N° 35.

LI. R. Societa Agraria di Gorizia.

184. Atti e Memorie. Anno XVI. Nuova Serie. N° 3. 1877.

Il Sign. Conte Guido Vimercaii, Ingegnere Civile, Firenze.

185. Rivisla scienlifico-industriale. Marzo 1877. Firenze.

lir. L. V. Scheel, Fuldmægtig i Finansministeriet.

186. Brændevinsbrændingen i Danmark. Prisbelonnel af det Kgl.

D. Vidensk. Selskab. Med 3 Tabeller. Kbhvn. 1877.

M. É. Littré, Memhre de Vinstitut, Selsk. udenl. Medlem, Paris.

187. Auguste Comte et la philosophie positive, par É. Littré.

3'^""^ Edition. Paris 1877.

La Société Géologique de France, å Paris.

188. Bulletin. 3'^'°« Serie. T. V. Feuill. 4—7. PI. I. III.

Paris 1876—77.
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Kongl. Svenska Vetenskaps Akademien i Stockholm.

189. Ofversigl. 33''J« Årgang. N" 9 Æ 10. Stockh. 1877.

The Royal Astronomicai Society, London.

190. Monthly Notices. Vol. XXXVII. N" 5. March 1877.

Det Danske Meteorologiske Institut i Kjøbenhavn.

191. Bulletin Météorologique du Nord. Mars 1877.

The Editors of Iron, 12 Fetter Lane, Fleet Street, London E. G.

192. Iron. N» 221—222.

L" Observatoire Physique Central de Russie a St.-Pétersbourg.

193. Jahresbericht. 16 Mai 1875; idem 19 Mai 1876. St.

Petersburg 1875. 1876.

194. Déclinaisons moyennes corrigées des Étoiles principales

pour l'époque 1845,0 ,
par Magnus Nyren. Sl.-Pétersb.

1875. 4to.

195. Hilfstafeln zur Berechnung der Polaris-Azimute etc. Von

Eugen Block. St. Petersb. 1875. 4lo.

Die Konigliche Sternwarte bei Kiel.

196. Astronomische Nachrichten. No. 2122—23.

I Mødet den 4*^« Maj.
fra:

La Société Vaudoise des Sciences Naturelles h Lausanne.

197. 2« Ser. Vol. XIV. N° 77. Lausanne 1877.

The Trustees of the Radcliffe Observatonj, Oxford.

198. Radcliffe Observations 1874. Vol. XXXIV. Oxford 1876.

Die Kais.-Kbn. Zoologisch-Botanische Gesellschaft in Wien.

199. Verhandlungen. Jahrg. 1876. Wien 1877.

Il Reale Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Årti, Venezia.

200. Atti, Tomo II. Serie 5**. Dispensa 4**— 9°*. Venezia

1875—76.
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Die Meclicinisch-NatvrvnssenschaftUche. Oesiellsclwft zu Jena.

201. Jcriaischc Zoilsclirill. XI Hd. (nciic Folgc IV Ud.). I li.

Jena 1877.

De Nederlandsch c Bolanisclie Vereeniging te Leiden.

202. Noderlandscl) Kniidkundig Archief. 2*^® Serie. 2M). 3^ St.

Nijmcgcri 1877.

La Direzione del Cosmos^ Torino.

203. Cosmos. Vol. IV. III. Torino 1877.

La Reale Accademia dei Lincei, Roma.

204. Atli. Anno CCLXXIV. Ser. 3*. Transnnti. Vol I. Fase.

4". Roma 1877. 4to.

Die Kon. Bohnische Gesellschaft der Wissenscliaften in Prag.

20.5. Abhandlungen. 6'^ Folge. VIIIB. Prag 1877. 4lo.

206. Sitzungsberichte. 1875, 1876. Prag 187-5 & 1876.

207. Jahrcsberichl, ausgegeben 12 Mai 1876. Prag.

La Soclété Géologique de France a Paris.

208. Bulletin. 3'^"« Sér. T. IV. 1876. N° 9. Paris 1877.

La Societa Entomologica Italiana^ Firenze.

209. Bulleltino. Anno IX. Trimestre I. Firenze 1877.

210. Resoconti delle adunanze. Anno 1877.

Der Naturwissenschaftliche Verein zu Bremen.

211. Abhandlungen. B. V. H. 2.

La Société Entomologique de Belgique, Bruxelles.

212. Serie II. N" 37,

Det Danske Meteorologiske Institut i Kjøhenhavn.

21.S. Maancdsoversigt over Vejrforholdene. Maris 1877. Folio.

Les Directeurs des Observatoires Centraux de la Belgique et de

la Hollande.

214. Observations météorologiques failes aux stations inter-

nationales de la Belgique el des Pays-Bas sous la direc-

tion des Mess. J.-C. Houzeau et C- H.- D. Buijs-Ballot.

I«'e Année. Janvier 1877.

3



Bosliste 1.S77. 18

The Editors of Ir on^ 12 Petter Lane. Fleet Street, London E. C

215. Froii. N° 223 Æ 224.

Die Konigliche Sternwarte hei Kiel.

21(). Asironomische Nachrichicn. Nr. 2124— 212H.

I Mødet den 25*^^ Maj.
fra :

Die Koniglich FreussiscJie Akademie der Wissensch aften zu Berlin.

217. Monatsbericht. December 1876. Berlin 1877.

Die Koniglich Bayerische Akademie der Wissenschaften zu

MUnclæn.

218. Malhem.-physikal. Classe: Silzungsbcrichle. 1876. H.lll.

1876. Philosoph.-philolog. Classe: Sitzungsberichte. 1876.

H. V. 1876.

The Royal Astronomicai Society, London.

219. Monlhly Nolices. Vol. XXXVII. N° 6. April 1877.

La Sociefa Geografica Italiana, Roma.

220. Bolletlino. Anno XI. Ser. II. Vol, XIV. Fase. 1—2.

(Genn.— Febbr.). Roma 1877.

11 Sign. Conte Vimercati, Ingegnere Civile, Firenze.

221. Rivista scientiflco-industriale. Anno IX. Apriie 1877.

La Société. Botanique de France, Paris.

222. Bulletin. T. XXIII. Compt.- rendus des séanc. N<* 4.

et Session Mycologique a Paris. Oct. 1876. Paris.

L' Observatoire Royal de Bruxelles.

223. Resumé des Observations sur la Méléorologie et sur la

Physique du Globe. 1876. P. 97—104; et conlinuat.

des obs. météor. faites aux stations internat, de la Belgique

ot des Pays-Bas. P. 9— 12. 4to.

Der Verein fur Kunst nnd Alterihum in Ulm und Oherschwahen.

224. Korrespondenzblatt. N° 3 éc 4. 1877. 4to.
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M. (iarcin de Tassy, Metnbre de l'Insfttut h Paris. Udenlandsk

Medlem af Selskahet.

•22!^. I.a langue et la littéralurc Hindoustanies en 1876. Hcviic

annuelle Paris 1877.

La Reale Accademia dei Lincei, Boma.

226. Alli. Anno CCLXXIV. 1876—77. Scrio 111^; Transnnli

Vol. F. Fase. h'\ Aprile 1877. llo.

The Museum of Comparative Zoology at Harvard College^ Cam-

bridge^ Mass.

227. Annual Report of ihe Trustpps and of the Ciirator for 1876.

Boston 1877.

The /bnerican Philosophical Society^ for promoting useful knoio-

ledge, Philadelphia, Penns.

228. ProceedinfTs. Vol. XV. N° 96. December 1876. Vol.

XVI. N° 98. June— December 1876.

27ie Department of the Interior, Washington.

229. Bulletin of the Un. States Geologicai and Gcographical

Survey of the Territories. Vol. II. N° 4. Wash. 1876.

230. The Grotto Geyser of the Yellowstone National Park. Tverfol.

The Department of Agriculture, Washington.

231. Report of the Commissioner for the year 187.5. Wash.

1876.

2:i2. Monthly Reports of the Department for the year 1875.

Washington 1876: and the year 1876. Wash. 1877.

The Davenport Academy of Natural Sciences, Davenport^ Iowa.

233. Proceedings. Vol. I. 1867—76. Davenport 1876-

Professors James D. Dana and B. Silliman, Newhaven., Conn.

234. American Journal. Third Series. Vol. XII. N" 72.

December 1876. Vol. XIII. .V 73—76. Jan.— April

1877.

The United States Naval Ohservatory.^ Washington.

2.3a. Astronomicai and Meteorological Observations, during the

year 1874. Washington 1877. 4to.
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La Soci'été Oéologique de France, Paris.

236. Bulletin. 3^ Série. T. V. Fcuill. 8—10. Mai 1877.

VAcadémie Impérialp des Sciences de St.-Pétersbourg.

237. Bulletin. T. XXIII. N° 3. Avril 1877. 4lo.

Bureau for Norges geograjislce Opmaaling (Generalstabens topo

grafiske Afdeling), Kristiania (ved Hr. Oherstl. L. Brock).

238. Amtskart over nordre Bergenshus, s. v. Blad, og Tromsø,

ri. o. Blad.

239: Topografisk Karl 29 B, Sogndal.

240. Geologisk Kart 14 D og 19 B.

241. Generalkystkart A. 6.

242. Specialkystkart A. 13, B. 30 og 31.

243. Årbog for Handelsmarinen II, 1875 og I, 1876; saml

trigonometrisk Oversiglskart.

De Koninklijk Akademie van Wetenschappen te Amsterdam.

244. Prograinma Certaminis Poetici ex leg. Hoeuffliano indicium

in Annum 1877. 4to.

The Editors of Iron, 12 Fetter Lane, Fleet Street, London E. G.

245. iron. N«« 225—27. Fol.

Die Konigliche Sternwarte hei Kiel.

246. Astronomische Nachrichten. Nr. 2127—2131. 4lo. 1877.

Afgivet umiddelbart til Bibliotheket den 15^^ Juni.

Fra:

La Reale Accademia dei Lincei, Roma.

247. Atti. Serie 11=^. Vol. III". P. 1—2. Serie III*. Tran-

sunti. Vol. 1. Fase. 1—2. Uoma 1876—77. 4to.

La Societa Geografica Italiana, Roma.

248. Bolieltino. Vol. XIV. Fase. 3—5. Roma 1877.

Il Real Comitato Geologico d'Italia, Roma.

249. Bolieltino. 1877. N° 3 e 4. Koma 1877.
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250. (loiiiii sul lavoro (iclla Carla (icologita. 187(). (Aiinali del

Miiiisloio (rAgricollura, Ituiuslria c Commercio, Vol. 8(5).

•251. Memorie. Vol. III. V. I". Koma 1876. 4to.

The Royal Irish Academy, Dublin.

•252. Traiisaclions. Vol. XXV. Science. N« XX. Vol. .XXVI.

Science. N«* I

—

V. Dublin 1875— 713. 4lo.

253. Procecdings. Vol. I. Ser. II. N° 11. Vol. II. Ser. Jl.

NOS 4_6. Dublin 1875— 7G.

254. List of Members. 31^* of Juiy, 1876.

The Editors of Irorij 12 Fetter Lane, Fleet Street, London E. C.

2bb. Iron. N«« 228—230.

The Meteorological Committee of the Itoyal Society of London.

256. Supplement lo the rc()ort on the l^' international Congress

at Vienna. Meeting at London. London 1877.

The Geological Survey of India, Calcutta.

257. Palæontologia Indica. Ser. X, Part 2. Ser. XI, Part 1.

Calcutta 1876. Fol.

258. Meraoirs. Vol. XII. Paris 1—2. Calcutta 1876. 4to.

259. Records. Vol. IX. Parts 2—4. Calcutta 1876. 4to.

M. E. Hébert, Professeur a la Faculté des Sciences de Paris.

260. Nolice sur les travaux scientifiques de M. E. Hébert.

Paris 1877. 4to.

M. Alphonse Baudouin, Paris.

261. Revers de Médailles. Paris 1876.

La Société Imperiale des Naturalistes de Moscou.

262. Rullelin. 1876. N° 4. Moscou 1877.

Die Anthropologische Gesellschaft in Wien.

263. Mitlheilungen. B. VII. Nr. 1— 3. Wien 1877.

Die Kais.-Kon. Geologische Reichsanstalt in Wien.

•264. Abhandlungen. B. IX. Wien 1877. 4to.

265. Jahrbuch. Jahrg. 1877. B. XXVII. N° 1. Wien 1877.

4to.

266. Verhandlungen. 1877. N"^ 1— 6. Wien. 4lo.
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Die Kori. Prev.ssische Ahademie der Wissenschaflen zu Berlin

267. Monatsbericht. Januar & Februar 1877. Berlin 1877.

Det Danske Meteorologiske Institut, Kjøbenhavn,

268. Bulletin mctéorologique du Nord. Avril 1877. — Vejr-

oversigt for April 1877.

The Boyal Society of London.

269. Transactions. Vol. 165. P. 2. Vol. 166. P. 1. Lon-

don 1876. 4to.

270. Proceedings. Vol. XXIV. N"^ 164—170. Vol. XXV.
Nos 171—174. London 1875—76.

271. The Royal Society. 30*'' November 1875. 4to.

Das Meteorologische Observatorium der Kais. Universifdt Dorpat.

272. Meteorologische Beobachtungen, 1875. Dorpat 1877.

Prof., Dr. Gustavus Hinrichs, lo%im-City, Iowa.

273. Iowa Weather Review. Titel og Omslag. 1875 — 76.

The Zoological Society of Philadelphia, Penns.

274. Fifth Annual Report. Philadelphia 1877.

La Société Entomologique de Belgique, Bruxelles.

275. Compte-rendu. Serie II. N° 38.

11 Sign. Conte Ouido Vimercati, Ingegnere Civile, Firenze.

276. Rivista scientifico-industriale. Maggio 1877.

Ilet Koninhlijk Nederlandsch Ministerie van Binnerdandsche

Zaken^ 's Gravenhage.

277. Pinacographia door Snellen v. Vollenhoven. Part. 4. Afl. 4.

's Gravenhage 1876. 4fo.

278. Flora Batava. Afl. 232—236. I.eyden. 4to.

La Société Botam'que de France, Paris.

279. Bulletin. T. XXIII. 1876. Revue bibliographique, E.

Paris.

Die Kon. Bayerische Ahademie der Wissenschaften zu Miinchen.

280. Abhandlungen. Math.-Phys. Classe. B. XII. Abth. 2—3.

Munchcn 1876.
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281. H. V. f.ilioncroii : hilialt der Hihliiiig in dfr Zeil der

Scholastik. Festrede. Miinchen 1876. 4lo.

282. E. Trumpp: Nånak, der Stifter der Sikh-Religion. Fest-

rede. Miinchen 187(). 4to.

La Société Géoloyique de France, Paris.

28.3. Bulletin. 3« Serie. T. IV^. IS'o K), Paris 187.5— 76.

The Zoologicai Society of London.

284. Transaclions Vol. IX. Part 11. London 1877. 4lo.

285. Procecdings, 1876. Part. IV. London 1877.

Die Astronomische Gesellschaft, Leipzig.

286. Vierleljahrsschrifl. Jahrg. XIL H. 1. Leipzig 1877.

Der Naturwissenschaftliche Verein fiir Steiermark, Graz.

287. Mittheilungen. Jahrg. 1876. Graz 1876.

lir. Dr. F. Katter^ Gymnasial-Lehrer in Puthus.

288. Entomologische Nachrichten. Jahrg. ilL H. o— 6.

Putbus 1877.

Der Verein Bohmischer Chemiker, Prag.

289. Lisly chemické. Aarg. L >'r. o— 8. Prag 1877.

La Librairie Gauthier -Villars, Quai des Augustins 55. Paris.

290. Bulletin. .3« el 4« Trimeslre. 1876.

Dir' Konigliche Sternwarte hei Kiel.

291. Astronomische Nachrichten. Nr. 2132— 2134:.

Afgivet umiddelbart til Bibliotheket den 3*^® Juli.

Fra :

bocietatea Academica Romana, Bucuresci.

292. Annalele. Tomulu IX. Bucuresci 1876.

293. Tim. Cipariu: Gramatec'a iimbei romane. P. 11. Bucuresci

1877.

Za Direzione del Cosmos (Sign. Guido Cora), Via Provvidenza

17, Torino.

291. Cosmos. Vol. IV. 1877. N° 4. Torino. 4to.
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La Reale Aeeademia dei Lincei, Boma.

295. AUi. Serie III*. Transunli. Vol. I. Fase. 6. Homa

1877. 4lo.

Il Beale Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Årti, Venezia.

296. Alti. Serie Y. T. II. Disp. X. T. III. Disp. 1-3.

Venezia 1875—77.

Tlie Zoological Society of London.

297. Transactions. Vol. IX. Paris 8— 10. London 1876—

77. 410.

298. Proceedings 1876. Parts 1—3. London 1876.

The Meteorological Office, 116 Victoria Street, London S. W.

299. Charts for 9 (en-degree squares Lal. 20° N. lo 10° S. Long.

10° to 40° W. Fol. obL — Uemarlis lo Ihe Charts.

London 1876. 4to.

300. Quarlerly Wealher-Reporl, July-Septenil)er 1874. London

1877. 4to.

The Observatory of Dun Echt, Aberdeen.

301. Publicalions. Vol. I. (Slruve's Double Slars). Dun Echt,

Aberdeen 1876. 4to.

The Royal Observatory, Greenwich.

302. Observations made in Ihe year 1874. London 1876. 4lo.

27*6 Royal Observatory of the Cape of Good Hope., Cape Town.

303. Astronomicai Observations 1871— 73. Cape Town 1876.

The Royal Astronomicai Society of London.

304. Monthly Nolices. Vol. XXXVII. N" 7. May 1877.

La Société Khédiviale de Géographie du Caire.

.305. Bulletin. N° 4. Déc. 1876 — Avril 1877. Le Caire 1877.

306. C. Guillemine: Notice sur le marquis de Compiégne. Le

Caire 1877.

Die Koniglich Bayerische Akademie der Wissenschaften zu Milnchen.

.307. Abhandlungen der philos.-philol. Classe. B. XIV. Abtli. 1.

Munchen 1877. 4to.
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308. C. von Pranll : V'erstehen und Heurtheilen. Feslrede.

Munchen 1877. 4lo.

309. C. W. Giimbel: Die geognoslische Durchforschung Bayerns.

Munchen 1877. 4to.

310. Sitzungsberichte. Philos.-philol. und hist. Classe. 1877.

II. I. Munchen 1877.

Die PhysikaUsch-Medicinische Gesellschaft in Wiirzburg.

311. Verhandlungen. Neue Folge. B. X. H. 3—4. Wiirz-

burg 1877.

Die Naturforschende Oesellschaft in Danzig.

312. Schriften. Neue Folge. B. IV. H. 1. Danzig 1876.

Der Verein filr Kunst und Alterthum in Ulm und Oberschwaben.

313. Korrespondenzblalt. 1877. Nr. 5.

The Editors of Iron, 12 Fetter Lane, Fleei Street, London E. C.

314. Iron. Nos. 231—232.

DAcadémie Imperiale des Sciences de St.-Pétersbourg.

315. Mémoires. VII« Serie. T. XXII. N°« 11—12. T. XXIII.

No^ 2—8. T. XXIV. N"« 1—3. St.-Pélersbourg 1876

—77. 4lo.

Eet Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschapijen,

Batavia.

316. Tijdschrift voor indische Taal-, Land- en Volkenkunde

Deel XXIII. AQ. 5—6. Deel XXIV. Afl. 1—3. Batavia

1876—77.

317. Notulen van de Vergaderingen. Deel XIV. N°^ 2—4.

Batavia 1876—77.

318. Het Maleisch der Molukken, door F. S. A. de Clercq.

Batavia 1876. 4to.

319. Verslag van ene verzameling maleische, arabische, java-

ansche en andere Handschriften , ter bewaring afgestaan

door L. W. C. van den Berg. Batavia 1877.

820. Catalogus der elhnologische afdeeling van het Museum

van het Genootschap. IP Druk. Batavia 1877.

4



Bogliste 1877. 26

// Sign. Prof. Comm. G. Capellim, Bologna.

321. Della Balena di Taranto. Notizie di G. Capellini. Bologna

1877. 4to.

322. Sulia Balenoitera di Mondini. Memoria di G. Capellini.

Bologna 1877. 4to.

Henry Gillman Esq., Detroit, Michigan.

323. The ancient men of Ihe great lakes, by H. Gillman. Salem

1876. (Proc. of the American Assoc. for the Advancem.

of Science).

Museet i Bergen.

324. J. Koren og D. C. Danielssen : Fauna littoralis Norvegiæ.

Bergen 1877. 4to.

Det Danske Meteorologiske Institut i Kjøhenhavn.

326. Bulletin Météorologique du Nord. Mai 1877. — Vejr-

oversigt for Maj 1877.

M. Émile Littré, de rAcadémie Franqaise, Selsk. udenl. Medlem,

Paris.

326. Supplement au Dictionnaire de la langue francaise de

M. Littré. Livr. 1. Paris 1877. 4to.

La Société Entomologique de Belgique, Bruxelles.

327. Compte-Rendu. Serie II. N° 39.

La Sooieth Geografica Italiana, Via del Collegio Romano, Boma.

328. Bollettino. Serie II. Vol. XIV. Fase. 6. Roma 1877.

De Eollandsche Maatschappij der Weienschappen te Haarlem.

329. Archives néerlandaises. T. XI. Livr. 2— o. T. XII.

Livr. 1. Haarlem 1876—77.

330. Notice historique (Membres, Publications, Bibliothéque).

Harlem 1876.

331. Programme pour l'année 1876.

De Directie van Teylers Stichting te Haarlem.

332. Verhandelingen uilgegeven door Teylers Godgeleerd Ge-

nootschap. Nieuwe Serie. 5"^® Deel. Die Israelitischen

Eigennamen, von E. Nestle. Haarlem 1876.



27 Boglisle 1877.

Universitetet i Leiden.

333. Annales academici 1872— 73 «fc 1873—74. Lugduni Bata-

vorum 1876—77. 4to.

Dr. J. A. C. Oudemans , Flaupt-lngenieur und Chef des Oeo-

graphischen Dienstes, Batavia.

334. Die Triangulation von Java. Abth. I. Batavia 1875. 4to.

Koninklijk Nederlandsch Meleorologisch Instituut te Utrecht.

336. Jaarboek voor 1875. Jaargang 27. Utrecht 1876. Fol. obl.

336. Marche annuelle du thermométre et du barometre en Néer-

lande 1843 a 1875. Utrecht 1876. Fol.

Het Provinciaal Utrechtsck Oenootschap van Kunsten en Weten-

sckappen te Utrecht.

337. Verslag van het Verhandelde in de algemeene Vergaderingen

1875 & 1876. Utrecht 1875—76.

338. Aanteekeningen van het Verhandelde in de Sectie-Ver-

gaderingen 1875—76. Utrecht 1875—76.

339. W. Pleyte: La construction de Téglise de St. Jacques å

Utrecht. Leide 1876. Fol. max.

340. J. G. R. Acquoy: Het Riooster te Wiftdesheim. II«'« Deel.

Utrecht 1876.

La Reale Accademia della Crusca, Firenze.

341. Vocabolario. V'^^ Impressione. Vol. III. Fase. 1—3.

Firenze 1877. 4to.

Kongl. Svenska Vetenskaps Akademien i Stockholm.

342. Handlingar. Ny Foljd. B. XIII. B. XIV. H. 1. Stock-

holm 1875—76. 4lo.

343. Bihang til Handlingar. B. III. H. 2. Stockholm 1786.

344. Meteorologiska lakttagelser i Sverige. B. XVI. 1874.

Stockholm 1876. 4to.

346. Minnesteckning ofver Aug. Ehrensvard, af C. Fr. Wærn.

Stockholm 1876.

Det Astronomiske Observatorium i Kiel.

346. Astronomische Nachrichten. Nr. 2135—2137.
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Afgivet umiddelbart til Bibliotheket den 4*® September.

Fra:

M. Émile Littré, de VAcadémie Frangaise, Selskabets udenlandske

Medlem, Paris.

347. Supplement au Dictionnaire de la langue francaise de

M. Littré. Livr. 2—5. Paris i877. 4to.

La Société Botanique de France, Paris.

348. Bulletin. T. XXII. 1875. Session extraord. d'Angers

et table alphabétique. T. XXIV. 1877. Comptes-rendus,

1, Revue bibliogr., A. Paris.

La Société Oéologique de France, Paris.

349. Bulletin. IIP Serie. T. IV. N° 11. T. V. N° 4—5.
Paris 1877.

La Société des Sciences Physiques et Naturelles de Bordeaux.

350. Mémoires. 2^ Serie. T. II. I«"" Cahier. Paris 1877.

La Société Linnéenne de Bordeaux.

351. Actes. T. XXXI. Livr. 3—4. Bordeaux 1877.

La Reale Accademia dei Lincei, Roma.

352. Atti. Serie II. Vol. III. P. 3. Roraa 1876. 4to.

La Societa Italiana di Antropologia e di Ftnologia, Firenze.

353. Archivio. Vol. VII. Fase. 1. Firenze 1877.

Il Sign. Conte Guido Vimercati, Ingegnere Civile, Firenze.

354. Rivista scientifico-industriale. Giugno e Luglio 1877.

Firenze.

La Commission Imperiale Archéologique de St.-Pétershourg.

355. Comptes-rendus. 1872—74. St.-Pétersbourg 1875—77.
4to. Avec des atlas, in fol. max.

Die Kais. Leopoldinisch-Carolinisch Deutsche Akademie der Natur-

forscher in Dresden.

356. Nova Acta. T. 37—38. Dresden 1875—76. 4to.

357. Leopoldina. Hefte 10 & 11. Dresden 1874—75. 4to.
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Die Koniglich Bayerische Akademie der Wissenachaften zu

Miinchen.

358. Abhandlungen der hist. Glasse. B. XIII. Abth. 2.

Miinchen J877. 4to.

359. Sitzungsberichte. Math. -phys. Classe. 1877. H. 1.

Miinchen 1877.

Die Koniglich Preussische Akademie der Wissenschaften zu Berlin.

360. Monatsbericht. Marz—Mai 1877. Berlin 1877.

Die Medicinisch-Naturwissenschaftliche Gesellschaft zu Jena.

.361. Zeitschrift. B. XI. H. 2. Jena 1877.

Dr. F. Katter^ Gymnasiallehrer in Putbus.

362. Entomologische Nachrichten. Jahrg. III. H. 7 <fe 8.

Putbus 1877.

La Societh Adriatica di Scienze Naturali in Trieste.

363. Bollettino. Vol III. N" 1. Trieste 1877.

The Editors of Iron, 12 Fetter Lane, Fleet Street, London E. C.

364. Iron. N°« 233—241.

V Ohservatoire Royal de Bruxelles.

865. Annales. Février <fc Mars 1877. 4to.

La Institucion Lihre de Ensenanza, Madrid.

366. Boletin. Ano I. N"^ 1—5. Madrid 1877.

El Observatorio de Marina de la Ciudad de San Fernando,

Cddiz.

367. Almanaque nåutico para 1878. Madrid 1877. 4to.

U. S. Oeological Survey of the Territories, F. V. Hayden,

Geologist-in- Charge, Washington

.

368. Catalogue of the Publications. 11«^ Ed. Washington 1877.

369. Bulletin of the U. S. Entomological Commission. N« 2.

Washington 1877.

370. Bulletin. Vol. III. N" 1 Æ N° 3. Washington 1877.

371. Explorations made under the direclion of Prof. Hayden

in 1876.
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The Peahody Institute of ihe City of Baltimore, Maryland.

372. Tenth annual Report. Baltimore 1S77.

Musées Public et Roumiantzov å Moscou.

373. Compte-rendu pour les années 1873—75. Moscou J877.

374. Catalogue du Musée Ethnographique Daschkow. Moscou

1877.

La Société Entomologique de Belgique, Bruxelles.

375. Compte-rendu. Serie II. N° 40.

Die Physikalisch-Medicinische Gesellschaft in WUrzhurg.

376. Verhandlungen. Neue Folge. B. XI. H. 1—2. Wurz-

burg 1877.

The Royal Astronomicai Society of London.

?!T7. Monthly Notices. Vol. XXXVIl. N° 8. June 1877.

La Societa Oeograjica lialiana, Roma.

378. Bollettino, Serie II. Vol. XIV. Fase. 7. Roma 1877.

M. Delesse, Prof. d VÉcole des Mines et a VÉcole Normale, Paris.

379. Sur les gisements de chaux phosphatée de TEslremadure,

par M. Delesse. Paris 1877. (Soc. centr. d'Agric. de

France).

The American Geographical Society, New York.

380. Journal. Vol. VI. Albany 1876.

381. Transactions. Vol. V. Albany 1874.

A. S. Packard jr. Esq., Secretary to the U. S. Entomological

Commission, Salem, Mass.

382. Bulletin of the U. S. Entom. Commission. N"* i—2.

Washington 1877.

The Canadian Lnstitutc^ Toronto., Canada.

383. Canadian Journal. Vol XV. N° V. Toronto 1877.

The Society of Natural Sciences, Buffalo, N. York State.

384. Bulletin. Vol. III. N° 4. Buffalo 1877.
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Professor James I). Dcma, B. billinian and E. IS. Dana^ New
Haven ^ Conn.

885. The American Journal. 3«* Series. Vol. XIII. N"" 77

— 78. New Haven 1877.

The Acadevry of Natural Sciences of FJniadelp/na^ Fenns.

386. Proceedings. 1876. Parts I — III. Philadelphia 1876

—77.

387. Journal. New Series. Vol. VIII. P. 2. Philadelphia

1876. 4to.

The Essex Institute, Salem, Mass.

388. Bulletin. Vol. VIII. N"* 1—12. Salem 1876.

The Astronomicai Ohservatory of Harvard College^ Cambridge^

Mass.

389. Annals. Vol. VI, VII, VIII & X. Cambridge 1871

—77. 4to.

U. s. War Department^ Surgeon OeneraVs Office, Washington.

390. Report on the transport of sick and wounded by pack

animals. Washington 1877. 4to.

Geological Survey of the State of New York, Albany.

391. J. Hall: Devonian Fossils. Albany 1876. 4to.

The Smithsonian Institute, Washington.

392. Report 1875. Washington 1876.

W. A. Conlclin Esg., Director of the Central Park Menagerie

of the City of New York.

393. Report for 1876. New York 1877.

Baron Ferd. von Mueller, Victoria.

394. Select Piants for Culture in Victoria, by Baron F. v. Mueller.

Victoria 1876.

Dr. H. Schubert, Oberlehrer an der Oelehrtenschule in Hamburg.

395. Geometrische Erweiterungen des Bezoutschen Fundaraental-

satzes, von H. Schubert. (Golt. gel. Anz. 1877).
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396. Das Correspondenzprincip fiir Gruppen von n Punkten und

von n Strahlen, von H. Schubert. (Math. Ann. B. XII).

Leipzig 1877.

Senor Dr. Adolfo Ernst ^ Catedratico de Historia Natural en la

Universidad de Cardcas.

397. Estudios sobre la flora y fauna de Venezuela, por A. Ernst.

Caråcas 1877. 4to.

Hr. Julius Schulze^ Rittmeister a la suite, Wilrzhurg.

398. Prospect fiir ein Sanatorium in Syrakus, von J. Schulze.

Wiirzburg. 4to.

L'Académie des Sciences, Arts et Belles-Lettres de Dijon.

399. Mémoires. II« Serie. T. XIV— XVI. III« Serie. T. I— III.

Dijon 1868—76.

L'Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Lyon.

400. Mémoires. Classe des Lettres. T. XVI. Classe des

Sciences. T. XXI. Lyon 1874—76.

La Société Linnéenne de Lyon.

401. Annales. T. XXI—XXIL Lyon 1875—76.

La Société d'Agriculticre, Histoire Naturelle et Arts Utiles de Lyon.

402. Annales. 4« Serie. T. VII. Lyon 1875.

Die Konigliche Sternwarte bei Kiel.

403. Astronomische Nachrichten, Nr. 2138—2148, samt Titel

og Register til 89'*® Bind.

Afgivet umiddelbart til Bibliotheket den Sé«^® Septbr.

Fra:

Rajah Sourmdro Mohun Tagore, Mus. Doc, President Bengal

Music School, Calcutta.

404. A brief account on the Tagore faraily. Calcutta 1868. j o^ «<

405. Harmonium Sutra. Calcutta 1874.

406. Hindu Music. Calcutta 1874. / « -r-

{ en?

407. Mridunga Munjoree. Calcutta 1873.
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408. Ilitulu Music from vaiioiis aiilliois. Part I. Cal-

cuUa 1875.

409. Victoria Gitika. Calcutta 1875.

410. Sangita-Sara-Sangrahas. Theory of Sanskrit Music.

411. English Verscs set to Hindu Music. Calcutta 1875.

412. Vatilra Koslia. Calcutta 1875.

413. Victoria Såmråjyan or Sanskrit stanzas on the

(Icpendencies of the British Crown. Calcutta 1876.

414. Malabikagnimilra , a drama by Kalidasa Iranslaled

into Bengali. M'^ Edition. Calcutta 1877.

415. Bhugola-o-Itihasa Ghalita Briltanta. Part I. Europa.

(Hist. geography of Europe). Calcutta 1877.

416. Victoria- Giti -Maia , a brief history of England in

Bengali verses. Part I. Calcutta 1877.

417. Six Principal Ragas, wilh a brief view of Hindu

music. Calcutta 1876. 4to.

418. Muktabali Nåtiva, a Bengali Drama. Calcutta 1875

—76.

419. Jatiya sangita bishayaka prastava, a dissertation on

the national music of modem India. Calcutta

1869—70. 4to.

420. Public Opinion and Official Communications.

La Real Biblioteca Nazionale, Firenze.

421. Pubblicazioni del R. Istituto di Studi Superiori. Sezione
di Filosofia e Filologia. Vol. I. Vol. \\. Disp.

1— 5. — Accademia Orientale. Lasinio: Comento

di Averroe alla Retorica di Aristotile. Fase. 1. Severini

e Puini: Repertorio sinico-giapponese. Fase. 1—2. —
Sezione di Medicin a etc. Vol. I. — Sezione di

Scienze Fisiche e Naturali. Vol. I. Opere pubblicate

dai professori della Sezione di Scienze fisiche e nalurali.

Firenze 1875— 77.

Il Real Comitato Geologico dltalia, Roma.

422. Bollellino. 1877. N" 5—8. Roma 1877.
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La Direzione del Cosmos (ISign. Qiiido Cora) Via Provvidenza

17^ Torino.

423. Cosmos. Vol. IV. N° V. Torino 1877. 4lo.

La Bocieta Entomologica Italinna^ Firenze.

424. Bullcttino. Anno IX. Trimestre II. Firenze 1877.

11 Sign. Conte Quido Vimercali, Ingegnere Civile, Firenze.

425. Rivisla scienlifico-induslriale. Agoslo 1877.

M. Émile Littré, de VÅcadémie Frangaise, Selskabets udi. Medlem,

Paris.

426. Supplement au Dictionnaire de M. Lillré. Livr. 6. Paris

1877.

Jja Société Botanique de France, Paris.

427. Bulletin. T. XXIV. 1877. Revue bibliogr., B, Paris.

La Société Météorologique de France, Paris.

428. La quinzaine météorologique. Juin. 2® Quinzaine. 4to.

L'Åcadémie Imperiale des Sciences de St.-Petershourg.

429. Bulletin. T. XXIII. N° 4. St.-Pétersbourg 1877. 4to.

La Société Imperiale des Naturalistes de Moscou.

430. Bulletin. 1877. N" 1. Moscou 1877.

The Editors of Iron, 12 Felter Lane, Fleet Street, London E. C.

431. Iron. N" 242—44.

The Smithsonian Institution, Washington.

432. J. Lucas: Mines of New South Wales. Sydney 1875.

433. Annual Report of the Department of Mines, New South

Wales, for the year 1875. Sydney 1876. 4to.

434. Rich. Napp: The Argentine Republic. Buenos Aires 1876.

4.35. International Exhibition, 1876, Philadelphia. Portugal.

Catalogues.

436. Brazilian Biographical Annual, by J. M. de Macedo. Vol.

1— 3. Rio de Janeiro 1876.

437. 7*'' Annual Report of the Board of Commissioners of Public

Charities of the State of Pennsylvania, Harrisburg 1877.
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The Socicf// of Natnral Ilistonj of Boston^ Mass.

438. Memoirs. Vol. II. V. IV. N° 5. A. Ilyall: American

Poriferæ II. Bosion 1877. Fol.

439. Proccedings. Vol. XVIII. I». 3— 4. Bosion 1876-77.

The American Academy of Arts and Sciences, Boston, Mass.

440. Proceedings. Vol. XII. Boston 1877.

The American Philosophical Societij, for promoting useful knoio-

ledge., Philadelphia, Penns.

441. Proccedings. Vol. XVI. N° 99. Philadelphia 1877.

Professors James D. Dana, B. Siliman and E. S. Dana, Neio

Haven, Conn.

442. American Journal. July 1877. Vol XIV. N" 79. New

Haven 1877.

U. S. Geologicai Survey of the Territories, F. V. Haydeti,

Geologist- in- Charge, Washington.

443. Report on Wyoming. Washington 1871.

444. Calalogue of the publications. II Ed. Washington 1877.

2 Expl.

445. Bulletin of the Entomological Commission. N°* 1— 2.

Washington 1877.

446. Bulletin of the Survey. N« 2. Washington 1874.

447. Elevations West of the Mississippi River. -P^ Ed. Wash-

ington 1877.

The Minnesota Historical Society, St. Paul, Minn.

448. J. F. Williams: A History of the city of Saint-Paul and

the counly of Ramsey. Saint Paul 1876. (Coll. of the

M. Hist. Soc. Vol. IV.)

Hi'. Ingeniør C. G. Bruun, Kjohenhavn.

449. Flulh- und Strombeobachtungen an der Westkiiste Schles-

wigs von C. G. Bruun. Hannover. 4to.

Die Kais.-K'én. Geographische Gesellschaft in Wien.

450. Millheilungen. L376. B. XIX. Wien 1876.
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Die Kais.-Kon. Geolcgische Beichsanstalt in Wien.

451. Abhandlungen. B. VII. H. 4. Wien 1877. 4lo.

452. Jahrbiich. Jahrg. 1877. B. XXVII. N" 2. Wien 1877.

4to.

453. Verhandlungen. 1877. N°«7— 10. Wien. 4to.

Die Anthropologische Oesellschaft in Wien.

454. Mittheilungen. B. VII. N" 4—6. Wien 1877.

Der Verein Bohmischer Chemiker^ Prag.

455. Lisly chemiclié. Aarg. I. Nr. 9 — 10. Prag 1877.

La Reale Accademia delle Scienze di Torino.

455. Folografia d'una iscrizione Irilingue Irovata in Pauli Gcrrei

1861. Fol.

Der Verein filr Erdkunde in Halle a. d. S.

457. Mittheilungen 1877. Halle 1877.

Der Verein filr Kunst und Alterthuni in Ulm und Oberschwaben.

458. Korrespondenzblatt. Jalirg. II. N° 6—8. lS77. 4lo.

Hr. Dr. F. Katter, Gymnasial-Lehrer in Putbus.

459. Entomologische Nachrichten. Jahrg. III. H. 9. Putbus

1877.

Die Koniglich Bayerische Akademie der Wissenschaften zu

Milnchen.

460. Sitzungsberichte. Philos.-philol. und hist. Classe. 1877.

H. II. Munchen 1877.

Die Astronomische Oesellschaft, Leipzig.

461. Vierteljahrsschrift. Jahrg. XII. H. 2. Leipzig 1877.

Die Oberhessische Gesellschaft fur Natur- und Heilkunde zu

Oiessen.

462. Berichl XVI. Giessen 1877.

Die Universitåt zu Kiel.

463. Schriften. 1876. B. XXIII. Kiel 1877. 4to.

464. F. Volbehr: Einweihungsfeier des neuen Universilats-

Gebaudes. Kiel 1876.
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M. Felix Plateau^ Proj'esseur a rUnwersité de Gand.

466. Concours quinqiiennal des stiencos naturelles. 1872— 7(>.

Rap[)ort du jury. (Monileur beige 1877, .N° 20.3). Brux-

elles 1877.

466. L'inslinct des itisccles peut-il élrc mis en défaut par des

fleurs arlificielics? Discours de M. V. Plateau. Paris 1877.

Det Danske Meteorologiske Institut, Kjobenhavn.

467. Bulletin météorologique du Nord. Juin-Aout 1877. —
Vejroversigt for Juni og Juli 1877.

Die Konigliche Sternwarte bei Kiel.

468. Astronomische Xachricliten. Nr. 2149— 21.51;.

I Mødet den 12*^ Oktober

fremlagdes fra:

La Société Centrale de Sauvetage des Naufrages, 50 Rue de

Gren elle-Saint- Gerraain, Paris.

469. Annales. T. XII. Faso. 2. Paris 1877.

La Societa Geografica Italiana, Roma.

470. Bolleltino. Vol. XIV. Fase. 8—9. Roma 1877.

Il Sign. Professore Filippo Pacini, Firenze.

471. Melodo di respirazione arlifiziale, da F. Pacini. Firenze

1870.

472. La destrezza del braccio e della gamba driUi, da F. Pacini,

Firenze 1871.

473. L'ullimo stadio del colera asiatico, da F. Pacini. Firenze

1871.

474. Dei fenomeni osmolici e delle funzioni di assorbimento,

da F. Pacini. Firenze 1873.

475. Fenomeni e funzioni di trasudaraento, da F. Pacini. Firenze

1874.

476. La parte estravascolare della circolazione del sangue, da

F. Pacini. Firenze 1875.
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177. Del tnin metodo di rcspirazione arlifizialo , da F. I'acini.

Firenze 1876. — Appendice a questa memoria del Pacini,

da S. Bufaliniano. Firenze 1876.

478. Durala e possibilila della resiirrezione dallo slato di

morte apparenle, da F. Pacini. Firenze 1877.

479. Di aiguni pregiudizi in medicina legale, da F. Pacini.

3* Ed. Firenze 1877.

Il Sign. Dottore Francesco Orsoni, Noto, Sicih'a.

480. Carla scenografica di Noto prima del terreraolo del 1693.

Kongliga Svenska Vetenskaps-Akademien i Stockholm.

481. Ofvcrsigt 1877. N« 1—4. Stockholm 1877.

F. W. C. Traford Fsq., 9 Rue de Bourg, Lausanne.

A82. Amphiorama ou la vue du monde, par F. W. C. Trafford.

Lausanne 1877.

La Société Entomologique de Belgique, Bruxelles.

483. Compte-rendu. Serie 11. N"« 41—42.

V Ohservatoire Royal de Belgique, Bruxelles.

484. Annales. Avril 1877. Observations méléorologiques.

Juin 1877.

The Editors of Ir on.^ 12 Fetter Lane, Fleet Street, London E. C.

485. Iron. N° 245—246.

De Sterrenwacht te Leiden.

480. Calalogus van de boeken op 1 Jan. 1877 aanwezig in de

Bibliolheek der Sterrenwacht. 's Gravenhage 1877. 4lo.

Johann R. von Puscariu, Ingenieur, Budapest.

487. Das Stereometer, von J. R. von Puscariu. Budapest 1877.

Die Kaiserliche Normal-Eichungs-Kommission, Berlin.

488. Geschiiftsthatigkeit der Eichamter im Deutschen Reiche

1870—75. Berlin 1877. Fol. 2 Expl.

Die Gesellsehaft flir Schleswig-Holstein- Lauenhurgische Oeschichte,

Kiel.

489. Zeitschrift. B. Vil. Kiel 1877.
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490. Hcgislcr zum Diplomalarium des Klosters Arcnsbok, Kiel

1877. 4lo.

Det Danske Meteorologiske Institut^ Kjøbenhavn.

491. Meleorolojjisk Aarbog for 1875, II og 1876, I. Kjebenhavn

1876. Fol. — Vejroveisigt for August 1877.

La Direzione del Cosmos, Sign. Guido Cora, 17 Via Provvidenza,

Torino.

492. Cosmos. Vol. IV. 1877. N« VI. Torino 1877. 4to.

/]. S. PacTcard jr. M. D., Secretary to the JJ. S. Entomological

CommissioTij Salem, Mass.

493. The Rocky Mounlain Locust and olher insecis injuring

field and garden crops in Iho western stales and terri-

lories, by A. S. Packard. Washington 1877.

///•. Dr. Adolf Miihry, Gottingen.

494. Ueber die exacte Nalur-Philosophie, von A. Miihry. Got-

tingen 1877.

La Société Vaudoise des Scietices Naturelles, Lausanne.

495. Bulletin. 2« S. Vol. XV. N° 78. Lausanne 1877.

Generalstabens Topografiske Afdeling, ved dens Chef Oberst

Lorenzen.) Kjobenhavn.

496. Atlasbladene Borris. Søndre Omme, Hoven, Vorgod, Breg-

ning, Skarild og Skjerne i 1 : 40,000.

La Société Géologique de France, Paris.

497. Bulletin. III« S. T. IV. 1876. N° 12. Paris 1877.

L'Académie Nationale des Sciences, Arts et Belles-Lettres de Caen.

498. Mémoires. 1877. Caen 1877.

The Philosophical Society of Cambridge, England.

499. Transactions. Vol. XI. P. 3. Vol. XII. P. 1—2.

Cambridge 1871—77. 4to.

600. Proceedings. Vol. III. P. 1—2. Cambridge 1876—77.

Librairie A. Lefevre, 47 Quai des Grands-Augustins, Paris.

.501. Catalogue. N° 10. Juillet 1877. 2 Expl.
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Die Konigliche Sternwnrte hei Kiel.

502. Aslronoraische Nachrichten. Nr. 2155—2159.

I Mødet den 2Q^^ Oktober
fra:

John Ericsson^ LL. D., K. C. of several arders^ Neio Yorh.

503. Coniributions lo Ihe Cenlennial Exhihition, by J. Ericsson.

New York 1876. 4lo.

M. Émile Littré, de VAcadémie Frangaise, Selskabets udenlandske

Medlem, Paris.

504. Supplement au Dictionnaire de la langue francaise de

M. Liltré. Mvr. 7. Paris 1877. 4to.

11 Sign. Conte Guido Vimercati, Ingegnere Civile, Firenze.

505. Rivista scienlifico-induslriale. Settembre 1877. Firenze.

La Institucion Lihre de Ensenanza, Esparteros 9, Madrid.

506. Boletin. Ano I. Num. 6—12. Madrid 1S77.

Daniel Draper Esq., Director of ihe Meteorological Observatory^

Central Fork, New York.

507. Report for the year 1876. New York 1877.

The Zoological Society of London.

508. Transaclions. Vol. X. P. 1—2. London 1877. 4to.

509. Proceedings. 1877. P. 1—2. London 1877.

The Editors of Tron, 12 Fetter Lane, Fleet Street, London E. C.

510. Iron. N"" 247—249.

Der Naturwissenschaftliche Verein filr Schlesioig- Holstein, Kiel.

511. Schriften. B. II. H. 2. Kiel 1877.

Der Verein filr Kunst und Alterthuni in Ulm und Oberschwaben.

512. Korrespondenzblatt. 1877. Nr. 9. Ulm.

Die Kais. K'on. Sternwarte zu Prag.

513. Beobachtungen im Jahre 1876. Prag 1877. 4to.
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Det Danshe Meteorologiske Institut^ Kjøhenhavn.

514. Bulletin méléoroiogique du Nord. Septembre 1877.

La Société de Physique et d'Htstoire Naturelle de Genhve.

515. -Méraoires. T. XXV. P. l^^ Geneve 1876— 77. 4to.

Il Reale Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Årti, Venezia.

516. Memorie. Vol. XX. P. 1=^. Venezia 1876. 4to.

517. Atti. T. III. Serie 5^. Disp. i—7. Venezia 1876—77.

La Société Géologique de France, Paris.

518. Bulletin. 3« Serie. T. V. N^ 6. Paris 1877.

La Société Botanique de France, Paris.

519. Bulletin. T. XXII. Table alphabélique. T. XXIV.

Comptes-rendus des seances, i. Paris 1877.

The Poyal Geographical Society of London.

520. Journal. Vol. XLVI. London 1876.

521. Proceedings. Vol. XXI. N°« 4—6. London 1877.

The Geological Society of London.

522. Quarterly Journal. Vol. XXXIII. P. 2—3. N°^ 130

-131. London 1877.

The Pioyal Astronomicai Society of London.

523. Monlhly Notices. Vol. XXXVII. N° 9. London 1877.

The Meteorological Comraittee of the Eoyal Society, London.

524. Quarterly Weather Report. 1874. P. IV. London 1877.

4to.

Librairie Gauthier -Villars, 55 Quai des Augustiris, Paris.

525. Bulletin. 1" et 2* Trimestre 1877. Paris.

Die Konigliche Stemwarte hei Kiel.

526. Astronomische Nachrichten. Xr. 2160—2161.
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I Mødet den 9^^ November
fra:

Hr. Professor Frithiof Holmgren i Upsala.

627. De la cécité des couleurs dans ses rapports avec les

cherains de fer et la marine, par F. Holmgren. Stock-

holm 1877.

M. Charles Hermite^ Professeur a VÉcole Polytechnique — Sel-

slcahets udi. Medlem — Paris.

528. Ch. Hermite: Sur la formule d'inlerpolation de Lagrange.

(Journal f. Math. B. 84). Berlin. 4to.

529. Ch. Hermite: Sur la formule de Maclaurin. (Journ. f.

Math. B. 84). Berlin. 4to.

Die Koniglich Preussische AJcademie der Wissenschaften zii Berlin.

530. Monatsbericht. Juni & Juli 1877. Berlin 1877.

Tlie Museum of Comparative Zoology at Harvard College.^ Cam-

bridge, Mass.

581. Memoirs. Vol. V. N° 1. North American Starfishes by

A. Agassiz. Cambridge 1877. 4to.

Det Danske Meteorologiske Institut, Kjøhenhavn.

532. Vejroversigt for September 1877.

The Editors of Iron, 12 Petter Lane, Fleet Street, London E. C.

533. Iron. Nos. 250—251.

La Société Imperiale des Naturalistes de Moscou.

534. Bulletin. Année 1877. N° 2. Moscou 1877.

VÅccademia delle Scienze deWIstituto di Bologna.

635. Memorie. Serie III. T. VII. Fase. 1—4. Bologna 1876. 4lo.

536. Rendiconto. Anno 1876—77. Bologna 1877.

Il Reale Istituto Lombardo di Scienze e Lettere, Milano,

537. Memorie. Classe di Lettere e Scienze Morali e Politiche.

Vol. XIII. Fase. II]. — Classe di Scienze Matematiche

e Naturali. Vol. XIII. Fase. III. Milano 1877. 4to.

538. Rendiconti. Serie II. Vol. IX. Milano 1876.
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La Reale Accademia delle Scienze di Torino.

539. Alli. Vol. XII. Disp. 1— .3. Torino 1876—77.

V Osservatorio della Regia Umversith di Torino.

540. Bolietlitio. Anno 1876. Torino J877. Fol. obl.

L'Académie Imperiale des Sciences de St.-Pétersbourg.

541. Bulletin. T. XXIV. N° 1. St.-Pélersbourg 1877. 4to.

La Direction de la Revice de Philologie, de Littérature et d'Histoire

Anciennes^ Librairie Klincksieck, 11 Rue de Lille, Paris.

542. Revue de Philologie. Nouv. serie. 4® Livr. Octobre 1877.

Paris.

Il Sign. Conte Ouido Vimercati^ Ingegnere Civile^ Firenze,

543. Rivisla scientifico-industriale. Ottobre 1877. Firenze.

Hr. Dr. Hermann Sche^ler^ Oherbaurath in Braunschweig.

544. Die Naturgesetze , von H. Sciieffler. Th. 1—2. Leipzig

1876-77.

Das Meteorologische Observatorium der Kais. Universitdt Dorpat.

545. Zehnjahrige Mittelwerthe nebsl neunjahrigen Stundenmitteln

fur Dorpat. Dorpat 1877. 4to.

Die Konigliche Sternwarte bei Kiel.

546. Astronomische Nachrichten. Nr. 3162, samt Titel og Re-

eister til 90"^« Bind.

I Mødet den 23<^^ November
fra :

La Societh Adriatica di Scienze Naturali in Trieste.

547. Bollettino. Vol. III. N° 2. Trieste 1877.

La Societh Geograjica Italiana^ Roma.

548. Bollettino. Vol. XIV. .Fase. 10. Roma 1877.

La Societh Italiana di Antropologia e di Ktnologia, Firenze.

549. Archivio. Vol. VII. Fase. 2. Firenze 1877.



Bogliste 1877. 44

M. Auguste Bouvet, Ingénieur Civil, Rue Fontaine-au-Roi 17,

Paris.

550. Dissociation de l'eau placée en vase dos, produite par

I'action éleclrochimique d'un courant suffisammenl éner-

gique ; iiquéfaction de l'oxygene el de I'liydrogfene
,

pro-

duction de pressions illimitées, par A. Bouvet. Paris 1877.

4to. (Comptes-rendus de l'Ac. des Se, Paris).

La Société Entomologigue de Belgique, Bruxelles.

551. Compte-rendu. Serie II. N° 43.

Die Historische Gesellschaft zu Bremen.

552. Bremisches Jahrbuch. Band 9. Bremen 1877.

The Editors qf Jron, 12 Fetter Lane, Fleet Street, London E. C.

55.3. Iron. N° 252—2.53.

The Meteorological Office, 116 Victoria Street, London S. W.

554. Report for the period of 17 months ending 31^' May 1877.

London 1877.

U. S. Goast Surveij, C. P. Patterson Superintendent, Washington D. C.

555. Meteorologicai researches for the use of the coast pilot.

Part I. Washington 1877. 4to.

Konql. Carolinska Universitetet i Lund.

556. Års-Skrift for 1875—76. Lund 1875—76. 4to.

557. Universitets-Bibliotekets Accessions-Katalog. 1876. Lund

1877.

The Meteorological Committee's Office, Calcutta.

558. Report of the meteorology of India in 1875. Calcutta

1877. Fol.

659. The Vizagapatam and Backergunge Cyclones of October

1876. Calcutta 1877. Fol.

560. Indian meteorological Memoirs. Vol. I. P. 1. Calcutta

1876. Fol.

561. Report on the Administration in 1875— 76. Fol.

Det Danske Meteorologiske Institut, Kjøhenhavn.

562. Bulletin météorologique du Nord. Oclobre 1877.
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M. Bernard Quaritch, Bookseller, lå Piccadilly^ London.

563. £[i Bogkatalog.

Die Konigliche Sternwarte bet Kiel.

564. Astronomische Naclirichten. >r. 2163— 2166.

I Mødet den 7^^ December
fra

:

M. Émile Littré, de VAcadtmie Frangaise, Selskabets udenlandske

Medlem, Paris.

565. Supplement au Dictionnaire de la langue francaise de

M. Liltré. Livr. 8. Paris 1877. 4to.

La Societa Geografica Italiano, Roma.

566. Bolleltino. Vol. XIV. Fase. II. Roma 1877.

Die Koniglich Freussische Akadernie der Wissenschaften zu Berlin.

567. Abhandlungen. 1876. Berlin 1877. 4lo.

568. Monatsbericht. August 1877. Berlin 1877.

Die Medicinisch Naiurwissenschaftliche Gesellschaft zu Jena.

569. Zeilschrift. B. XI (N. F., IV.). H. 3. Jena 1877.

Die Schlesische Gesellschaft fur Vaterlcindische Cultur, Breslau.

570. 54^'^'' Jahresbericht. Breslau 1877.

Das Ungarische National-Museum zu Budapest.

571. Természetrajzi Fiizetek. Naturhistorische Hefte. H. 2— 4.

Budapest 1877.

The Editors of Iron, 12 Fetfer Lane, FleetStreef, London E. C.

572. Iron. N°' 254—2.55.

Il Real Comitato Geologico d'Ralia, Roma.

573. Bolleltino. 1877. >'° 9 e 10. Roma 1877.

La Societa Entomologica Italinna, Firenze.

574. Bullettino. Anno IX. Trimestre III. Firenze 1877.

Det Danske Meteorologiske Institut, Kjcbenhavn.

57b. Vejroversigt for Oktober 1877.
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La Société Entomologique de Belgique, Bruxelles.

576. Compte-rendu. Serie II. N° 44.

11 Sign, Conte Guido Vimercati, Ingegnere Civile, Firenze,

b'tl. Rivista scienlifico-industriale. Novembre 1877. Firenze.

Die Physikalisch-Medicinische Societdt zu Erlangen.

578. Sitzungsberichte. Heft 9. Erlangen 1877.

La Société Botanique de France^ Paris.

579. Bulletin. T. XXIII. 1876. Session extraord. de Lyon.

Paris.

La Société Linnéenne de Bordeaux.

580. Acles. T. XXXI. 5^ Livr. Avec un alias in-4. Bor-

deaux 1877.

Die Konigliche Sternwarte hei Kiel.

581. Astronoraische Nachrichlen. Nr. 2167— 2168.

I Mødet den 21*^^ December

fra

:

The Linnean Society of London.

582. Transaclions, 2^ Series. Botanv. Vol. 1. P. 4. —
Zoology. Vol. I. Ps 4. London 1876—77. 4lo.

583. Journal. Botany. Vol. XV. N°^ 85—88. Vol. XVI.

Xos 89_92. _ Zoology. Vol. XII. N° 64. Vol. XIII.

N°^ 65— 71. London 1876—77.

584. List of the Society. 1876.

The British Association for the Advancement of Science. London,

585. 46*^ Meeting at Glasgow 1876. London 1877.

The Geological Society of Edinburgh.

586. Transaclions. Vol. III. P. 1. Edinburgh 1877.

Die Physikalische Gesellschaft zu Berlin.

587. Fortschritte der Physik im Jahre 1872. Jahrg. XXVIII.

Ablh. 1— 2. Berlin 1876— 77.
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UAcadémie Imperiale des Sciences de St.-Pétersbourg.

588. Bulletin. T. XXIV. N" 2. St.-Pétersbourg 1877. 4lo.

Der Veretn fiir Kunst und Alterthum in Ulm und Oberschwaben.

589. Korrespondenzblatt. Jahrg. Il, N° 10— 11. Ulm 1S77.

4to.

Hr. Dr. F. Katter, Gymnasiallehrer in Putbus.

590. Entomologische Nachrichten. Jahrg. III. H. 9— 12.

Putbus 1877.

The Editors of Ir on, 12 Fetter Lane, Fleet Street, London E. C.

591. Iron. N° 256.

Die Kaiserliche Akademie der Wissenschaffen in Wien.

592. Sitzungsberichte. Ph i 1 o s .- h is t. Classe. B. LXXX.
H. 3. B. LXXXII. H. S. B. LXXXIli. H. 1—4. —
Math.-naturw. Cl. Abth. I. B. LXXIII. H. i— b.

B. LXXIV. H. 1—2. Ablh. II. B. LXXIII. H. 4—5.
B. LXXIV. H. 1—2. Abth. III. B. LXXIII. H. 1—5
Wien 1875— 76.

593. Archiv fiir usterreich. Geschicbte. B. 54. 2'^ H. Wien 1876.

594. Fontes Rerum Auslriacarura. Abth. II. B. 39. Wien 1876.

U. s. Geological Survey of the Territories , F. V. Hayden,

Geologist-in- Charge, Washington.

b9b. Report. Vol. XI. Coues <fc .Allen : X. American. Rodentia.

Washington 1S77. 4to.

596. Miscellaneous Publications. X° 7. Matthews: The Hidatsa

Indiens. — X° 8- Coues: Furbearing Animals. Wash-

ington 1S77.

597. Xinth annual Report. Progress of exploration for 1875.

Washington 1877.

598. Bulletin. Vol. III. N° 4. Washington 1877.

The American Association for the Advancement of Science, Sa-

lem, Mass.

599. 25*'^ Meeting 1876. Salem 1877.

The Canadian Institute, Toronto.

600. The Canadian Journal. Vol. XV. X° VI. Toronto 1877.
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Professors James D. Dana, B. Silliman and E. S. Dana, New
Haven, Conn.

601. The American Journal. Vol. XIV. N^^ 80—83. New

Haven 1877.

The Academy of Natural Sciences of Philadelphia, Penns.

602. Members and Correspondents. 1877. Philadelphia 1877.

The Board of Public Education of the City of Philadelphia.

603. 85*^ annual Report. Philadelphia 1877. 5 Expl.

The Smithsoman Institution, Washington.

604. Annual Report. Washington 1877.

605. A review of the commercial, financial and mining inlerests

of California. 1876. San Francisco 1877.

606. Le comte Leopold Hugo: La théorie hugodécimale. Paris

1877. 2 Expl.

607. S. W. Mitchell: Relations of pain to weather, (Arner.

Journ. of Med. Se. April) 1877. Philadelphia.

Die Konigliche Sternwarte bei Kiel.

608. Astronomische Nachrichten. Nr. 2169.
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(Fortsættelse af Boglisten for 1S77.)

Oversigt

de lærde Selskaber, videnskabelige Anstalter
og offentlige Bestyrelser, fra hvilke det K. D. Viden-

skabernes Selskab i Aaret 1877 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 Afdeling, ved Chefen, Hr. Oberst

Lorenzen, Kjebenhavn. Nr. 85, 496.

Det Danske Meteorologiske Institut, Kjøbenhavn. Nr. 22, 71, 86,

1^0, 140, 191, 213, 268, 325, 467, 491, 514, 532, 562, 575.

N orge.

Det Kgl. Norske Frederiks Universitet i Kristiania. Nr. 156— 159.

Bureauet for Norges Geografiske Opraaaling, i Kristiania. Nr. 238

—243.

Det Kgl. Norske Videnskabers-Selskab i Throndhjem. Nr. 1— 3-

Bergens Museum. Nr. 324.

S V e r i g

.

Kongiiga Svenska Vetenskaps-Akademien i Stockholm. Nr. 84, 91,

189, 342—345, 481.

Kongliga Garolinska Universitetet i Lund. Nr. 556, 557.

7



Bogliste 1877. 50

Hus land.

L'Académie Imperiale des Sciences de Sl.-Pélersbouig. Nr. 12,

107, 169, 237, 315, 429, 541, 588.

La Commission Imperiale Archéologique de St.-Pélersbourg. Nr. 355.

Le Jardin Imperial de Botanique a St.-Pétersbourg. Nr. 115.

L'Observaloire Physique Central de Russie å St.-Pétersbourg. Nr.

154, 193—195.

Finsta Vetenskaps-Societeten, Helsingfors. Nr. 52.

Musées Public et Roumiantzov å Moscou. Nr. 373, 374.

La Société Imperiale des Naturalistes de Moscou. Nr. 122, 262,

430, 534.

Das Meteorologische Observatorium der Kais. Universitat Dorpat.

Nr. 272, 545.

Storbritannien og Irland.

The Royal Society of London. Nr. 269— 271.

The Meteorological Committee of the Royal Society, 116 Victoria

Street, London S. W. Nr. 256, 299, 300, 524, 554.

The British Association for the Advancement of Science, London.

Nr. 585.

The Royal Observalory, Greenwich. Nr. 302.

The Royal Geographical Society, London. Nr. 4, 520, 521.

The Royal Astronomicai Society of London. Nr. 64, 101, 128,

190, 219, 304, 377, 523.

The Geologicai Society of London. Nr. 8, 9, 522.

The Zoological Society of London. Nr. 284, 285, 297, 298, .508, 509.

The Linnean Society of London. Nr. 582—584.

The Editors of Iron, 12 Fetter Lane, Fleet Street, London E. C.

Nr. 11, 65, 83, 102, 119, 139, 171, 192, 215, 245, 255,

314, 364, 431, 485, 510, 533, 553, 572, .591.

The Trustees of the Radcliffe Observalory, Oxford. Nr. 198.

The Philosophical Society of Cambridge. Nr. 499, 500.

The Lilerary and Philosophical Society of Manchester. Nr. 5—7.

The Lilerary and Philosophical Society of Liverpool. Nr. 82.

The Royal Society of Edinburgh. Nr. 124, 125.
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The Geologicai Society of Edinburgh. Nr. 586.

The Scotlish Meteorologicai Society, Edinburgh. Nr. 10.

The Obscrvatory of Dun Echl, Aberdeen. Nr. 301.

The Royal Irish Academy, Dublin. Nr. 252— 254.

Nederlandene.

Het Koninklijk Nederlandsch Minislerie van Binnenlandsche Zaken,

's Gravenhage. Nr. 277, 278.

De Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam.

Nr. 173— 179, 244.

De Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen te Haarlem.

Nr. 329—331.

De Directie van Teylers Slichting te Haarlem. Nr. 332.

Universitetet i Leiden. Nr. 333.

De Sterrenwacht le Leiden. Nr. 486.

De Nederlandsche Bolanische Vereeniging te Leiden. Nr. 202.

Hel Provinciaal Utrechtsch Genootschap van Kunsten en Weten-

schappen te Utrecht. Nr. 337—340.

Het Koninklijk Nederlandsch Meteorologisch Instituut te Utrecht.

Nr. 335, 336.

Belgien.

L'Observatoire Royal de Bruxelles. Nr. 77, 96, 214, 223, 365,

484.

La Société Entomologique de Belgique å Bruxelles. Nr. 17, 18,

63, 78, 105, 118, 183, 212, 275, 327, 375, 483, 551, 576.

Frankrig.

La Société Géologique de France, Paris. Nr. 74, 137, 188, 208,

236, 283, 349, 497, 518.

La Société Botanique de France, Paris. Nr. 73, 131, 222, 279,

348, 427, 519, 579.

La Société Météorologique de France, Paris. Nr. 428.

La Direction de la Revue de Philologie. de Liltérature et d'Histoire

Anciennes, Paris. Nr. 542.

La Société Centrale de Sauvetage des Naufragés, Paris. Nr. 469.
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La Société I-innéentie de Bordeaux. Nr. 93, 127, 351, 580.

La Société des Sciences Physiques et Naturelles de Bordeaux.

Nr. 13, 350.

L'Académie Nationale des Sciences, Arts et Belles-Lettres de Caen.

Nr. 498.

L'Académie des Sciences, Arts et Belles-Lettres de Dijon. Nr. 145,

399.

L'Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Lyon, Nr. 400.

La Société d'Agriculture, Histoire et Arts Utiles de Lyon. Nr. 402.

La Société Linnéenne de Lyon. Nr. 401.

L'Académie des Sciences et Lettres de Montpellier. Nr. 58.

La Société des Sciences de Nancy. Nr. 166.

Schweiz.

La Société de Physique et d'Histoire Naturelle de Geneve. Nr. 16,

515.

La Société Vaudoise des Sciences Naturelles, Lausanne. Nr. 197,495.

Tyskland.

Die Koniglich Preussische Akademie der Wissenschaften zu Berlin.

Nr. 67, 129, 217, 267, 360, 530, 567, 568.

Die Physikalische Gesellschaft zu Berlin. Nr. 587.

Die Kaiserliche Normal-Eichungs-Kommission, Berlin. Nr. 488.

Der Naturwissenschaftliche Verein zu Bremen. Nr. 211.

Die Historische Gesellschaft zu Bremen Nr. 552.

Die Schlesische Gesellschaft fiir Vaterlandische Cultur, Breslau.

Nr. 570.

Die Naturforschende Gesellschaft in Danzig. Nr. .312.

Die Kais. Leopoldinisch-Carolinisch Deutsche Akademie der Nalur-

forscher in Dresden Nr. 356, 357.

Die Physikalisch-Medicinische Socielat zu Eriangen Nr. 578.

Die Oberhessische Gesellschaft fiir Natur- und Heilkunde zu

Giessen.. Nr. 462.

Die Konigliche Gesellschaft der Wissenschaften zu Gollingen.

Nr. 110, 111.
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Der Nalurwissenscliaflliche V'erein von Neu-Vorpommern und

Rijgen, Greifswald. Nr. G8.

Die Nalurforschende Gesellschaft zu Halle. Nr. 69, 70.

Der Naturwissenschafllichc Vercin fiir Sachsen und Ttiiiringen in

Halle. Nr. IGi.

Der Verein fiir Erdkunde in Halle. Nr. 457.

Die Medicinisch - Naturwissenschaftliche Gesellschaft zu Jena.

Nr. 201, 361, 569.

Die Universilat zu Kiel. Nr. 463, 464.

Die Gesellschaft fiir Schleswig-Holslein-Lauenburgische Geschichte,

Kiel. Nr. 489, 490.

Der Naturwissenschaftliche A'erein fiir Schleswig-Holslein , Kiel.

Nr. 511.

Det Astronomiske Observatorium i Kiel. Nr. 29, 72, 90, 103, 121,

172, 196, 216, 246, 291, 316, 403, 468, 502, 526, 546,

564, 581, 608.

Die Astronomische Gesellschaft in Leipzig. Nr. 19, 286, 461.

Die Kon. Bayerische Akademie der Wissenschaften zu Miinchen.

Nr. 218, 280—282, 307—310, 358, 359, 460.

Der Verein fiir Kunst und Allerthum in Ulm und Oberschwaben.

Nr. 20, 116, 1.33, 224, 313, 458. 512, 589.

Die Physikalisch-Medicinische Gesellschaft in Wiirzburg. Nr. 311,

376.

Østerrig og Ungarn.

Die Kais. Akademie der Wissenschaften in Wien. Nr. 23— 27,

592—594.

Die Kais. -Kon. Geologische Reichsanstalt in Wien. Nr. 112— 113,

264—266, 451-453.

Die Kais.-Kon. Geographische Gesellschaft in Wien. Nr. 450.

Die Kais.-Kon. Zoologisch-Botanische Gesellschaft in Wien.

Nr. 199.

Die Kais. -Kon. Central- Anstalt fiir Meteorologie und Erdmagne-

tismus in Wien. Nr, 53.

Das Kais.-Kon. Mineralogische Museum i Wien. Nr. 100.

Die Anlhropologische Gesellschaft in Wien, Nr. 114, 263, 454.
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Die Konigliche Btihmische Gesellschaft der Wissenschaften in Prag.

Nr. 205—207.

Die Kais.-Kon. Sternwarte zu Prag. Nr. 513.

Der Verein Bohmischer Chtmiker, Prag. Nr. 142, 143, 289, 455.

Der Naturwissenschaftliche Verein fiir Steiermark, Graz. Nr. 287.

La Sociela Adriatica di Scienze Nalurali in Trieste. Nr. 138, 363,

547.

L'l. R. Societa Agraria di Gorizia. Nr. 66, 98, 126, 184.

Das Ungarische National-JVluseum zu Budapest. Nr. 106, 571.

U o u m æ n i e n

.

Societalea Academica Romana, Bucuresci. Nr. 292, 293.

Italien.

L'Accademia della Scienze deirjsliluto di Bologna. Nr. 535, 536.

La Reale Accadeinia della Crusca, Firenze. Nr. 62, 341.

La Real Biblioteca Nationale, Firenze. Nr. 421.

La Sociela Entomologica llaliana, Firenze. Nr. 59, 209, 210,

424, 574.

La Societa Italiana di Antropologia e di Etnologia, Firenze.

Nr. 155, .353, 549.

La Direzione della Rivista scientifico-industriale , Firenze. Nr. 60,

95, 136, 185, 221, 276, 354, 425, 505, 543, 577.

II Reale Isliluto Lombardo di Scienze, Lettere ed Årti, Milano.

Nr. 537, 538.

La Societa Toscana di Scienze Naturali, Pisa. Nr. 75.

La Societa Malacologica Italiana, Pisa. Nr. 130, 182.

La Reale Accademia dei Lincei, Roma. Nr. 132, 204, 226, 247,

295, 352.

Il Real Comilalo Geologico d'italia, Roma. Nr. 76, 168, 249—
251, 422, 573.

La Societa Geografica Italiana, Roma. x\r. 14, 134, 220, 248,

328, 378, 470, 548, 566.

La Reale Accademia delle Scienze di Torino. Nr. 456, 539.

II Regio Osservatorio dell'Universita di Torino. Nr. 540.
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La Direzione iJel Cosmos, Torino. Nr. 15, 94, 170, 203, 294,

423, 492.

II Reale IslitiUo V'enelo di Scienze. Lettere ed Årti, Venezia.

Nr. 51, 200, 296, 516, 517.

Spani en.

El Observatorio de Marina de la Ciudad de Sun Fernando, Cådiz.

Nr. 367.

La Institucion Libre de Ensenanza, Madrid. ». 366, 506.

Portugal.

A Commissao Central Permanente de Geographia, Lisboa. Nr. 144.

Amerika.

The Geological Survey of tlie State of New York, Albany. Nr. 391.

The Peabody Institute of the City of Baltimore. Nr. 372.

The Boston Society of Natural History, Boston, Mass. Nr. 438,

439.

The American Academy of Arts and Sciences, Boston, Mass.

Nr. 38, 440.

The Buffalo Society of Natural Science , BufTalo , New York.

Nr. 34, 384.

The Museum of Comparative Zoology, at Harvard College, Cam-

bridge, Massachusetts. Nr. 50, 227, 531.

The Astronomicai Observatory of Harvard College, Cambridge,

Mass. Nr. 389.

The Cincinnati Observatory, Ohio. Nr. 36.

The Davenport .\cademy of Natural Sciences, Davenport, Iowa.

Nr. 233.

The Bord of Public Charities of Pennsylvania, Harrisburg. Nr. 32.

The American Journal of Sciences and Arts, New Haven, Conn.

Nr. 31, 234, 385, 442, 601.

The Lyceum of Natural History of New York. Nr. 39, 40.

The American Geographical Society, New York. Nr. 135, 163,

380, 381.



Bosliste 1877. 56

The Illinois Museum of Natural History, Normal, Hl. Nr. 88.

The American Philosophical Society, for promoting useful know-

ledge, Philadelphia, Pennsylvania. Nr. 33, 228, 441.

The Academy of Natural Sciences of Philadelphia, Penns. Nr. 41,

386, 387, 602.

The Zoological Society of Philadelphia, Penns. Nr. 87, 274.

The Board of Public Education of Philadelphia. Nr. 603.

The Academy of Sciences of St. Louis, Missouri. Nr. 37.

The Minnesota Historical Society, St. Paul, Minn. Nr. 448.

The Essex Institute, Salem, Mass. Nr. 35, 388.

The American Association for the Advancement of Science, Salem,

aiass. Nr. 30, 599.

The Smithsonian Institution, Washington, Nr. 46, 47, 392, 432

—437, 604—607.

U. S. Naval Observatory, Washington. Nr. 180, 181, 235.

U. S. War Department, Surgeon General's Office, Washington.

Nr. 390.

U. S. Geologicai Survey of the Territories , Washington. Nr. 42

—44, 229, 230, 368-371, 443—447, 595—598.

U. S. Department of Agriculture, Washington. Nr. 231, 232.

U. S. Coast Survey, Washington. Nr. 45, 555.

The Canadian Institute, Toronto. Nr. 383, 600.

A Commissao Superior da Exposicao Nacional, Rio de Janeiro.

Nr. 48, 49.

El Museo Piiblico de Buenos Aires. Nr. 161, 162.

La Academia Nacional de Ciencias Exactas existente en la Uni-

versidad de Cordoba, Buenos Aires. Nr. 160.

Asien.

The Geological Survey of India, Calcutta. Nr. 257—259.

The Meteorological Committee's Office, Calcutta. Nr. 558— 561.
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Het Bataviaasch Genoolschap van Kunsleii en Wetenschappen,

Batavia. Nr. 316—320.

Afrika.

F.a Société Khédiviale de Géographie, le Caire. Nr. 97, 305, 306.

The Royal Observatory of Ihe Cape of Good Hope, Cape Town.

Nr. 303.

Aristarchi-Bey, D., Athenes. Nr. 79.

Baudouin, A., Paris. Nr. 261.

Bouvet, A., Ingénieur civil, Paris. Nr. -550.

Bruun, C. G., Ingenier, Kjøbenhavn. Nr. 449.

Capellini, G., Prof., Bologna. Nr. 321, 322.

Chevreul, Eug., de l'Institut, Selsk. udi. Medlem. Nr. 54—56.

Conklin, W. A. , Director of Ihe Central Park Menagerie, New

York. Nr. 393.

Cora, Guido, Direttore del Cosraos, 17 Via Provvidenza, Firenze.

Nr. 15, 94, 170, 208, 294, 423, 492.

Dana, James D. & E. S., Professors, New Haven, Conn. Nr. 31,

234, 385, 442, 601.

Del es se, Prof. å l'ÉcoIe des Mines et å TÉcole Normale, Paris.

Nr, 379.

D e 1 i s 1 e , Léop., de l'Institut, Selsk. udenl. Medlem, Paris. Nr. 117.

Draper, Daniel, Director of the Meteorological Observatory of

New York. Nr. 21, 507.

Drechsler, Dr. A., Director des K. math.-phys. Salons, Dresden.

Nr. 146-153.

Ericsson, John, Engineer, New York. Nr. 92, 503.

Ernst, Adolfo, Catedralico en Caråcas. Nr. 397.

Gauthier- Villars , Libraire, Quai des Augustins 55, Paris.

Nr. 290, 525.

Gillmann, Henry, Esq., Detroit, Michigan. Nr. 333. •
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Hannover, Dr. Ad., Prof., Selskabels Medlem, Kjebenhavn.

Nr. 57.

Hébert, E., Prof. å la Faculté des Sciences de Paris. Nr. 260.

Hermite, Charles, Prof. å TÉcole Polytechnique , Selsk. udenl.

Medlem, Paris. Nr. 104, 528, 529.

Hinrichs, Dr. Guslavus, Prof., Iowa-City, Iowa. Nr. 273.

Holmgren, Frithiof, Professor i Upsala. Nr. 527.

Katter, Dr. F., Gymnasiallehrer in Putbus. Nr. 165, 288, 362,

459, 590.

Lefevre, A,, Libraire, Quai des Augustins 47, Paris. Nr. 501.

Littré, Émile, de l'Acad. franc., Selsk. udi. Medlem. Nr. J87,

326, 347, 426, 504, 565.

Mehren, Dr. F. van, Prof., Selsk. Medlem, Kjebenhavn. Nr. 123.

Miihry, Dr. Adolf, Gottingen. Nr. 494.

Muller, Baron Ferd. von, Victoria. Nr. 394.

Orsoni, Francesco, Noto, Sicilia. Nr. 108, 109, 480.

Oudemanns, Dr. J. A. C, Haupt-Ingenieur und Chef des Geo-

graphischen Dienstes, Batavia. Nr. 334.

Pacini, Filippo, Professore, Firenze, Nr. 471—479.

Packard jun., A. S., Secretary to the U. S. Entomological Com-

mission, Salem, Mass. Nr. 382, 493.

Plateau, Felix, Prof. å l'Université de Gand. Nr. 99, 167, 465,

466.

Puscariu, Johann von, Ingenieur, Budapest. Nr. 487.

Quaritch, Bernard, Bookseller, 15 Piccadilly, London W. Nr. 28,

89, 141, 563.

Salmon, George, Prof., Selsk. udi. Medlem, Dublin. Nr. 81.

Scheel, L. V., Fuldmægtig i Finansministeriet, Kjebenhavn. Nr. 186.

Scheffler, Dr. Hermann, Oberbauralh in Braunschweig. Nr. 544.

Schubert, Dr. H., Oberlehrer an der Gelehrtenschule in Ham-
burg. Nr. 395, 396.

Schulze, Julius, Rittmeister, Wiirzburg. Nr. 398.

Sil lim an, B., Prof., New Haven, Conn. Nr. 31, 234, 385, 442,

601.

Smith, Dr. B. Angus, Edinburgh. Nr. 80.
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Sourindro Mohun Tagorc, Mus. Doc, Presidenl Bengal

iMusic School, Calcutta. Nr. 404—420.

Tassy, Garcin de, de l'Inslitut, Selsk. udi. Medlem, Paris. Nr. 61,

225.

Trafford, F. W. C, Esq., 9 Rue de Bourg, Lausanne. Nr. 482.

Vimercati, Grev Guido, Ingegnere Civile, Firenze. Nr. 60, 9-5,

136, 185, 221, 276, 354, 425, 505, 543, 577.

Young, James, Esq., Edinburgh. Nr. 80.
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Redaktionen har fundet del hensigtsmæssigt at foretage en be-

stemt Sondring imellem Beretningerne om Forhandlingerne i Selskabets

Møder og de i disse Hæfter meddelte Ddtog og Afhandlinger eller

mindre Afhandlinger, og at give hver Afdeling sin egen Paginering.

For at forebygge Forvirring ere Sidetallene i den første Afdeling ud-

mærkede ved et Blad-Ornament. Ved Henvisninger vil et Parenthes-

legn blive brugt i Stedet for Ornamentet , saaledes at f. E. (3)

betyder ^ 3 >f.





1875. — M. 1.

Det Kgl. Danske Videnskabernes Selskabs Medlemmer

ved Begyndelsen af Aaret 1875

1. Mødet d. 15. Januar. Oversigt

2. Mødet d. 29. Januar, Oversigt

3. Mødet d. 12. Februar. Oversigt

Prisopgaver for 1875

4. Mødet d. 26. Februar. Oversigt

Martsmødernes Afsigelse

S. (5) -(11).

S. (12H13).

S. (13H31).

S. (32)-(37).

S. (32)-(36).

S. (37)-(39).

S. (39).(40).

Et nyt Telegrafsystem opfundet af Paul la Cour, Underbe-

styrer ved det meteorologiske Institut. Forelagt af

Prof. C. Holten for det Kongl. danske Videnskabernes

Selskab S. 1-6.

Bilag; Bogliste (Januar—April).

Resumé du Bulletin de PAcadémie Royale Danoise:

Questions mises au concours pour l'année 1875 . . p. 3-6.

Rapport sur un nouveau systéme de télégraphie

électrique invente par M. Paul la Cour, présenté

k l'Académie par M. C. Bolten p. 7-11.

53=« Færdigt fra Trykkeriet d. 20. Oktober 1875.



.X' L'Académie Royale de Copenhague.
Bulletin pour 1875. N" 2 & 3 (fm).

(Avril — Décembre.)

1

-
-.-, 1



Redaktionen har fundet det hensigtsmæssigt at foretage en be-

stemt Sondring imellem Beretningerne om Forhandlingerne i Selsiiabets

Møder og de i disse Hæfter meddelte Udtog af Afhandlinger eller

mindre Afhandlinger, og at give hver Afdeling sin egen Paginering.

For at forebygge Forvirring ere Sidetallene i den første Afdeling ud-

mærkede ved et Blad-Ornament. Ved Henvisninger vil et Parenthes-

legn blive brugt i Stedet for Ornamentet , saaledes at f. E. (3)

betyder ^*3>f-.





1875. — Æ2& 3.

5. Mødet d. 2. April. Oversigt S. (41)-(42).

6. Modet d. 16. April. Oversigt S. (42)-(43).

7. Modet d. 30. April. Oversigt S. (43)-(47).

RegDskabsoversigt for 1874 S. (44)-(46).

8. Mødet d. 8. Oktober. Oversigt S. (48)-(58).

9. Modet d. 22. Oktober. Oversigt S. (59)-(60).

10. Mødet d. 5. Novbr. Oversigt S. (61)-f66).

11 Mødet d. 19. Novbr. Oversigt S. (66)-(68).

12. Mødet d. 3. Decbr. Oversigt S. (68)-(72).

13. Modet d. 17. Debr. Oversigt S. (72)-(76).

Budget for 187« S. (73)-(75).

Tilbageblik paa Sel.skabets Virksomhed S. (77;-(78).

C. Barfoed: Om Kalkens Forhold mod tor Kulsyre S. 7-17.

L. Oppennann: Om Interpolation som Middel til at lette Be-

regningen af irrationale Tal S. 18-22.

J. L. Cssing: Et Bidrag til Forstaaelsen af Ordet Vestibnlum S. 23-34.

P. la Cour: Ånden Meddelelse til det K. D. Videnskabernes

Selskab om Telegrafi med taktsatte Strømme. Forelagt

af C. Holten S. 35-64.

Sag- og Navueforteguelse .S. 65-70.

Titel og Indholdsfortegnelse S. {l)-(4).

Bilag: Bogliste (Juni—December;

Resumé du Bulletin de rAcadémie Rojale Danoise;

Snr le sens du mot Vestibulum par M. 1. Ussing p. 12-13.

Kapport de .MM. Colding, Hellen et Jobnslrup

Sur le memoire de M. Wex: tUeber die Was-
serabnahme etc. « p. 14-20.

£3=" Færdigt fra Trykkeriet d. 7. August 1876.





Redaktionen har fundet det hensigtsmæssigt at foretage en be-

stemt Sondring imellem Beretningerne om Forhandlingerne i Selskabets

Møder og de i disse Hæfter meddelte Udtog og Afhandlinger eller

mindre Afhandlinger, og at give hver Afdeling sin egen Paginering.

For at forebygge Forvirring ere Sidetallene i den første Afdeling ud-

mærkede ved et Blad- Ornament. Ved Henvisninger vil et Parenthes-

legn blive brugt i Stedet for Ornamentet ,
saaledes at f. E. (3)

betyder -4^3^.
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L'Académie Royale de GopiaiaQue.

Bullclin pour 1876. N'' 2.

(Avril - Octobre.)

.o-,« April 7. 28. J\S, 2.
1876. 3ept.29. Oktbr.13.27.

J'ni.x,.

Oversigt

over det

Kongelige Danske

Videnskabernes Selskabs

Forhandlinger

og

dets Medlemmers Arbejder

i Aaret 1876.

Med Bilag

samt med en

Resumé dn Bulletin de l'Académie Royale Danoise des Sciences

et des Lettres.

Sjebenhafn.

Bianco Lunos Bogtrykkeri.



Redaktionen har fundet det hensigtsmæssigt al foretage en be-

stemt Adskillelse imellem Beretningerne om Forhandlingerne i Selskabets

Møder og de i disse Hæfter meddelte Udlog af Afhandlinger eller

mindre Afhandlinger, og at give hver Afdeling sin egen Paginering.

For al forebygge Forvirring ere Sidetallene i den første Afdeling ud-

mærkede ved et Blad-Ornament. Ved Henvisninger vil et Parenthes-

tegn blive brugt i Stedet for Ornamentet , saaledes at f. E. (3)

belyder ^ 3 ^.





1876. — M 2.

7. Mødet d. 7. April. Oversigt S, (26)-(27).

8. Mødet d. 28. April. Oversigt S. (28)-(29).

Overordentligt Møde d. 29. Septbr. i Anledning af

Carlsbergfondet S. ^30)-(45).

9. Mødet d. 13. Oktober. Oversigt S. (46)-(50).

Overordentligt Møde d. 27. Oktober i Anledning af

Carlsberg fondet S. (51).

10. Mødet d. 27. Oktober. Oversigt S. (52)1

Bilag: Bogliste (April—Oktober).

Omtrykt Blad til Ovs. 1876 Nr. 1 S. 15-16.

Resumé du Bulletin de TAcadéuiie Royale Danoise:

Questions mises au concours pour l'année 1876 . p. 1-7.

fS=* Færdigt fra Trykkeriet d. 7. December 1876.



L'Académie Royale de Copenhague.
Bulletin pour 1876. N" 3.

(Novembre — Decembre.)

876 Novemb. 10. 24. JV5. 3."' "• Decemb. 8. 22.

Oversigt

over det

Kongelige Danske

Videnskabernes Selskabs

Forhandlinger

og

dets Medlemmers Arbejder

i Aaret 1876.

Med B i I a p

samt med en

Bésnmé du Balletin de l'Academie Royale Danoise des Sciences
et des Lettres.

RjøbenhaTH.

ISianco Luno; Botirykkeri.



Redaktionen har fundet del hensigtsmæssigt at foretage en be-

stemt Adskillelse imellem Beretningerne om ForhandUngerne i Selskabels

Møder og de i disse Hæfter meddelte mindre Afhandlinger eller

Udtog af Afhandlinger, og at give hver Afdeling sin egen Paginering.

For at forebygge Forvirring ere Sidetallene i den første Afdeling ud-

mærkede ved et Blad-Ornament. Ved Henvisninger vil et Parenthes-

legn blive brugt i Stedet for Ornamentet , saaledes at f. Ex. (3)

betyder ^ 3 ^f

.





1876. — eM 3.

7. Mødet d. 10. November. Oversigt S. (53)-(54).

8. Mødet d. 24. November. Oversigt S. (54)-(55).

9. Mødet d. 8. December. Oversigt S. (55)-(56).

10. Mødet d. 22. December. Oversigt S. (57)-(60).

Budget for 1877 S. (57)-(59).

Tilbageblik paa Aaret 1876 . . . . • S. (61)-(64).

Al HaonoTer. Funiculus scleroticæ, en Levning af den foetale

Spalte i Menneskets Øje S. 41-50.

F, Buchwaldt. Ny Methode for Differentiation med hvilke-

somlielst Indices S. 51-157.

J. N. IQadTig. Bemærkninger over T. Livius's Historieskrivning

med Henblik paa den antike Historieskrivning i det

Hele S. 158-173.

Japetus Steenstrup. Fortsatte Bidrag til en rigtig Opfattelse

af Øjestillingen hos Flyndrene (med fire Tavler I-IV) S. 174-247.

Trykfeilsliste S. 248.

Sag- og Navnefortegnelse . S. 249-255.

Bilag: Bogliste (October—December).



L'Académie Royale de Copenhague.
Uulk'liii |.t»iir 1877. ^" 1.

(Jauvier— Avril.)

,<,^- Januar 12. 36. m'* i

lo77. Februar 9. 23. JlO. 1.
Marts 9. 33.

Oversigt

over det

Kongelige Danske

Videnskabernes Selskabs

Forhandlinger

og

dets Medlemmers Arbejder

i Aaret 1877.

Med Bilag

samt med eii

Resumé da Bulletin de l'Aoadéniie Royale Danoise des Sciences
et des Lettres.

RJabeDhavn.

Iliaaco Lunot Bogtrykkeri.



Redaktionen har fundet det hensigtsmæssigt at forelage en be-

stemt Ad.skillelse imellem Berelningerne om Forhandlingerne i Selskabets

Møder og de i disse [la-fter nieddt-lle Udlog af Afhandlinger eller

mindre Afhandlinger, og at give hver Afdeling sin egen Paginering.

For at forebjgge Forvirring ere Sidetallene i den første Afdeling ud-

mærkede ved et Blad-Ornament. Ved Henvisninger vil et Parenlhes-

legn blive brugt i Stedet for Ornamentet , saaledes at f. E, (3)

betyder -4^ 3 ^.





1877. Mh
Det Kgl. Danske Videnskabernes Selskabs Medlemmer

ved Begyndelsen af Aaret 1877 S. (5) -(12),

1. Mødet d. 12. Januar. Oversigt S (13)-(14).

2. Mødet d. 26. Januar. Oversigt S. (I4)-(14).

3. Mødet d. 9. Februar. Oversigt S. (14) (24).

Prisopgaver for 1877 S. (15)-(23).

4. Mødet d, 2.S. Februar. Oversigt S. i25).

5. Mødet d. 9. Marts. Oversigt S. (25)-(26).

6. Mødet d. 23. Marts. Oversigt S. (27) (30).

Regnskabs-Oversigt for 1876 S. (28;-(29).

A. F. IRrbren: Beskrivelse af en mongolsk Medaille, præget

af Abu Said Behadur Khan af Ilklianernes Dy-

nasti i Persien [1816— 13.S6 e Ch]. Med en Tavle . S. 1-9.

A> Steen: Om Loven for Ændringer i de principale Axers

Stilling S. 10-19.

H. Rinkt Bemærkninger om de grønlandske Jøklers

Bevægelser og Produktion af svømmende Isfjelde . . S. 20-28.

C. Holten: Om en af Kapitain C. G. Magius opfunden

Vindmaaler S. 29-32.

Bilag: Bogliste (Jannar—Februar).

RésDiné da Bulletin de PAcadéiuie Royale Danoise:

/
Questions mises an eonconrs ponr Tannée 1877. . p. 1-12.

Medaille mongole d'Abou Said Behadur Khun
de la dynasti.- Iluhanienne [I3l6 36 Ch.] décrite

par M. A. F. Illehren p. 13-15.

fS= Færdigt fra Trykkeriet d. 4. Maj 1877.



L'Académie Royale de Copenhague.
lUilli-lin pour 1877. N" 2.

(Avrll — Septenibre.)

1877. lSaV-2f ^0. 2.

Oversigt

over det

Kongelige Danske

Videnskabernes Selskabs

Forhandlinger

og

dets Medlemmers Arbejder

i Aaret 1877.

Med 3 Tavler og med Bilag

samt med en

Resumé du Bulletin de rAcadémie Royale Danoise des Sciences
et des Lettres.

KjebenhaTH.

Itianco Lunos Bogtrykkeri.



Redaktionen har fundet del hensigtsmæssigt al foretage en be-

stemt Adskillelse imellem Beretningerne om Forhandhngerne i Selskabets

Møder og de i disse Hæfter meddelte mindre Afhandhnger eller

Udtog af Afhandlinger, og at give hver Afdeling sin egen Paginering.

For at forebygge Forvirring ere Sidetallene i den første Afdeling ud-

mærkede ved et Blad-Ornament. Ved Henvisninger vil et Parenlhes-

legn blive brugt i Stedet for Ornamentet , saaledes at f. E. (3)

belyder ^3^.





1877. — M. 2.

7. Mødet d. 6. April. Oversigt S. (31)-(32).

8. Mødet d. 20, April. Oversigt S. (32)-(33).

9. Mødet d. 4. Maj. Oversigt . . ; S. (33)-(34).

10. Mødet d. 25. Maj. Oversigt .S. (34)-(38).

A. F. IQebreii: Islams Reform ved Abu-I-Hasar el-Ashardi . . S. 33-71.

Joh. Lange: Bemærkninger ved det 49de Hæfte af Flora

Danica S. 72-87.

Eugeii Waruiing: Undersøgelser og Betragtninger over Cy-

cadeerne. Med 3 Tavler S. 88-144.

Bilag: Bogliste (Marts—September).

Resumé du Bulietiu de l'Acadéuiie Royale Oanoise:

Recherches et remarques sur les Cycadées, par

M. E. WarmlDg p. lG-31.

Remarques sur la 49e livraison de la Flora

Danica ,
par M. Joh. Lange p. 32-38.

C?= Færdigt fra Trykkeriet d. 12. Oktober 1877.



L'Académie Royale de Copenhague.
I'.iillrlin poiir 1877. N° 3.

(Octobre— Decembre.)

1877. Novemb. 9. 23. JtO- o.
Deoemb. 7. 21.

Oversigt

over det

Kongelige Danske

Videnskabernes Selskabs

Forhandlinger

og

dets Medlemmers Arbejder

i Aaret 1877.

Med én Tavle og med Bilag

samt med en

Résnmé da Bulletin de l'Académie Royale Danoise des Sciences
et des Lettres.

KJebenhaTn.

Illanco Lunos Bogtrykkeri.



Redaktionen har fundet det hensigtsmæssigt al foretage en be-

stemt Adskillelse imellem Beretningerne om Forhandlingerne i Selskabets

Moder og de i disse Hæfter meddelte mindre Afhandlinger eller

Udlog af Afhandlinger, og at give hver Afdeling sin egen Paginering.

For at forebygge Forvirring ere Sidetallene i den første Afdeling ud-

mærkede ved et Blad-Ornament, Ved Henvisninger vil et Parenthes-

Icgn blive brugt i Stedet for Ornamentet , saaledes at f. Ex. (3)

betyder ^ 3 >^.





1877. — M 3.

11. Mødet d. 12. October. Oversigt S (39)-(41).

12. Mødet d 26. October. Oversigt S. (41).(42).

13. Mødet d. 9. November. Oversigt . S. (42)-(43).

Overordenligt Møde d. 23. November (Carlsbergfondet). . S. (43)-(47).

14. Mødet d. 23. November. Oversigt S. (48)-(49),

15. Mødet d 7. December.' Oversigt , S. (49)-(50).

16. Mødet d. 21. December. Oversigt S. (50)-(51).

Budget for 1878 S. (51)-(55).

Tilbageblik paa Åaret 1877 S. (55)-(57).

A.F. Mehren: Et Par Oplysninger om den S. 1—9 beskrevne

mongolske Medaille • S. 145-147.

F. Schiern: Bemærkninger om Oprindelsen til nogle osman-

niske Traditioner S. 148-174.

Chr. Fr Lutken: To sjældnere pelagiske Berycider, Med en

Tavle (V) S. 175-187,

Sag- og Navnefortegnelse S. 188-194.

Titel og Indholdsfortegnelse.

Bilag: Bogliste (September-December).

Resumé du Bullrtin de PAcadéiuie Royale Danoise:

Sur l'origine de quelques traditions ottomanes par

M. F. Schiern p. 39-53.

t3= Færdigt fra Trykkeriet d. 15. Juli 1878.











New York Bolanical Garden Llbrar

3 5185 00299 8415




