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Iti* -'tø

Ved Henvisninger til den første Afdeling, i hvilken Sidetallene

ere udmærkede ved et Blad-Ornament, bruges i Stedet for Ornamentet

et Parenthestegn, saaledes at f. Ex. (3) betyder -^ 3 ^-.

Aargangens enkelte Numere udkom:

Nr. 1 : den 14de April 1888.

Nr. 2 : den 12te August 1888.

Nr. 3: den 16de Februar 1889.
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Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskabs Medlemmer

ved Begyndelsen af Aaret 1888.

Præsident:

Sekretær: H.G. Zeuthen .

Redaktør: Vilh. TJiotnsen.

Kasserer: Ch r. Fr. Luthen

.

A. Indenlandske Medlemmer.

Den historisk- filosofi ske Klasse.

Wegener, C. F., Dr. phil., Gehejme-Konferensraad, fh. Gehejme-

arkivar, Egl. Historiograf og Ordenshistoriograf; Stk. af

Dbg., Dbmd. (

15
/i2 43.)

Engelstoft, C. T., Dr. tlieol., Biskop over Fyens Stift; Stk. af

Dbg., Dbmd.
{

3
/v> 47.)

Ussing, J. L., Dr. phil., LL. D., Professor i klassisk Filologi ved

Kjøbenhavns Universitet; Kind. af Dbg. 2
, Dbmd. (

5
/i2 51.)

Gislason, K., Dr. phil., fh. Professor i de nordiske Sprog ved

Kjøbenhavns Universitet; R. af Dbg., Dbmd. (
2
/ia 53.)

M'uller, C. L., Lic. theol., Dr. phil, Etatsraad, Direktør for den

Kgl. Mønt-Samling, Antik-Sandingen og Inspektør ved

Thorvaldsens Museum; R. af Dbg., Dbmd. (

5
/i2 56.)

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

Filologi ved Kjøbenhavns Universitet; R. af Dbg.
(

bU 67.)

Holm, P. E., Dr. phil., Professor i Historie ved Kjøbenhavns

Universitet; R. af Dbg., Dbmd. (

5
/ 4 67.)



Medlemmer. -fs 6 ^- Hist.-fil. Kl.

Lund, G. Fr.V., Dr. phil. , Professor, fh. Rektor ved Aarhus

Kathedralskole ; R. af Dbg. (

l7
/ 4 (58.)

Rørdam, H. F., Dr. phil., Sognepræst i Lyngby; R. af Dbg.

(

8
/l2 71.)

Fausboil, M. V., Dr. phil., Professor i indisk-orientalsk Filologi

ved Kjøbenhavns Universitet.
[

7U 76.)

Thorkelsson , Jon, Dr. phil., Rektor for Reykjavik lærde Skole;

R. af Dbg. {'U 76.)

Thomsen, Vilh. L. P., Dr. phil., Professor i sammenlignende

Sprogvidenskab ved Kjøbenhavns Universitet; R. af Dbg.

— Selskabets Redaktør. (

8
/i2 76.)

Wimmer, L. F. A., Dr. phil., Professor i de nordiske Sprog ved

Kjøbenhavns Universitet; R. af Dbg. (

8
/i2 76.)

Lange, Jul., Dr. phil., Docent i Kunsthistorie ved Kjøbenhavns

l niversitet og det Kgl. Kunstakademi; R. af Dbg.
(

2%i77.)

Goos, A. H. F. Carl., Dr.jur., Professor i Lovkyndighed ved Kjø-

benhavns Universitet, extraordinær Assessor i Højeste-

ret; Overinspekteur ved Fængselsvæsenet; Kmd. af Dbg. 2
,

Dbmd. (

28
/ 4 82.)

Steenstrup, Joh. C. H. R., Dr. juris, Professor i Historie ved

Kjøbenhavns Universitet. (

8
/i2 82.)

Gertz, M. C, Dr. phil., Professor i klassisk Filologi ved Kjø-

benhavns Universitet. (

13
/4 83.)

Nellemann, J. M.V., Dr.jur., Justitsminister og Minister for Is-

land, extraord. Assessor i Højesteret; Stk. af Dbg., Dbmd.

(

7
/i2 83.)

Jørgensen, A.D., Gehejmearkivar; R. af Dbg. (

7
/i7 83.)

Heiberg, J. L., Dr. phil., Bestyrer af Borgerdydskolen i Kjøben-

havn. (

7
/i2 83.)

Finsen, V. L., Dr.jur., Assessor i Højesteret; Kmd. af Dbg. 2
,

Dbmd. (

18
/ 4 84.)

Høffding, H, Dr. phil., Professor i Filosofi ved Kjøbenhavns

Universitet. (
12

/i2 84.)

Kroman, K. F.V., Dr. phil., Professor i Filosofi ved Kjøben-

havns Universitet.
(

12
/i2 84.)



Naturv.-math. Kl. --.-\. 7 ,""r Medlemmer.

Den natiirvidenskabelig-mathematiske Klasse.

Steenstrup, J. Jap. Sm., Dr. phil. & med., Etatsraad, i'h. Professor

i Zoologi ved Kjøbenhavns Universitet; Stk. af Dbg.,

Dbind. (

4/u 42.)

Hannover, A., Dr. med., Professor, fh. Læge i Kjøbenhavn;

R. af Dbg. (V* 53.)

Andræ, C. C. G., Dr. phil., Gehejme-Konferensraad, fh. Direktør

for Gradmaalingen ; Stk. af Dbg., Dbmd. (

15
/4 53.)

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

havn, Lærer ved den polytekniske Læreanstalt; R. af

Dbg., Dbmd. (

n
/4 56.)

Thomsen, H. P. J. Jul., Dr. med. & phil., Direktør for den poly-

tekniske Læreanstalt, Professor i Kemi ved Kjøbenhavns

Universitet ; Kmd. af Dbg. 2
, Dbmd. (

7
/i2 60.)

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

landske Handel; R. af Dbg., Dbmd. (

16
/i 2 64.)

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

havns Universitet; Kmd. af Dbg. 2
, Dbmd. (

16
/i2 64.)

Barfoed, C.T., Dr. med. & phil., Professor, fh. Lektor i Kemi

ved den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole; R. af Dbg.,

Dbmd. (

22
/12 65.)

Lange, Joh. M. C, Dr. phil., Professor, Lærer i Botanik ved

den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole; R. af Dbg.,

Dbmd. (

22
/i2 65.)

Lorenz, L., Dr. phil., Etatsraad, fh. Lærer ved Officerskolen;

R. af Dbg., Dbmd.
(

l4
/i2 66.)

Lutken, Chr. Fr., Dr. phil., Professor i Zoologi ved Kjøben-

havns Universitet; R. af Dbg. (

22
/ 4 70.)

Zeuthen, H. G., Dr. phil., Professor i Mathematik ved Kjøben-

havns Universitet; R. af Dbg. — Selskabets Sekretær.

(

6
/i2 72.)

Jørgensen, S. AL, Dr. phil., Professor i Kemi ved Kjøbenhavns

Universitet; R. af Dbg. (

18
/i 2 74.)

Christiansen, C, Professor i Fysik ved Kjøbenhavns Univer-

sitet. (

17
/i2 75.)

Krabbe, H., Dr. med., Lærer i Anatomi og Fysiologi ved den

Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole; R. af Dbg. {"'U 76.)
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Topsøe, Haldor, F. A., Dr. phil., Lærer ved Officerskolen, Ar-

bejdsinspektør; R. af Dbg., Dbmd. (

21
/i2 77.)

Warming, J. Eng. B., Dr. phil., Professor i Botanik ved Kjøben-

havns Universitet.
(

21
/i2 77.)

Petersen, P. C. Julius, Dr. phil., Professor i Mathematik ved

Kjøbenhavns Universitet. (

4
/4 79.)

Thiele, T.N., Dr. phil., Professor i Astronomi ved Kjøbenhavns

Universitet. (

4
/4 79.)

Meinert, Fr.V. Aug., Dr. phil. , Inspektor ved Universitetets

zoologiske Museum. (
16

/i2 (SI).

Bostrup, Fr. G. Emil , Docent i Plantepathologi ved den Kgl.

Veterinær- og Landbohøjskole. (

28
/4 82.)

Miiller, P.E., Dr. phil. , Kammerherre, Hofjægermester, Over-

førsler; R. af Dbg.
(

12
/i2 84.)

B. Udenlandske Medlemmer 1

)-

Den historisk-filosofiske Klasse.

Styffe, C. G., Dr. phil., fb. Bibliothekar ved Universitetsbiblioteket

i Upsala. (
u

/i 07.)

Bassi, Giantb. de', Commendatore, Direktør for de arkæologiske

Samlinger i Rom. (

13
/i2 67.)

Bauiinson, Sir Henry C, D. G. L., LL. D., Generalmajor, bestan-

dig Direktør for det asiatiske Selskab i London.
(

17
/4 68.)

Bohtlingh, Otto, Dr. phil., Gehejmeraad, Akademiker i St. Peters-

borg, i Leipzig. (

17
/4 68.)

Bugge, Sofus, Dr. phil, Professor i sammenlign. Sprogvidenskab

ved Universitetet i Kristiania. (

22
/4 70.)

Amari, Micheie, Professor, italiensk Senator, i Firenze.
(

22
/4 70.)

Cobet, C. G., Professor i Filologi ved Universitetet i Leiden.

(

22
/ 4 70.)

Lubbock, Sir John, Baronet, D. C. L., LL. D., Vice-Kansler for

Universitetet i London. (

19
/4 72.)

Unger, Carl B., Dr. phil., Professor i nyere Sprog ved Univer-

sitetet i Kristiania.
(

17
/'i2 75.)

J
) Klammerne betegne et oprindelig indenlandsk Medlem.
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Delisle, Léopold-V., Medlem af det franske Institut, Direktør for

Bibliothéque Nationale i Paris; Kind. af Dbg.2 OU 76).

Miklosich, Franz X. Ridder af, Dr. phil. , Hofraad, Professor i

slavisk Filologi ved Universitetet i \\ ien. (

s
/i2 76.)

Malmstrom, Carl'Gustaf, Dr. phil., kgi. svensk Rigsarkivar, Stok-

holm. (

6
/i2 78.)

Boissier, M.-L.-Gaston, Medlem af det franske Akademi, Pro-

fessor ved College de France i Paris. (

22
/i2 82.)

Paris, Gaston-B.-P., Medlem af det franske Institut, Professor

ved College de France i Paris. (

22
/i2 82.)

Fleiseher, H. L., Dr. phil., Gehejnieraad, Professor i orientalske

Sprog ved Universitetet i Leipzig. (

18
/4 84.)

Curtius, Ernst, Dr. phil., Gehejnieraad, Professor i Archæologi

ved Universitetet i Perlin. (

12
/ia 84.)

Conze, Alex, Chr. L., Dr. phil., Professor, Direktør for det kgl.

Museum i Perlin. ("/« 84.)

Stubbs, William, The Right Rev., Dl)., LL. D., Riskop i Chester.

(

10
/ 4 85.)

Freeman, Edw. A., D. C. L., LL. I)., Regins Professor i nyere

Historie ved Universitetet i Oxford. (

10
/4 85.)

Maurer, Konrad, Dr. phil., Professor i nordisk Retshistorie ved

Universitetet i Mt'mchen. (

10
/4 85.)

Mobius, Theodor, Dr. phil., Professor i de nordiske Sprog ved

Universitetet i Kiel. (

10
/4 85.)

Den naturvidenskabelig-mathematiske Klasse.

Chevreul, M.-E., Medlem af det franske Institut i Paris; R. af Dhg.

(

,0
/ 5 33.)

Weber, W"\, Dr. phil., Professor i. Fysik i Gottingen. (

13
/ 12 39.)

Airy, Sir George B., LL. D., 1). C. L., Kgl. Astronom ved Observa-

toriet i Greenwich, Medlem af Royal Society i London.

C
27/n 40.)

[Gottsche, C. M., Dr. med., Læge i Altona. (

5
/i2 45.)]

Bunsen, RAV., Professor i Kemi i Heidelberg; R. af Dbg.
(

15
/4 59.)

(Jiven, R. D., Superintendent over British Museum i London,

Medlem af Royal Society. (

15
/4 59.)



Udenl. Medl. -f€ l'O ,

v

r Naturv.-nytfh. Kl.

Daubrée, A., Medlem af del franske Institut, Professor i Geo-

logi ved Museum d'Histoire Naturelle i Paris. (

23
/i2 63.)

Brocli, O. J., Dr. phil., Professor i Mathematik i Kristiania.

(

u
/i 67.)

Edlund, E., Dr. phil., Professor i Fysik ved Kgl. Sv. Veten-

skaps Akademien i Stockholm. (

u
/i 67.)

Hooker, Sir Joseph 1)., M. I)., D. CL., LL. D., Direktør for

den Kgl. Botaniske Have i Kew. (

u
/i 67.)

Loven, Sven, Dr. med. & phil., Professor i Stockholm; Kind. af

Dbg. 1
(

22
/4 70).

Kjerulf, Theodor, Dr. phil., Professor i Mineralogi ^e<l Uni-

versitetet i Kristiania. {- 2U 70.)

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

(

22
/ 4 70.)

Agardh, J. G., Dr. med. & phil., fh. Professor i Botanik ved

Lunds l niversitet.
(

ls
/4 73.)

Huggins, William, D. C. L., LL. D., Fysisk Astronom i London.

(

ls
/ 4 73.)

Joule, J.P., D.G. L., LL.D.. Fysiker i Manchester.
{

UU 73.)

Cayley , Arthur, LL. I)., 1). C. L. , Professor i Mathematik ved

Universitetet i Cambridge. (

5
/is 73.)

Haan, David Bierens de, Dr. phil., Professor i Mathematik ved

Universitetet i Leiden. (

5
/i2 73.)

Hermite, Charles, Medlem af det franske Institut, Professor i

Mathematik ved Faculté des Sciences, Paris. (

14
/i 76.)

Salmon, George, D. D., Professor i Theologi ved Universitetet

i Dublin. (

14
/i 76.)

Cremona, Luigi, Professor i Mathematik og Direktør for Ingeniør-

skolen i Rom. (

14
/i 76.)

Helmholtz, Hermann, Dr. phil., Professor i Fysik ved Universi-

tetet i Berlin. (

14
/i 76.)

Huxley, Thomas H., LL. D., Professor ved den Kgl. Bjergværks-

skole i London. (

14
/i 76.)

Ludwig, Carl, Fr. W,, Dr. med., Professor i Fysiologi ved Uni-

versitetet i Leipzig.
(

14
/i 76.)



Naturv.-math. Kl. 4v U rf Menl. Medl.

Struve, Otto Vilh., Géhejmeraad, Direktør for Observatoriet i

Pulkova. (

17
/4 76.)

AUmau, George Jamen, M.D., LL. I)., t'h. Professor i Natur-

historie ved Universitetet i Edinburgh.
(

22
/i2 TG.

i

Thomson, Sir William, 1,1,. I).. D. C.L., Professor i Fysik ved

Universitetet i Glasgow. (

22
/i2 76.)

Tait, P. Guthrie, Professor i Fysik ved Universitetet i Edin-

burgh. (

22
/l'2 7(1.)

Pasteur, A.-M.-Louis, Medlem af det franske Institut, Professor

honorarius ved Faculté des Sciences, Paris.
[

AU 79.)

Des Cloizeaux, A.-L.-O.-L., Medlem af det franske Institut.

Professor i Mineralogi ved Museum d'Histoire Naturelle

i Paris. (

4
/4 79.)

Kokscharow, Nicolai v., Generalmajor, Direktør for det kej-

serlige Bjergværksinstitut i St. Petersborg. (V* 79.)

Donders, F. C, Professor i Fysiologi ved Universitetet i Utrecbt.

(

4
/4 79.)

Blomstrand, C.W., Dr. phil., Professor i Kemi ved Universitetet

i Lund; R. af Dbg. (
16

/é 80.)

Cleve, P.Th., Dr. phil., Professor i Kemi ved [Universitetet i

Upsala; II. af Dbg. (

16
/ 4 80.)

Key, E. Axel H., Dr. med. & phil., Professor i Anatomi ved det

Karolinske Institut i Stockholm. (

17
/i2 80.)

Berthelot, P.-E.-Marcellin, Medlem af det franske Institut. Pro-

fessor i Kemi ved College de France i Paris. (
8
At 81.)

Någeli, Carl v., Dr. phil., Professor i Botanik ved Universitetet

i Mi'mcben. (

16
/i2 81.)

Gylden, J. A. Hugo, Dr. phil., Professor, Direktør forVetenskaps-

Åkademiens Observatorium i Stockholm. (

16
/i2 81.)

Moller, Axel, Dr. phil., Professor i Astronomi ved Universitetet og

Direktør for Observatoriet i Lund. (
18

/i2 81.)

Lacaze-Duthiers , F.-J.-Henri de, Medlem af det franske Insti-

tut, Professor \ed Faculté des Sciences, Direktør for

den zoologiske Station i Roscoff. (

28
/4 82.)

Betzius, M. Gustav, Dr. med., Professor i Histologi ved det Kgl.

Karolinske Mediko - Kirurgiske Institut i Stockholm.

(

28
/ 4 82.)



Ddenl. Medl. -fé 12 ^h Naturv.-math. Kl.

Areschoug, Fred.Vilh. Chr.
}

Professor i Botanik ved Universi-

tetet og Direktør for den botaniske Have i Lund.
(

30U 86.)

Nordenskiold, Ad. Erik, Professor, Friherre, lntendant ved

Riksmnseet i Stockholm. (

30
/4 86.)

Toreli, O. M., Professor, Direktør for Sveriges geologiska Under-

sokning, Stockholm. (

30
/4 86.)

Weierstrass , Karl, Dr. phil., Professor i Mathematik ved Uni-

versitetet i Berlin.
(

30U 86.)

Kronecker, Leopold, Dr. phil., Professor i Mathematik ved Uni-

versitetet i Berlin. (

30
/ 4 86.)

Leidy, Joseph, Professor i Anatomi, Præsident for Academy of

Natural Sciences i Philadelphia. (

3%i 86.)

Kolliker, Albert von, Dr. phil., Professor i Anatomi ved Uni-

versitetet i Wiirzburg. (

30
/4 86.)

Leydig, Franz von, Dr. med., Gehejmemcdicinalraad, Professor

i Anatomi i Bonn. (

30
/4 86.)

HeVrø, G.-A., Professor, Colmar i Elsass. (*/s 87.)

Kassekommissionen:

J. L.Ussing. F. Johnstrup. E. Holm. T. N. Thiele.

Revisorer:

L. A. Colding. H. F. A. Topsøe.

O r d b o g s k o mm i s s i o n e n

:

V. Thomsen. L. Wimmer.

Kommissionen for Udgivelsen af et Dansk Diploma-

tarium og Danske Regesta:

E. Holm. H. F. Bordam. Joh. Steenstrwp.



I. Mode. -^ 13 fr 20 Jan.

1888.

1. Modet den 20
de

Januar.

Tilstede vare 13 Medlemmer, nemlig Johnstrup. Modets Præsident,

Mehren, Holm, Lutken, Fausbøll, Krabbe, Jul. Lange, Warming, Joh. Steen-

strup, Nellemann, Heiberg, Høffding, Sekretæren. i

Docent l)r. Jul. Lange gav en Meddelelse om Frem-

stillingen af Fødselsgudinderne i den antike Kunst.

Denne Meddelelse vil ikke blive særskilt optagen i Selskabets

Publikationer.

Fra Direktionen for Carlsbergfondet var indkommen og

fremlagt i Selskabet den nedenstaaende Beretning for Aaret

1886—87. .

Beretning for 1886—87, afgiven af Direktionen for

Carlsbergfondet.

I Henbold til det i Statuterne for Carlsbergfondet § \ inde-

holdte Paalæg undlader Direktionen ikke herved at indsende til

det kongelige Danske Videnskabernes Selskab Indberetning om

Virksombeden i Aaret 1886—87.
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I.

Hvad C arl s b e r g L a boratoriet vedrører , skal følgende

meddeles

:

1. Laboratoriets Lokaler og- Inventarium.

Nogle af Lokalerne, navnlig i den kemiske Afdeling, ere i

den afvigte Sommer blevne reparerede og opmalede.

Til Anskaffelse af nye og Reparation af ældre Instrumenter

og Apparater og til andet Inventarium af forskjellig Slags er

medgaaet omtrent 2564 Kr. , hvoraf til en Vegetationskasse af

Kobber 250 Kr. , til en Varmekasse af Kobber 115 Kr., til en

Thermostat af Jern, overtrukket med Bly, 210 Kr., til et Isskab

med Luftcirkulation 170 Kr. , til et Destillations- og Rektifika-

tionsapparat for Vinaand og Æther af Kobber 270 Kr. , til

Pasteur'ske og andre Kulturkolber 380 Kr., o. s. v.

Udgiften til Bøger var omtrent 188 Kr. — Ved Gaver, især

fra afdøde Kaptajn, Dr. phil. J. C. Jacobsens Bo, bar Bog-

samlingen faaet en Tilvæxt af benved 60 Numere.

2. Laboratoriets Personale.

De ved Aarets Begyndelse ansatte Assistenter, Ur. Johann-

sen ved den kemiske Afdeling og Dhrr. Holm og Poulsen

ved den fysiologiske, ere hele Aaret igjennem forblevne i Labora-

toriets Tjeneste. Til midlertidig Assistance i den kemiske

Afdeling blev Hr. Cand. mag. Rudolf Koefoed antaget for de

tre Maaneder 1. Oktober—31. December 1886, men han vedblev

ogsaa efter den Tid med Bestyrelsens Samtykke og mod at yde

Forstanderen sin Bistand, naar saadant ønskedes, at benytte

Laboratoriet til Fortsættelse af nogle paabegyndte Arbejder.

Ved Aarets Udgang, 30. September 1887, fratraadte Hr.

Johannsen sin Plads, idet han havde erholdt offentlig Under-

støttelse til i Udlandet at uddanne sig videre som Plantefysiolog.

Til at overtage hans Plads fra 1. Oktober 1887 var Hr. Cand. mag.

R. Koefoed forinden bleven udnævnt.
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3. L a I) o ra to riet s l dgift.

Udgiften har udgjorl 21646 ki\ 43 Øre, nemlig:

Lønning til Forstanderne : lir. Kjeldahl efter

Statuterne 4400 Ivr. og extraordinært Til-

læg 800 kr., Jlr. l)r. Hansen efter Sta-

tuterne 3800 Kr. og extraordinært Tillæg

1200 Kr 1020(1 Kr. » 0.

Lønning-

til Assistenterne, 100 Kr. maanedlig:

Dhrr. Johannsen, Holm og Poulsen

alle for et Aar, lir. Koefoed for tre

Maaneder. Desuden personligt Tillæg til

lir. Johannsen paa 25 Kr. maanedlig i

et Aar 4200 - » -

Lønning til Lahoratoriets to Karle 840 Kr. og

600 Kr 1440 - » -

Inventarium og Forbrug 5091 - 14 -

Reparation af Lokalerne 215 - 2i) -

Rejseunderstøttelse til Ur. Dr. II an sen. . . 500 - »

lait 21646 Kr. 43 <>.

Angaaende Forstandernes extraordinære Lønningstillæg hen-

vises til Beretningen for Aaret 1885— 86, som er trykt i Viden-

skabernes Selskabs »Oversigt" for .1887.

Den anførte Rejseunderstøttelse blev bevilget Hr. Dr. Han sen,

for at han kunde besøge nogle nyere fysiologiske og bakterio-

logiske Instituter og Laboratorier i Tyskland og Østerrig og

ved samme Lejlighed gjøre sig nærmere bekjendt med de øster-

rigske Bryggerier. Hans Bejse varede en Maaned.

4. Laboratoriets Virksomhed.

Den kemiske Afdeling.

Hr. Kjeldahl s Arbejder have væsentlig angaaet:

Paavisning afCholin i Malt; Fremstilling og Analyser af rene

Chohnpræparater, saavel af Maltudtræk som af 01; Methoder ti!
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dets kvantitative Bestemmelse; dets Forhold under Gjæringen;

dets Forekomst som et almindeligt Spiringsprodukt.

\ Miile Forsøgsrækker over Syredannelsen i Mæsken ved

højere Temperatur (ved Afspaltning af Fosforsyre).

Paavisning og Adskillelse af to i \ inaand opløselige Ægge-

hvidestoffer i Byg; Undersøgelse af deres Egenskaber, navnlig i

optisk Henseende ; deres Forhold under Spiringen, o. s. v.

Hr. Assistent Johannsen har afsluttet sine i flere Aar fort-

satte Bygundersøgelser, men faaet Tilladelse af Bestyrelsen

til at opsætte Indsendelsen af Beretningen derom, indtil han er

vendt tilbage fra Udlandet.

Hr. Koefoed har fornemmelig været optaget af et Arbejde

over Cholinets kemiske Forhold.

Den fysiologiske Afdeling.

Hr. Dr. Hansen har fortsat sine i sidste Beretning omtalte

Studier over Alkoholgjærsvampenes Forhold til Sukkerarterne

og derved paa flere Punkter bragt nye Oplysninger. Samtidig

dermed har han fra forskjellige Synspunkter experimentalt

undersøgt det gjennem alle hans Arbejder gaaende Hoved-

spørgsmaal om Species, om Betingelser for Variationen og om

dens Grænse.

Dhrr. Assistenter Holm og Poulsen have fortsat den

Undersøgelse, hvoraf de i 2. Bd. 4. Hæfte af »Meddelelserne«

offentliggjorde første Del, og desuden udført flere mindre Ar-

bejder saavel i Laboratoriet som i Bryggeriet.

Laboratoriet har i Aarets Løb været besøgt af et stort

Antal fremmede Videnskabsmænd og Teknikere og været benyttet

af flere af dem. Ved Nytaarstiden og derefter arbejdede tre

Udlændinge — fra Norge, Moskou og Berlin — i den fysio-

logiske Afdeling for under Hr. Dr. Hansens Vejledning at

studere Analysen af Gjærarterne og Methoden til Fremstilling af
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ren Gjær til Industribrug. Kor fem andre fremmede — fra

Moskou, Pray, Melbourne i Australien, Mahren og London —
afholdt Ur. Dr. Hansen i Efleraaret 1887 et lignende Kursus

paa en Maaned som det i Beretningen for 1884—85 omtalte:

se Videnskabernes Selskabs «Oversigt» for 1886.

II.

Under Fondets Afdeling B er til videnskabelige Fore-

tagender i Aarets Løb udbetalt 19154 Kr. 58 Øre, nemlig til:

1. Docent, Dr. phil. Jul. Lange til kunsthistoriske Arbejder

over Billedkunstens Fremstilling af Menneskeskikkelsen.

1200 Kr. (Fortsættelse af en tidligere Bevilling).

2. Arkitekt Loffler til Afbildninger af danske Ligstene indtil

Begyndelsen af det 1 6. Aarhundrede, 1800 Kr. (Fortsættelse

af en tidligere Bevilling).

3. Dr. phil. C. Crone til Undersøgelse over Ebbe og Flod ved

Kjøbenbavn, 300 Kr. (Tilskud til en tidligere Bevilling).

4. Videnskabernes Selskab til Udstyrelse og til Særtryk af

»Spolia atlantica«, 3183 Kr. 58 Øre.

5. Adjunkt, Dr. phil. Bjørn Øls en til Rejser i Island for at

samle Materiale til en Ordbog over det levende islandske

Sprog, 500 Kr. (Fortsættelse af en tidligere Bevilling).

6. Forskud til Udgivelse af en Beretning om Dijmphna-

Togtets zoologisk -botaniske Udbytte, 1000 Kr. (Fort-

sættelse af en tidl. Bevilling). Se nedenstaaende Anm.

7. Arkivsekretær C. F. Bricka til Udgivelse af et dansk bio-

grafisk Lexikon, 1000 Kr. (Fortsættelse af en tidl. Bevilling).

8. Overlærer J. Kinch til Forarbejder til 3. Bind af Ribe Bys

Historie, 400 Kr. (Fortsættelse af en tidligere Bevilling).

9. Trykning af 12. Hæfte af Pastor O. Kalkars Ordbog til det

ældre danske Sprog [1300—1700], 331 Kr. (Fortsættelse af

en tidligere Bevilling).

Overs, over d. K. D. Vidensk. Selsk. Korli. 1838. O
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IQ. Docent. Dr. phil. J. Paludan til litteraturhistoriske Under-

søgelser, især over fremmed Indflydelse paa den danske

Nationallitteratur, 500 Ivr. (Fortsættelse af en tidl. Bevilling).

11. Dr. phil. H. J. Hansen til et videnskabeligt Arbejde over en

Gruppe isopode Krebsdyr (Cirolaner) 500 Kr.

12. Underbestyrer ved meteorologisk Institut, Kaptajn G. Rung
til fortsattte Forsøg over Centrifugalkraftens Indflydelse paa

Luften i roterende aabne Ror samt til Forsøg for Maaling

af Vindens Styrke, 600 Kr.

13. Cand. mag. S. A. Christensen til Forarbejder for en Over-

sigt over Mathematikens Stilling her i Landet fra Refor-

mationen indtil den nyere Tid, 400 Kr.

14. Cand. philol. E. Trojel til videnskabelige Undersøgelser

vedrørende Spørgsmaalet om de saakaldte «Elskovsretter,

cours d'amour«, 500 Kr.

15. Dr. phil. Alfred Lehmann til Anskaffelse af Instrumenter

til experimental-psykologiske Undersøgelser, 1200 Kr.

16. Etatsraad, Dr. phil. Lorenz, Lønning ifølge Carlsberg-

fondets Statuter g IX, e, fra 1. April 1887, 2000 Kr.

17. Docent, Dr. med. C. Salomonsen til bakteriologiske Stu-

dier i Paris, 500 Kr.

18. Pastor, Dr. phil. H. Rordam til Udgivelse af 2. Bind af

historiske Kildeskrifter til dansk Historie , især i det

16. Aarhundrede, 840 Kr. (Fortsættelse af en tidl. Bevilling).

19. Dr. phil. S. Sørensen til Udgivelse af et Xavneregister til

Mahabharata, 800 Kr.

20. Lektor, Dr. med. C. Bohr for i det fysiologiske Labora-

torium i Leipzig at kunne foretage Forsøg over Luftarters

Spænding i det levende Blod, 800 Kr.

21. Dr. phil. F. Jonsson for i Stockholm og Upsala at kunne

tage Afskrift af derværende Haandskrifter til Brug for en

oldislandsk Litteraturhistorie, 300 Kr.

22. Videnskabernes Selskab til Udgivelse af «E Museo Lundii"

ved Professor, Dr. phil. Lutken, 500 Kr.



I. Møde. -fé > ! > if- 20. Jan.

Anmærkning. Det ovenfor under ti anførte Forskud pau

1000 Kr. er ligesom de i Aarene J884/s5 og 1885/s6 i samme

Øjemed ydede Forskud paa 500 Kr. og 3500 Kr. ialt 5000 Kr.,

tilbagebetalte i April Maaned 1 8<S7 (s. III, Afdeling- li. Indtægt).

Rettelser. Ved Udarbejdelsen af en Oversigt over

Carlsbergfondets Virksomhed i dets første 10 Aar, Vio 1876

—

30
A) 1886, bar det vist sig, at i de aarlige Beretninger, som

ere trykte i Videnskabernes Selskabs « Oversigter", ere følgende

Fejl indløbne i Fortegnelsen over udbetalte Understøttelser:

I Beretningen for Aaret 18 77
/

-

78 skal tilføjes: 1) Selskabet

for Udgivelse af Kilder til dansjk Historie, til Ud-

givelse af Kong Frederik den Førstes danske Registranter,

2000 Kr. , og 2) Gebejme-Uegationsraad Vedel, til Ud-

givelse af I. II. E. Bernstorffs Instruktioner og Depecber,

738 Kr. 50 Ore.

I Beretningen for Aaret 18 8l
/82 skal 1) tilføjes: Professor

Stepliens til hans Værk om de ældste Runer, 1500 Kr.,

og 2) Cand. polyt. T. Thomsen Fortsættelse af tidligere

Understøttelse, 500 Kr. rettes til 400 Kr.

I Beretningen for Aaret 18 83
/s4 skal 1) tilføjes: Professor,

Dr. phil. Lorenz til Anskaffelse af en elektrodynamisk

Maskine, 1000 Kr., og 2) Professor Kro man til fdosofiske

Studier, 1000 Kr. rettes til 1500 Kr.

III.

Oversigt over Fondets Indtægt, Udgift og Status.

Afdeling A (Laboratoriet).

Indtægt.

Kassebeholdning Vio 1886 30850 Kr. 46 0.

Fastsat Andel af Renten af Prioriteten i «G1.

Carlsberg.. 35000 - » -

Transport . . . 65850 Kr. 46 0.
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Transport . . . 65850 Ivr. 46 0.

4% Rente for Vi Aar af 54000 Kr. kgl.

Obligationer, anbragte paa Indskrivnings-

bevis 1080 - ->
-

3V*°/o Rente, for Vi Aar af samme 54000 Kr. 945 - •
-

Konverteringspræmie, lVs°/o af 54000 Kr. . 810 » » -

Rentegodtgjørelse, 1U°io beraf 135 - » -

Vedtaget Andel af Renten af bele Fondets

Kassebeholdning 248 - 51 -

Boghandler Hagerup for Salg af »Meddelelser

fra Carlsberg Laboratoriet« 377 - 61 -

6te aarlige Afdrag paa Laan til Afdeling C . 1100 - » -

70546 Kr. 58 0.

Udgift:

Halvdelen af Administrationsudgifterne . . . . 3245 Kr. 72 O.

Lønninger, Anskaffelser o.s.v. efter det oven-

for anførte 21646 - 43 -

lndkjøb af kgl. Obligationer, anbragte paa Ind-

skrivningsbevis . 23210 - 22 -

48102 Kr. 37 0.

Kassebeholdning ved Aarets Udg. . . . 22444 - 21 -

70546 Kr. 58 0.

Afdeling R (Statuterne g IX).

1 ndtægt.

Kassebeholdning V10I886 '. 29237 Kr. 39 O.

Fastsat Andel af Renten af Prioriteten i «G1.

Carlsberg« 40000 - » -

4 °/o Rente for Vi Aar af 69000 Kr. kgl. Obli-

gationer, anbragte paa Indskrivningsbevis 1380 - » -

3 1
/2 °/o Rente for Vi Aar af 80000 Kr. kgl.

Obligationer, anbragte paa Indskrivnings-

bevis . . 1400 - » -

Transport . . . 72017 Kr. 39 0.
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Transport . . . 72<>17 Kr. 39 0.

Konverteringspræmie, l
1 -"o af 69000 Kr. . 1035 - »> -

Rentegodtgjørelse, lU°io heraf 172 - 50 -

Tilbagebetalt Forskud lil Udgivelse af en Be-

retning om Dijmphna-Togtet (s, II, Anm.) 5000 -

Vedtaget Andel af Renten af hele Fondets

Kassebeholdning 283 - 89 -

Gyldendalske Boghandel for Salg af Vedels

Grev Bernstorffs Correspondance 58 - 50 -

6te aarlige Afdrag paa Laan lil Afdeling C . 1100 - » -

79667 Ivr. 28 0.

Udgift.

Halvdelen af Administrationsudgifterne . . . . 3245 Kr. 73 O.

Udbetalinger til videnskabelige Foretagender

efter det ovenfor Anførte 19154 - 58 -

Indkjob af kgl. Obligationer, anbragte paa

Indskrivning sbevi s 30128 - 31 -

52528 Kr. 62 O.

Kassebeholdning ved Aarets Udg. ... 27138 - 66 -

79667 Kr. 28 <>.

Status ved Aarets Udgang.

Afdeling A Afdeling B.

Kassebeholdning 2244 i Kr. 21 0. 27138 Kr. 66 0.

Tilgode hos C idet national-

historiske Museum) . . . i ion - - £400 - -

Et Indskrivningsbevis , ly-

dende paa 64000 - » - 90000 - » -

90844 Kr. 21 0. 121538 Kr. 66 0.

Fra Bestyrelsen af det nationalhistoriske Museum paa Fre-

deriksborg bar Direktionen modtaget den ved Tillæg til Statu-

terne g WIII befalede Generalkvittering for Museets samtlige

Udgifter. Efter Meddelelse fra Fondets Regnskabsfører havde
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Museet, Regnskabets Afdeling C, ved Aarets Begyndelse en

Kassebeholdning af 28752 Kr. 76 Øre og i Aarets Løb en Ind-

tægt af 47056 Kr. 93 Øre — deraf som Forevisningsindtægt

10516 Kr. 42 Øre — tilsammen 75809 Kr. 69 Øre. Udgiften

var 46469 Kr. 80 Øre, og derefter var den, dels hos ham, dels

hos Konservatoren paa Frederiksborg beroende Kassebeholdning

ved Aarets Udgang 29339 Kr. 89 Øre, Af Museets for 7 Aar

siden hos Afdelingerne A og B i Fællesskab gjorte , rentefri

Laan, oprindeligt 22000 Kr. og at afbetale med 2200 Kr. aarligt

i 10 Aar, stod ved Aarets Udgang 8800 til Rest (s. ovfr.).

IV.

Overensstemmende med, hvad der er fastsat ved Tillæg til

Statnterne for Garlsbergfondet g XIX, lader Direktionen frem-

deles medfølge den Beretning, den har modtaget fra Bestyrelsen

for det nationalhistoriske Museum paa Frederiksborg , og som

er en (ijenpart af den Beretning, det paahviler denne Bestyrelse

aarligt at afgive til Hans Majestæt Kongen om Museets Fremgang.

Allerunde r d a n i g s t Indberet n i n g

Ira Bestyrelsen af det nationalhistoriske Museum
paa Frederiksborg Slot,

I det sidst forløbne Aar fra 25. September 1886 til 25. Sep-

tember 1887 er der sket følgende Forandring i Museets Besty-

relse. Efter dets Stifter, Kaptajn, Dr. phil., Brygger J. C. Jacobsens

Død, d. 30. April 1887, er Hs. Excellence Hr. Udenrigsminister

Lehnsbaron Rosenørn-Lelm bleven valgt til Tilforordnet med

Stemmeret ved Anskaffelse af Kunstværker, og ved Jnstitsraad

C. F. Herbst's Udnævnelse den 26. Maj 1887 til Direktør for de

danske Kongers chronologiske Samling paa Rosenborg Slot, er

han som saadan indtraadt som Formand i Bestyrelsen.

I Aarets Løb er der anbragt Jernskodder for en Del af

Vinduerne i Prinsessefløjens søndre Gavl, og den fornødne

Vedligeholdelse af Vægge og Gulve i Museet er foretagen.
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Kremdeles er der bleven trykt en fransk Oversættelse af

Katalogen over Museet, og delle har i barets Løb værel besøgt

af circa "20000 Personer.

Ved Indkjøb har Museet i det nævnte Tidsrum erhvervet:

1) Uuste af Professor Panum, modelleret af Bøgebjerg.

2) og '>) To Malerier forestillende Episoder af Slaget paa Col-

berg Heide d. I. Juli 1041, malede af Stibolt.

il Parti af den gamle Nørreport i Kjøbenhavn, malet at* Ølsted.

5) Buste af Statsminister Stemann. Marmor.

6) Parti af Frederiksborg Slot set fra lv<m sej I sporten, malet af

Etatsraad Roed.

7) Portræt af kongelig Skuespillerinde Anna Nielsen, malet af

Professor Vermehren.

(S) Episode af Stormen paa Kjøbenhavn i 1059, malet af

Historiemaler F. C. Lund.

9) Kong Christian den Fjerdes Kroningstog, malet af Pro-

fessor O. Bache.

10) Portræt af Maleren Jens Juel, mindre Brystbillede.

11) Portræt af Viceadmiral F. C. Bisbrigh , tegnet af J. llieter.

12) Et Malmfad, der bar tilhørt Mandrup Parsberg til Uegnet.

Ved Gaver har Museet desuden erholdt:

\ ed testamentarisk Bestemmelse af Frøken Oli n e B a w e r t.

1) Portræt af Kong Frederik den Sjette, malet af Professor

Eckersberg.

2) Portræt af Dronning Marie Sophie Frederikke, malet af

Professor Jens Juel.

3) En forgyldt Kandelaber med tilhørende Broncestager i Em-

pire-Stil.

Fra den kongelige Po reel lænsfab rik ved Hr. Direktør

Philip Schou :

4) En Gibsbuste af Greve Enevold Brandt.

5) En do. af Arveprins Frederik.
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Fra Foreningen « 1 ste In fa n t er i - R egim e n t 1 S 6 4 » :

1>I Oberst Max Muller i Træfningen ved Sankelmark So den

6. Februar 1864, malet af Professor O. Bache,

Fra lir. (land. mag. Gabriel Sibbern:

Ti Gahanoplastisk Portrætmedaillon af Professor F, C. Sibbern,

modelleret af Medailleur, Professor Chr. Christensen.

Testamenteret af Ur. Kaptajn, l)r. phil. , Brygger J. C.

Jacobsen:

8) Marmor-Buste af Fru Ktatsraadinde Jobanne Louise Heiberg.

udført af Professor H. Bissen.

Fra Baron von Eg ger s:

il— 10) Portræter af Konferentsraaderne II. F. \. Eggers og

C. D. v. Eggers.

Kjøbenhavn, den 20. December 1887.

Allerunderdanigst

C. F. ilerbst. F. Meldabl. E. Holm. H osenorn - Lehn.

Direktionen skal endnu meddele, at ifølge afdøde Kaptajn,

Dr. phil., Brygger J. C. Jacobsens Testamente af 20. Februar

1882 er Carlsbergfondet indsat som Arving til Ejendommen

Gamle Carlsberg med derværende Bryggerier paa de i Testa-

mentet og i Tillæg til samme af 29. Marts 1883 og af 23. Ok-

tober 1 883 med tilhørende Bilag nærmere fastsatte Betingelser,

og at Fondet efter en i Boet truffen Overenskomst overtager

Arven 1. Oktober 1888.

Direktionen for Carlsbergfondet.

Kjolienliaui, den 12. Januar 1888;

C. Barfoed. E. Holm. S. M. Jørgensen.

Japetus Steenstrnp. J. L. U s s in g.
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Fra det Udvalg, som var nedsat til Bedømmelsen af Cand.

mag. & pharm. E. Koefoeds Afhandling, Studier i Platdsoforbin-

delserne (Barfoed, S.M.Jørgensen, Topsøe), var afgivel

følgende Betænkfling.

Da Selskabet har ønsket, al vi Undertegnede skulde afgive

vor Betænkning om medfølgende Afhandling : »Studier i Plåtoso-

forbindelserne», som lir. Assistent, Cand. mag. & pharm. E. Koe-

foed har indsendt med Ønsket om, at den maatte bliye optagen

i Selskabets Skrifter, have vi herved den Ære at udtale følgende:

Uhandlingen falder i lo Afsnit. I det ene er det lykkedes For-

fatteren at føje en ny isomer Forbindelse til de hidtil bekjendte

Forbindelser mellem Ammoniak og Platincblorure og- at give en

tilfredsstillende Forklaring af denne Isomeri, hvad der har saa

meget større Interesse, som Peyrone forlængst har haft samme

Forbindelse i Hænde, medens senere Forfattere ikke have villet

godkjende hans Opfattelse, men betragtet Forbindelsen som en

Blanding. I den anden Del af sit Arbejde bar Forfatteren søgt

at fremstille Forbindelser analoge med de bekjendte Platin-

ammoniaksalte, men med naturlige Plantealkaloider i Stedet for

Ammoniak. Dette er vel ikke lykkedes, idet de paagjældende

Salte ere saa ubestandige, at de ikke have kunnet isoleres.

Men Forfatterens Arbejde har her ført til et andet, ikke uvigtigl

Resultat, idet ban i Alkaloidernes Platinchloruredobbeltsalte bar

fundet et nyt Middel til Bestemmelse af Alkaloidernes Moleku-

letal, som sikkert er paalideligere c\u\ de hidtil kjendte, og

derigjennem paavist, at tiere af Alkaloiderne efter al Sandsyn-

lighed ere Blandinger. Det hele Arbejde bærer Prægel af at

van-e udført med stor Samvittighedsfuldhed og analytisk Dyg-

tighed og har kostet megen Tid og Møje. Vi tillade os derfor

at anbefale det til Optagelse i Skrifterne, idet vi dog henstille

til Forf. at udelade de historiske Indledninger til de enkelte

Alkaloider, som, hvor meget de end vidne om den Grundighed,
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hvormed Fort', har sat sig ind i sit Æmne , dog ikke synes at

være paa deres Plads her.

Kjøbenhåvn, den 17. Decbr. 18S7.

S. IVT. Jørgensen,, C. Barfoed. II. Topsøe.
Affatter.

I Henhold til Udvalgets Indstilling besluttede Selskabet, al

denne Afhandling skulde optages i Skrifterne.

I Anledning af en paa Latin affattet Skrivelse fra Univer-

sitetet i Bologna om at sende en Delegeret til dets 8de Hun-

dredaarsfest den 14. Juni 1888 besluttede Selskabet at anmode

en af de eventuelle Repræsentanter for Kjøbenhavns Universitet

om ogsaa at overbringe Selskabets Lykønskning [il Universitetet.

Sekretæren meddelte, at der ved Udløbet af den til 31.

Decbr. f. A. forlængede Frist var indkommet en Besvarelse af

Selskabets Prisopgave i gordisk Filologi lom det Danske Skrift-

sprog) med Motto : Bo quod habeam , samt at Bedømmelsen af

den indkomne Besvarelse af den mathematiske Prisopgave ikke

endnu var afgivet.

1 Mødet vare fremlagte de paa Boglisten under Nr. 1— 50

opførte Skrifter, deriblandt private Gaver fra Selskabets uden-

landske Medlemmer Gehejmeraad Ko k se bar o w i St. Petersborg

et Festskrift i Anledning af hans 70 Aars Fødselsdag, Professor

Kolliker i Wiirzbure samt fra Professor F. Plateau i Geneve.

2. Medet den P° Februar.

(Tilstede var 21 Medlemmer, nemlig Goos, Modets Dirigent, Jul. Thomsen,

Johnstrup, Mehren, Holm, Lutken, Fausbøll, Krabbe, Vllh. Thomsen, Wimmer,

Warming, Petersen, Meinert, Joh. Steenstrup, A. D. Jørgensen, Finsen, Høff-

ding, Sekretæren, Jap. Steenstrup, Joh. Lange, P. E. Midler.)

Klasserne forelagde Forslag til Prisopgaver for 1888. I Hen-

hold til disse besluttedes det, denne Gang ikke at udsætte



2. Mode. -#£ 27 fr- ;;. I-Vl.i

nogen filosofisk Prisopgave, og da den delle og forrige \ar ud-

salte Pris for det Thottske Legat tilsammen udgjorde den sæd-

vanlige aarlige Pris 3 (lange, og Fristen for den nu foreslaaede

Opgave vilde blive et Aar kengere end sædvanlig, næste Am

ikke at udsætte nogen Pris for det nævnte Legal. Der beslut-

tedes dernæst at stille de efterfølgende Opgaver og for disses

Besvarelser at udsætte de tilføjede Belønninger.

Prisopgaver for 1888.

Den historisk -filosofiske Klasse.

Filologisk Prisopgave.

(Pris: Selskabets Guldmedaille.)

Det er bekjendt, at den indiske Kejser Agoka's Indskrifter,

der ere spredte over hele Nord-Indien og hidrøre fra Midten

af det 3dje Aarli. f. Kr., ere affattede i et Sprog, der er ikke

lidet forskjelligt fra Sanskrit. I dette Faktum har man ment

at finde et Bevis for, at Sanskrit allerede ved denne Tid var

ophørt at være et levende Sprog, og at kun den Del af San-

skrit -Literaturen, der ligger forud for den skytiske Invasion,

kan kaldes gammel og naturlig, medens derimod hele den

senere Brug af det klassiske Sanskrit og den heri affattede

Literatur inaa skyldes en sen og kunstig Udvikling igjennem

Brahmanerne og først skrive sig fra det 2det Aarh. e. Er.

Paa den anden Side er der Kjendsgjerninger, der tilstrækkelig

synes at vidue om, at Sanskrit dog, selv længe efter den

nævnte Tid, ikke kan have været blot et lærdt Sprog. Det

synes saaledes ikke vel at kunne antages, at Kålidåsa's lyriske

og episke Digte kun skulde være skrevne for den lærde Verden

og at hans Dramaer ikke skulde have været beregnede paa og

være blevne opførte for og forstaaede af det almindelige,

dannede Publikum paa hans Tid, og det samme turde ogsaa
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iij.plde om antlre klassiske Sanskrit- Skrifter, der ligge indenfor

den kristelige Tidsregning. Det vilde tillige trænge til For-

klaring, hvorfor Soinadeva ved Begyndelsen af det 12te Aarh.

havde valgt et dødt og hlot lærdt Sprog, idet han vilde skrive

en underholdende Bog for at adsprede og trøste Dronningen af

kasmir, der havde mistet sin Sønnesøn.

Opklaringen af hele dette Forhold, som i væsentlig Grad

afhænger af, hvorledes man opfatter den sproghistoriske Ud-

vikling i Indien , og navnlig af, hvad der maa forstaas ved et

levende Sprog, har ikke hlot Betydning med Hensyn til Indien,

men vil tillige være af stor Interesse for den komparative Sprog-

historie. Det danske Videnskabernes Selskab ønsker derfor at

fremkalde en indgaaende Besvarelse af følgende Spørgsmaal

:

Hvilken Stilling har Sanskrit indtaget i den

almindelige Sprogudvikling i Indien? I hvilket Om-
fang kan det antages at have været et levende Sprog,

Og naar maa det siges at være ophørt som saadant?

Den naturvidenskabelig -mathematiske Klasse.

Mathematisk Prisopgave.

tPris: Selskabets Guhlinedaille.l

Ifølge Fndersøgelser, særlig af Weierstrass og Ylittag Leffler,

kan man danne Rækkeudviklinger for Funktioner af én Variabel

med givne Nulpunkter og l endelighedspunkter. Den omvendte

opgave, hvor det gjælder om l ndersøgelser af forelagte Bækkers

Nulpunkter og l endelighedspunkter er kun lost i meget spe-

cielle Tilfælde. For at fremkalde Fndersøgelser i denne Bet-

ning udsætter Videnskabernes Selskab sin (luldinedaille for den

bedste Løsning af følgende Opgave

:

T o hvilkes o m h e 1 s t P o t e n s ræ k k*e t m ed rationale

Koefficienter og k o u v e rg e n t. e i hele Flanen tænkes

forelagte; der ønskes angivet en Methode til ved

et endeligt Antal Key ni uger at bestemme en tredje,
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i hele Planen konver gent Potensrække, livis Nul-

punkter ere de to givne Hækkers fælles Nul-

punkter. Regningerne ønskes gjennemførte for

cl eller flere Exemple r.

Naturhistorisk Prisopgave.

iPris: Selskabefs Guldmedaille.)

Uagtet det ved enkelte Iagttagelses- og l ndersogelses-

rækker maa siges at være godtgjort, at Yngelen af visse Arter

af vore europæiske Ferskvandsmuslinger af Unio- og Anodonta-

Gruppen tilbringer en vis Periode af sit Liv, efter at den har

forladt Moderen, som en Slags Parasiter eller Indsiddere paa de

i de samme Vande levende Ferskvandsfiske, vil det dog paa den

anden Side ikke være tilladt uden positive Data at overføre dette

Forhold paa alle Arter af de nævnte Muslingeslægter eller at

forudsætte, at dette ejendommelige Opfostring-storhold gjælder den

hele Gruppe eller blot Flertallet af dens Arter. — Selskabet

ønsker derfor at fremkalde nye Undersøgelser om IMio- og

Anodonta -Yngelens Liv og Udvikling efter at den har forladt

Moderen, med særligt Hensyn lil Forholdet til Ferskvands-

fiskene og til den Forskjel, der i denne Henseende mulig

maatte være mellem Arterne. Besvarelsen maa være ledsaget

af de til Sagens Oplysning fornødne Præparater og Afbildninger.

For det Thottske Legat.

Pris: indtil 600 Kroner.)

Der vides endnu saare lidt om den Betydning, som tempo-

ra.
1 r Indvirkning af lave Varmegrader paa Fro, knolde og lig-

nende Plantedele i Hviletilstand har med Hensyn til deres Spiring

og den senere Udvikling af de af dem opvoxende Planter. Da

del allerede kan have betydelig Interesse baade for Plantedyrk-

ningen og for Videnskaben i Almindelighed at faa paalidelige
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Kjendsgjerninger. selv om < len theoretiske Forklaring af Fæno-

menerne endnu ikke. skulde kunne gives paa fyldestgjørende

Maade, udsætter Selskabet en Pris af indtil 600 Kroner for en

Række Forsøg og Undersøgelser, der maa siges at give væsent-

lige Bidrag til Løsningen af dette Spøtgsmaal. Da det imid-

lertid er at forudse, at de Forhold, hvorunder Frøene ere

modnede og Knoldene o. lign. ere gaaede i Hviletilstand, ville

have en ikke ringe Betydning for de Fænomener, der ønskes

oplyste, er det en Selvfølge, at tilfredsstillende Besvarelser,

saa vidt muligt , bør tage Hensyn til disse forudgaaende For-

hold. Den seneste Frist for Indlevering af Besvarelser er

31te Oktober 1890.

For det Classenske Legat.

(Pris: indtil GOO Kl\)

Blandt de talrige indenlandske Bladhvepse ere Slægterne

Lophyrus, Lyda Og Nematus de skadeligste, og det er navnlig

Naaletræerrie , som lide under Angreb af forskjellige herhen

hørende Arter. Med den stigende Kultur af Naaletræer have

efterhaanden liere og tiere af disse Insekter vist sig her i Lan-

det , og om end flere af dem ikke have faaet den Udbredelse,

som deres første Optræden lod befrygte, saa er det dog tyde-

ligt, at Naaletræernes og da navnlig Fyrrens Fjender begynde

at udbrede sig. Det maa saaledes anses for vigtigt for vor

Skovkultur og særlig for Hedeplantningerne at t'aa et Overblik

over disse Naaletræs-Insekters Optræden her i Landet.

Der ønskes derfor en Udsigt o\er de i Danmark paa Naale-

træer forekommende Arter af Slægterne Lophyrus, Lyda og

Nematus, dog saaledes at der fortrinsvis ønskes lagt Vægt paa

en fyldig Eftervisning af de skadeligste Arters faunistiske Ud-

bredelse og Biologi. "Med Samlingen af de tørrede, til Art

bestemte og med Lokalitetsmærke og Angivelse af Dato for-

synede Imagines maa følge de paa lignende "Maade etiketterede,

men i Spiritus opbevarede Larver og Pupper eller Coconer.
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For det Schouske Legat.

(Pris: i 00 Kr.

I de mange Aarhundreder, da den gamle græske Geometri

andensteds fuldkommen var glemt, sysselsatte den som bekjend!

forskjellige arabiske Lærde, hvem man ogsaa skylder Overleve-

ringen lil den nyere Tid af flere græske mathematiske Skrifter.

Saavel den Skikkelse, hvori vi have modtaget disse, som ara-

bernes egne mathematiske Arbejder vise. at de havde tilegnet

sig en virkelig Forstaaelse af de græske Værker. Det var da

at vente , at den grundige Indtrængen i disse maatte være led-

saget af væsentlige Udvidelser af de deri vundne Resultater.

Ved Siden af de utvivlsomme betydelige Fremskridt i den reg-

nende Mathematik bar man ogsaa ment at tinde saadanne paa

Algebraens Omraade. Da imidlertid nyere Forskere indenfor

den græske Geometri have fremdraget algebraiske Undersøgelser

og Resultater af samme Art som dem. for hxilke man bar lil-

lagt Araberne Æren , fortjener Spørgsmaalet om Arabernes

Forhold til deres græske Forgængere at underkastes højere

Prøvelse. For at fremkalde et Bidrag til Besvarelse af dette

Spørgsmaal, udsætter Selskabet derfor den Schon'ske Pris for

e n l n d e r s ø g el s e af de ved O v e r s æ 1 1 e I s e p a a Latin

eller nyere europæiske Sprog tilgængelige ara-

biske mathematiske Skrifter, navnlig saadanne.

s o m v e d r ø r e Læ r e n"om Li gn i n g é r og disses Diskus-

sion samt Kegle snit s læ rens Anvendelse derpå a,

med det Formaal at eftervise den større eller min-

dre Grad af Originalitet, som Araberne i deres

Arbejder p a a d i s s e O m r a ade r læ g g e lo r D a gen o v e r

for deres græske Forgængere.

Besvarelserne af Spørgsmaalene kunne i Almindelighed være

affattede i det latinske. Iranske, engelske, tvske, svenske eller
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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 Guld-

medaille af 320 Kroners Værdi.

Med Undtagelse af Besvarelserne af den for det Thottske

Legat udsatte Opgave, for hvilken Fristen først udløber 31te

Oktober 1800, indsendes Prisbesvarelserne inden Udgangen

af Oktober Maaned 1889 til Selskabets Sekretær,

Professor, Dr. H. (J. Zeuthen. Bedømmelsen falder i den

paafølgende Februar, hvorefter Forfatterne kunne faa deres Be-

svarelser tilbage.

Selskabet begyndte dernæst paa anden Behandling af For-

slaget om Ændring af Selskabets Vedtægter.

I Modet vare fremlagte de paa Boglisten under Nr. 51—76

opførte Skrifter.

8. Modet den 10
de

Februar.

Tilstede var 9 Medlemmer, aem-lig Holm, Mødets Præsident, Ronlam,

Krabbe, Thiele, Gertz, Heiberg, Høffding, Sekretæren,

Joh. Steenstrup.)

Pastor Dr. II. Rørdam forelagde Selskabet det af ham

udgivne Værk: Monumentet Historiæ Danicae og knyttede der-

til én Række Bemærkninger vedrørende Historieskriv-

ningen i Danmark i det 16. Aarh undrede. Disse Be-

mærkninger ville ikke blive udgivne.

Dernæst meddelte Skolebestyrer Dr. J. L. Heiberg en

Bemærkning om et mathematisk Sted hos Aristoteles,

som er optagen i Selskabets Oversigt (S. 1— 61.
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Fra Dr. Alfred Lehmann var der indkommen en Afhandling

«()ni Genkendelse, Forsørg paa en experimental Verifikation af

Forestillings-Associationernes Teori», som han ønskede optagen

i Selskabets Skrifter. Til Bedømmelsen af denne afhandling

nedsaltes et Udvalg bestaaende af Professorerne Christiansen,

II o ffd in g og h roma o.

Paa Redaktørens Vegne fremlagde Sekretæren <let

oylig udkomne 6. Hæfte afskrifternes 6. Række, 4. Hind. nalnr-

videnskabelig-mathematisk Afdeling, indeholdende C. F. Lutken,

Kritiske Studier over nogle Tandhvaler af Slægtene Tursiojps,

Orca og Lagenorhynchus, samt det 3. 1 hefte af Oversigten for 1887.

I Mødet vare fremlagte en Hække af Transacti&ns and

Proceedings fra New Zealand Institnte i Wellington sand de

samme Skrifter, som i forrige Møde, blandt hvilke Sekretæren

henledede Opmærksomheden paa private (laver fra Selskabets

Medlemmer Professor Dr. \ i Ih. Thomsen og Professor Dr.jur.

Joh. S l een s trup.

4. Medet den 17
ae

Februar.

(Tilstede vare 16 Medlemmer , nemlig (luns. Modets Dirigent, Johnstrup,

Mehren, Holm. S. Kk Jørgensen, Fausbøll, Krabbe, Vilh. Thomsen, Warming,

Thiele, Joh. Steenstrup, Finsen, P. E. Muller, Sekretæren,
.lul. Thomsen, Christiansen.)

Sekretæren meddelte, at Selskabet havde mistet et uden-

landsk Medlem, som den 10. Febr. var afgaaet ved Døden, nemlig

Orientalisten , Gehejmeraad, Professor Dr. 11. L. Fie is c her i

Leipzig, der den 18-JApril 1884 var optagen til Medlem af Sel-

skabets historisk-filosofiske Klasse.

Anden Behandling af Forslag om Ændringer i Selskabets

\ edtægter fortsattes.

I Mødet vare fremlagte de |taa Boglisten muler Nr. 77—

Ild opførte Skrifter.

Overs, over d. K. 1). Vidensk. Selsk. Forh. 1888. 3
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Oversigt over Regnskabet for Aaret 1887.

Mode.

Indtægt.

t. Kassebeholdning ved A ar c is Begyn-

delse:

a. Rede Penge

li. Det Hjelmstjerne-Rosencroneske Bidrag . . .

e. En Guldmedaille

d. To Sølvmedailler

(Foruden 6 forskjellige mindre Sølvmedailler

af Værdi 38 Kr.)

2. Rente og Udbytte af Aklier og Obli-

gat i oner:

a. Amortisable Statsobligationer (1600 Kr.) . .

Husejerkreditkasseoblig. (123700—) . .

Østifternes Kreditfbren. OM. (125600 — ) . .

Kjøbenhavns Kommunelaan (13000 — ) . .

li. Rente af Prioritetsobligation (35000 Kr.)

C. Udbytte af Nationalliankaklier (600 Kr.)

3. Godtgjørelse for Kontorleje

i. Bidrag i Følge testamentarisk Bestem-

melse:

a. Til Præmier:

Fra det Classenské Fideikommis for 1888 .

Etatsraad Schous og Hustrus Legat

li. Til videnskabelige Formaals Fremme:

Ira den Hjelmstjerne-Roseiieroneske Stiftelse

for 1887

5. For Sal s, al' Selskabets Skrifter . . . .

6. Rente af Inillaan i Landmandsbanken:

7. Ti ifældige 1 n dtægter:

Udtrukne Obligationer

2254

6123

320

25

64

1948

5024

520

Samlet Indtægt

400

100

8722 65

10556

1400

42

1600

500

1828

5 78

266

13200

28

72

43

38694 OS
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Oversigt over Regnskabet for Aaret 1887.

17. Febr

Udgift.

Se l s k a bel s lic s i j relse:

a. Løn til Embedsmænd, Medhjælp til Sekre-

tariatet og Arkivet, Buddel

1). Gråtiflkationer • •

c. Brændsel

il. Belysning

e. Kontorudgifter

1\ Porto

g. Kontorleje og Brandforsikring

2. Til Selskabets Forlagsskrifter:

a. Af Selskabets Midler: Kr

a. Trykning af Oversigterne 1 11 i

Disses Bæftning 219

Den franske Resumé (Oversættelse

og Trykning) 130

Lithografi og Træsnit 124

Ore.

12

56

37

/ff. Trykning af Skrifterne -310

Disses Hæftning B19

Den franske Resumé (Oversættelse

og Trykning i 259

Lithografi og Træsnit 862

Papir til Skrifterne 585

Extraordinært ide Rækkes For-

svnins med Tavler 15i:>

28

60

12

85

y Ordbogen

b. Af det Hjelmstjerne-Roséncroneske Bidrag :

a Regesta Diplomatica

f'. Afbildninger til Docent Julius Langes kunst-

historiske Studier

At overfore

3420

200

30

52

645

135

1819

1588

4079

300

1819

10

0.5

54

14

56
6602 39

59

85

596S 14

30

1819

14390

30

13
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Oversigt over Regnskabet for Aaret 1887.

Udgift.

Overført . . .

3. Til anden Virksomhed ved Selskabets

Med I em 111 er:

a. Af Selskabets Midler:

a Til Udgivelse al' Skrifter.

.,; Til andre videnskabelige Arbejder.

h. Af del Rjelmatjerne-Rosencroneske Bidrag:

i. Understøttelse til Skrifters Udgivelse

og videnskabelige Arbejder af Ikke-

Me (I I e m ni e r :

a. Af Selskabets Midler:

li. Af den Hjelmstjerne-Rosencroneske stiftelse

:

a Til Udgivelse af en Katalog over den

danske Literatur ved Justitsraad Bruun.

/S Til Udgivelse af J. C. Espersens Ordbog.

y Til Udgivelse af V. Holms »Supplement

lil Espersens Samling af bornholmske

Ord».

8. Til Selskabel for Udgivelse af Kilder til

dansk Historie

5. Pe n g e |i ræ m i e i og Med ailler:

a. Præmie af Legaterne.

fra del Classenskq Fideikommis.

Etatsraad Schous og Hustrus.

li. Af Selskabets Kasse (derunder Renterne al

del Thottske Legal),

l Guldmedaille .

6. Tilfældige Udgifter:

a. Til endelig Afslutning af den meteorologiske

Komités Arbejder.

li. Til Bohave ni. m

Al overføre . . .

1400

233

14390 13

1100

233

1 6023 13
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Oversigt over Regnskabet for Aaret 1887.

Overført

Udgift.

7. Indkjob af Obligationer

S. Kassebeholdning:

a. Rede Penge

b. Det Hjelmstjerne-Rosencroneske Bidrag . . .

c. En Guldmedaille

(1. To Solvmedailler

(Foruden 6 fprskj. mindre Solvmedailler af

Værdi 38 Kr.

Samlet Udgift

2927 53

4731

320

25

99

16023

1466G

8004

13

43

52

38094 i 08

5. Mødet den 2
den

Marts.

(Tilstede vare 13 Medlemmer, nemlig: Goos, Mødets Dirigent, Johnstrup,

Holm, Lutken, Fausbøll, Krabbe, Vilh. Thomsen, Thiele, Rostrup,

Joh. Steenstrup, Heiberg, Sekretæren, Kroman.)

Kassekommissionen fremlagde det reviderede og deci-

derede Regnskab for 1887. En Oversigt over dette er aftrykt

ovenfor S. (34)— (37).

Derpaa fortsattes og afsluttedes anden Behandling af For-

slag om Ændringer i Selskabets Vedtægter. Overgang til tredje

Behandling vedtoges.

I Mødet vare fremlagte de paa Boglisten under Nr. 111—
135 opførte Skrifter.
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6. Medet den 16
4e

Marts.

(Tilstede vare 13 Medlemmer, nemlig John strnp, Modets Præsident,

Mehren, Holm, Lutken, Fausbøll, Krabbe, Vilh. Thomsen, Wimmer, Joh.

Steenstrup, Gertz, A. D. Jørgensen, Finsen, Sekretæren.)

Professor l)r, L.Wimraer forelagde Selskabet sine seneste

runologi ske Arne i der og knyttede dertil en Meddelelse om

den nyfundne slesvigske Runesten. Denne Meddelelse

offentliggjøres ikke.

Derefter forelagde den naturvidenskabelig - mathematiske

Masse Bedømmelsen af en indkommen Besvarelse af den mathe-

matiske Prisopgave med Motto: »Den moderne højere Geometri

maa nærmest opfattes som anskueliggjort Analyse (J. P. Gram,

Doktordisp.) » saalydende

:

Videnskabernes Selskabs naturvidenskabelig -mathematiske

Klasse har overdraget os at afgive Betænkning over den Al-

handling med .Motto: Den moderne højere Geometri maa

nærmest opfattes som anskueliggjort Analyse, der er

indkommen som Besvarelse af Selskabets Prisspørgsmaal om

homogene, lineære Transformationer med to og tre Variable.

Henne Betænkning have vi herved den Ære at forelægge.

Forf. stiller sig særlig den Opgave at finde de Trans-

formationsgrupper , som kun indeholde et endeligt Antal af

Transformationer; hans Afhandling falder i fire Afsnit; i det

første behandler han de endelige Grupper i Almindelighed; han

anvender derpaa i det andet Afsnit de vundne Resultater paa

Transformationer af Formen

fix' = aiX+ btf,

fiy
1 = a

2
w 4 62y,

medens han i det sidste Afsnit betragter saadanne, der have

Formen
fix' = a

x
as+ h xy -f- ctz,

fiy* = a
2æ 4 b 2y 4- c 2 z,

fI z' = a .

d
.v 4 b 3y 4- e3z.



0. Mode. -f? 39 »- 16. Marts.

Første og andet Afsnit. Forf. betragter homogene,

lineære Transformationer med el hvilketsomhelst Antal Variable

;

han bestemmer saadanne Transformationers Dobbeltpunkter og

Dobbeltplaner og viser, at Transformationerne, naar de ben-

fores til de sidste som Koordinatplaner, antage Formen

t
xx' = ax; fiy' = $y\ /tz' = yz

.

. O. S. v.

bvor «, /?, y . . ere de saakaldte Multiplikatorer. Dersom Trans-

formationen skal høre til en endelig Gruppe, maa Multiplika-

torerne være Rødder af Enheden; særlig undersøges det Til-

fælde, bvor flere af Multiplikatorerne ere lige store, og det

vises , at Transformationen da maa have uendelig mange

Dobbeltplaner.

Efter derpaa at have omtalt Transformationers Sammen-

sætning og derved udledt Egenskaber, som en endelig Gruppes

Transformationer maa have, omtaler Forf., at man af en Gruppe

med Transformationerne A kan danne en ny Gruppe med

Transformationerne FAF- 1

, hvor F er en vilkaarlig Trans-

formation; idet den nye Gruppe i det væsentlige har de samme

Egenskaber som den oprindelige, falde Grupperne i saadanne

Klasser, at det vil være tilstrækkeligt at bestemme én af hver

Klasse, og Forf. viser da, at denne altid kan vælges saaledes.

at ethvert Element i enhver af Transformationernes Determinant

bliver konjugeret , med samme eller modsat Tegn , med den

tilsvarende Underdeterminant ; deraf følger da, at alle Gruppens

Substitutioner lade et Udtryk af Formen

xx + e x yy + e 2
zz + ...

uforandret, x betyder her den konjugerede Størrelse til x og

s,, s.,., ere Konstanter. Vi skulle her bemærke, at denne

Sætning ikke er korrekt udtrykt ; for at Udtrykket skal blive

uforandret maa x, y . . transformeres ved Transformationer, hvis

Multiplikatorer ere konjugerede med Gruppens Multiplikatorer.

Tredje Afsnit. Efter saaledes at have bragt Tranforma-

tionerne paa en, for den videre Undersøgelse, bekvem Form,
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gaar Forf. over til Bestemmelsen af de endelige Grupper, der

transformere en ret Linie til sig selv; han gjennemfører her

Undersøgelsen og hestemmer Formen af de mulige Grupper.

Resultaterne ere her ikke nye, idet disse Grupper tidligere ere

bestemte af Klein ved geometriske Betragtninger. Forfatterens

Undersøgelser have derfor deres væsentlige Betydning derved,

at de vise Brugbarheden af hans Methoder. Saavel her som

ved det næste Afsnit gjælder den Bemærkning , at Forf. vilde

kunne have simplificeret sine Regninger betydelig ved at be-

nytte Walther Dycks Resultater i lians « Gruppentheoretische

Studien.. (Leipzig 1882).

Fjerde Afsnit. Forf. gaar nu over til Betragtningen af

de endelige Grupper, der transformere en Plan til sig selv;

han indskrænker sig her til Betragtning af Grupper af en ^s

Art; medens han i Afhandlingen mener at have bestemt alle

saadanne Grupper, har han i et senere indsendt Brev meddelt,

at han er bleven opmærksom paa en Fejl, der gjør det tvivl-

somt, om det opstillede System af Grupper er fuldstændigt.

Vende vi os nu til Afhandlingen i dens Helhed , saa maa

\i erkjende, at Forf. viser en høj Grad af Dygtighed og mathe-

matisk Blik ved den Maade
,

paa hvilken han forstaar at over-

vinde de store Vanskeligheder, som paa mange Steder træde

ham i Møde. Beklageligt er det, at Forf. synes at have mang-

let Tid ved den endelige Udarbejdelse ; Beviserne ere paa fiere

vigtige Punkter givne med saa stor Korthed , at dette , i For-

hindelse med fiere optrædende Begnefejl og mange Skrivefejl,

har bevirket, at vi paa fiere saadanne vigtige Punkter ikke have

\æret i Stand til at afgjøre, om der er virkelige eller kun for-

melle Mangler til Stede; en saadan virkelig Mangel findes som

anført i fjerde Afsnit, og da det er her, de særlig nye Resultater

skulde søges, formindsker det Afhandlingens Betydning saa

meget, at vi ikke kunne tilkjende den Prisen; vi finde dog, at,

selv om det ikke skulde lykkes Forf. at fuldstændiggjøre det

fjerde Afsnit, saa indeholder det, der er givet, saa meget af
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Interesse, at vi foreslaa Afhandlingen, efter al Forf. har under-

kastet den en omhyggelig' Revision, optagen i Selskabets Skrif-

ter; vi imødekomme derved et subsidiær 1 af Forf. i lians Skrivelse

til Selskabet udtalt Ønske.

Kjnbenhavn ri. 10. Marts ISSN.

II. G. Zeuthen. Thiele. Julius Petersen.

Affatter.

I Overensstemmelse med Klassens Indstilling besluttede

Selskabet, at Afhandlingens tre første Afsnit optages i dets

Skrifter. Forfatteren er Dr. phil. H. Val en tin er.

Den filologisk -historiske Klasse forelagde ligeledes den,

inden den forlængede Tidsfrists Udløb, indkomne Besvarelse

af den filologiske Opgave med Motto: Do guod habeam, saa-

lydende

:

Det kgl. danske Videnskabernes Selskabs historisk-lilosofiske

Masse har overdraget os at afgive Betænkning om en til Sel-

skabet, under Mærket. «Do quod habeam», indsendt Besvarelse

af det 1886 udsatte filologiske Prisspørgsmaal: »Fremstilling af

det danske Skriftsprogs Opstaaen paa Reformationstiden».

Denne Betænkning have vi herved den Ære at forelægge.

Afhandlingen falder i to Hoveddele. I den første har det

været Forfatterens Agt at give »en l dsigt over de sproglige

Bevægelser fra Aar 1300 lil deres Afslutning i det fæstnede

Skriftsprog i Reformationstiden». Den anden (« særlige Del»)

skulde indeholde «en udtømmende Fremstilling af Sprogformen

i alle dens Enkeltheder og i hele dens Omfang hos en enkelt

betydelig Forfatter [fra Reformationstiden]».

Det store Stof, som Forfatteren har anset det for nød-

vendigt at samle, før end han skred til den egentlige Besvarelse

af Opgaven, har, saaledes som han selv fremhæver, krævet saa

megen Tid, at det kun med Moje er lykkedes ham at bringe

den indsendte Afhandling «i en nogenlunde sammenarbejdet

og læseværdig Skikkelse •>. Forfatteren har som Følge heraf
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arbejdet under et stærkt Tryk, der paa mange Punkter har sat

Mærker i Afhandlingen, idet denne jævnlig lider under formelle

Alangier og Skjødesløsheder. Ogsaa forskjellige Fejl i Enkelt-

hederne lade sig maaske tildels forklare heraf.

Værre er det dog, at den første Afdeling, som skulde

indeholde den egentlige Besvarelse af Spørgsmaalet , i mange

Tilfælde kun giver Antydninger og — mere eller mindre sand-

synlige — Formodninger, men ikke udtømmende Beviser for

disses Rigtighed. Ogsaa er Forfatteren tilbøjelig til at tilskrive

løsrevne Enkeltheder og ganske enestaaende Fænomener en

Betydning, som der efter vor Mening ingenlunde kan til-

lægges dem.

I Behandlingen af Reformationstidens Sprog tilskrives der

med en Ensidighed, hvori som bekjendt ogsaa tidligere For-

fattere have gjort sig skyldige, Chr. Pedersen en altovervejende

Indflydelse paa Skriftsprogets Dannelse , uden at hans Forhold

til de andre samtidige betydelige Forfattere (vi fremhæve sær-

lig P. Palladius) eller Forholdet mellem hans Sprog og Sproget

i Chr. III's Bibel gjøres til Gjenstand' for nøjere Undersøgelse.

I det hele taget savne vi i høj Grad en indgaaende Behandling

af Bibeloversættelsen fra 1550. Det samme gjælder Forholdet

mellem Chr. Pedersens Sprog og det samtidige Begerings- og

kancellisprog, en Undersøgelse, som vi tillægge en stor Betyd-

ning for Spørgsmaalets alsidige Besvarelse, men som Forfatteren

slet ikke har optaget.

Paa den anden Side fremhæve vi med Glæde, at den Plan.

Forfatteren har lagt for sit Arbejde, er klart og overskueligt

gjennemført, hvad der ogsaa viser sig i det lille Slutningsafsnit.

hvori han kort sammenfatter Gangen i sine Undersøgelser og

disses Resultater. Ligeledes finde vi rundt om i Afhandlingen

gode og rigtige Iagttagelser, der ikke blot ere af Vigtighed for

Besvarelsen af det stillede Spørgsmaal, men ogsaa paa adskillige

Punkter kaste nyt Lys over dette.

I den »særlige Del« af Afhandlingen var det Forfatterens
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Igl at gjøre et enkelt Værk af Chr. Pedersen lil Gjenstand for

udtømmende sprogiiii Behandling, og han har hertil valgt

Vocabularium ad nsuin Dacorum 151 i. Uagtet dette Værks

store Betydning i 1 ex i k al sk Henseende maa vi anse Valget af

denne Prøve for alt for ensidig. Vi kunne nemlig kim med

stort Forbehold tiltræde Forfatterens Mening, at vi herigjennem

faa »et tro Hillede af Sproget, som det foreligger i Slutningen

af det 15de og Begyndelsen af det 1 6de Aarli. ikke alene i

Chr. Pedersens Skrifter, men i alle skrevne og trykte Bøger».

Beviset for denne Paastands Rigtighed er ikke fort i Afhand-

lingens første Del, og det vilde efter vor Mening have ledet til

langt sikrere Kesultater, hvis Forfatteren, i Steden for det

nævnte Skrift af Chr. Pedersen, der som Ordbog ikke blot maa

bruges med en \is Varsomhed, men heller ikke giver noget

Begreb om Sprogets hele syntaktiske Forhold, havde valgt et

eller flere Skrifter af hver enkelt af Tidens betydeligste For-

fattere og paa Grundlag heraf havde anstillet sin Undersøgelse.

Forfatteren har anlagt denne sidste Del af Afhandlingen

efter en saa omfattende Maalestok, at han kun er naaet til at

levere et mindre Stykke af Lydlæren.

Da Afhandlingen saaledes er bleven et Brudstykke, kunne

vi, selv bortset fra de Indvendinger, vi ovenfor have rejst imod

den, ikke anbefale den til den udsatte Pris. 1 Betragtning af

den store Flid, som Forfatteren har udvist, og det grundige

Kjendskab til dansk Sproghistorie, som han paa mange Maader

har lagt for Dagen, tillade vi os imidlertid at indstille til Viden-

skabernes Selskab, at det tilstaar ham en Belønning af 200

Kroner som Opmuntring til at fortsætte disse Studier.

Kjøbenhavn d. 3. Marts 1888.

K. G i s 1 a s o n. V i 1 li. Thomse n. L u d v. F. A. W immer,

Affattet

I Henhold hertil besluttede Selskabet , saafremt Kasse-

kommissionen intet havde at erindre derimod, at tilstaa Forf.

200 Kr. til sine Studiers Fortsættelse i samme Retning.
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Cand. polyt. J. Sebelien, Lærer i Kemi ved Ultuna Land-

brugsskole, havde indsendt en Afhandling: "Studier over Ægge-

hvidesloffernes analytiske Bestemmelse med særligt Hensyn til

.Mælken » , hvilken han ønskede optaget i Selskabets Publika-

tioner. Selskabet besluttede at anmode Professor Dr. S. M.

Jørgensen om at gjøre sig bekjendt med den og derefter i

et følgende Møde foreslaa andre Medlemmer til at tiltræde

Bedømmelsesudvalget.

Selskabet besluttede , efter Forslag fra den historisk-

filosofiske Klasse, at de af Hensyn til Forhandlingerne om

Selskabets Vedtægter udsatte Valg af nye Medlemmer extra-

ordinært skulde foregaa i dette Foraar, saaledes at Forslagene

skulde være indleverede inden den 1.5. April, og at den fore-

løbige Behandling
,

paa Tidsfristerne nær , skulde foretages i

Overensstemmelse med de under Forhandling værende Vedtægter

i den Skikkelse, som disse have faaet ved anden Behandling.

I Mødet vare fremlagte de paa Boglisten under Nr. 136

—

163 opførte Skrifter, deriblandt privat Gave fra Selskabets

Medlem, Professor Dr. H. G. Zeuthen.
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7. Modet den 6
te

April.

(Tilstede vare 10 Medlemmer, nemlig: J oh ns trup, Modets Pia: si den I

,

Holm, Fausboll, Vilh. Thomsen, Jul. Petersen, Joh. Steenstrup, Gertz,

Heiberg, Finsen, Sekretæren.)

Siden forrige Møde havde Selskabet mistet et indenlandsk

Medlem, Professor, Dr. L. An g. Colding, som var afgaaet

ved Døden den 21. Maris, efter at have været Medlem af den

naturvidenskabelig -mathematiske Klasse siden den 11. April

1856.

Skolebestyrer, Dr. J.L.Heiberg fremlagde V. Bind af sin

Udgave af En klids Elementer og knyttede dertil nogle

Bemærkninger om Scholierne til disse. Denne Med-

delelse vil blive optagen i Selskabets Skrifter.

•

Da Kassekommissionen intet havde haft at erindre

mod Selskabets Beslutning i forrige Møde (S. (43)), om at til-

staa Forf. til den indsendte Besvarelse af den filologiske Pris-

opgave et Beløb af 200 Kroner til sine Studiers Fortsættelse i

samme Retning, aabnedes med Forf.'s Tilladelse den med Mot-

toet Do quoel habeam mærkede Navneseddel, som indeholdt

Navnet Stud. mag. P. K. Thorsen, hvem det nævnte Beløb

altsaa tilstilles.

I Henhold til Selskabets Beslutning i forrige Møde (S. (44))

vedtoges det, efter Professor S.M.Jørgensens Forslag, at

anmode Professor G. T.Barfoed og Dr. II. Topsøe om at

tiltræde Udvalget til Bedømmelsen af Cand. polyt. J. S eb eliens

Afhandling: »Studier over Æggehvidestoffernes analytiske Be-

stemmelse med særligt Hensyn til Mælken ».

Det besluttedes at udsætte Valg af Selskabets Embedsmænd

til Mødet efter, at Vedtægtsforhandlingerne vare tilendebragte.
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I Mødet vare fremlagte de paa Boglisten under iNr. 16 i

—

213 opførte Skrifter, deriblandt private Gaver fra Selskabets

udenlandske Medlem, Professor Ko Hik er i Wurzburg og fra

Professor A.Ernst i Caråcas.

8. Medet den 20
de

April.

(Tiilstede vare 24 Medlemmer, nemlig: Goos, Modets Dirigent, Johnstrup,

Lutken , S. M. Jørgensen , Christiansen, Fausbøll, Villi. Thomsen, WimmeTj

Warming, Thiele, Meinert, Rostrup, Joh. Steenstrup, Heiherg, Finsen, Høffding,

Sekretæren, Gertz, Mehren , Krabbe, A. D. Jørgensen, P. E, Muller.

Jul. Lange, Holm.)

Indtil Professor Goos, som var forhindret i at være til-

stede fra Mødets Begyndelse, kom, lededes Forhandlingerne af

Højesteretsassessor, Dr. jur. Finsen.-

Det vedtoges at sende Selskabets Oversigter til Professor

A.Ernst i Caråcas, fra hvem Selskabet jævnlig modtog mindre

videnskabelige Afhandlinger.

Fra det Udvalg, der var nedsat til Bedømmelse af Dr.

Alfred Lehmanns Afhandling «Om Genkendelse. Forsøg paa

en experimental Verifikation af Forestillings - Associationernes

Teori» (Christiansen, Høffding, Kroman, jf. S. (33)) var

indkommen nedenstaaende Bedømmelse

:

Hr. Dr. phil. A. Lehmann har til Selskabet indsendt en

Afhandling « Om Genkendelse. Forsøg paa en experimental Veri-

fikation af Forestillingsassociationernes Teori« med Ønsket om

at faa den optaget i Selskabets Skrifter. Om end det nedsatte

Bedømmelsesudvalg ikke i ét og alt kan være enigt med For-

fatteren angaaende Bigtigheden af de benyttede Udgangspunkter

og de derfra dragne Slutninger, finde vi dog det indsendte
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Arbejde i det hele saa oplysende med Hensyn til det behand-

lede SpørgsmaaL, at vi tillade os at t'oreslaa det optaget;

1). 16. April l.SSS.

C. Christiansen. II. Høffding. K. Kroman,
Affatter.

I Henhold hertil besluttedes det at optage denne Afhand-

ling i Selskabets Skrifter.

Derefter foretoges tredje Behandling af Forslaget

om Selskabets Vedtægter. Ved denne fik disse den

endelige Skikkelse , i hvilken de lindes aftrykte i et Tillæg til

Beretningerne om Selskabets Moder, og vedtoges dernæst

enstemmig.

Da de Forhandlinger, som forte hertil, kun lige ere berørte

i de foregaaende Hæfter, skal her i al Korthed izives en samlet

Fremstilling af dem.

I Løbet af længere Tid var det ved flere Lejligheder bleven

gjort gjældende, at flere af Vedtægternes Bestemmelser knnde

trænge til en Bevision. Efter de i Aarenes Lob foretagne

mindre Ændringer af de i 1869 aftrykte Vedtægter ansaas det

for naturligt, for at opnaa den bedst mulige Sammenhæng, ikke

ogsaa denne Gang at indskrænke Bevisionen til enkelte Punkter.

Efter at Selskabet den 15de April 1887 af Hensyn til den

Indflydelse, som Bevisionen muligvis kunde faa paa Præsi-

dentens Stilling, havde udsat indtil videre at vælge en Præsident

i afdøde Gehejmeraad Madvigs Sted, overdrog det derfor den

29de April til et Udvalg, bestaaende af de to Klasseformænd

fU s's in g og Johnstrup), Sekretæren (Zeuthen), Bedaktøren

i\ i Ih. Thomsen) samt Højesteretsassessor Finsen, at ud-

arbejde de fornødne Forslag.

Dette Udvalg forelagde i Mødet den 14de Oktober i et

samlet «Forslag til det Kongelige Danske Videnskabernes Sel-

skabs Vedtægter» de Ændringer i de bestaaende Vedtægter,
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som det derefter agtede at foreslaa enkeltvis. Dette Forslag

afveg fra de nu endelig vedtagne Vedtægter saavel ved Indhold

eller Formulering af adskillige mindre Bestemmelser som hoved-

sagelig derved, at det vilde indskrænke Valgperioden for Sel-

skabets Præsident til ét Aar. Hovedforslaget indeholdt heller

ikke den nu optagne Bestemmelse i \ 14 (det daværende For-

slags g 15) om Brug af Fransk i Oversigterne, medens et

Mindretal i Udvalget (Z e u t h e n og V i 1 h. Thomse n) havde

stillet et videregaaende Forslag om Brug af fremmede Sprog.

Udvalgets Forslag var ledsaget af efterfølgende Betænkning,

til hvis Forstaaelse maa hemærkes , at Forslagets \\ 10— 11

senere ere omhyttede med en enkelt g 10, saa at Forslagets

senere Paragraftal maa formindskes med 1 for at svare til dem

i de nye Vedtægter:

1 Henhold til det os af det Kongelige Danske Viden-

skabernes Selskab den 29de April overdragne Hverv har under-

tegnede Udvalg taget under Overvejelse, hvorvidt der maatte

være Grund til at foretage Forandringer i Selskabets nugjældende

Vedtægter. Derved er opnaaet Enighed om at foreslaa en

Række Ændringer, ved hvilke Vedtægterne vilde faa den i det

medfølgende Udkast indeholdte Skikkelse, medens kun et Mindre-

tal i Udvalget dertil føjer et ligeledes medfølgende Forslag om

en yderligere Ændring af de bestaaende Vedtægters g 12 (ny

% 15) vedrørende Brug af fremmede Sprog i Oversigterne.

Hvilke Ændringer Udvalget foreslaar, vil ses ved at sammen-

holde Udkastet med de bestaaende Vedtægter. Til Vejledning

ved Sammenligningen er der ved enhver af Forslagets §§ an-

givet, hvilke gg i de bestaaende Vedtægter den gjengiver eller

er bestemt til at erstatte, og der er tillige sørget for, at Ude-

ladelser af ældre Bestemmelser ikke skulle undgaa Opmærksom-

heden. Idet saaledes Forslagene i Virkeligheden foreligge fuld-

stændig, anse vi det ikke for nødvendigt her særskilt at nævne

alle de enkelte Forslag, hvoraf en stor Mængde kun er Sprog-
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ændringer, Præciseringer ;if niigjældende bestemmelser eller

Omordninger, som ere nødvendiggjorte ved de mere væsentlige

nye Forslag, men skulle nøjes med at henlede Opmærksom-

heden paa disse sidste. En detailleret Angivelse af de enkelte

l'oreslaaede Ændringer vil derimod knnne finde sin Plads paa

en før Selskabets Forhandling affattet Afstemningsliste, hvorpaa

der tillige vil være at optage de Forslag til yderligere Ændringer,

som maatte indkomme.

Den første Række af væsentligere Ændringer, som vi fore-

slaa, vedrører Valget af nye Medlemmer (gi. gg 2— 8, nye

gg 2— 9). Det foreslaas, at Valget knn foretages én Gang

aarlig (ny g 6), medens det tidligere foretoges to Gange (gi. gg i

og 8) , at Forslagene indbringes noget tidligere end hidtil (ny

g 7, gi. gg 5 og (S), at Indskrænkningen af Antallet af Pladser

helt bortfalder for norske og svenske Medlemmers Vedkom-

mende (ny g 5, gi. g 8), at Antallet af Pladser for andre uden-

landske Medlemmer fordeles efter mere bestemte Regler og

gjores noget mindre end hidtil, da ogsaa Nordmænd og Sven-

skere sknlde være indbefattede derunder (ny g 5, gi. g 8), og

at der ved Valget af udenlandske Medlemmer skal følges samme

Regler som ved Valget af indenlandske , blot med saadanne

Afvigelser, som blive nødvendige ved Regrænsningen af Plad-

sernes Antal. Det sidste Forslag har maattet fordeles paa de

forskjellige Valgparagralfer, som derved ere blevne omarbejdede.

Dertil har saa knyttet sig nogle mindre Ændringer i Bestem-

melserne om Valgenes Forberedelse (ny g 4) og Forslagenes

Befordring fra Sekretæren til Klasserne og videre til Selskabet

(ny g 8, gi. gg 5 og 6).

Der er dernæst stillet Forslag om Præsidentens Stil-

ling og Valgperiode (gi. gg 9—10, nye gg 10—13). Det

foreslaas, at Præsidenten betegnes som den, der staar i Spidsen

for Selskabet, men derimod ikke som hidtil nævnes blandt

dettes Embedsmænd, at hans Gjerning i Selskabet og hans

Forhold til dettes Embedsmænd bestemmes noget nøjere end

Overs, over d. K. D. Vidensk. Selsk. Forh. 1888. 4
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tidligere, og at Valgperioden indskrænkes fra 5 til 1 Aar. For

at Selskabet ikke skal binde sig i Fremtiden, er det foreslaaet,

at Gjenvalg tillades, hvilket ikke er til Hinder for at indføre en

foreløbig Praxis, bvorefter den fratrædende ikke blev gjenvalgt.

Det er foreslaaet, at de særlige Regler om Valg af en Prins af

det kongelige lins ikke paany opstilles.

Medens næppe nogen af de Ændringer, som bele Udvalget

bar foreslaaet til gg 11 — 14 (nye gg li— 17i, vil medføre nogen

Forandring i Ordningen af Selskabets Anliggender, maa det

anføres, at der i g 18 (gi. g 15) af Hensyn til de ved Beslutning

af 3dje December 1 88 < > tilladte Udlaan mod Pant i faste Ejen-

domme gjøres Indskrænkning i Bestemmelsen om Notering af

Selskabets Papirer, at Forslagets g 19 lægger Tiden for Sel-

skabets Moder 14 Dage senere end hidtil (gi. g 16), at g 21

(id. g 18) indebolder nogle mindre Ændringer i Afstemnings-

regler, og g 20 Igl. g 17) Hegler for Bevillinger af Afbildninger

til de af Selskabets Medlemmer meddelte Arbejder. I Slut-

ningen af den noget omarbejdede § 22 (gi. gg 19 og 11 Note)

er optaget en Indtil uskreven Vedtægt, g 23 er en Omarbejdelse

af den gamle g 20.

Idet Udvalget forbebolder sig nærmere at motivere de

stillede Forslag ved Forhandlingen i Selskabets Møder, skal det

her endnu kim foreslaa, at den foreliggende Sag Underkastes

to Behandlinger, saaledes at kim de Ændringer i de bestaaende

Vedtægter faa Gyldigbed, som ved anden Behandling besluttes

af det i Vedtægternes g 22 bestemte Flertal.

Kjobenhavn, den 12te Oktober 1887.

J . U. U s s i n g. F r. J o b n s t r n p. II. G. Zeuthen,
Affatter.

Vi Ih. Thomsen. V. Finsen.

Selskabet besluttede at underkaste Forslaget mindst to

Behandlinger. De ved anden Behandling vedtagne Ændringer

vare saa betydelige, at ogsaa en tredje blev nødvendig. Første
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Behandling fandt Sted i .Moderne Ilte og 25de November. Forslag

til Underændringer til Udvalgets Forslag og til andre Ændringer

af Vedtægterne end de af Udvalget foreslaaede indkaldtes til

Ode December. Der indkom saadanne dels fra Kassekom-

missionen, dels fra følgende .Medlemmer : J ap. S t e e n s t r n p,

Jul. Thomsen, L ti tk e ri, W i m m e r, T o p s o e, \\ a r m i n g,

Go o s, Job. S te en s trup, Høffding og kro ni an.

Anden Behandling foretoges dernæst i Moderne 3dje og

17de Februar og 2den Marts 1888. Til Ændringer af den ved

denne Behandling vedtagne Skikkelse indkom inden den fast-

satte Tid, den 16de Marts, Forslag fra Udvalget og følgende

Medlemmer udenfor og i dette: Jap. St e en s trup, Zeuthen,

F a u s b o 1
1

, \ i 1 h. T h o m s e n
, W i m mer, W a r m i n g , .1 o h

.

S teens trup, P. E. Muller. Disse Forslag forelaa ved den

alt omtalte tredje Behandling.

Under alle tre Behandlinger ledede Prof. Go o s i Følge et

paa ham i Mødet den 28de Oktober faldet Valg Forhandlingerne.

1 Mødet vare fremlagte de paa Boglisten under Nr. 21 i

—

256 opførte Skrifter.

9. Modet den 4
de

Maj.

(Tilstede vare 19 Medlemmer, nemlig: Johnstrup, fungerende Vicepræsident,

Jul. Thomsen
, Holm, Liitken, Fausboll, Krabbe, Vilh. Thomsen , Wimmer,

Jul. Lange, Topsøe, J. Petersen, Thiele, Meinert, Goos, Rostrup, Joh. Steeri-

strup, A. D. Jorgensen, Høffding, Sekretæren.)

Professor Dr. C. F. Liitken forelagde Selskabet en Afhand-

ling om tre pelagiske D e 1 f i n s 1 æ g t e r
(
Steno, Delphinus

og Prodelphinm). Denne Afhandling vil blive optagen i Sel-

skabets Skrifter.

Tillige forelagde samme et Arbejde af Dr. phil. H. J. Hansen,

Om en Gruppe af isopode Krebsdyr [Cirota?iidæ), som
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Forf. ønskede optaget i Selskabets Publikationer. Til denne

Afhandlings Bedømmelse nedsattes et Udvalg bestaaende af

Professor CF. Lutken., Museumsinspektor Meinert og Kmb.

P. E. Muller.

Derefter foretoges de ifølge Beslutning af 2den Marts ud-

satte Valg.

Til Selskabets Præsident valgtes Etatsraad, Prof. em., Dr. Jap.

Steen strap.

Til Kasserer valgtes Museumsinspektor, Dr. F. V. A. Meinert,

dåden hidtilværende Kasserer, Professor, Dr. CF. L titken.

hvis Funktionstid var udløben, ikke ønskede Gjenvalg.

Til Revisor i Steden for afd. Professor L.A.Colding valgtes

Professor, Dr. Jul. Petersen.

Til Medlem af Carlsbergfondets Direktion gjenvalgtes Professor,

Dr. E.Holm og til Medlem af Museumsbestyrelsen ligeledes

den samme.

Til Bedømmelse af en fra Cand. mag. K. Rørdam ind-

kommen Afhandling: « Bidrag til Kundskab om Æthylendiamin»,

som Forf. ønskede optagen i Selskabets Publikationer, nedsattes

et Udvalg, bestaaende af Professorerne Jul. Thomsen og

5. M. Jørgensen samt Dr. II. Topsøe.

Redaktøren fremlagde 1ste Hæfte af Oversigten for 1888,

og af Skrifternes naturvidenskabelig- mathematiske Afdelings

6te Række, Bind IV, Nr. 7, indeholdende E.Koefoed: »Studier

i Platosoforbindelserne» , og af den historisk-filosofiske Afde-

lings 6te Række, Bd. II, Nr. t, indeholdende V. Finsen: «Om

den oprindelige Ordning af nogle af den islandske Fristats

Institutioner".

Til at afgive Erklæring over et fra Sekretæren og Re-

daktøren indkommet Forslag om at sende Selskabets uden-

landske Medlemmer den Klasses Skrifter, hvortil de hore, ned-
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sattes et Udvalg bestaaende af de to Klasseformænd og de to

Forslagsstillere.

I Modet vare fremlagte de paa Boglisten under INr. 257

—

284 opførte Skrifter, deriblandt private (laver fra d'llrr. Pro-

fessorer Pen ku i Wien ou F. Plateau i Gand.

10. Modet den 18
de

Maj.

(Tilstede vare 23 Medlemmer, nemlig: Johnstrup, Vicepræsident, Hannover,

Jul. Thomsen, Mehren, Holm. Lutken, S.M.Jørgensen, Christiansen, Fausbøll,

Krabbe, Warming, J. Petersen, Thiele, Meinert, Joh. Steénstrup, Gertz, Finsen.

Høffding, Sekretæren, Barfoed, Wimmer, Jul. Lange, Topsoe.)

Professor Dr. V. Fausbøll gav en Beretning om Frem-

gangen med Jåtaka-Bogens Udgivelse og forelagde

nogle Bemærkninger om enkelte vanskelige P å 1 i
-

Ord i samme. Dette Foredrag er optaget i Selskabets Oversigt

for i Aar S. 7— 58.

Fra Professor em., Etatsraad, Dr. Jap. Steénstrup var i

Anledning af det paa barn i foregaaende Møde faldne Valg

indkommen følgende Skrivelse:

Kjobenhavn den 9de Maj 1888.

Til det Kg!. Danske Videnskabernes Selskabs Sekretær,

Hr. Professor Dr. pb. II. Zeuthen, R. af Dbg. p.p.

Herved har jeg den Ære at bevidne det Kgl. D. Viden-

skabernes Selskabs bøitærede Hr. Sekretær Modtagelsen af den

mig paa Selskabets Vegne tilsendte Meddelelse om det i Modet

den 4de dennes paa mig faldne Valg som Selskabets Præsident

for det nærmeste Femaar. I Forbindelse med denne Bevidnelse

beder jeg for det bøit agtede Selskab at maatte frembære min

dybt følte Paaskjønnelse af det for mig saa hædrende, i selve
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Valget udtalte Vidnesbyrd om den Tillid , mine Kolleger nære

til en fremdeles usvækket Interesse lios mig for vort Selskabs

Vel og dets ydre og indre Anliggender, og samtidiges dermed

at maatte udtale for det min oprigtige beklagelse af, at per-

sonlige Forbold formene mig i at kunne modtage det saa ære-

fulde Hverv.

Hvad enten jeg nemlig seer hen til det meget , som Sel-

skabets Tarv, ret forstaaet, efter min Følelse billigen kan fordre

af den, i hvis Hænder Selskabet betroer Ledelsen af dets An-

liggender, eller dertil, at en ikke fuldt befæstet Tilstand af

mine Kræfter endnu kun i ringere Grad egner sig for den

Virksomhed, som et Præsidium i og udenfor Selskabets Møder

uafviseligen kræver, vil det staae for mig som kun lidet for-

svarligt — baade over for Selskabet og over for mig person-

ligen og de videnskabelige Formaal, til hvis Fremme mine

Kræfter paa en noget sikkrere Maade kunne virke — om jeg

overtog det Hverv, som Selskabets Medlemmer have ment at

burde tildele mig og hvorved de saa høHigen have hædret mig.

Dertil kommer, som noget for Tidspunktet mere særegent,

men som noget tillige, der, ifølge de i det sidste Halvaar sted-

fundne Drøftelser af de just nu vedtagne nye Love for vort

Selskab, vil være de fleste af de høitagtede .Medlemmer let

forstaaeligt, at Overtagelsen af Præsidiet fur Ojebiikket maatte

berede mig større og særlige Vanskeligheder, da jeg endnu

ikke kan være fortrolig med de nye Vedtægters Bestemmelser og

Forstaaelsen af disse heller ikke overalt er mig klar. I mange

Tilfælde vilde min Ledelse af Forhandlingerne i vore Møder

kun kunne foregaae under en Fanden , der vilde være lidet til-

fredsstillende for Selskabet og for Præsidiet.

Idet jeg til Slutning gjentager min oprigtige Beklagelse

over ikke at have kunnet modtage det ærefulde Valg og tillige

min fulde Paaskjonnelse af den mig ved Valget viste Tillid,

tillader jeg mig at tilføie den særlige, men forhaabenlig ikke

nødvendige Forsikkring, at det i den korte Fremtid, hvori det
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endnu maatte bb've mig forundt at deltage i Selskabets Virken

og Furhandlinger, stedse skal va-re min ahorligstc Bestræbelse

efter bedste Evne at fremme dets Arbeider og Alt, hvad der

efter min Overbevisning maatte kunne være til dets Tarv.

Med Iløiagtelse ærbødigst

Jap e tus Steens trup.

I denne Anledning foretoges et nyt Valg af Selskabets

Præsident for de kommende 5 Aar. Valget faldt paa Professor

Dr. Jul. Thomsen, som i selve Mødet modtog Valget.

Til indenlandske Medlemmer af den naturvidenskabelig-

mathematiske Klasse valgtes følgende i det forrige Møde af

Klassen foreslaaede Medlemmer: Lektor i Fysiologi ved Uni-

versitetet, 'Dr. Chr. Bohr, Mathematikeren, Direktør ved For-

sikringsselskabet Skjold, Dr. .1. P. Gram, Bestyrer af det Mete-

orologiske Institut Adam Paulsen og Lærer i Mathematik ved

Officersskolen, Dr. H. Valen tin er,

og efter et i forrige Møde ligeledes indbragt Forslag til

indenlandske Medlemmer af den historisk-filosofiske Klasse:

Professor i Historie ved Universitetet, Dr. Kr. Erslev , Histori-

keren, Biblioteksassistent, Dr. J. Fridericia, Professor i

romanske Sprog ved Universitetet, Dr. Thor Sundby og Pro-

fessor i slavisk Sprog og Litteratur ved Universitetet, Dr. K. A.

Verner.

I Mødet vare fremlagte de paa Boglisten under ]Nr. 285

—

311 opførte Skrifter, hvoriblandt private Gaver fra Selskabets

udenlandske Medlem General N. v. Kokscharow i St. Peters-

borg og Docent, Dr. Cl.Wilkens her.

Det vedtoges, at afholde endnu et Mode den 1ste Juni.
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11. Modet den r Juni.

(Tilstede vare 22 Medlemmer, nemlig: Jul. Thomsen, Præsident, Lutken,

S. M. Jorgensen, Christiansen, Fausboll, Krabbe, Vilh. Thomsen, Wimmer,

Warming, Thiele, Joh. Steenstrup, Gertz, A. D. Jorgensen, Erslev, Fridericia,

Sundby, Verner, Bohr, Gram, Valentiner, Sekretæren, Finsen.)

Præsidenten meddelte, idet han første Gang indtog

Forsædet i Forsamlingen, at han havde underrettet Selskabets

høje Protektor, lians Maj. Kongen, om det paa ham faldne

Valg, og at Allerhøjstsamme havde udtalt sin Bevaagenhed for

Selskabet.

Professor C. Christiansen gav en Meddelelse om H. C.

Orsteds store Elektromagnet og nogle Forsøg med

samme. Denne Meddelelse vil blive optagen i Selskabets

Oversigt.

Til udenlandske Medlemmer bleve, efter et i næstforrige

Møde af den historisk-filosofiske Klasse indbragt Forslag, op-

tagne,

fra Sverig og Norge:

Sprogforskeren, Provst, I)r. Johan Fritzner i Kristiania,

Rigsarkivar, Dr. C. Th. Odhner i Stockholm og Professor i

Historie, Dr. Gustav Storm i Kristiania,

og fra andre Lande:

Professor i germansk Filologi, Dr. Rudolph Heinz el i

Wien, Historikeren, Gehejmeraad, Medlem af det kejserlige

Videnskabernes Akademi Ernst Kunik i St. Petersborg , Di-

rektør for Ecole des Chartes, Medlem af det franske Institut,

Professor M. Paul H. Meyer i Paris, Professor i sammenlig-

nende Sprogvidenskab, Dr. Johannes Schmidt i Berlin og

Professor i germansk Filologi, Dr. E du ard Sievers i Halle.

Det i næstforrige Møde nedsatte Udvalg (Klasseformændene,

Sekretæren, Redaktøren) havde afgivet en Betænkning angaaende

Forsendelsen af Selskabets Skrifter til udenlandske Medlemmer.
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Selskabet vedtog Udvalgets Forslag om foreløbig kun at sende

de norsk-svenske Medlemmer den Klasses Skrifter, bvori de

hver især ere optagne.

Det i Mødet den Gte April nedsatte Udvalg (S. M. Jør-

gensen, C. T. Barfoed, Bf. Topsøe) havde afgivet følgende

Betænkning over den af (-and. polyt. J. Sebelien indsendte

Afhandling

:

Selskabet har overdraget os undertegnede at udtale os om

en af Ur. Cand. polyt., Mejeriskolelærer i Lltuna, Sebelien ind-

sendt Afhandling: »Studier over Æggehvidestoffernes analytiske

Bestemmelse med særligt Hensyn til Mælk», som han har ønsket

optagen i de af Selskabet udgivne Publikationer.

Arbejdet danner en Slags Fortsættelse af Forfatterens tid-

ligere i Selskabets Oversigter for 1885 optagne Afhandling.

Det gaar væsentlig ud paa at bestemme Æggehvidestoffer kvan-

titativt ved at udfælde dem med et eller andet kvælstoffrit og

saavidt muligt fuldstændigt Bundfældningsmiddel og derpaa be-

stemme de ikke vejede Bundfalds Kvælstofindhold efter Kjeldahls

Methode. Fremgangsmaaden har givet Forfatteren meget gode

Resultater, og han anvender dem ogsaa til Belysning af flere

vigtige, Mælkens Æggehvidestoffer vedrørende Forhold. Da

Arbejdet synes udført med Flid og Dygtighed, tillade vi os at

anbefale det til Optagelse i Selskabets Oversigter.

Kjobenhavn den 16de Maj 1SSS.

C. Barfoed. S. M. Jørgensen, Haldor Topsøe.
Affatter.

I Henhold hertil besluttede Selskabet at optage den oven-

nævnte Afhandling i Oversigten for i Aar, hvor den findes S. 81

—126.

Fra det i Mødet den 4de Maj nedsatte Udvalg (Jul.

Thomsen, S.M.Jørgensen, H.Topsøe) var der indkommen

nedenstaaende Betænkning over den af Cand. mag. K.Rørdam
indsendte Afhandling

:
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Selskabet har ønsket vor Betænkning om vedlagte Afhandling

aflir. ('and. mag. K. Rørdam, Bidrag til Kundskaben om Æthylen-

diamin, et Onske, vi herved have den Ære at efterkomme.

Afhandlingen er en Monografi af den typiske Diamin,

Æthylendiamin , og fnldstændiggjor i* mange Henseender vore

Kundskaber om denne vigtige Forbindelse. Især har Forfatteren

den Fortjeneste, at have gjort den hidtil vanskelige og om-

stændelige Fremstilling af Æthylendiamin til en ganske simpel

Operation; men ogsaa hans Beskrivelse, af en Række vigtigere

Salte, af den nævnte Amin har en ikke ringe Interesse. Vi

tillade os derfor at anbefale det vel udførte Arbejde til Opta-

gelse i Selskabets Skrifter.

Kjøbenhavn den 17de Maj 188S.

Julius Thomsen. S.M.Jørgensen, Haldor Topsøe.
Affatter.

I Henhold til Udvalgets Forslag vedtog Selskabet at optage

denne Afhandling i Oversigten for i Aar, hvor den findes S. 59—80.

Selskabet besluttede dernæst at indtræde i Bytteforbindelse

med følgende Institutioner, nemlig med British Museums Bibiio-

thek, naturhistorisk Afdeling, i London, med The Marine Biologicai

Association, der agter at oprette et Bihliothek i Plymouth, med

Ecole Polyteclinique i Delft, og i mere begrænset Omfang med

det arkæologiske Selskab, Hrvatsko arkeologicko druztvo i Zagreb

(Agram), og Unwersitets- Bibliotheket i Heidelberg.

Sekretæren meddelte derpaa, at Selskabets Delegerede

ved Bologna-Universitetets 800 Aars Jubilæum, Prof. C. Go o s,

til dette medbragte en af Præsidenten og Sekretæren under-

skreven latinsk Lykønsknings-Skrivelse; endvidere at "Selskabet

for Udgivelsen af Kilder til Dansk Historie > havde indsendt

Bd. II, 2det Hæfte af »Aktstykker og Oplysninger til Rigsraadets

og Stændermødernes Historie under Kristian IV» i 25 Expl.

I Mødet vare fremlagte de paa Boglisten under Nr. 316—

337 opførte Skrifter.
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12. Madet den ir Oktober.

(Tilstede vare 25 Medlemmer, nemlig: Jul. Thomsen, Præsident, Jap.

Steenstrup, Johnstrup, Mehren, Holm, Liitken, S. M.Jørgensen, Fausbøll,

Vilh. Thomsen, Wimnier, Warming, Thiele. Meinert, Rostrup, Joh. Steenstrup,

Heiberg, Høffding, Bohr, Gram, Paulsen, Valentiner, Erslev, Sekretæren,
Krabbe, Ussing.)

I Sommerens Løb havde Selskabet mistet et udenlandsk Med-

lem, Fysikeren, Professor, Dr. Eric Edlund i Stockholm, som

d. 11. Jan. 1867 var bleven optagen i den naturvidenskabelig-

mathematiske Klasse og afgik ved Døden d. 19. August d. A.

Prof. em., Dr. Jap. Steenstrup meddelte Selskabet sin

Opfattelse af et af den europæiske Menneskeheds ældste Old-

tidsminder, Mammuthjæger-Stationen vedPredmost i

det østerrigske Kronland Mtihren , efter et Besøg der i Juni

—

Juli 1888. Denne Meddelelse er optagen i Selskabets Oversigt

S. 145—212.

Professor, Dr. C. F. Liitken forelagde Selskabet I. Bd. af

„E Museo Lundii". Se Oversigt 1887 S. (46)— (54).

Fra Dr. phil. C. N. Starcke var indsendt et Skrift i 4 Af-

delinger med Fællestitlen »Ethikens theoretiske Grundlag«, hvilket

han ønskede optaget i Selskabets Skrifter. Bedømmelsen af

dette Skrift overdroges til et Ldvalg bestaaende af Professorerne

Høffding og Kro man.

Carlsberg-Laboratoriet havde udgivet og tilsendt Sel-

skabet Exemplarer af «Meddelelser» Bd. II, 5te Hæfte.

Fra Universitetet i Bologna var indkommen en Tak-

skrivelse i Anledning af den Lykønskning, det havde modtaget

fra Selskabet. Ligeledes vare indkomne Takskrivelser for Op-

tagelsen fra de udenlandske Medlemmer, Provst, Dr. J. Fritzner

og Professor, Dr. G. Storm i Kristiania, fra Bigsarkivar Cl. T.

Odhner i Stockholm, fra Professorerne J. Schmidt i Berlin,

Sievers i Halle, Heinzel i

,

SYien og Paul Meyer i Paris.
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Redaktøren meddelte, at i Sommerens Løb var udkommet

af Oversigten for i Aar det 2det Hæfte, samt af Skrifterne, histo-

risk-filosofisk Afdeling, 6te Rækkes II. Rd., Nr. 2, indeholdende

Alfr. Lehmann, «Om Genkendelse", og Nr. 3, indeholdende

J. L. Heiberg «Om Scholierne til Euklids Elementer«.

Sekretæren meddelte, at de nye Vedtægter i Sommerens

Løb vare trykte og saavel omsendte til Medlemmerne som op-

tagne i Oversigten for i Aar som et særligt Tillæg.

Sekretæren meddelte dernæst, at der forinden Fristens

Udløb var indkommen en Besvarelse af Prisopgaven for det

Thottske Legat om Bornholms mesozoiske Lerarter med et

Motto af Forchhammer: «Det fortjener derfor i højeste Grad at

undersøges, hvorledes de Produkter ere, der fremkomme ved den

Indvirkning, som man sammenfatter under Navnet Forvitring,

og som med Hensyn til sin Ejendommelighed kun lidet er

kjendt». Denne Besvarelse var afgiven til den naturviden-

skabelig-mathematiske Klasse til Bedømmelse.

I Mødet vare fremlagte de paa Boglisten under Nr. 554

—

644 opførte Skrifter.

13. Medet den 2
den

November.

(Tilstede vare 23 Medlemmer, nemlig: Jul. Thomsen, Præsident, Ussing,

Johnstrup, Holm, Liitken , S.M.Jørgensen, Christiansen, Krabbe, Warming,

Petersen, Thiele, Meinert, Rostrup, Joh. Steenstrup, Finsen, Høffding, P. E.

Muller, Bohr, Gram, Paulsen, Valentiner, Sekretæren, Topsøe.)

Selskabet havde siden forrige Møde mistet sit udenlandske

Medlem, Professor, Dr. Th. Kjerulf i Kristiania, som var bleven

optagen i den naturvidenskabelig - mathematiske Klasse den

22de April 1870 og er død den 26de Oktober d. A.

Lektor, Dr. Chr. Bohr holdt et Foredrag om Luftskiftet

gjennem Lungerne. Dette Foredrag vil blive optaget i

Selskabets Oversigt paa Fransk.
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Derefter gav Professor, Dr. T. N. Thiele en Meddelelse

om det Spørgsmaal, hvilket Tal der er fordelagtigst som

Grundtal for et Talsystem. Denne Afhandling vil blive

optagen paa Fransk i Selskabets Oversigt.

Sekretæren meddelte, at der i rette Tid var indkommen

en Besvarelse af Selskabets filosofiske Prisopgave for 1887, om

Følelsernes Natur, Optræden og Systematik med Motto af Imm.

Kant: «Das alle unsere Erkeimtniss mit der Erfahrung anfange,

daran ist gar kein Zu-eifel«. Denne Afhandling er afgiven til

den historisk-filosofiske Klasse til Bedømmelse.

Samme meddelte, at Selskabet fra Prof. C. F. Li'itken havde

modtaget de 50 Expl. af I. Bd. af «E Museo Liindit». som var

dette tilsagte.

Selskabet bemyndigede Præsidenten til at overbringe dets

Protektor, Hans Maj. Kongen dets allerunderdanigste Lyk-

ønskning i Anledning af Allerhøjstsammes Regeringsjubilæum den

15deNovbr. I Anledning af dette besluttedes det først at holde

næste Møde den 23de November.

I Mødet vare fremlagte de paa Boglisten under Nr. 645—

668 opførte Skrifter.

14. Medet den 23
ae

November.

(Tilstede vare 29 Medlemmer, nemlig: Ussing, fung. Vicepræsident,
Jap. Steenstrup, Johnstrup, Mehren, Holm, Lutken, S. M. Jørgensen, Christian-

sen, Krabbe, Vilh. Thomsen, Topsøe, Warming, Thiele, Meinert, Joh. Steen-

strup, Gertz, A.D.Jørgensen, Heiberg, Finsen, Høffding, Bohr, Gram, Paulsen,

Valentiner, Erslev, Fridericia, Sundby, Sekretæren, P.E. Muller.)

Fra Carlsbergfondets Direktion var tilsendt et under 1ste Ok-

tober 1888 oprettet og under 12te næstefter allerhøjst konfirmeret

Tillæg til Carlsbergfondets Fundats af 25de September 1876, samt

et af Direktionen enstemmig vedtaget Forslag til »Tredje Tillæg



23. Novbr. & 62 ^f 14. Mode.

til Carlsbergfondets Statuter«, hvorom Selskabet, i Over-

ensstemmelse med Fondets Statnters g XIV, skulde tage Be-

slutning. Selskabet tiltraadte enstemmig dette Forslag, der trykt

som Manuskript forud var omsendt til Medlemmerne, og be-

sluttede at anmode Direktionen om at indstille det saaledes

vedtagne Tillæg til Hs. Maj. Kongens allerhøjeste Stadfæstelse.

Idet denne er given under 3dje Januar 1889, er Tillægget

nu traadt i Kraft og meddeles her.

Tredje Tillæg til Statuter for Carlsbergfondet.

I XXVI. Istedetfor Fondets hidtilværende Kapital af 2,200,000

Kroner træder fra 1ste Oktober d. A. at regne den

Fondet i Medfør af Kaptajn, Brygger, Dr. phil. J. C.

Jacobsens testamentariske Dispositioner og Udlægs-

skjøde af nævnte Dato tilhørende Ejendom »Gamle

Carlsberg.., Mtr. Nr. 19 c, 19 d, 20 g, 20 q, 20 ab

samt 21 a i Valby med de paa Ejendommen værende

tvende Bryggerier, alle øvrige Bygninger, Væxthuse

og Haver samt de tvende Bryggeriers Inventarier

og Hestebesætning. Ejendommen er behæftet med

80,000 Kroner til Carlsberg Pensionskasse og med

et af Fondets Direktion i Anledning af Overtagelsen

optaget Prioritetslaan, stort 2,200,000 Kroner, der

ifølge den udstedte Obligation forrentes med 4 °/o

p. a. og afdrages med 100,000 Kroner aarlig.

Fondet har endvidere for en Sum af 1,069,850

Kroner overtaget samtlige paa Bryggerierne værende

Beboldninger og for den Sum udstedt Obligation,

der afbetales senest i Løbet af 10 Aar.

§ XXVII. Hovedbygningen paa Gamle Carlsberg med Udhuse,

Væxthuse og Have , skal , naar den Benyttelse , der

er tillagt Stifterens Familie , ophører , overdrages

som Fribolig paa Livstid til en ved sin Virksomhed
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i Videnskab, Litteratur, Kunst eller paa anden Maade

af Samfundet fortjent Mand eller Kvinde, der vælges

med absolut Majoritet af Videnskabernes Selskab

paa Indstilling af Carlsbergfondets Direktion.

Vedligeholdelsen af Bygninger og Have paahviler

Fondet. Faasaavidt den, til hvem Friboligen over-

drages , savner Midler til at bestride de med Benyt-

telsen forbundne Udgifter, skal Fondet bevilge et

tilstrækkeligt Tilskud dertil, som dog med den Paa-

gjældendes øvrige Indtægt ikke bør overstige den

højeste Gage for Statens Embedsmænd.

I XXVIII. Af Nettooverskudet af Bryggeriet udredes til Carls-

bergfondets 3 Afdelinger foreløbig aarlig 110,000

Kroner, som fordeles til Fondets forskjellige Formaal

i Henhold til de gjældende Statutbestemmelser.

Resten af Overskudet oplægges og anvendes

overensstemmende med det under 1ste Oktober 1888

oprettede og under 12te s. M. allerhøjst konfirmerede

Tillæg til Fundatsen af 25de September 1876.

§ XXIX. Til at føre Tilsyn med og bestyre Ejendommen —
med Undtagelse af Bryggerierne med Tilbehør, der,

saalænge de drives for Fondets Regning, skulle have

en selvstænding Driftsbestyrer — samt til at besørge

Fondets Regnskabs- og Kassevæsen ansætter Direk-

tionen en Kvæstor, der antager fornøden Medhjælp

efter Direktionens Bestemmelse. Kvæstor reviderer

tillige Bryggeriernes Driftsregnskab og øvrige Regn-

skaber.

Til at revidere Kvæstors Regnskaber samt efter-

revidere Bryggeriregnskaberne udnævner Direktionen

to af sine Medlemmer, for hvem den fornødne Med-

hjælp stilles til Raadighed.

Decision sives af den samlede Direktion.
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g XXX. Det ved 2det Statuttillæg g XXIII for hvert af Direk-

tionens Medlemmer fastsatte Honorar forhøjes fra

800 Kroner til 1200 Kroner, Honoraret til Direk-

tionens Formand ligeledes fra 400 Kroner til 1800

Kroner, og det i Statuternes § VII bestemte Honorar

til Laboratoriebestyrelsens Formand forhøjes fra

200 Kroner til 500 Kroner, — alt fra 25de September

1888 at regne.

Fra samme Tid tillægges der de Tilforordnede i

det nationalhistoriske .Museums Bestyrelse et Honorar

af 400 Kroner aarlig for hver.

§ XXXI. I U XXVI—XXX kan ingen Forandring ske uden

paa den i Statuternes g XIV foreskrevne Maade og

med Hans Majestæt Kongens Samtykke.

Professor J. L. Ussing forelagde derpaa en nylig funden

græsk Indskrift fra Dekelia (Tatoi). Denne Meddelelse

vil blive optagen i Selskabets Skrifter.

Derefter gav Lektor Chr. Bohr en Meddelelse om Hæ-

moglobinets Forbindelser med Ilt og Kulsyre. Denne

Afhandling vil blive optagen paa Fransk i Selskabets Oversigt.

Det dertil nedsatte Udvalg (Lutken, Meinert, P. E.

Muller) havde afgivet følgende Bedømmelse af Dr. phil. H. J.

Hansens den 4de Maj forelagte Arbejde om en Gruppe af

isopode Krebsdyr (Cirolanidæ) (se Oversigt d. A. S. (51)—(52)):

Selskabet har anmodet os undertegnede om at afgive Be-

tænkning over en samme af medundertegnede Li'itken den 4de

Maj d. A. forelagt Afhandling « Cirolanidæ et familiæ nonnullæ

propinquæ Musei Hauniensis. Et Bidrag til Kundskaben om

nogle Familier af isopode Krebsdyr ved Dr. phil. H. J.Hansen »,

236 Manuskript-Sider foruden Forklaringen til de 10 Tavler,

der ledsage Afhandlingen i Tegninger.

1 dette omfattende Arbejde , til hvis Udførelse Forfatteren

har haft Understøttelse af Carlsberg-Fondet, afhandles en
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Krebsdyr-Gruppe (forsaavidt den er repræsenteret i vore zoolo-

giske Samlinger) , af hvilken der tidligere har været beskrevet

(om end til Dels paa en ufuldkommen Maade) 43 Arter; i dette

Arbejde afhandles 35 Arter, af hvilke dog kun 1 1 falde sammen

med ældre Arter, medens ikke mindre end 24 ere nye og til

Dels Repræsentanter for nye Slægter. Deres ydre Habitus er

meget lidt forskjellig, men den indtrængende Analyse, som

netop derved blev nødvendig for at kunne adskille Arter og

Kjøn, aabenbarede saa væsentlige Forskjelligheder i Bygning af

Munddele, Krop- og Haleben samt Hale, at de kunde yde For-

fatteren rigt Stof til Slutninger, angaaende disse og beslægtede

Formers Systematik og Biologi. At man i denne Dyrerække,

som i andre , finder nogle af de vigtigste systematiske Karak-

terer i Munddelene, er vel ikke noget nyt; men Forfatteren

har her gjort Rede for meget væsentlige Forskjelligheder, der

hidtil ikke have været fuldt paaagtede eller forstaaede, og som

her frembyde den Fordel , at en Sønderlemmelse ikke engang

er nødvendig til Bestemmelse af den Gruppe eller Underfamilie,

til hvilken det givne Dyr hører ; Undersøgelse med en god

Lupe vil i Reglen være nok. At Forfatteren søger at sætte

disse Forskjelligheder i Forbindelse med, hvad .der vides eller

kan antages om Formens Levemaade, dens særegne Maade at

skaffe sig Føden (Fiskeblod, Fiskekjød o. s. v.) paa, er en Selv-

følge , og han har derfor med Flid samlet, hvad der forelaa af

Iagttagelser over den Hurtighed, hvormed visse Arter bevæge

sig, og den Glubskhed, hvormed de massevis angribe og op-

æde levende Fisk o. s. v. Ved Undersøgelserne over Munddelene,

der af Forfatteren vistnok med Rette anses for det vigtigste

Afsnit i det foreliggende Arbejde, kommer han ind paa en

Sammenligning med Forholdene hos Æga- og Cymothoa-Gruppen,

som for c. 22 Aar siden ere behandlede i en særegen Afhand-

ling af Selskabets afdøde Medlem, Professor J. C. Schiødte,

der kom til det Resultat, at der var saa dyb en Grundforskjel

mellem disse Isopoders Sugemund og Cirolanernes Rovdyrmund,

Overs, over d. K. D. Vidensk. Selsk. Forh. 1888. 5
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at den maatte skille disse Grupper — hvis ydre Lighed kun

skulde være mere tilfældig — vidt fra hinanden. Med al Aner-

kjendelse af, hvad der i hin Afhandling af hans Lærer og

Mester er nedlagt af fortræffeligt, kan Forfatteren dog ikke helt

slutte sig til dette Resultat, da han har fundet mellemliggende

Forhold hos visse af de af ham undersøgte og karakteriserede

Former. Et eget lille Afsnit afhandler de Forandringer, der

foregaa med disse Dele hos Cymothoerne under de højst mær-

kelige Omdannelser, der ere paaviste hos disse Dyr. Æmnet

har fremdeles ført ham ind paa en Undersøgelse over de

den hele Cirolana-Cymotlioa-Række afgrænsende Karakterer og

paa dens Deling i 6 Familier, af hvilke Curolanerne danne

den første , Ægidæ og Cymothoidæ de to sidste , saavelsom

paa de forskjellige Karakterers relative Værd som Slægts-,

Arts- eller Kjønsmærker. I sidstnævnte Henseende oplyses

flere mærkelige Forhold, medens Føddernes og Haleviftens

særlige eller forskjellige Uddannelse som mere eller mindre

virksomme Svømmeredskaber benyttes til at kaste Lys over Ar-

ternes større eller mindre Tilpasning til pelagisk Levemaade.

Uden dermed at ville udtale, at vi fuldt ud kunne tiltræde

i Realiteten eller billige i Formen alle af Forfatteren udtalte

Anskuelser eller Domme, og særlig med fornødent Forbehold

for medundertegnede Meinert ligeoverfor visse omstridte Op-

fattelser af faktiske Forhold, ere vi undertegnede fuldkommen

enige om at anbefale dette med stor Flid og Dygtighed udførte

omfattende Arbejde, illustreret ved de paa de 10 ledsagende

Tavleskitser angivne Tegninger, udførte i Kobberstik, til Op-

tagelse blandt det Kongelige Danske Videnskabernes Selskabs

naturvidenskabelig-inathematiske Afhandlinger. Da Artsbeskri-

velserne og Diagnoserne ere givne paa Latin, vil det franske

Resumé kunne indskrænkes til enkelte Partier af Afhandlingen.

Den 1ste Oktober 1888.

C hr. Lutken, F.Meinert. P. E. Muller.

Affatter.
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Paa Grund af den store bekostning, som vilde være for-

bunden med Udgivelsen af dette Arbejde , besluttede Selskabet

dels at forespørge Udvalget, forstærket med Prof. Warming,

om en mindre kostbar Fremstilling af Tavlerne eller en Reduk-

tion af disse ikke var mulig, dels at børe Selskabets Redaktør

og Kassekommission om den samme Sag.

1 Mødet vare fremlagte de paa Boglisten under Nr. 669—720

opførte Skrifter, hvoriblandt' private Gaver fra Dr. P. C as s el i

Berlin, L. Lalle mand i Paris og Selskabets Medlem, Rektor

J. Thorkelsson i Reykjavik.

15. Medet den 7
de

Deeember.

(Tilstede vare 26 Medlemmer, nemlig: Jul. Thomsen, Præsident, Ussing,

Johnstrup, Mehren, Holm, S.M.Jørgensen, Christiansen, Fausboll, Vilh. Thom-

sen, Wimmer, Warming, Rostrup, Joh. Steenstrup, Gertz, Nellemann, A. D.

Jørgensen, Heiberg, Finsen, Høffding, P. E. Muller, Gram, Erslev, Fridericia,

Sundby, Verner, Sekretæren.)

Professor Kr. Erslev gav en Meddelelse om Unions-

brevet fra kalmarmødet J397 med særligt Hensyn til Ar-

kivar Rydbergs Skrift derom. Denne Afhandling vil ikke blive

optagen i Selskabets Publikationer.

Til Medlem af Kassekommissionen gjenvalgtes Pro-

fessor, Dr. E.Holm, saaledes at hans Funktionstid udløber med

Udgangen af April 1892.

Sekretæren meddelte , at et Skab , indeholdende den tid-

ligere bestaaende meteorologiske Komités Papirer og

Aktstykker, var afgivet fra den polytekniske Læreanstalt,

og Selskabet besluttede, at disse Sager skulde overlades Det

Danske Meteorologiske Institut til Sigtning og Brug.
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Selskabet gav derved Afkald paa ved nye Medlemmer selv

at gjennemføre en i sin Tid til den nævnte Kommission over-

dragen Revision af de meteorologiske Tavler fra 1860 og de

nærmest foregaaende Aar. (Se Oversigt for 1861 S. 436 og

1875 S. (12)—(13).) Det tør imidlertid haabes, at en saadan vil

blive indbefattet i en almindeligere Undersøgelse af ældre

meteorologiske Optegnelser, som Institntet foretager, og derved

ville de nu oversendte Papirer finde Anvendelse.

Fra det Udvalg, som var nedsat til Bedømmelse af Dr. C. N.

Starckes Afhandling (Høffding og Kroman), var indkommen

følgende Betænkning:

Til Videnskabernes Selskab er der af Dr. C. N. Starcke

indsendt en Afhandling om c Ethikens theoretiske Grundlag", med

Ønsket om at faa den optaget i Selskabets Skrifter.

Forfatteren drøfter i dette Arbejde nogle af de Spørgsmaal,

som ere af Betydning for en filosofisk Begrundelse af Ethiken.

Han søger forst ved en Sammenligning mellem de to normative

Videnskaber, Logik og Ethik, at bestemme den sidstes Hoved-

opgave og Methode. Dernæst søger han at give en Karakteri-

stik af den ethiske Følelses Natur og støtter sig herved især til

en Undersøgelse af Forholdene paa primitive Udviklingstrin.

Ogsaa nogle Hovedpunkter i de ethiske Theoriers Historie, sær-

lig Forsøgene paa at opstille en ren Fornuftmoral, belyser og

kritiserer han nærmere. Afhandlingen slutter med en Drøftelse

af Spørgsmaalet om Determinisme og Indeterminisme og af

dette Spørgsmaals Betydning for Ethiken.

Forfatterens Fremstilling lider af Tyngde og Mangel paa

Overskuelighed; vi savne paa flere Steder tilstrækkelig Udførlig-

hed og Dokumentation; han naar ofte sit Maal ad unødvendige

Omveje, og vi afvige i flere Henseender fra de Resultater, han

kommer til. Men Afhandlingen bærer dog Præget af saa stor

Grundighed, og der er i den nedlagt et saa betvdeligt Tanke-
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arbejde, at vi ikke tage i Betænkning at anbefale den til Op-

tagelse i Selskabets Skrifter.

Kjobenhavn den .Jte December 1888.

K. Kroman, H. Høffding.

Affatter.

I Henbold hertil besluttede Selskabet at optage denne Af-

handling om «Ethikens theoretiske Grundlag" i Selskabets

Skrifter.

I Mødet vare fremlagte de paa Boglisten under Nr. 721—
746 opførte Skrifter.

16. Modet den 21
ae

December.

(Tilstede vare 26 Medlemmer, nemlig: Jul/Thomsen, Præsident, Ussing,

Johnstrup, Lorenz, Holm, Lutken, S. M. Jorgensen, Christiansen, Krabbe. Vilh.

Thomsen, Wimmer, Topsoe, Warming, Thiele, Meinert, Rostrup, Joh. Steenstrup,

A. D. Jorgensen, Høffding, P. E. Muller, Bohr, Gram, Valentiner, Erslev, Se-

kretæren, Fridericia.

Paa Kassekom missionens Vegne forelagde dens For-

mand, Prof. Johnstrup, Udkast til Budget for 1889. I

Forbindelse hermed sattes de to følgende Sager, nemlig et For-

slag fra Begestako mm iss ionen og Spørgsmaalet om Op-

tagelse af Dr. H. J. Hansens Afhandling om Cirolaniderne i

Skrifterne under Forhandling, hvilket gav Anledning til den even-

tuelle Indførelse af 1000 Kr. paa Posten 2 b a og en Forhøjelse af

sidste Post 2a/9 med 1400 Kr. Ved særlig Afstemning vedtoges

de underPosten 2ao opførte 1000 Kr., da det oplystes, at der

paa denne Konto var anvendt saa lidt i 1888, at de 1300 Kr.,

som var kalkuleret at skulle anvendes i 1888 og 1889 (Over-

sigt 1887 S. (60)— (62)), ikke vilde overskrides. Budgettet ved-

toeres dernæst i føleende Skikkelse:
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Budget for 1889.

16. Møde.
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Budget for 1889.

21. Decbr.

Udgift.

Selskabets Bestyrelse:

a. Løn til Embedsmænd, Medhjælp til Sekre-

tariatet og Arkivet, samt Budet

b. Gratifikationer

c. Brændsel

d. Belysning

e. Kontorudgifter

f. Porto

g. Kontorleje, Brandforsikring

Til Selskabets Forlagsskrifter :

a Af Selskabets Midler:

a. Trykning af Oversigterne ....

disses Hæftning

Oversættelse paa Fransk ....

Kobberstik, Lithografl, Træsnit

Kr.

1100

230

350

320

fi. Trykning af Skrifterne 1340

disses Hæftning 450

Oversættelse paa Fransk .... 300

Kobberstik, Lithografl, Træsnit 2750

y. Ordbogen

å. Til Oplaget af Selskabets Forlagsskrifter

(Indhæftning, Aftryk af Tavler m. ni.) . . .

b. Af det Hjelmstjerne-Bosencroneske Bidrag

:

a. Begesta diplomatica*)

/S. Afbildninger til Professor Julius Langes

kunsthistoriske Studier. Af de dertil be-

vilgede 1200 Kr. er der til Best

3. Til anden Virksomhed ved Selskabets
Medlemmer:
a. Af Selskabets Midler: Kr. ø.

a. Til Udgivelse af Skrifter 200 <•

/S. Til andre videnskabelige Arbejder 200 u

b. Af det Hjelmstjerne-Bosencroneske Bidrag:

Til Baadighed

Overføres . . .

3420

200

52

50

670

470

1780

2000

4840

500

1000

1000

675

400

800

75

6642 75

8340

1675

1200

17857 75

") Under Forudsætning af, at et Forslag fra Begestakommissionen herom

vedtages. [Dette er sket 11. Januar 1889.]



21. Decbr. ~&£ 72 $&- 16. Møde.

Budget for 1889.

Udgift.

Overfort

Understøttelse til Skrifters Udgivelse
og videnskabelige Arbejder af Ikke-

Medlemmer:

a. Af Selskabets Midler:

Til Raadighed

b. Af den Hjelmstjerne-Rosencroneske Stiftelse:

a. Til Udgivelse af en Katalog over

den danske Literatur ved Justits-

raad Bruun. Bevilget d. 17de

Novbr. 1865 Subskription paa

50 Expl. med indtil 4000 Kr.

Af Resten 1 368 Kr. 29 Øre ventes

brust

Kr.
\ 0.

17857 75

600

/?. Til Udgivelse af J. C. Espersens

Ordbog bevilget d. 17de Decbr.

1875 2400 Kr. Til Rest ....

y. Til Udgivelse af V. Holms "Sup-

plement til Espersens Samling

af bornholmske Ord« bevilget

d. 27. Febr. 1880 500 Kr. Til

Rest

450

250 50

280

d. Til Selskabet for Udgivelse af

Kilder til dansk Historie bevilget i

d. 23. Decbr. 1887 2000 Kr. Til

Rest 1000

e. Til Raadighed 400

Overføres

2380 50
29S0

20838

50

25
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Budget for 188 9.

21. Decbr.
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Regestakommissionen undlader ikke herved at meddele

Videnskabernes Selskab, at 1ste Bind af 2den Række af Regesta

diplomatica historiæ Danicæ er færdigt og vil blive forelagt

Selskabet i næste eller næst-næste Møde. Efter at Arbejdet

er naaet saa vidt frem. bliver det Kommissionens Pligt at fore-

slaa Selskabet Værkets Fortsættelse og Afslutning ved, at der

udgives et nyt og sidste Bind af 2den Række.

Det maa i saa Henseende mærkes, at, efter at det var

fastsat, at der skulde fojes et Supplement til det i Aaret 1870

afsluttede Hovedværk, afgav den daværende Regestakommission

i Selskabets Mode 7de Februar 1879 den Erklæring, at 2 Supple-

mentbind, eller, som man nu betegnede dem. to Bind af en

ny. anden Række vilde være nødvendige for at naa ned til

Aaret 1660. Arbejdet blev derefter med Selskabets Billigelse

fortsat saaledes, at, samtidig med at der blev trykket paa lsle

Bind af 2den Række, som skulde gaa til Aaret 1536, blev der

samlet Regester til 2det Bind. Der blev den 1ste December

1885 af den nuværende Regestakommission givet en ny Med-

delelse om Arbejdets Gang.

Da, som allerede nævnt, første Bind af 2den Række nu er

færdigt , vil den Opgave , der staar tilbage , være at skride til

Revision og Supplering af det til 2det Bind samlede Materiale

og dernæst at faa dette trykt. Kommissionen gaar ud fra, at

Selskabet er rede til at bevilge de fornødne Midler til, at dette

kan ske. Det vil kun være en simpel Konsekvens af Selskabets

tidligere Beslutninger. Valget staar nu imellem at fuldføre et

Værk, der, naar det er sket, trods de Mangler, det kan have,

vil gjøre Selskabet Ære og være af overordentlig Betydning for

dansk Historieforskning, eller ogsaa at lade det staa som et

Fragment, der kun kan opfattes som et Vidnesbyrd om Mangel

paa .Evne til at gjennemføre et stort og vigtigt Arbejde. Det

maa ogsaa erindres, at der ved det nye Bind ikke er Tale

om at begynde forfra, men at Stoffet næsten fuldstændig er

samlet.
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Men ét Spørgsmaal naaa afgjøres, og del er, ved livilkel.

I dgivelsesaar for de Værker, hvorfra, Regesterne excerperes, der

bor standses. Ved første Bind af 2den Række er i sin Tid

varet 1877 sat som Grænseaaret. Det kunde siges at være

rationelt, om man fastholdt det samme Aar'ogsaa for andet

Bind. Men da der naturligvis maa gaa adskillige Aar hen,

inden dette kan blive trykket færdigt, vil det i sin Tid tage

sig lidet heldigt ud, at man ikke har medtaget Excerpter af

nyere Skrifter. Ogsaa er der allerede samlet Regester af Værker,

der ere udkomne indtil 1884. Ønskeligt vilde del være al

medtage Skrifter, hvis Udgivelsesaar naa ned lige indtil 1888.

og man behøver ikke at lade sig skræmme af, at der i de

senere Aar er udgivet Samlinger, som indeholde store Masser

af Aktstykker, da der ikke vil være Grund til at medtage saa-

danne 'Værker, der ved at meddele Aktstykker i kronologisk

Orden, gjøre det let for Historikeren at finde, hvad han har

Brug for. Al Sandsynlighed er der for, at man ikke vil naa

op til et større Antal Regester end 19000, og efter de tidligere

gjorte Erfaringer tør man da antage , at Udgifterne til andet

Bind ikke ville overstige 16000 Kroner. Da det imidlertid er

bedst at være forsigtig , indskrænker Kommissionen sig i dette

Ojeblik til at foreslaa Selskabet at bevilge 1000 Kroner for det

følgende Aar, for at der kan linde Revision og Redaktion Sted

af det opsamlede Materiale , og for at man kan komme til el

saa nøjagtigt Overslag som muligt over, hvor store Udgifterne

ville blive, hvis man medtager Regester af Værker, der ere ud-

komne lige indtil 1888. Skulde det da mod Forventning vise

sig, at Udgifterne ville blive for store til, at Selskabet mener at

kunne paatage sig dem, har man det i sin Magt at fastsætte, at

Grænsen for de Skrifters Udgivelsestid, hvorfra Regester tages,

skal sættes længere tilbage.

20de December 188S.

E. Holm. H. P. Rørdam. Joh. C. H. R. Steen s trup.
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Angaaende det i Mødet den 23de November drøftede Forslag

om Optagelse af Dr. H. J. Hansens Afhandling om (lirolaniderne

i Selskabets Skrifter var der indkommen følgende Udtalelser:

Under 24de November har Selskabet anmodet os om at

tage under fornyet Overvejelse, om det ikke skulde være muligt

at formindske de betydelige Omkostninger , som Optagelsen af

Dr. II. J. Hansens Afhandling i dets sfter de meddelte

Oplysninger vilde forvolde samme

Det viste sig meget snart , at den i Selskabet fremsatte

Tanke at gjengive Dr. Hansens Tej higer i Lystryk istedenfor

i Kobberstik maatte opgives. >i have derefter drøftet Mulig-

heden af at nedbringe Tavlernes Antal til 7 , ved at en Del af

de simplere Figurer udsondredes for al udfores i Kemitypi

(Zink-Ætsning) og indsattes i Texten; og foruden denne ranke

have vi drøftet to andre Publikationsmaader: ved Selskabets

Bekostning og paa dets Forlag, men udenfor dets naturviden-

skabelig-mathematiske Afhandlinger, og — endelig — blot ved en

Forfatteren yde" Understøttelse. Disse forskjellige Alternativer

ville stille sig paa det nærmeste saaledes

:

a. Optagelse i Selskabets Skrifter med 10 Kobbertavler.

I dgift 1800 Kf. for Tavlernes Stikning og Trykning + 11 lå Ivr.

for Texténs Trykning (med Papir). Summa 2915 Kr.

b. Som a, men saaledes, at Taflerne reduceres til 7,

hvilke da ville blive dyrere, fordi de lettere Figurer ere udskudte

for at kemityperes. Udgift for Tavlernes Stikning og Trykning

samt Kemitypierne 1495 Kr. , Summa 2610 Kr. — Difference

305 Kr.

c. Trykning i 250 Exemplarer paa Selskabets Bekostning

med 10 Kobbertavler c. 2430 Kr.

d. Som c, men med 7 Tavler (og Kemitypierne) 2140 Kr.

e. Et femte Alternativ vilde være at yde Forfatteren en

Understøttelse til Afhandlingens Udgivelse, der da ikke kunde

sættes under 2000 Kr.
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Forfatteren selv er meget lidt stemt for at ombytte 3 af

Kobbertavlerne med Kemitypier, bl. a. fordi dette wl besværlig-

gjore Figurernes komparative Benyttelse, og vilde derfor —
bvis Selskabet ikke kan gaa ind paa Alternativet a — fdretrække

enten Alternativet c eller e.

En Fordeling af Udgiften paa "i Aar \il næppe vær< Dogen

følelig l lempe.

Den 4de December 1888.

C lir. L i'itken. Éug. Warming. F.Meinert. IV K. M i) iler.

Affatter.

I Egenskab af Redaktør skal jeg, uden at komme ind paa

selve Beviliingsspørgsmaalet , blot tiUadje mig med Hensyn ti!

Udvalgsbetænkningen af ide ds. angaaende Dr. H. J. [lansens

Afhandling at fremdrage nogle enkelte Momenter, der muligvis

kunde t'aa Indflydelse paa den endelige Bestemmelse.

1. Angaaende den for Trykningen under a (resp. b) an-

slaaede Udgift 1115 Ivr. maa til Sammenligning med Budgettets

Konto 2 a
fi

bemærkes, at de 000 Ivr. ville falde paa Sats og

Trykning, Resten, 515 Kr.
,

paa Papir, idet det nævnte Beløl

skjønnes at være beregnet efter en Størrelse af 24 Ark.

2. Den under c (resp. di foreslaaede Udgivelsesmaadé som

el selvstændigt Værk udenfor Selskabets Skrifter bar hidtil kun

været anvendt i enkelte særlige Tilfælde (saasom ved Værker,

der have Karakter af Haandbøger eller lign., eller saadanne. som

man bar fundet det rigtigt at udgive i et andet Sprog end

Dansk eller i et andet Format end det i Skrifterne brugte)

Det vilde altsaa være en Afvigelse fra den bidtil brugte Praxis

at vælge denne Udgivelsesmaadé for et Arbejde, der, forsaavidl

det skal udgives gjennem Selskabet, efter sin Natur vilde have

sin Plads i Skrifterne, og af Hensyn til mulige Konsekvenser

vilde den næppe heller være uden Betænkeligheder, selv om

der maaske paa denne Maade kunde spares lidt ved at tage et

noget mindre Oplag.
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3. Ligeoverfor Forslaget e maa fremhæves , at Selskabet,

dersom der alligevel skulde ofres et saa usædvanlig stort Beløb,

vistnok vilde staa sig bedre ved eventuelt at give lidt mere og

saa faa et Aktiv i selve Oplaget.

i. Idet der saaledes formentlig kun burde blive Spørgs-

maal om enten, at vælge Udgivelsesmaade a (resp. b) eller at

afvise Arbejdet, skal endnu bemærkes, at, hvilket Valg der end

maatte blive truffet, vil der næppe være Muligbed for at faa

Stikning og Trykning af 10 Kobbertavler og Trykningen af hele

Texten afsluttet i Løbet af et Aar.

12te December 1888. »,.,, „,

,

Viln. 1 bom sen.

Det Kongelige Danske > idenskabernes Selskab har tilsendt

dets Kassekommission tvende Udvalgsbetænkninger, hvori en

Afhandling af Dr. phil. H. J. Hansen om Cirolaniderne foreslaas

li enten optagen i Selskabets Skrifter forsynet med 10 kob-

berstukne Tavler, eller

2) udgiven paa Selskabets Bekostning som et særskilt Værk i

250 Exemplarer, eller,

3) at der ydes Forfatteren en Understøttelse til Afhandlingens

Udgivelse, dog ikke under 2000 Kr.

Angaaende en af Udvalget og Professor Warming foreslaael

Reduktion af Tavlernes Antal fra 10 til 7 giver Betænkningen

af ide December den Oplysning, at Forfatteren er meget lidt

stemt for at ombytte S af Tavlerne med Kemitypier, hvorfor

den foreslaaede Reduktion her lades ude af Betragtning.

Ifølge et af Udvalget forfattet Overslag over Udgifterne ved

Afhandlingens Udgivelse ville de nævnte 3 Alternativer volde

Selskabet en Udgift paa henholdsvis 2915, 2430 eller 2000 Kr..

hvorom Selskabet ønsker en Udtalelse fra Kassekommissionen.

Af Budgettet for Aaret 1889 vil det ses, at Selskabets

økonomiske Status ikke tillader en saa betydelig Udgift, naar

berettigede Krav fra Selskabets Medlemmer skulle fyldestgjøres.

Til Skrifternes Trykning og Forsyning med Tavler og Træsnit
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er der nemlig for 1889 kun kalkuleret 2690 l\r. . til Skrifters

Udgivelse og videnskabelige Arbeider af Ikke-Medlemmer —
hvortil det sidst foreslaaede Alternativ maa benregnes — kun

(500 Kr. , og selv med disse knapt tilmaalte Bevillinger antages

der dog ved Aarets Slutning at være en Nedgang i den kontante

Kassebeholdning af Selskabets egne Midler paa benved 600 Kr.

Kassekommissionen beklager meget, at den paa Grund

heraf ikke kan tilraade Selskabet at yde en Bevilling paa

2-=-å000Kr. til Udgivelsen af Dr. Hansens saa gunstigt bedømte

Afhandling, selv om der var Tale om , at Bevillingen kunde

fordeles paa 2 Aar.

hjdlienhavi), 18de December 1888.

Kr. Jo hu s trup. J. L. Ussing. E. Holm. T. N. Thiele.

Efter nogen Forhandling besluttedes det med 13 Stemmer

mod 1 1 at optage Skriftet med den af Forfatteren oprindelig

ønskede Udstyrelse. De 1400 Kr., som opførtes paa Budgettet,

ville medgaa til de Kobbertavler, som antages at kunne udføres

i Aarets Løb.

Fra Kas§ekom missionen var indkommen Meddelelse

om, at den havde gjenvalgt Professor F. John s trup til For-

mand for indeværende Selskabsaar.

Fra den historisk-filosofiske Klasse var der ind-

kommen Meddelelse om, at den havde vedtaget denne Gang

ikke at fremsætte noget Forslag til Bortgivelsen af den Mad-
vigske Ær e smedaille. Sporgsmaalet om Bortgivelsen vil

altsaa først komme til at foreligge igjen i 1893.

Derefter forelagde Dr. H. Valentiner et Arbejde om de

endelige Transformationsgruppe rs Theori. Dette Ar-

bejde optages i Selskabets Skrifter.

1 Mødet vare fremlagte de paa Boglisten under Nr. 747

—

765 opførte Skrifter.
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Tilbageblik

paa Selskabets Virksomhed i Aaret 1888.

Ved Slutningen af Aaret 1887 talte Selskabet i5 indenlandske

og 71 udenlandske Medlemmer. Det har i Aarets Løb mistet

et indenlandsk Medlem, nemlig forbenv. Stadsingeniør i Ivjøben-

havn, Professor, LL. 1)., L. Aug. Colding, der blev Medlem af

den naturvidenskabelig-malbematiskc Klasse d. 11. April 185(i.

og tre udenlandske Medlemmer, nemlig (lebejmeraad. Professor

ved Universitetet i Leipzig, Dr. H. L. Fleischer, Medlem af

dén historisk-lilosofiske Klasse siden 18. April 1884, Professor

i Fysik, Dr. Eric E dl und i Stockholm, Medlem af den natur-

videnskabelig-mathematiske Klasse siden den 11. Januar 1867,

og Professor i Mineralogi, Dr. Tb. Kjerulf i Kristiania, Medlem

af samme Klasse siden den 22. April 1870. Som indenlandske

Medlemmer blev den 18. Maj d. A. optagen Lektor ved Kjøben-

havns Universitet, Dr. Chr. Bohr, Direktør, Dr. J. P. Gram,

Bestyrer af det meteorologiske Institut Adam Paulsen og

Lærer ved Officersskolen, Dr. H. Valentiner i den natur-

videnskabelig-matheinatiske Klasse ; Professor ved Kjøbenhavns

Universitet. Dr. Kr. Erslev, Assistent ved Universitetsbiblio-

theket, Dr. J. A. Fridericia, Professor ved Kjøbenhavns Uni-

versitet, Dr. Thor Sundby, og Professor ved samme, Dr. K. A.

Verner i den historisk-filosofiske Klasse, samt som uden-

landske Medlemmer den 1 . Juni d. A., fh. Provst, Dr. J. F r i t /. n e r i

Kristiania, Rigsarkivar Cl. T. Od huer i Stockholm. Professor.
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Dr. Gustav Storm i Kristiania,' Professor, Dr. B. Heinz el i

Wien, Gehejmeraad E. Kuftik i St. Petersborg, Professor, Medlem

;if det franske Institut Paul Meyer i Paris, Professor, Dr.

J. Schmidt i Berlin og Professor, Dr. E. Sie vers i Halte, alle

i den historisk-tilosofiske Klasse. Ved Aarets Slutning talte

Selskabet 52 indenlandske Medlemmer og TG udenlandske Med-

lemmer, af hvilke 27 indenlandske og 28 udenlandske hørte til

den historisk-filosofiske Klasse, medens 25 indenlandske og i.

S

udenlandske tilhørte den naturvidenskabelig-mathematiske Klasse.

I Selskabets Møde den 2. April vedtoges der ændrede Ved-

tægter, hvilke ere trykte i et Tillæg, der findes umiddelbart

efter Oversigten over Selskabets Forhandlinger.

1 Mødet den 1. Maj valgtes Etatsraad, Professor em., Dr.

Jap. S te enstr up' til Selskabets Præsident, men da denne ikke

modtog Valget, blev ved et nyt Valg i Mødet den 18. Maj Pro-

fessor, Dr. Jul. Thomsen valgt til Selskabets Præsident

for de kommende fem Aar.

For det samme Tidsrum er Museumsinspektør, Dr. F. V. A.

Meinert valgt til Selskabets Kasserer, og for de kommende

tre Aar Professor, Dr. Jul. Petersen valgt til Revisor.

1 K a s s e k o m m i s s i o n e n , hvor Professor, Dr. ,E . H o 1 m s

Funktionstid var udløben, gjenvalgtes denne for de næste 4 Aar.

Til Formand gjenvalgtes ligeledes Professor F. Johns trup.

Or db ogskom missionen har ingen Aarsberetning afgivet.

Regestakommissionen har ikke udgivet noget Hæfte i

Aar, men indgav i Mødet den 21. December et Forslag om

Fortsættelse og Afslutning af anden Række med Udgivelsen af

dennes andet Bind.

Den tidligere bestaaende Meteorologiske Komités
Papirer og Aktstykker ere afgivne til Det danske meteoro-
logiske Institut. Se Oversigt S. (67)— (68).
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Selskabet har i Aarets Løb holdt 16 ordentlige Møder.

Heri blev givet 15 videnskabelige Meddelelser, 8 af Medlemmer

af den historisk-filosofiske Klasse, 7 af Medlemmer af den

naturvidenskabelig-mathematiske Klasse. Af disse Meddelelser

er 1 optagen i Selskabets Skrifter og 3 i Selskabets Oversigt

for i Aar. Af de øvrige ville 4 blive optagne i Oversigterne og

3 i Skrifterne. Endvidere er en Meddelelse fra ifjor af Sel-

skabets Medlem. Højesteretsassessor, Dr. jnr. V. Fin sen bleven

optagen i Skrifterne og to Meddelelser, den ene af Professor

em. Jap. Steenstrup, den anden af Professor H. G. Zeuthen,

optagne i dette Aars Oversigt. To større Afhandlinger, den ene

af Dr. C. N. Starcke, den anden af Dr. H. J. Hansen, ville

blive optagne i Selskabets Skrifter.

Af Selskabets Skrifter er i Aarets Løb udkommet af den

naturvidenskabelig-mathematiske Afdelings 6. Række IV. Binds

Nr. 6 (C. F. Lutken, Kritiske Studier over nogle Tandhvaler

af Slægterne Tursiops, Orca og Lagenorhynchus) og 7 (Koe-

foed, Studier i Platosoforbindelserne) og af den historisk-

iilosoflske Klasse 6. Række II. Rinds Nr. 1 (V. Finsen, Om
den oprindelige Ordning af nogle af den islandske Fristats

Institutioner). Nr. 2 (Alfr. Lehmann, Om Genkendelse) og

Nr. 8 (J. L. Heiberg. Om Scholierne til Euklids Elementer).

Til Medlem af Carlsbergfondets Direktion samt

Medlem af Miiseumsbestyrelsen er Professor, Dr. E. Holm

gjenvalgt for de kommende 10 Aar. Direktionen har indsendt

den sædvanlige Reretning (S. (13)—(26)). Selskabet har tiltraadt

et af Fondets Direktion enstemmig vedtaget 3dje Tillæg til

Carlsbergfondets Statuter. Dette slutter sig til Over-

dragelsen af Rryggeriet »'Gamle Carlsberg« til Fondet, som har

fundet Sted i Overensstemmelse med Kaptajn, Rrygger, Dr.

J. C. Jacobsens Testamente ved et af Executores testamenti oprettet

og allerhøjst konfirmeret Tillæg til Fondets Fundats. Statut-

tillæget (S. (62)— (64)) har under 3. Januar 1889 faaet Hs. Maje-

stæt Kongens allerhøjeste Stadfæstelse.



Tillæg.

Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskabs

Vedtægter.

Vedtagne den 20de April 1888..





I. Selskabets Formaal.

§ 1.

l/et er Selskabets Formaal at fremme de historiske, fy-

siske, mathematiske og filosofiske Videnskaber saavel ved

Forhandlinger og Meddelelser af videnskabeligt Indhold,

som ved Udgivelse af Skrifter og Understøttelse af viden-

skabelige Foretagender.

II. Selskabets Medlemmer.

§ 2.

Selskabet optager som Medlemmer saadanne Mænd,

hvis Kundskaber og videnskabelige Aand give grundet

Forventning om, at de ville virke for Selskabets Øjemed.

§3.

Medlemmerne ere dels indenlandske dels udenlandske.

De inddeles i to Klasser, en historisk-filosofisk og en

naturvidenskabelig-mathematisk. Hver Klasse vælger en

Formand, som fungerer i tre Aar. Valget bekjendtgjores

for Selskabet i det sidste Mode i April Maaned i vedkom-

mende Aar.
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§4.

Antallet af indenlandske Medlemmer er ikke be-

grænset. De have Stemmeret i Selskabets og Klassens

Moder. Den, der er Medlem af én Klasse, kan ogsaa del-

tage i den anden Klasses specielle Arbejder efter dennes

Anmodning.

§ 5.

Som udenlandske Medlemmer kunne uden Begrænsning

af Antallet optages norske og svenske Videnskabsmænd.

Antallet af udenlandske Medlemmer fra andre Lande maa

ikke overstige 86, nemlig 50 i den naturviclenskabelig-

mathematiske Klasse (26 i de naturhistoriske Fag, 12 i de

fysiske og kemiske, 12 i de mathematiske Fag), 36 i den

historisk-filosofiske Klasse (30 i de historisk-filologiskeFag,

6 i de filosofiske Fag). I disse Tal medregnes dog ikke

saadanne Medlemmer, som, efter at være traadte i under-

saatligt Forhold til en fremmed Stat, maatte være overførte

fra den indenlandske til den udenlandske Række af Med-

lemmer.

Selskabets udenlandske Medlemmer have Adgang til

dets Moder og Forhandlinger, men ere ikke stemme-

berettigede.

§6.

Valg paa Medlemmer, saavel indenlandske som uden-

landske, foretages én Gang om Aaret, i det første Mode

i April.

§ 7.

Ethvert indenlandsk Medlem kan gjore Forslag til nye

indenlandske eller udenlandske Medlemmers Optagelse i

den samme Klasse, hvortil han selv horer. I det skriftlic:



affattede Forslag maa anføres den foreslåaedes litterære

Arbejder eller andre videnskabelige Fortjenester. Forslaget,

der forud bor være anmeldt i et Klassemode, indsendes

til Selskabets Sekretær i Løbet af Februar. Tidligere

indbragte , men uafgjorte Forslag maa fornyes for at

komme i Betragtning.

Sekretæren skal bringe disse Bestemmelser i Med-

lemmernes Erindring paa Mødesedlen til det sidste Mode

i Januar og tillige meddele, hvor mange Medlemspladser

der ere ledige indenfor de Afdelinger, i hvilke deres

Antal er begrænset.

§8.

Sekretæren sender de i Henhold til § 7 indkomne

Forslag til vedkommende Klasses Formand, som lader

dem cirkulere blandt Klassens Medlemmer og berammer

et Mode i Klassen i denne Anledning. Paa dette Mode

sættes Sporgsmaalet om Optagelse af de foreslaaede nye

Medlemmer under mundtlig Forhandling og derpaa føl-

gende Afstemning, der foregaar ved Ballotering. Skrift-

lige Stemmer gjælde ikke, med mindre nogen under sit

Navn maatte ville indsende en motiveret Indsigelse imod

noget af Forslagene.

De Forslag , der i Klassen faa over Halvdelen af de

afgivne Stemmer, oversendes til Selskabet, for saa vidt

derved ikke Antallet af ledige Pladser overskrides inden-

for nogen af cle Afdelinger, som ere bundne til bestemte

Tal. Finder dette sidste Sted, foretages en skriftlig Af-

stemning om , hvilke Forslag indenfor denne Afdeling-

Klassen vil bringe frem for Selskabet, og kun for disses

Vedkommende faar den foretagne Ballotering Gyldighed.
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§ 9-

Efterat Klassen har tiltraadt et Forslag om Optagelse

af et nyt Medlem, bringes lians Optagelse til Afstemning

i Selskabet, dersom Porslaget ikke tages tilbage. Med-

lemmerne underrettes paa Mudesedlen om, at en saadan

Afstemning vil finde Sted , dog uden at den foreslaaedes

Navn nævnes, hvorimod dette meddeles i det nærmest

forud for Valget gaaende Mode. Valget sker ogsaa hel-

ved Ballotering. De Medlemmer, som have voteret i

Klassen, afgive ingen Stemme i Selskabets Mode; men

de ved Balloteringen i Klassen givne Stemmer regnes

dobbelt og sammentælles med dem, der afgives i Selskabets

Mode. Kun den, der saaledes erholder to Trediedele af

samtlige Stemmer, anses for optagen. Xaar den foreslaaede

ikke opnaar de fornodne Stemmer, maa han ikke foreslaas

paa ny forend efter to Aars Forløb.

III. Selskabets Præsident, Embedsmænd og

Regnskabsvæsen.

§ 10.

I Spidsen for Selskabet staar en Præsident; dets

Embedsmænd ere en Sekretær, en Redaktør og en Kas-

serer. Saavel Præsidenten som Embedsmændene vælges

i det sidste Mode i April. Valget gjælder for fem Aar,

dog saaledes, at dersom nogens Afgang inden Udløbet af

fem Aar skulde gjøre et tidligere Valg fornødent, regne-

den ny valgtes Funktionstid fra næstfølgende Valgtid i

April Maaned. De fratrædende kunne vælges paanv.



§ 11.

Valget af Selskabets Præsident og Embedsmænd sker

ved skriftlig" Afstemning. Ingen er valgt, med mindre

han har faaet over Halvdelen af de afgivne Stemmer.

Opnaas ikke tilstrækkelig Stemmeflerhed ved første Af-

stemning, foretages paanv et frit Valg. Behøves et tredie

Yalg, indskrænkes Stemmegivningen til dem, der ved

anden Afstemning have opnaaet de to hojeste Stemmetal.

Saafremt Valget ikke derved er afgjort, afgjores det ved

Lodtrækning.

§ 12.

Præsidenten leder Selskabets Anliggender, har For-

sædet i dets Moder og styrer Forhandlingerne i disse; ved

Afstemninger gjor lians Stemme Udslaget, naar Stemmerne

maatte være lige, for saa vidt ikke andet er nærmere be-

stemt. Han repræsenterer Selskabet allevegne, hvor det

maatte træde offentlig frem. Han underskriver Medlems-

diplomerne. I paatrængende Tilfælde, hvor en Sags Af-

gj oreise ikke kan opsættes til det næste Mode i Selskabet,

kan han i Forening med Sekretæren tage Bestemmelse paa

Selskabets Vegne. I Præsidentens Forfald overtages hans

Hverv af den Klasseformand, der er ældst Medlem af

Selskabet, som Vicepræsident. Naar hverken Præsidenten

eller Vicepræsidenten er tilstede i et Møde, leder det

ældste tilstedeværende Medlem dette.

§ 13.

Sekretæren forer Protokollen over Selskabets Moder.

I denne optegnes hver Gang de tilstedeværende Med-

lemmers Navne, og hvad der er oplæst eller foredraget,
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forhandlet og besluttet Ved Modets Slutning bliver Pro-

tokollen oplæst og derefter underskreven af Præsidenten.

Det til Offentliggj oreise bestemte Uddrag af Modeproto-

kollen og Fortegnelsen over de Selskabet tilsendte Skrifter

tilstiller lian Bedaktøren. Om enhver Bevilling, der

enten ligger udenfor de budgetterede eller gaar ud paa

særlig Anvendelse af de til videnskabelige Formaals

Fremme i Almindelighed anslaaede Beløb
,
giver han

Kassekommissionens Formand skriftlig Meddelelse.

Sekretæren modtager de til Selskabet kommende

Breve og Sendelser og giver Præsidenten og Selskabet

fornøden Meddelelse derom. Han besvarer Brevene i Over-

ensstemmelse med Selskabets Beslutninger samt forer Sel-

skabets Brevprotokol.

Sekretæren har Tilsyn med Selskabets Lokale og In-

ventarium, med dets Arkivalia, Oplaget af dets Skrifter

o. s. v. Han besørger Omsendelsen af de ved Selskabet

udgivne Skrifter til dets indenlandske og udenlandske Med-

lemmer og til de Selskaber og Institutioner, med hvilke

dette Selskab staar i Forbindelse.

I Sekretærens midlertidige Forfald overtager Eedak-

tøren dennes Forretninger i Selskabets Moder. Om Ud-

førelsen af hans Forretninger under et længere Forfald

tages Bestemmelse af Selskabet

§ 14.

Bedaktøren besørger Udgivelsen af Selskabets Skrifter

og Oversigterne over dets Forhandlinger. Selskabets

Skrifter trykkes i to Afdelinger, en historisk-filosoiisk og

en naturvidenskabelig-mathematisk. Afhandlingerne ud-
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kumme, naar de ere trykte; de samles til hele Biml, naar

et passende Omfang er naaet. \ Oversigterne over Sel-

skabets Forhandlinger optages ikke alene Beretningerne

om Selskabets Virksomhed og Forhandlingerne i Møderne,

men ogsaa Forfatternes Udtog af de større Afhandlinger,

de forelægge Selskabet, samt mindre Afhandlinger, der

hellere ønskes trykte der end i Skrifterne. Afhandlingerne,

saavel de større som de mindre, kunne ledsages af Udtog

paa Fransk. I Oversigterne kunne mindre Afhandlinger

samt Udtog af større optages paa Fransk alene; dog maa

de ordentligvis ikke overstige tre trykte Ark. Naar For-

fatteren leverer et dertil passende Manuskript, besørger

Redaktoren det i begge Tilfælde for Selskabets Hegning

oversat paa det nævnte Sprog. Redaktoren afhandler

det fornødne angaaende Skrifternes Salg med vedkom-

mende Boghandler.

§ 15.

Selskabets Kasserer forer Regnskab over alle Sel-

skabets Indtægter og Udgifter. Han stiller en Kaution af

4000 Kr. i Statspapirer eller andre Effekter, som dermed

kunne sættes i Klasse ; dog kan ved et nyt Valg af Kas-

serer Beslutning tages om , at Kautionens Størrelse foran-

dres i Forhold til Selskabets Formuestilstand. Regnskabet

gaar fra 1 Januar til 31 December. Det affattes i Over-

ensstemmelse med de paa Budgettet optagne Konti og

Underkonti og aflægges inden den 1 Februar i det følgende

Aar. Udgifterne bilægges med Kvitteringer. Sekretæren

tilstiller Kassereren hvert Aar en Cleneralanvisning paa

de faste Udgifter (Honorarer, Gratifikationer, Husleje, o. a. 1.),
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saasnart Budgettet for det følgende Aar er vedtaget; de

kalkulatoriske Udgiftsposter skulle være paategnede af

den Embedsmand eller Kommission, under hvis Omraade

Udgiften henhører; de ovrige Udgiftsposter skulle anvises

til Udbetaling af Kassekommissionens .Formand.

Selskabets Pengeskab beror hos Kassereren. I en egen

Afdeling af dette, hvortil Kassekommissionens Formand

har Nøglen, gjenimes Selskabets Obligationer og andre

Pengeeffekter. Kassereren indsætter efter Aftale med Kasse-

kommissionen den Del af Kassebeholdningen, som ikke er

nodvendig til mindre, lobende Udgifter, paa hensigtsmæssig

Maade i solide Pengeinstituter. Kassererens Regnskabs-

bøger autoriseres af Kassekommissionen.

§ 16.

Til at revidere Selskabets aarlige Regnskab vælges i

sidste Mode i April for 3 Aar ad Gangen to Revisorer,

som tilendebringe Revisionen inden en Maaned efter, at

de fra Kassereren have modtaget Regnskabet tilligemed

en Fortegnelse over Selskabets Værdipapirer. Naar Regn-

skabet er sendt til Revisionen, meddeler Kassereren dette

til Kassekommissionens Formand, som da tilstiller Revi-

sionen alle de Skrivelser fra Sekretæren, som angaa Sel-

skabets Bevillinger i det forløbne Aar. Det reviderede

Regnskab afleveres til Kassekommissionen , som, efter at

have indhentet Kassererens Erklæring over Revisorernes

Antegnelser og derpaa disses Vedtegninger, afgiver Decision

og udfærdiger den fornødne Dec-baige for Kassereren. Der-

som Kassereren ikke er tilfreds med Kassekommissionens



11

Decision, er lian berettiget til at forelægge Sagen for Sel-

skabet til endelig- Åfgjørelse.

§ 17.

Til at have Tilsyn med Selskabets Pengevæsen ud-

nævner Selskabet en Kassekommission, bestaaende af 4

Medlemmer. Hertil maa ikke vælges Præsidenten, Revi-

sorerne, Kassereren eller nogen anden af Selskabets Em-

bedsmænd.

Af Kassekommissionens Medlemmer afgaar det ældste

hvert Aar, og det nye Valg foretages i det sidste Mode i

April Maaned, dog kan den fratrædende vælges paanv.

Umiddelbart efter dette Valg vælger Kassekommissionen sin

Formand for næste Aar. Ved Terminerne og ellers, naar

Obligationer eller andre Papirer skulle udtages af Kassen,

moder Kassekommissionen hos Kassereren. Dersom For-

manden paa Grund af Sygdom, Bortrejse eller andet For-

fald er forhindret fra at mode ved denne Lejlighed,

afleverer han Nøglen til det ældste af de andre Med-

lemmer af Kommissionen.

Det er Kassekommissionens Pligt at paase Selskabets

Tarv i alle dets Pengeanliggender, og dens Betænkning

skal derfor indhentes, forend Selskabet vedtager nogen ny

Bevilling. Ligeledes har Kommissionen at sørge for. at

Selskabets Midler gjøres frugtbringende i solide Penge-Effek-

ter, hvilke noteres paa Selskabets Navn, for saa vidt saadant

efter deres Beskaffenhed kan finde Sted, 02; nedlæg-es i

Selskabets Kasse. En Fortegnelse over samtlige Selskabets

Obligationer, Aktier og øvrige Penge-Effekter indfores i en

dertil indrettet Protokol og nedlægges i Selskabets Kasse.
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I denne Protokol indføres ogsaa, kvad der forhandles i et-

hvert Mode, hvorved Kassens Aabning er nødvendig, og

bemærkes i Særdeleshed, hvad der af Kassen udtages og

leveres Kassereren, eller fra ham modtages og nedlægges,

under de tilstedeværende Kommissionsmedlemmers og

Kassererens Underskrift.

I det sidste Mode i December Maaned forelægger Kasse-

kommissionen et Udkast til et Budget over Selskabets Ind-

tægter og Udgifter for det følgende Aar. Dette Forslag om-

deles trvkt til samtlige Medlemmer, som opholde sig i

Kj< »benhavn, og forelægges Selskabet til Approbation. Der-

som Selskabet forandrer det fremlagte Forslag, skal det

definitive Budget ligeledes trykkes og meddeles Medlemmerne

til Efterretning. Det af Selskabet vedtagne Budget skal

Kassekommissionen nøje iagttage saavel ved de den afkræ-

vede Betænkninger som ved de Decisioner, hvortil Revisio-

nen giver Anledning. Særlig paaligger det Formanden at

paase, at de ved Budgettet eller i Lobet af Aaret givne

særskilte Bevillinger ikke overskrides, og han maa ikke

anvise til Udbetaling Kogninger til mere end de i hvert

Øjemed bevilgede Beløb ; i Tvivlstilfælde forelægger han

Sagen for Kassekommissionen, som da afgjør, om Heg-

ningen kan anvises til Udbetaling eller ej. Naar Regn-

skabet er decideret, forelægger Kassekommissionen det

for Selskabet, i det seneste inden Udgangen af Marts

Maaned, tilligemed en Beretning om de Omsætninger,

der i Regnskabsaaret maatte være foregaaede, samt af-

giver Regnskabet med dets Bilag til Arkivet. En Udsigt

over Regnskabet meddeles i Selskabets Oversigter.
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IV. Selskabets Virksomhed.

§ is.

Selskabet holder ordentligvis Moder hveranden Fredag,

fra Midten af Oktober Maaned til Midten af Maj, og ellers

naar Omstændighederne maatte gjøre det fornødent Til

Moderne indbyder Sekretæren ved trykte Sedler, paa hvilke

der angives baade de for Modet bestemte videnskabelige

Meddelelser og de vigtigere af de Forretningssager, der agtes

forhandlede i dette Mode. Ved disse Moder kunne Selskabets

Medlemmer medbringe fremmede Videnskabsmænd, hvilke

overvære de videnskabelige Meddelelser, men ikke Selskabets

øvrige Forhandlinger. Dog bor det Medlem, som ønsker

at indfore fremmede, forud meddele dette til Sekretæren,

som derom underretter Præsidenten. Det Medlem, der

giver en videnskabelig Meddelelse eller forelægger en Af-

handling, er, under samme Betingelser som ovenfor anført,

berettiget til at medbringe to Videnskabsmænd, som ikke

ere Medlemmer af Selskabet, i dets Mode den Aften, da

Foredraget holdes.

§ 19.

I Moderne give Medlemmerne Selskabet videnskabelige

Meddelelser eller forelægge Afhandlinger, hvilke derefter,

naar Forfatteren ønsker det, kunne optages i Selskabets

Skrifter eller Oversigter. Dersom Offentliggj oreisen her vil

medføre særlige Udgifter f. Ex. til Afbildninger eller lig-

nende, skal Forfatteren forelægge et Overslag over disse

Udgifter, deri medregnet Trykning af Tavler, Kaart og

lignende udenfor Texten. Af Afhandlinger, der indrykkes
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i Selskabets Skrifter eller Oversigter, er Forfatteren beret-

tiget til paa Selskabets Regning at erholde 50 Særtryk.

Ønsker Forfatteren et større Antal Exemplarer til Afbenyt-

telse, kan Selskabet tilstaa ham dette paa lians egen Be-

kostning. Forfatterens Særtryk maa ikke falbydes.

Forend Vintermøderne begynde, omsender Sekretæren

et Cirkulære til Medlemmerne med Anmodning om at

paategne, hvorvidt de i Aarets Lob ville paatage sig at

give videnskabelige Meddelelser og til hvilken Tid.

§20.

Naar der i Møderne bliver at tage Beslutning om

Selskabets Anliggender, stemmes der ved Haandsopræk-

ning med Undtagelse af de ovenfor berørte Tilfælde, hvor

Ballotering eller skriftlig Afstemning er foreskreven, lige-

som og skriftlig Afstemning skal finde Sted, naar enten

Præsidenten bestemmer det, eller tre Medlemmer udtrykkelig

forlange, at Sagen skal afgjores paa denne Maade.

Fordrer Præsidenten eller tre af de tilstedeværende

indenlandske Medlemmer en Sag opsat til næste Mode,

skal dette ske; dog kan den derefter ikke yderligere for-

langes udsat.

§21.

Naar der maatte tilbydes Selskabet Afhandlinger af

Videnskabsmænd udenfor Selskabet, nedsættes til disses

Bedømmelse et Udvalg.

De Forslag, som fremsættes i Betænkninger over

indsendte Afhandlinger eller andre Meddelelser, have at

angive, hvilken Beslutning Selskabet menes i Videnskabens

Interesse at burde fatte derover, f. Ex. om det indsendte i
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sin Helhed skal offentliggjores af Selskabet, eller kun en

Del eller maaske et Udtog deraf, og om saadant skal ske

i Selskabets Skrifter eller i dets Oversigter, om nogen

anden Bekjendtgjorelsesmaade er at anbefale, eller om Sel-

skabet slet ikke har Grund til at fremme dets Udgivelse.

Offentliggj oreisen igjennem Selskabet eller den billigende

Dom, man fælder over det indsendte, er ordentligvis at

betragte som den væsentligste Belønning; men naar sær-

lige Grunde tale derfor, kan der ogsaa foreslaas, at

Selskabets Medaille i Sølv, ja endog i Guld tilkjendes For-

fatteren. I Tilfælde af, at Arbejdet har været bekosteligt,

kan ogsaa en Godtgj oreise for de dermed forbundne Ud-

gifter eller en Understøttelse til Fortsættelsen tilraades.

Den afgivne Bedommelse over en indsendt Afhandling

offentliggjores ordentligvis i Oversigterne. Ved mindre

gunstige Bedommelser finder dette dog kun Sted efter be-

stemt derom tagen Beslutning eller efter vedkommende

Forfatters Ønske.

Arbejder, som ere offentliggjorte eller agtes udgivne

uden Selskabets direkte Medvirkning, modtager Selskabet

kun til Bedommelse efter derom tagen særlig Beslutning.

Det samme gj ælder om Afhandlinger af ikke danske

Forfattere, med Hensyn til hvilke det desuden kræves, at

de skulle have været forelagte ved et indenlandsk Medlem.

§ 22.

Selskabet udsætter aarlig i Februar Maaned to Pris-

sporgsmaal for hver af Klasserne, ét i de historiske Viden-

skaber, ét i de filosofiske, ét i de naturvidenskabelige og

ét i de mathematiske ; dog kan Selskabet efter en Klasses
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Forslag tillade, at der for dens Vedkommende kun ud-

sættes ét Prisspørgsmaal, istedenfor to. Belønningen for

en tilfredsstillende Besvarelse er Selskabets Guldmedaille,

til hvilken der dog, naar Prissporgsmaalets Beskaffenhed

gjør det ønskeligt, kan fejes en Pengesum, men dennes

Størrelse maa da angives samtidig med Sporgsmaalets

Udsættelse. Ligeledes udsætter Selskabet til samme Tid

Prisspørgsmaal for de til Selskabets Bestyrelse og Ud-

deling overdragne Penge -Præmier. Intet af Selskabets

indenlandske Medlemmer kan konkurrere til nogen af de

anførte Præmier.

Klassernes Forslag til Prisopgaver forelægges Selskabet

i det første Mode i Februar, og naar de ere vedtagne,

offentliggjøres de saa snart som muligt paa Dansk og paa

Fransk og optages paa begge Sprog i Selskabets Over-

sigter.

Besvarelserne, hvilke kunne være affattede i det danske,

svenske, engelske, tyske, franske eller latinske Sprog, ind-

sendes til Sekretæren inden 31. Oktober i det følgende Aar.

for saa vidt som ingen længere Frist er bleven fastsat, og

overgives strax til vedkommende Klasse, der nedsætter

Udvalg til at bedømme dem. Udvalgenes Bedømmelser

forelægges for Klassen inden Udgangen af Januar Maaned.

Klassen kan da, om det gjores fornødent, inden den ende-

lige Forelæggelse for Selskabet lade Sagen prøve ved

flere Medlemmer. Klassernes Domme over Besvarelserne

forelægges Selskabet i sidste Møde i Februar. Den endelig

vedtagne Bedømmelse optages i Oversigterne og kan, naar

der er Anledning dertil , ledsages af en Oversættelse paa

Fransk.
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Som Minde om J. X. Madvigs Virksomhed i og for

Selskabet, kan dette, for saa vidt don historisk-filosofiske

Klasse dertil finder Anledning, hvert femte Aar i De-

cember Maaned mod en Guldmedaille belønne et i de fore-

gaaende fem Aar udkommet Skrift af en dansk Forfatter,

hvori denne paa en udmærket Maade har behandlet 33nmer
af de sproglige eller historiske Videnskaber. Denne Me-
daille benævnes den Madvigske Æresmedaille. Fra denne

Belønning ere Medlemmer af Selskabet ikke udelukkede.

§ 23.

Enhver Betænkning, som forelægges Selskabet, maa
indeholde en bestemt Indstilling til den Beslutning, hvortil

Betænkningen leder, eller flere Forslag, imellem hvilke

Selskabet kan vælge. Det er over Indstillingens Forslag

eller andre, som i Modet kunne fremsættes, at Selskabet

stemmer, og ikke over Udviklingen af Grundene.

Naar Betænkningen skal gives af flere, enten en

Klasse eller et Udvalg, vælge de af deres Midte en til at

forfatte den Betænkning, hvorom man kommer overens.

Under hans Navn sættes: Betænkmng&ns Forfatter eller

Affatter. Han anses dog derfor ikke som mere ansvarlig

for Betænkningens Indhold end de øvrige Deltagere, men
kun som ansvarlig for den omhyggelige Affattelse.

Naar ikke alle Medlemmer af en Klasse eller et Ud-

valg komme til én Mening over Sagen, maa de dog soge

at komme overens om en fælles Betænkning, hvori de

ulige Meninger og derpaa byggede Forslag fremsættes.

Skulde et saadant fælles Arbejde aldeles ikke lade sig

opnaa, fremsættes de ulige Meninger af vedkommende i
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særskilte Betænkninger. Ingen af dem, der skulle

deltage i at give Betænkningen , er berettiget til blot

mundtlig at meddele sin afvigende Mening.

V. Forandringer i Vedtægterne.

§ 24.

Selskabets Vedtægter kunne ikke forandres undtagen

ifolge en Beslutning af to Trediedele af de tilstedeværende

Medlemmer. Ethvert saaclant Forslag undergives 2 Be-

handlinger. Ved Meddelelse fra Sekretæren underrettes

Selskabet 4 Uger for det Mode, hvori første Behandling-

foretages, om, at en Forandring af Vedtægterne vil blive

Gjenstand for Forhandling.



Et mathematisk Sted hos Aristoteles.

Ar

J. L. Heiberg.

Meddelt i Mødet den 10de Februar [888.

1 Analytica priora I cap. 24 (p. il b (i IV. ed. Bekker) udvikler

Aristoteles, at der til en Syllogisme kræves almindelige Sæt-

ninger, og tilføjer, al det tydeligst ses ved de mathematiske

Sætninger (dtaypdppara). Dette oplyses sa;t ved følgende Ex-

empel:

otov dzi zoo laoaxzlooc laai al izpbg ~ft [id.azi. "zazcooav elg

ro xzvzpov ijypévai ae A, li. el odv lar
t
v Xau.fiu.vo>. xhv A. r

ycoviav Z7
t

B, J pi} 5Xa>Q d&ojaaq zu.q ziov hficxuxÅccøv , xu).

TcdÅtv T/jU I
~f/

*J p% xdoav npoolaftcov zi
t
v zoo tp^pazog, ezt

d~ iacov oooiuv zebv dkcov ycoviatv xa.\ Loiov å<p7)pr)piv(ov taag

elvat zåg Xomdg zdg E, Z, z<> é£ dpyrjg alzyjazzai, lav py kdftfi

u.~o zcov lacov iocov dtpatpoopéveov tao. Åziizzaftat.

Dette Steds mathematiske Indhold forklares af Waitz (Ari-

stotelis Organbn I p. 434 f.i med udtrykkelig Forkastelse ikke

blot af Zells Fortolkning, som ganske vist er meget umathe-

matisk, men ogsaa af den gamle, dygtige Commentator 1
) Jul.

Pacius*. paa følgende Maade

:

'i I p. 434 hedder det vel «caput rei Jul. Pacius perspexit« , men det for-

kastes, at han har talt om »anguli mixti«. Disse* Anvendelse er imii!-

lertid netop °caput rei».

Overs, over ti K. D. Vidensk. Selsk. Korh. 1888 |
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Med den ligebenede Trekants Toppunkt som Centrum be-

skrives en Cirkel, Benene forlænges til Peripherien , og de to

angivne Hjælpelinier drages. Da er

AA-{-r= Z B + A , fordi de begge

staa paa en Halvcirkel. Ligeledes er

Z r== Z J, fordi de staa paa samme

Bue. Altsaa ved Subtraction

Z A = Z B.

Denne Forklaring kan imidlertid

ikke være rigtig. Der skal ikke lægges

videre Vægt paa, at Waitz vil udslette Ordene tåq E, Z p. 41 b 20

(som en Dittographi af det følgende zb lf, p. i 35), da ban selv

fremhæver, at det ikke er nødvendigt. Men lians Fortolkning strider

mod den mathematiske Sprogbrug. Thi Z A -f- r er ycouca év

/jfux'jxÅuo , ikke j. zoo fj/uxuxÅiou, og ligeledes Z r ywvia év

zpyuazc, ikke zoo zpypazog lEnklid III def. 8 év zp.rjpa.zi ok ycovla

écrdv, Stav em ztjq nepupspe'iaQ zoo TfifyazoQ Xtjipftf) zi oypsiov,

y.(å åfi* aozoo im zå izipaxa rrjq eottetag, rj zazi fidoic, zoo

zp/qpazoq , éiti£eo¥$uKTiy sottelac, rj Tzepis/opévrj ytovta otco zatv

émCeu%&£tø&v edtteiæv). Hvad ytovia zoo zp.qpa.zoc, (og altsaa

ogsaa '(. zoo -qpixoxHoo) er, kere vi derimod af Euklid III def. 7:

zp:qpo.zoq ok ycovia éffzcv q 7tspts^o/iévr
i

o~i> re sottaiag xal

xuxåou Titpuczptiac,. Naar man fastholder denne Definition,

bliver det af Aristoteles antydede Bevis, uden at man behøver

at forandre det mindste i den overleverede Te\t, følgende:

Cirklen tegnes som ovenfor; da er

Z A (eller E) 4-f, /_ B (eller Z) + J

yioviat zoo qpixoxÅcoo Og Z /^, Z A

ycoviat zoo zpqpazog. Altsaa

£A+ T = Z B+

A

z r = z a

Z E = Z Z,



El mathematisb sted ims Aristoteles. 3

naar man anvender de to af Aristoteles anførte Sætninger al

zcou r^acxox/.uou ycoviai laax elacu Og al zoo zpypazoq fcuuiat

toai ecatv, samt Axiomet ånh zojv locov tacov dyaxpoon.iviov (aa

keiitevcu.

Netop denne Forklaring er det, Jnlins l'acins giver lin

\ristotelis Organon Coraméntar. 1605 p. 186 f.i; kun forandrer

han for Tydeligheds Skyld lidt ved Bogstaverne paa Figuren

isom ikke findes hos Aristoteles). Det er ganske klart, at

ogsaa de antike Commentatorer, hvis bemærkninger Waitz p. 13 i

kaliler «confusae», har havt denne Opfattelse; men hos Alex-

ander Aphrodisiensis er Testen noget forskrevet, og hos Jo-

hannes Philoponos, som Waitz p. i 35 med l rette anfører til

Støtte for sin Opfattelse, er Figuren i Udgaven forvansket der-

ved, at Bogstaverne Å og B staa ved det andet Endepunkt af

de respektive Diametre (forøvrigt er det den samme Figur som

Nr. '2 ovenfor: hos Alexander er der ingen Figur i Udgaven,

men hans Text kan bringes i Overensstemmelse med den

samme, hlot at han sætter E ved Centrum og udelader de i

\ irkeligheden overflødige Bogstaver A og Z). De to Steder

lyde saaledes

:

Alexander Aphrotlis. in [Anal. pr. \ enet. 1513 fol. 89v : rft

tikv Tzpo^ÅYjiw. dsl$ai zd.Q Tzpoq rz} [idazi zoo IoooxzÅooq zpcyco-

Vtiu d'jo fiovletQ loaq d/JyfouQ. o F.oxksidrjQ pkv év za> 7tpcozo>

zcov azov/z'uov didzr/z did zoo s' ttsajpy/Mzog [I, 5] dsc^st '/.(' r,-

odii.tvoQ åkhj fved Trekanters Uongrnensj- 6 pivzoi "Apiazozi'/^c

o.ååcoq dsixuoaiu a.ozo . xai éaziu rj dsiqiq zotaozy zazco xoxÅoc

6 aflyd [en uheldig Maade at betegne C4rklen paa], xat lazco

xévrpov aozoo zd s, xa\ dirjybcooav drro zoo xivzpoo Ttpdq zr^

Tzspupépeiav ed&écat zépvooaat dÅÅ.rjÅag zj zs ae xal r
t fis åid-

azzpoi dyjXovåzt ooaa.i zoo xoxkoo, xa\ ZTze^zoyHoj r
t

a/3' fid.oiz

dr
t

énzai :
r
{ aft zoo zap zpiytovoo. zaovzai or, Tzpdg tjj [idazi

aozoo yatvéai rj zz ay dæs a) xat r
t fid (læs /?). éftel ouv y^i.'.-

xox/Joo zazh zxazzpa ztov a]3 , yd (læs ay. fld) ycovuov. taa 1

eltriv dÅÅJJAmg' al ydp zars laco^ fcplxoxkiatv ycoviac iaai zw

V
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icfappo^etv dÅÅr/ÅatQ' cov al 'jtzo z^g yidascog zoo zpiycovoo xax

zr
t
g mptcpepsiag drroÅapfiavopevat iaat tialv djjjjkatg, étcec

slaiv év zcp aozcp zprjpazt [unøjagtig Sprogbrug] • al ydp év. up

aårtp rpijpaxt ycoviat [ligeledes] iaat etaiv åÅÅrjÅatQ, 8rt xal

xaHdkoo al zcov iacov zpyudzcov ycoviat [Anvendelsen af den

rigtige Sprogbrug her fjerner al Tvivl om Forf.'s Opfattelse]

iaat. kotJtby dpa at rzpog zfj j3dazt al d7zoAattfta.vupc.va1 'j~d

ze zyjq ftdaecog '/.at kxazipag zar; zoo zpiycovoo rrÅsopdov iaat

zlaiv dÅAyÅatg' du ydp drrd zcov iacov iaa dcpatpstJfj, /.at za

Ået-dpeva iaa. siatv dÅÅqÅotg. /.at slåtv al rr/.s'jpal zoj zpiycovoo,

•jy dg at iaat ycoviat, iaat dlkfjXatg' and ydp zoo y.évzpo'j ziaiv

dp.ipozepat [disse Tilføjelser ere ganske overflødige og røbe en

\is l klarhed
I

. zcov dpa iaoaxzAcbv zpiycdvcov al Ttpog Z7
t
ftdaet

ycoviat iaat d.Å/.yÅaig.

De foretagne Rettelser ere nødvendige, da Textens Bog-

staver ikke lade sig forlige med nogensomhelst Figur; Fejlene

hidrnre vistnok fra en eller anden Misforstaaelse af det mathe-

matiske Indhold enten hos en Afskriver eller maaske først hos

l dgiveren. De gaa ogsaa igjen i det følgende (fol. 89 v Lin. 30

z^v aft ycoviav Z7
t

j3d toyv , læs zr
t
v ay ycov'tav zft {id iarjv,

Lin. 16 c'oq tivat zd.Q p.kv dlag ycoviag zdg zcov yjuix'jx'auov zdg

a
t
i, yd, læs zdg ay

, fto). Vinklerne ;-, d betegnes gjentagne

Gange som al zoo zpr)p.azog ycoviat (fol. S

H

v Lin. 31— 35, fol. 90

Lin. 1), og Vinklerne ved Grundlinjen henævnes med Aristoteles

a. : iful. <S'.»
V Lin. i3, fol. 90 Lin. 2), saa at der ikke kan være

Tvivl om Forstaaelsen i det hele, medens det maa indrømmes.

at Alexander har udtrykt sig med liden Klarhed og Skarphed i

del enkelte.

Langt klarere og concisere er Philoponos' Bemærkning til

Stedet fol. L\ll v IL (ed. \enet. 1536):

dzav ydp h yscopézpyg ftooÅyzai dziqat. dzt tou laoa/.tAoog

zpiycovoo iaat zia\v al ~pog tf) ftdaet ycoviat, inzid^ zo iaoa/z/.kg

zpiycovov yivszat did zcov dyopévcov did zoo xivzpov s'jdsuTjv

ytvouévrjg zrjg ftd.ascog 01 kzipag s'hVeiag dxozep.vo>jar
/
g zp.?jpd
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7: zob xoxÅoo, aoÅdoyiCerai ouzcoq- irzzidq TTÆi/rdg quixoxtioo al

yioAai l'aac, qpcxoxÅcoo dk ycoAat q (læs al) ay , ftd, "laai d.'u:'q-

XatQ eoovTocc Åauftdvousv ydp évzabo^a od zob laoaxz/.obg zdq

yorAac, d/Mi zoju qpixox/Jojv zoju TSjUUOftéviou did x&v a, yi

ed&etabu zlbv qypzuoju did zoo xzvzpoo. zyzi oi>v zzcoc,\f
.\, dzi

zoo qpix'jxÅioo "laai elaiv ai ycoAai. ZTizidq flæs zttzI dk\ yj

yJdaiQ zoo zpiytovoo zprjpd zc zoo xuxAou d~ozzpvzi. JCUVTøq ok

zo.r^i.azoc, xoxÅoo laai elatv al yatviat. laai åpa stal xdi al y. 8

zob zu.rjpo.zoq yojAai. ooxobv larj pku q ay zy
t

yid ycoAa, zooz-

zazi zoo qpix'jxÅioo ' laai ok xac al zob Tpijfxazoc, q y xo.l q o.

éåv ok dno IVwi/ Iaa åféfojQ', zd xo.zaXz.i7idp.zva Iaa yhzzar

deaipz^ziaac åpa zx zcov ay xa\ ad [læs fid] ycovuov "latov

auøåJu al y xai d laai obaai zd xazaÅzitpb^éuza iaa k—oiqaav.

Åzyto dq vnv s xa\ rqv C ytoAav , alrzzp eloi zob itroaÅsåpou

yavAai.

Indholdet af Stedet hos Aristoteles er saaledes ganske

klart, og heller ikke Formen volder nogen Vanskelighed. Mær-

keligt er kun l dtrykket al A, B om Diametrene, som forøvrigt

kommer igjen baade hos Philoponos (se ovfr.i og hos Alexander

(fol. 89v Lin. 38 bixb ztov a, /? diapézptov). Det kan imidlertid

sammenstilles med et hos Enklid ottere forekommende Udtryk,

hvor en Radius betegnes alene ved sit Endepunkt i Peripherien

ujiarrrquazc kut :wv E, Z. H, se min Udg. af Euklids Elementer

I |>. 281 not.).

Af den Maade, hvorpaa Aristoteles antyder det her rekon-

struerede Uevis. fremgaar det. tydeligt, at det ikke er hans egen

Opfindelse, men det paa hans Tid gængse Bevis i de mathe-

matiske Lærebøger. Heraf slutte vi dels, at vor Forudsætning

er rigtig, at Enklid med Hensyn til Udtrykkene ycoAa év zpq-

po.zi og ytovia zpqpazoq har bevaret sine Forgængeres Sprog-

brug, dels at de saakaldte blandede Vinkler var behandlede

allerede i de føreuklidiske Lærebøger, saa at der næppe er

Grund til at betvivle Ægtheden af <\e Steder, hvor de omtales

af Enklid ise min Udg. af Elementerne V p. lAWYIIh. De
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ældre Lærebøger maa have indeholdt mere om dem endEuklid:

til vort Bevis kræves saaledes de to Sætninger: de blandede

\ hikler i Halvcirkler ere ligestore, og: de blandede Vinkler i

el (lirkelsegment ere ligestore. Ingen af dem findes i Elemen-

terne, den første anvendes derimod oftere i Katoptriken (prop.

5, 24-1. Endelig tør maaske Aristoteles' Benyttelse af Axiomet

\= Elem. I xmv. swv. 3) anføres som Bevis for, at allerede

Enklids Forgængere stillede saadanne i Spidsen for Systemet,

saa at der er saa meget mindre Grund til at tvivle om Ægt-

heden af de enklidiske lEnrl. op. \ p. IAV\l\i.

Da saaledes dette Sted af Aristoteles kaster noget Lys over

de forenklidiske Lærebøger, har jeg ment, at det var af nogen

Interesse at fremsætte den rigtige Fortolkning deraf, uagtet det

ikke, som jeg forst troede, er noget nyt. men kun en Frem-

dragen af noget endog meget gammelt, der med l rette er sat

tilside.



Nogle Bemærkninger om enkelte vanskelige Pali-Ord

i Jataka-Bogen.

Af

V. Fausboll.

(Meddelt i Modet den 18de Maj 1888.)

jjra Prof. H. Kern' s Haand foreligger der følgende Bog: «Bij-

drage tot de verklaring van eenige woorden in Pali-geschriften

voorkomende. Uitgegeven door de Koninklijke Akademie van

Wetenschappen te Amsterdam. Amsterdam 1886«. De fleste

af de i samme omhandlede Ord forekomme i min Udgave af

Jataka-Bogen , og jeg skal derfor i det følgende tillade mig al

gjennemse hans Forklaringer. Men førend jeg gaar ind paa

Enkelthederne , skal jeg først gjøre nogle almindelige Bemærk-

ninger, lir. Kern's «Bijdrage» lide af én llovedfejl, nemlig af

et fuldstændigt Fejlsyn paa Sagen, idet han vil forklare alt

nd af Sanskrit. Det er ikke gaaet op for ham, at Påli-Sproget

og Pali-Literaturen og da navnlig Jataka-Bogen repræsentere

en folkelig Side a f d e t indiske Liv, at der har udviklet

sig noget nyt, som ikke længer er Sanskrit eller hrahmansk

Literatur og som derfor heller ikke kan skrues tilbage dertil,

fordi det er et selvstændigt, senere Stadium i den indiske Ud-

vikling. Og Gatha- Sproget i den sydbuddhistiske Literatur 1

)

') Det meste af den nordbuddhistLske Sanskrit-Literatur er kun en daarlig

Oversættelse fra Pali, som paa mange Steder har misforstaaet eller slet

ikke forslaaet Texten. Dette maa være klart for enhver, der blot med

et halvt Øje har set paa og sammenlignet den Prosa og navnlig de

Gåtha'er, der svare til hinanden i begge Literaturer.

Overs, over cl. K. D. Viuensk. Selsk. Forii. 13*8. •>
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<
j r ikke en Dialekt , langt mindre en Dialekt af Sanskrit, men

knn Pal i -Li te ra t ure n s poetiske Sprog, der ved sin

archaistiske Diktion, ligesom enhver anden Literaturs poetiske

Stil, er en lille Smide forskjellig fra den tilsvarende Prosa.

Gåthå-Sproget har i det hele taget alle Påli-Prosaens Kjende-

mærker. Dette gjælder ikke blot om Bøjningsformernes Af-

slibning, men ogsaa om det charakteristiske i Ordstoffets

Omformning , idet Sproget især søger at nntlgaa uensartede

Konsonanters Sammenhobning enten ved Vokal -Indskud eller

ved Assimilation, hvorved det bliver helt forskjelligt fra Sanskrit.

\aar saaledes Ordet tixna ved Omformning fra Sanskrit til

Påli baade bliver t i k h i n a og t ikkh a og tin h a , da forekomme

alle disse 3 Former ogsaa i Gåtbå-Sproget, se Jat. IV
J4
_~

6 7

Suttanipata V. 067 og 673, Jat. III
3

^. Man kan naturligvis i

enkelte Tilfælde oversætte Gathaerne paa Sanskrit uden at

Verset bliver meget forandret, men i de heste Tilfælde kan man

ikke reducere dem til Sanskrit uden at forvanske baade Sprog

og Indhold. lir. K.s Forbedringer blive derfor ogsaa for det

meste til rene Vilkaarligheder, saaledes som det vil ses af mine

følgende Bemærkninger.

Prof. K.s Fejlsyn viser sig ogsaa i hans Betragtning af

Versemaalet. Han vil bestandig normalisere dette efter

Sanskrit -Mønsteret, men netop paa Grund af Literaturens

folkelige Charakter hersker der her en stor Frihed. Jeg har

nedenfor anført et Par Exempler herpaa, de kunde forøges i

det uendelige, og jeg skal navnlig i mine Noter til Suttanipata

paavise en Mængde af saadanne Fribeder. Forøvrigt have vi

jo allerede i Mahabbarata, ja selv i Manu den samme Anomali.

Naar Hr. K. anfører, at man ved Hjælp af Versemaalet under-

tiden kan rette Versenes forkerte Læsemaader, da er dette

ganske rigtigt, men det er ikke noget nyt, det har længe

været bekjendt og er bl. a. af mig selv paavist i Appendixet til

Dhammapada.

1 én Henseende til tror jeg, at lir. K. er desorienteret.
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nemlig' naar han taler om «Naamsverbasteringen ». Ogsaa her

forekommer det mig, at han anlægger en fejlagtig Maalestok.

Naar et Navn intet betyder i Sanskrit, saa kan del ligesaa godt

være en Overførelse fra Prakrit paa Sanskrit som omvendt.

Det er derfor umuligt at sige, <»m Agasti eller Akatti, Akitti er

ilet oprindelige. Og mange af disse Egennavne kunne, selv

naar de synes at betyde noget, være en etymologiserende Over-

sættelse af et aborigint Ord. Hvem kan afgjøre, om man skal

skrive Bimbisara eller Vimbisåra eller Vidhisåra eller Vindusena

eller Vindhyasena?

Jeg maa overhovedet sige, at det aldrig kunde falde mig

ind at foretage saa voldsomme Omkalfatringer af Texten, som

lir. EL er tilbøjelig til. Det anser jeg for i højeste Grad let-

sindigt. Vi maa først have de 3 overleverede Texter fuld-

stændig liggende for os , forend vi for Alvor kunne begynde

paa at restituere dem til deres oprindelige Skikkelse. Jeg holder

mig nu foreløbig til den singhalesiske og skal gjøre mig

Image for i det hele taget at bolde den ren, og ikke uden

tvingende Grund blande den sammen med de to øvrige.

Prof. K.s Skriv em aade er ikke videre behagelig; han

synes ikke at kjende til den Courtoisi, som i Almindelighed

nersker mellem Videnskabsmænd, der ikke bruge Videnskaben

blot til sin egen Forherligelse. For dem, der ikke faa hans

Afhandling at se, har jeg i det følgende givet nogle Prøver

derpaa ved Citater af hans Bog, og jeg har end yderligere søgl

at charakterisere hans Stil ved selv at skrive en Studie i Kern'sk

Und. Jeg vil haabe, det skal blive sidste Gang, at jeg for-

søger mig i den Slags Skrivemaade.

Hr. K.s Selvtilfredshed og Overlegenhed viser sig især lige-

overfor den indfødte indiske Kommentator, som i Alminde-

lighed udskjældes for en stor Dumrian, der intet begriber. Det

er ganske \ist, at man kan paavise adskillige urimelige Etymo-

logier hos ham, men mon vi ikke finde saadanne hos alle

indiske Kommentatorer, Sayana iberegnet, og er det noget at
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slaa sig til llidder paa, naar man husker, hvilken Afstand der

er mellem dem og den nyere historiske Sprogforskning. Og

paa den anden Side kan der ikke være Tvivl om, at det i tiere

Tilfælde er kommentator, der har Ilet, og Ur. K., som har l ret.

Burde man ikke snarere med Taknemmeliglied anerkjende, livoi-

meget vi have lært af ham, som af de indiske Kommentatorer

overhovedet, og hvor langt vi ere komne frem ved Hjælp af

dem. Og vilde det ikke være sømmeligere at gaa lidt mildere

til Værks, naar man selv kan gjøre sig skyldig i saa utilbørligt

Jaskeri, som vi have et Exempel paa pag. 46. Prof. K. afskriver

nemlig der en Linie saaledes

:

Baddha kulinka, mitam alhakena*,

og saa sætter han Stjærne ved alhakena og tilføjer følgende

Anmærkning: «*Lees a°, want Ih maakt evenmiu positie als

cl li » . Og ser man saa efter i Jat. III ~, saa staar der ganske

som der skal

:

Baddha kulimka. mitam alhakena.

Det kan man kalde Godtkjøbs-Kritik.

N a li a |» i t a.

Sabbhir eva samasetha,

sabbhi kubbetha santhavarii,

sataih hi sannivåsena

sotthiiii gacchati nahåpito.

Jat. Il
21

«Het hehoeft geen betoog dat nahapito oorspronkelijk niel

in *t vers kan gestaan hebben en dat men moet herstelleu

nåpito, Skr. nap i t ah. Misschien is de geheele Oatha uil

hel Sanskrit omgezet in alles behalve normaal Pali. maar /.ulks

laat zieli niet bewijzen. In Skr. zøu de strofe luiden:
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Sadbhir eva samåsita,

sadbhih kurvita samstavam,

satåm lii sannivåsena

svasti gacchati nåpitah.«

lir. Prof. K. er her paa Vildspor. Nahapito skal ikke

læses napito, men nhapito, saaledes som B i Almindelig-

hed skriver, hvor nh betegner aspireret n , der ligesaa lidl

danner Position som ih i dalha. Enhver, der har læsl en

Smide Påli, skolde man tro havde lagt Mærke til, at adskillige

Ord snart have en udvidet, snart en sammentrnkkcn Form og

at be.ii.ee Former forekomme i Vers, se f. Ex.:

Usabham pavaram \iram

mahesiiii vijitavinam

anejam nahatakam buddham (læs: nhatakam)

tam aham hiumi hrahmanaiii

Dhp. V. 422.

Ninnabaya sahhapapakani —
|

—

ajjhattam bahiddba ca sabbaloke
]

'-

devamannssesn kappiyesn —

|

;

kappan n'eti tam ahn nhatako ti
1

Suttanipata V. 521.

Jfr. Dhammapada pag. 436 : appendix de metris. Napita i

Sanskrit er, som for lang Tid siden gjort gjældende af Weber

i Kuhn' s Beitriige Bd. III, en prakritisk Form i en endnu mere

afsleben Skikkelse end den paliske nhapita og nahapita.

J hatva, j h atvana.

llantva j hatva vadhitva ca

deti danahi asannato,

edisam bhattam bhunjamano (læs: -janoi

so papena upalippati dæs: papen' eller papenop-)
262

Jiit. II t=-
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Dadanti h'eke visame nivittha

jhatva vadhitvå atha socayitvå,

så dakkhina assumukhå sadandå

samena dinnassa na aggham eti etc,

Jåt. IV
67

5*

Amisarii va dhanarii våpi

yattha passati tådiso

dubhirh karoti dummedho

an ca jhatvana gacchati.

Jåt. IV y.

C læser jhatva, B derimod chetvå. Prof. Kern fore-

slaar at læse jetva og vil henføre Gerundiet til Rødderne ji

eller jya, der i Pali gaa over i hinanden. Leon Feer har i

sin Udgave af Samyutta-Nikåya optaget den hirmanske Læse-

maade, men han synes at have faaet Tvivl om, at han har

gjort Hel heri, thi han hemærker i Fortalen S. XIII: «Beyond

the varieties of rcading in such and snch passages , there are

words which are written always differently in the two groups

of MSS. Thus, the word brahmana is not once written in B

with a, it is always with a 1
). This mistake , however, I have-

not even mentioned in my notes. But a perhaps more aston-

ishing blunder which I carefully noticed is to he fonnd in SS.

The word chelva ,having cut', occurs four times in one sutta,

which itself occurs four times in the Sagatha; and it becomes

the title of two of these suttas , and of one vaggo. Thereforc

Ih is word occurs four times four or sixteen times and thrice

more , viz. nineteen times ; and as we have three Singhalese

MSS., it occurs altogether flfty-seven times in these MSS.,

where it is written jhatva with a surprising constancy. I have

noted six other times the presence of this word; once it is

]

) .leg forklarer denne Skrivemaacle som en Levning af den gamle Form

bamhana, der forekommer i Aeoka-lndskrifterne,
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yet written jhatva by the three Singhalese MSS. I do nol

reckoo the reading jetva, which occurs thrice, because it is

easy lo explain it. The reading jhatva so often repeated

seems to me a faet peculiarly deserving attention.*)

Den birmanske Læsemaade chetva er, som ikke sjeldent

er Tilfældet, en Oversættelse eller en Substitueren af et alminde-

ligt og mere bekjendt Ord for et gammelt. Jeg har derfor

valgt den singhalesiske Læsemaade jhatva i Følge den gamle

kritiske Regel, at af to konstante Læsemaader er den vanske-

ligste gjærne den rigtige. Det er let at forstaa, hvorledes

chetva og jetva ere opstaaede af jhatva, men ikke omvendt.

Jeg har ingen Tvivl om, at jhatva maa henfores til Sanskrit-

Roden c ha (cho) ,at skjære itu', hvis Gernndinm vilde hedde

chåtvå. At vi have faaet jh i Stedet for ch forklares let af

den store Vaklen, der finder Sted i Skrivemaadcn af Rødder

som cut, chut; carc, jharc, jharjh; jam, jhain, cham; ju, jhyn,

chyn. Kommentaren gjengiver jhatva ved han Iva og k i la-

me t v a.

S a s s a 1 1 s a m a.

Santi afine pi sakima

pattayana vihangama,

akkhittå vatavegena

nattha te sassatisamå.

Jat. III |-
5

.

Naar K. vil have dette Udtryk forstaaet som to Ord = det

bekjendte sanskritiske QåQvatih samah, gjennem evige Aar,

Tider, Aar ud og Aar ind, evig, stedse, da synes denne Op-

fattelse ved første Ojekast højst plausibel, men det er ikke

derfor sagt, at den er rigtig. K. overser nemlig bestandig del

folkelige Element i Fali. Folket omformer ofte Sproget paa

Grund af en anden Opfattelse, det danner noget nyt ud af del

gamle, bekjendte, derved opstaa de saakaldte Nydannelser, som

vi jo finde i alle Sprog, og der fremkommer paa denne Alaade
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ofte forunderlige Omformninger. Saaledes have \i i Dansk Id-

tnkket ,
stille til Freds', deraf er senere opstaaet til Freds

(stillet), et Substantiv styret i Genitiv af en Præposition, der er

gaaet over til at blive et Adjektiv og- bøjes som et Adjektiv:

,han er tilfreds, de ere tilfredse'. Naar nogen nu vilde sige:

det er jo hel forkert at skrive .til Freds' i ét Ord og opfatte

det som et Adjektiv, ja saa vilde han, som Englænderne sige.

blive ,belied by the faet'. Altsaa. hvad et Ord eller en Frase

bar været er én Ting, hvad den er blevet en anden Ting.

Som bekjendt kunne Gribbe og Orne blive meget gamle,

de opleve ofte en Alder af over 100 Aar. 1 Folketroen, der

altid overdriver, bliver dette til Tusinder af Var. Om Prome-

theus bed det. at en Ørn i 30.000 Aar bakkede i lians Lever.

I Kommentaren til vort Vers siges der om Gribbene .vassa-

sahassaparimanam åyuiii apuretvåpi', uden at fylde deres Leve-

alder, som bar et Omfang af 1000 Aar. Det er derfor let at

forstaa, at Kommentator i dette Tilfælde uden at lave noget

selv, men kun følgende Traditionen, opfatter sassatisama

søm ét Ord = gagvallsama, altsaa søm et Adjektiv til Subjektet

i S.etningen, enten i Betydningen af: .havende den evige

(Jords) Aar', eller .lig den evige iJordr, eftersom Ordet

tænkes afledt af sama. Aar. eller af sama, lig. Vi have altsaa

her en Nydannelse, og at Kommentator bar Ret i denne tradi-

tionelle Opfattelse og ikke bar lavet noget selv, det synes at

fremgaa af og klarlig at be\ises \ed. at der existerer et Adver-

bium sassatisamam, evindelig, naturligvis dannet af et Adjektiv

sassatisama. 1 Majjhima-Nikaya udg. af V. Trenckner hedder

det nemlig 1, 136: sassatisamam tath' e\a thassami. Jfr.

hermed Milindapariha ved Trenckner S. i'23: sassatisamam, .før

ever and e\er. Naar derfor Prof. 1\. angaaende Kommentatorens

Fortolkning ender med: .Zulk eene verklaring getuigt van wei-

nig kennis en veel onverstand', saa er denne Bemærkning fuld-

kommen mal-a-prøpos , og lir. K.s Ord kunde med Rette af

Kommentator vendes mod ham selv.
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Av ah av i.

Arannakassa isino

cirarattatapassino

kiccha katarii adapanam

katham samma avahayi.

Jat. II -^.

i« Dit is een 2 ps. sg. Aor. Aet. van liet werkwoord dat in

t Skr. avahadate, in den tongval der straks aan te halen

Gåthås ohadate, in gewoon Pali uhadati, soloecistisch

nhadeti, luidt en ,beschijten { beteekent. In vonn zou aan

avahayi een Skr. avåhadih beantwoorden , doch bel Vctid

is niet in gebrnik».

Jeg- antager, at K. har Ret heri, at altsaa avahayi staar

tor avahadi. Til at bestyrke delte kunde ban have anført , at

\i have en Overgang af d til y i khåyita = S. khådita,

sayati = S. svadate
; jfr. Trenckner's fortræffelige Pali Misc.

S. 57 og E. Midler, Pali Gram. S. 30.

Jeg ansaa tidligere avahayi tor Aor. af vahayati, jfr. BR.

vah (Ians. 6
) Etwas in Bewegung setzen, eller taget af vah =

uh, uh, som Westergaard i sine Radices gjengiver ved ,tor-

([uere, vexare, ferire' , BR. ved .schieben, riicken, streifen,

åndern, modificiren', og Wilson i sin Dictionary ved ,to hurl

or give pain, to kill, to destroy', og hvoraf vi have et Sub-

stantiv uha i Betydning af .Forandring'. Jeg troede nemlig,

al Bodhisatta benyttede sig af et pænere Udtryk, medens Sja-

kalen brugte et mere ligefræmt.

Det er aldeles ikke nødvendigt mod Haandskrifterne al

forandre pitupitamaham dhamnio, det fra Forfædrene ned-

arvede er dhamma, til -maho dhammo, som findes i Jat. III ~J

.

Begge Udtryk ere liue gode.
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A s i t a. D h å t a.

Balo vatåyam sunakho

yo varattaih na khådati

bandhana ca pamufueyya

asito ca gharaiii vaje.

Jat. II f

.

Evaiii so su kh it o hoti

yo vaddham apacayati

yathåham ajja suliito

dumapakkåni-m- asito.

Jat. II ^.

Det forekommer mig ganske vist naturligst og simplest

med K. at forklare asita paa dette Sted som a-sita, ubunden,

idet man henfører Ordet til Roden si, binde. Dog maa jeg

udtrykkelig bemærke, at jeg ikke kjender noget andet Exempel

paa denne Rod i Pali, og at i Sutta-Nipata sita og asita ikke

blot bestandig af Kommentaren benføres til si = rri, som

\ . 333. Yåya deva manussa ca

sita titthanti attbika

tarath' etarii visattikaih.

Kt. Sita nissita aliina hutva.

V. 593. Abbulhasallo asito

santini pappuyya cetaso.

lvt. Asito ti tanhaditthihi anissito

;

men ogsaa i selve Texten have som parallele Udtryk nissita

og an i s sita af si = rri, som

>.752. Anissito na calati

n i s s i t o ca upiXdiyam

itthabhav aiinatbabbavam

samsaram nativatlati.
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V. 753. Etam ådinavam natva

nis save s n mahabbhayam

an i s s i to anupadano

sato bhikkhu paribhaje.

Men hvorledes det nn end forholder sig dermed, saa tror

jeg i alle Tilfælde, at K. gjør Kommentatoren stor Uret, naar

han mener, at denne har henført asita til as = ar i Betyd-

ning af ,æde'. Dette fremgaar aldeles ikke af Kommentaren,

thi naar det i samme hedder: ,asito ti dhato snhito hutva',

saa maa dette simplest og naturligst opfattes som: værende

fornøjet og glad, nemlig paa Grund af, at han nu var

sluppen fri; og selv om Kommentator skulde have henførl

asita til as = ae, hvad man forøvrigt ikke kan se, saa maa

han dog have taget det i den overførte Betydning ,at nyde',

,hhuj', thi der staar jo aldeles ikke noget i Verset om at æde

og tilfredsstille sin Sult, og heller ikke i Fortællingens Ord ci-

der noget om at mætte sig, det hedder blot i ren Almindelighed:

,so evaiii vatva mahajane niddam okkante yottam khaditvti

suhito hntva palayitva attano samikanaiii gharam eva gato,

overbed han Remmen og flygtede glad hjem', han mætter si-

jo dog ikke paa Læderremmen.

At dhata og suhita maa opfattes i denne almindelige

Betydning, tror jeg klart fremgaar af det ovenfor anførte Vers

Jat. II -j ,
i hvilket suhita staar parallelt med sukhita og

derfor umuligt paa dette Sted kan betyde ,mæt', men maa for-

slaas som , veltilfreds, veltilpas, glad, fornøjet'.

Men K. har ikke blot misforstaaet Kommentaren, han har

heller ikke forstaaet Participiet dhata. Han henfører nemlig

dette til Boden dhe, ,zuigen', hvormed det intet som helst

har at gjøre. Dhata er en regelmæssig Tillægsform af dna

= S. dhra, dhrai, der i Dhatupatha forklares ved ,trptau',

af Westergaard oversættes ved ,satiari, satisfieri', og af Wilson

og M. Williams ved ,to be satisfied or pleased'.
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Kommentaren til Jataka er ikke af Buddhaghosa.

Denne har nemlig-, formlen Nånodaya, som vistnok er tabt,

sikkerlig kim skrevet: \ i s u ddhimagg a, Sumangalavi-

låsinii, Papancasudani og Manorathapurani. Naar

den buddhistiske Kirke har tillagt ham en hel Del andre Kom-

mentarer, da er dette sandsynligvis kun et l dtryk for, at man

har villet tilkjende dem kanonisk Autoritet.

Pi tli I vat i.

Hvad K. anfører herom er gammelt. Det er allerede længe

bekjendt fra Webers Oversættelse af Dhp. v. 173 og Trenck-

ner's Pali Misrellany S. 62.

Itthi.

N'eva i 1 1 li I s ii samaiinam

na pi bhakkhesu sårathi,

atlT assa sandhibhedassa

passa yava sucintitam

Jat. III
" l

.

W. vil her gjøre itthisu til itthisu (S. isti, Ønske) eller

i det mindste opfatte det som saadant
.

, i Lighed med vuttha

= S. (usta) usita, vasita. Dette kunde ved første Øjekast

synes plausibelt; men jeg anser det dog for meget usandsyn-

ligt, at S. isti skulde blive til itthi paa Pali, naar det netop

derved kunde forvexles med et andet Ord. Jeg maa tillige be-

mærke, at endskjøndt ittha = ista ofte forekommer i Pali,

saa tvivler jeg dog paa, at der kan opvises Exempler paa itthi

eller itthi i Betydning af isti. Dette hedder paa PUli i c c ha.

Hr. Trenckner, om hvem jeg nøk tør sige, at han har en større

Samling til en Pali-Ordbog end nogen som helst anden, kjender

heller ikke til et Ord itlhi eller itthi i Pjili i Betydning af

iccha. Naar man nu hertil føjer, at det er et bekjendt. ofte

omtalt Fænomen i Indien, der nævnes baade i Sanskrit- og
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Påli-Skrifter , at man lægger sig efter anden Mands Hustru,

paradarasevana, saa tror jeg ikke, der er den ringeste

Grund til al følge lir. K. i lians Fortolkning.

li al c I i.

Idani kho 'mhi sukhito arogo

nikkantako, nippatito kapoto,

kåhåmi dam hadayassa tutthim.

tathå li i mani mamsasakarii hale ti

Jat. III ~.

lir. K. siger: "De Skr. Dhåtupåtha geeft een werkwoord

balayati op, in den zin van pranana. Dit laatste ontbreekt

en de bestaande woordenboeken en is mij ook elders nooil

voorgekomen , maar als nom. aet. van pr an av at i moet hel

beteekenen ,"t bezielen, verkwikken, sterken'. Tromvens ba-

layati is licht te herkennen als een denominatief van bala,

kracht«.

Man i ror knap sine egne Øjne, naar man læser dette, thi

slaar man op i Ordbøgerne, saa finder man, at Wilson har

pranana = life, Irving; M.Williams pranana — tlie aet of

breathing, --producing life, --giving life to; BR. --Atlinien.

Beleben. At balayati er et Denominativ af bala kan der

ingen Tvivl være om, det ligger jo ogsaa i Kommentators Om-

skrivning: tatha bi mamsafl ea avasesam sakan ca mayham

balam karoti. Men at der oprindelig har været en Rod bal,

,at være stærk', synes rimeligt, naar man ser ben til Latinsk

valeo, validus etc, se Fick.

I Verset afskriver Iv. skjødesløst suhito for sukhito, og

nippatito kapoto vil han uden videre rette til nippatite

kapote, alt imod alle llaandskrifterne. En locativns absolutus

vilde man snarere finde i Prosa end i poetisk Stil.



20 V. Fausbøll.

Sumbhati, sumhat i.

Dhåtupåtha har eumbh, sum bh = himsåyam, Dhåtu-

manjusa sum bh = samsumbhane, gæsimehi, hvilket sidste

Ord er det singhalesiske Substantiv til Verbet gæsenava, der

betyder ,at slaa'.

Skjøndt det synes, at C næsten udelukkende skriver sumh

ogsaa i Versene, saa er jeg dog enig med K., naar han mener,

at sumbh, som er den almindelige Skrivemaade i B, er den

digteriske og dermed ældre Form, som man altsaa fortrinsvis

maa vente at finde i Vers. Jeg antager derfor, at vi i prosaisk

Stil bor skrive sumh og i poetisk sumbh. \i maa saaledes

læse

:

\ ikkan '.am i na paremi

bhumim sumbh am i vegaså,

dalho varattiko påso

pådam me parikantati.

Jat. III ^.

kommentarens «påde bhumim paharami vegena« maa vist-

nok læses padena med 1$. da pade = pådehi kun findes i

poetisk Stil. og paharami næppe kan bruges med 2 Akkusa-

tiver med BetydniDg ,slaa Foden imod'.

Pal S s i n.

Dette Adjektiv er afledt af Substantivet palasa, der fore-

kommer Jat. II ^
8

i følgende Bække : rago doso moho makkho

palaso issa macchariyaiii maya satheyyam thambho sarambho

n.ano atimano mado panrado, jfr. Majjhima-Nikaya I g-^.

k. antager, at man har taget palara. ,Blad', som synonymt

med chada eller eb ad man, der jo ikke blot betyder Blad.

men ogsaa , Forstillelse'. Det samme bar allerede Bhys Davids

og Oldenberg gjort gjældende i deres Oversættelse af \ inava.

se S. B. E. vol. XX p. 38. Det eneste, der kan gjøre denne

Etymologi tvivlsom, er, at Ordet i Pali ogsaa skrives med 1;
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se Majjhima-N. I, S. 36, i3, 96. Forøvrigt undlader jet- ikke

at gjøre opmærksom paa, at Wilson og efter liam M. Williams

give palaga som et, Adjektiv i Betydning af ,green, unfeeling,

unmerciful, crueP.

\ ndak avåc o.

Kodhano upanåhi ca

pisuno hi vibhedako

a ndak a v å c o pharuso

so me kantataro tato.

Jat. III ^y.

Prof. K. bemærker hertil: »Alles is duidelijk genoeg, be-

halve andakavåco, betwelk troinvens in 't geheel niets is, dan

eene bedorven lezing. Wat er bedoeld is , zullen de meeste

lezers weten ook zonder mijne voorlichting , vooral als zij een

oog slaan op de var. leet. en daar vinden kandakavaco. Dit

is ook niet gebeel jnist, maar verschilt én in klank én in

schrift weinig van hetgeen vereischt wordt: kant ha kav ae o,

d. i. doornig of stekelig in zijne taal». Han bar nemlig fundet

et Vers i Mahåbhårata V, v. 1267 = I, -3559, som lyder saa-

ledes

:

Aruntudam parusam ru&avacam

v a k k a n t a k a i r vitudantam manusyan

vid.)ad alaxmikatamam jananam

mukbe nibaddbam nirrtim vabantaiii.

Dermed tænker ban saa, at alt er klappet og klart.

Vi have paa Dansk et Ordsprog, der hedder: « Store Ord

og fedt Flæsk sidde ikke fast i Halsen«, det randt mig uvilkaarlig

i Tanker, da jeg læste Prof. K.s ovenfor citerede Ord.

Det gjør mig ondt at skulle berøve ham Glæden over at

have fundet det eneste rette, men jeg maa tilstaa, at jeg anser

det for sandsynligst, at de fleste Læsere ville finde Dr. Morris's

Korbedring (se Journal P. T. Soc, 1886, S. 105), nemlig at læse
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cancLakavåco, for langt fornuftigere, for det første fordi

c an da og pharusa, som vi liave i Verset, ofte sammen-

stilles f. E\. Dhp. 149,23, Jåt. II ^-
8

, ^ og paa den foregaaende

Side i V. 41 kalder Kålakamri sig jo selv c an diva, der for-

evrigt maaske rettest burde opfattes som et Egennavn, og for

det andet fordi denne Rettelse er lempeligere og slutter sig til

C's Læsemaade, der som den ældre, selv hvor den er korrum-

peret, i Almindelighed peger mod det rette.

\ iketava.

Migaråjå pure åsihi

Kosalassa niketave

Nandiyo nåma namena

abhirilpo catuppado

il
9

Jat. III '

Dette (>rd skrives saaledes af alle 3 Ilaandskrifter baade i

Verset og i Kommentaren. B*, som kun indeholder Versene,

har niketame. der ogsaa maa repræsentere Skrivemaaden

nik et ave. idet m og v i Birmansk let kunne forvexles, men

derimod ikke n og v. Naar selv B, som dog er tilbøjelig til at

sanskritisere, her ogsaa har niketava. vilde det være meget let-

sindigt at rette denne Læsemaade til niketane; thi selv om man

ikke vil anerkjendc Formen som normal ijfr. dna migava, vaddhava),

saa maa man alligevel indrømme, at der i alle Sprog findes mange

anormale Former, der ere opstaaede ved Misforstaaelse og For-

vexling af to forskjellige Ord og ved den saakaldte falske Analogi.

"S i have i Dansk et Mundheld, der lyder saaledes: Ingenting

er godt for Ojnene. Faa vide, at dette kommer fra det Tvske:

IVichts ist fur die Augen gut, og at det tydske weisser

Ni c lit s er en Gjengivelse af det latinske Nihilum album,

der brugtes som Lægemiddel. Yi sige: «Æren (o: Træet

Eren) er det fagreste Træ i Sko\en», men nu forstaas del

almindelig om Ære (j: die Ehre) og Hæder. I Ordsproget:
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'Morgenstund har Guld i Mund« er det oldnordiske mund
= inanus, liaand, bleven forstaaet som om det var = Mund, os.

Vi sige: at faa Syn for Sagen i Stedet for Sagn. Syndflod

= Siindfluth er opstaaet af Sintfluot, Hocus pocus af hoc esl

corpus. Vi skrive skinsyg for s kind syg. Det gammeldanske

end sider, oldnordisk enn si5r, er hle\en til end sige,

skjøndt det ikke har det mindste at gjøre med Verbet ,al

sige', etc. etc.

Saadanne Forvanskninger komme \el især frem i den folke-

lige Del af Sproget, men høre ikke desto mindre med til det

aktuelle Sprog. Man maa derfor være meget varsom med al

erklære en tilsyneladende anormal Form for umulig, især i

Pali og Pråkrit, hvor det folkelige Element har haft saa stor en

Indflydelse, at det endogsaa har kunnet omforme Ord som

jyotsnå og catahrada til junha og saterata.

Niketava kan naturligvis, hvis man betragter det som en

anormal Form, let være opstaaet ved en Forvexling, idet man

har tænkt paa ketaxa = kaitava. Jeg har derfor ladet Ordet

staa. I Følge de Principer, jeg stadig har fulgt som Udgiver,

har jeg overhovedet forandret saa lidt som muligt ved den fore-

liggende Textj idet jeg endnu stadig mener, at man ved eu

Første -Udgave fremfor alt maa undgaa al Vilkaarlighed og

holde sig til den traditionelle Text. Kun hvor jeg havde

Paralleler og Analogier fra andre Steder, har jeg undertiden

ændret, men dog altid meget sparsomt.

Men er Formen niketava virkelig anormal? Vi have jo

dog lignende Substantiver i adinava og vaddhava, hvis vi

ikke ville forklare Ordet som et Adjektiv til niketa og betydende:

havende et Flag. hvad der vistnok er den oprindelige Mening

af keta, ketu, ketana og niketa, niketu, niketana.

Nibbapi ta.

Addhå tuvarii pamlitako si Kadha,

janasi atthani anågatåni,

Uvers. over d. K. D. Vidensk. Selsk. Forli. 1883.
;}



24 V. Fausbøll.

kathan nu fåkliåmigam dakkhisama

nibbapitam låjaknlato va jammaih. (Læs -ku.'a.)

Jat. III
9
^.
o

Iler viser sig' igjen Prof. K.s store Vilkaarlighed. Fordi

p kan forvexles med s, skal nibbapita være en Skrivefejl for

nibbasita, der aldeles ikke forekommer i Pal i. End

ikke Hr. Trenckner bar et eneste Exempel derpaa.

Jeg valgte nibbapita paa Subfcuti's Autoritet, thi i den

Papirs -Afskrift, som denne lærde buddhistiske Præst er saa

venlig at sende mig, er niddha- eller nittba- paa det

tydeligste rettet til nibba-. Men jeg er nu tilbøjelig til at

;mse Ck
's Læsemaade for den eneste rigtige, thi i Jat. IV

^ bar C:

Tato galavii itena

purba niddb apayimsu maih (læs posa?)

dat\ a mukbapaliai ani

Sakhassa vacanamkara;
48

og s .

^a te Fa bhariya anariyaiura

mata mam' e?a sakixå janetli

niddbamase tam sakå agårå,

;.nfiam pi te i-a dnkkbam åvaheyya,

hvor jeg tror jeg hellere burde have valgt P's Læsemaade :

niddhåpaye, fordi m og s i singhalesisk Skrift hyppigt for-

vexles med p og y. Niddhapayati antager jeg — S. nir-

dhmapayati, jfr. parikissati = -kilissati. Niddham have \i

i niddhanta Dhp. v. 238 og i niddhameyya Dhp. S. 370.

Enten vi vælge nibbapitam eller n id d hap i tam kommer

omtrent ud paa et. De kunne naturligvis ligesom ethvert andet

egentligt Udtryk bruges i metaforisk Betydning.
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Nicch u hh at i.

Yam ånayim somanassam

målinim candanussadaih

sil mam gharå nicchubhati,

jatam saranato bbåyam.

Jat. III ^2
.

I Five Jatakas S. 29 viste jeg, at nutthubhi maatte hen-

føres til S. sth i v. Som Konsekvents heraf drog Hr. Trenckner

i Milindap. S. 423 den Slutning, at ehuddha, nicchuddha,

nicchubhati og u pace h u b h e y y a maatte henføres til S. \ i v.

Jeg tror, han har Ret heri, og at, som Følge deraf, disse Ord

intet have at gjøre med nisxubh, hvormed Prof. K. vil for-

hinde dem. I Dhåtuinanjuså tinde vi chubh = nicchubhe,

,to spit out' og th uh h = nitthuhhane, ,to spit out'.

Pal et i.

Prof. K. siger: »De meening van Childers dat palet i eene

samengetrokken vorni is van palayati is niet geheel juist.

Paleti is Skr. paraiti, terwijl palayati met Skr. palayate

overeenstemt. ... palayate, palayati is ,vluchten , op den

loop gaan'; paraiti, paleti is ,heengaan'».

Denne Distinktion holder ikke Stik. Naar vi i Pancatantra

udg. af Kosegarten S. 258 v. 74 læse: yah paraiti sa jlvati,

saa oversættes det vistnok rigtigt af Benfey ved: ,\ver sich

davonmacht, kommt nicht nm', og af Lancereau ved: ,celui

qui fu i t conserve la vie
1

,
paa Engelsk populært:

,Ile who fights and runs away

mav li\e to fight another day'.

Derfor angiver ogsaa BR. Betydningen af paraiti som ,\veg-

gehen, weglaufen', M. Williams paa samme Maade som ,to go

away, to run away' og i Hindi betyder para-fta ,to run, to flee'.

Naar Prof. K. anfører Jiit. III l :
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Iklet i apurati veti cando,

attham tapetvaua palet i suriyo,

og Dhp. v. 49

:

Yathapi bhamaro puppham

vannagandham ahethayam

palet i rasam adaya

evam game muni care,

som Beviser for at paleti ikke kan være en Sammentrækning

at* palayati, saa bevise disse to Steder intet i saa Henseende.

Digterne bruge nemlig saa tidt billedlige Udtryk, det afhænger

af, hvorledes de opfatte Sagen, og den indiske Digter har

naturligvis ligesaa stor Ilet til at sige, at ,Solen flygter mod

Nedgang', som den danske Digter f. E\. kan sige:

Men hver en Stjærne flygt ed ræd

Fra mørke Skov, fra Haraldsted,

Hvor Magnus slog sin Frænde.

kun for den, (\cr mangler poetisk Sands, kan dette falde

underligt.

Det samme gjælder om Prof. K.s Indvending mod min

Oversættelse af paleti rasam adaya i ovenstaaende Vers:

,aufugit succo percepto', hvortil han bemærker: «doch de

bijen vluchten niet weg na honig gegaard te hebben , en

evenmin wordt van den asceet gevorderd dat hij na zijne ronde

in 't dorp gedaan te hebben zal vluchten« ;
thi Digteren l>e-

tragter Hierne som smaa Tyve, der flygte bort efter at have

rovet Blomsternes Honning, og Prof. K.s Bemærkning viser kun.

hvor overfladisk han har set paa Texten , idet han ikke en

(lang har iagttaget, at tertium eomparationis ikke ligger i

\ erbet ,at flygte', thi da vilde der ikke i andet Led have staael

, vandrer' (care), men der vilde være brugt et Udtryk, der var

synonymt med , flygte'. Tertium eomparationis «zuUen de meeste

lezers weten ook zonder mijne voorlichting« er, at de begge

samle ind, den ene Honning, den anden Almisse.
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Endelig hedder paraili paa Pali ikke paleti, men pareti,

hvilkel kan ses af Jat. IV
l'.

:

kayassa bhedå abhisamparayam

asamsayam so nirayam pareti.

.1 i nat i.

Den Adskillelse, som Petersborger Ordbogen gjør i Form

og Betydning af ji , overvinde' og jya ,behandle med Vold',

,rove', synes ikke at gjælde i Pali. Begge Verber gaa her over

i hinanden og have samme Betydning ikke blot i Kommentaren,

men ogsaa i selve Texten : ,overgaa, besejre, overvælde, berøve'

og kun Sammenhængen kan afgjøre , hvorledes de paa hvert

enkelt Sted maa opfattes. F. Ex.:

Sabbadånam dhammadanam j in at i

,

sabbam rasam dhammaraso j in at i,

sabbam ratim dhammarati jinati,

tanhakkhayo sabbadukkham jinati.

Dhp. v. 354.

Iler linde vi i samme Vers jinati brugt i to forskjellige Be-

tydninger, som i Latinen kan udtrykkes ved et og det samme

Verbum, men ikke saaledes i Tysk, Engelsk og Dansk, hvorfor

ogsaa Weber oversætter: ,ubertrifft— tilget' og Max Midler:

,exceeds— overcomes'.

So yuddhaknsalo ,imasmim tbane thitena sakka jetnn' ti

bhumisisam janati, Jat. IV ^; men ogsaa:

Ko ettakam balavahanam jinitum sakkhissati. Jat. II ^.

Niyanti dhiia lokamba

j e t v a jVlaram sa> ahanam

Dhp. v. 175.

Ajatasattn matulam jinitva tnssati. Jat. II
2

^.

Na taiii j a y i s s a t i sisso,

sissam acariya jessasi.

Jat. II
252

75 *

Kaiingo jini s sa ti, Assako parajisati. Jat. III
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For 32 Aar siden, ved Pali - Studiets Begyndelse her i

Europa, oversatte jeg' aj in i i l)h|>. v. 3 '.== Jat. III -g-, — , \ inaya

I, S. 349) ved vicit, idet jeg fulgte Gogerly, ligesom jeg igjen

fulgtes af Weber, Max Muller og Hu 1
). Jeg kan endnu ikke

se andet, end at denne Oversættelse i Overensstemmelse med

Komment. passer bedre end K.s Forslag, da vi ellers faa ,slaa'

avadhi og ,bruge Vold' ajini, som jo i Mening ere identiske.

Vi kunne heller ikke oversætte det ved .plyndre', thi saa vilde

det jo falde sammen med ah as i.

Og saa med Hensyn lil j i nu i Jat. Hf -^ :

Api hantvå ,hato' bruti

jetva Jino' ti bhasati,

da er det klart nok, at jino ikke kan være rigtigt, hvilket jeg

ogsaa antydede ved at sige i Noten: ,so all four V1SS.', men

jeg er tilbøjelig til at tro, at der snarere skal læses jito med

Kommentaren efter 15, enten vi saa ville opfatte den den ed

fremkomne Fod som — eller som , hvilken

sidste Fod vi jo dog ikke kunne hortdemonstrere i Dhp. W.
216, 231, 232, 275 og 421, ligesaa lidt som det i mange

andre Tilfælde gaar an at rette paa Versemaalet, naar man ser

hen til den folkelige Charakter, Pali -N ersene have.

Appafiiio Jat. III
-fg

maa naturligvis læses appapanno.

Jeg har sandsynligvis under Korrekturen overset, at pa er ud-

tal den.

Naar Prof. h. i Verset Jat. III '§:

Jino rathas samanikunclalå ca

putte ea dåre ca tath' eva jino

^ i 1 læse rathas saiii manikundala ca, da er dette, mod Haand-

') Gray's Oversættelse kjender jeg ikke
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skrifterne og Kommentaren, aldeles unødvendigt, fordi vi ofte

have Foden — i Midten og ca er parallelt med ca'erne

i næste Linie.

\dejjha 1—2.

Disse lo Ord ere allerede identificerede af K. Midler i

hans Pali Grammar S. i S og 54.

Jat. III jg kan restitueres paa følgende Maade:

Nanu te sutarii bråhmana bhannamane;

devå na issanli [purisa] parakkamassa,

damo samadhi manaso adejjlio

avyaggata nikkhamanan ca kale

dalhan ca viriyam [purisa] parakkamo ca

ten' eva åsi [vi] jayo Assakåaam.

Prof. K. vil læse na i Stedet for nanu, der er aldeles ingen

Grund hertil, da vi meget ofte have — med en op-

takt i første Fod, f. E\.:

Sabbesu hhutesu nidhåya dandam

avihethayam afifiataram pi tesam

na puttam iccheyya kuto sahayam etc.

Sutta-Nipata V. 35 og mange andre Steder.

«Bhannamane kan hier niets ånders wezen dan de acc. sg.

n. van een passief Teg. deehv. en is daarom door den scholiast

niet verstaan. Had hij Mågadhi gekend , dan zou hij geweten

hebben dat "Mag. -e = Skr. -am zijn kan«. Den, der ikke har

forstaaet bhannamaoe, er Ur. Prof. K. og ikke Scholiasten.

Denne gjengiver nemlig samme ganske rigtig ved vacane bhan-

namane , thi bh. er en Locativus absolutus impers., saaledes

som ogsaa anden Steds forekommer f. Ek. Jat. IIIt4': Raia

Bodhisattassa vacanam sutva dhammena vinicchini, dhammena

v in i c c hiyamane brahmaniss' eva doso jato, da Kongen

havde hørt Bodhisatta's Ord, overvejede han Sagen med Ret-

færdighed, og da der var overvejet med Retfærdighed, faldl
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Skylden paa Brahmanen. Paa samme Maade i det foreliggende

Vers: nann te sutam bråhmana bh annam ane, mon der ikke

er hørt af dig , o Brahman, idet der sagdes. Samådhi
kan læses -i, men det er ikke nødvendigt, da vi ofte have

i 2den Fod. »Nikkhamana is een onbestaanbaar

word; er is natnrlijk te lezen vik kamana, of, wil men, vik-

kamana, d. i. Skr. vikramana; het is een van de vele vvorden

die bij Childers ontbreken, ofschon vikkama door hem ver-

meldt vvordt". Igjen vidtfejlet! Det samme Udtryk forekommer
i-, il 2°8

øgsaa Jat. II ^ :

Kale nikkhamanå sådhu,

nakåle sadhu nikkhamo,

akalena hi nikkhamma

ekakam pi bahujano

na kinci attham joteti

dhaiiikasenå va køsiyam.

Udgang d. e. Udfald, Angreb i rette Tid giver en meget god

Mening, hvorimod kale ikke synes at passe ret sammen med

v-ikkamana.

Ved at udelade purisa i anden og femle Linie og vi i

sidste Linie bliver Versemaalet rigtigt.

Kuk ku = kis ku.

Jat. III ^-
8

. Dette Ord er allerede hekjendt fra E. Muller's

I'ali Grammar S. '.). Vokal-Assimilation er udpeget af mig i

Five Jatakas S. 29 og omstændelig omhandlet af Trenckner i

hans l'ali Misc. S. 75 og af E. Kuhn i hans Beitråge zur Pali-

Grammatik S. 23, 25.

M o h a n e y y a. K u m m a g g a.

Evam etarii maharaja

yatha te vaeanam sutam,

kummagge patipanno 'smi

mohaneyyesu mucchito.

Jat. III ^-
9

.
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Om I's Overgang til e se E. Mullers Pali Gr. S. 10.

»Lees: kumagge, Skr. kumårge, daar er niet de

minste reden tot verdubbeling der in bestaat. Vermoedelijk

heeft een variant ummagga, Skr. nnmårga, tot die spelling

inet dnbbele m geleid». Prof. K. overser lier igjen det folke-

lige Klement i Pali, skjøndt ban selv anfører Grunden til Skri\e-

niaaden kummagga ved at nævne ummagga som en sand-

synlig Variant, hvoraf den skal være opstaaet. Det er naturligvis

den falske Analogi, der bar frembragt Skrivemaaden kummagga
paa samme Maade som duggati Dbp. V. 318 bar ledet til

suggati Dhp. V. 319, og puthujjana til babujjana. Læse-

maaden kummagga er i alle Tilfælde sikker nok, og jeg tru]'

derfor, at Piscbel bar gjort Uret i at rette den til kumagga,

saa meget mere som kun ét (daarligti Haandskrift læser saa-

ledes mod kummagga i 4 Haandskrifter. Ogsaa Hr. Trenckner

skriver kummagga, se lians Udg. af Majjhima-Nikaya S. I. 117.

Adu.

Dette Ord er af Prof. K. med Hette henført til det vediske

at u, thi det betyder i Pali som i Vedaerne: ,derpaa', og naar

det staar sammen med ud åbn: .eller'. Som Ex. anfører jeg:

Adu capam gahetvana

kbaggaih bandbihå vamato

anayami sake putte,

puttånam bi vadbo dnkbo.

Jat. III g*.

Adu panna kimattbika

nipima sadbucintani

yava uppatitam ragaiii

kimmano na vinodaye.

Jat. III
4

^
9

.

14
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Titthante no mahåråje

adu deve divam gate

nati tam samanumannimsu (læs med 1J samanufinimsu?)

sampassam attham attano.

Jat. 1\
134
~3~-

Kin nu kho lokapala nama n'atthi, udahii vippavuttha adu

mata me piyasåmikarii na rakkhanti.

Jat. IV ^
7

.

Prof. K. vil omsætte panna og kimatthika i oven-

staaende Vers, men derved vilde vi i første Kod faa
,

som er yderst sjældent, medens oftere forekommer i

anden.

For yava vil K. læse ya va formentlig i Stedet for ya

våi, og for kimman o kaniino, og det hele vil han over-

sætte saaledes: «Wat baat dan het verstand, dat zoo schrander

is en het reehte heseft, zoo het den ontwaakten hartstocht

toch niet kan verdrijven van den door zinnenlust bevangene?«

idet han siger: In ondere, taal overgehracht, om niet te zeggen:

hersteld, zou het vers huden:

Ad u kimarthika prajfia

nipuna sadhucintani,

ya va utpatitam ragaih

kamino na vinodayet?

Her have vi da igjen den rene skjære Vilkaarlighed! Hvis

del skulde være Bevis paa Forvanskning, at man kan oversætte

Pali -Versene paa Sanskrit, saa vil jeg paatage mig at bort-

eskamotere alle Gatha'erne.

Men slig Vilkaarlighed er da ogsaa fuldstændig unødvendig.

Kimman o er Subjektet i den sidste Sætning og betyder,

i Analogi med andre Ord sammensatte med kim, ku, kad og

ka, enten ,et slet Sind' taget som et karmadharaya, eller
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,havende et slet Sind' tagel som et hahnvrihi. Det hele maa

derfor forstaas smiledes: Hvad nytter en skarp og gjennem-

trængende Forstand, naar det slette Sind ikke kan fordrive

den opstaaende Lidenskab.

Ni ran kar o ti.

Evam yo sarii niramkatva

agaiitnrii knrnte piyaiii

so eko hahn socati

Dhumakåriva bråhinano.

Jat. IH
4

f

.

Prof. k.s Forklaring af dette Verbum som S. nyakkr er

mulig gjennem Mellemformen niyam-kr, jfr. tiriyam == tin ak,

avam-siras = avåkeiras. Jeg foretrækker dog at henføre det

til nira-kr. Først fordi Betydningen 1
) af dette synes at passe

bedst til den paliske Brug af Verbet, se:

Evam dhammam n i r am k a t v a

yo adhammena jivati

Satadhammo va labhena

laddhena pi na nandati.

'Kil. II Tfl.

Na ve jpiyarii me' ti janinda tadiso

attarii niramkatva piyani sevati.

Jat. III f

.

Niramkatva aggim adaya brahmano

apo sijam yajarii nsseti yupam.

Jat. I\ ^-
2

.

l!R. angive Betydningen al' niiakr saaledes: 1) absondern, ausscheiden,

2) von sich stossen , verdrången, 3) abweluen , -\ereiteln, i) von sicli

ieni halten, unterlassen, 5) vervvert'en, nicht anerkennen (Westerg. ejicere,

repudiare); og af nyakkr saaledes: Jemand seine t'berlegenheit fiihlen

lassen, demiithigen. mit Gerineachtuna Iteliandeln?
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Khattiya brahmabandhu ca

ye c' afine gottarakkhita

jativadam niramkatva

kåmånam vasam upagamum.

Sutta-Nipata 315.

Dernæst fordi ni rak ara endnu den Da? i Dag i Hindi ogsaa

skrives niramkara. Jfr. endvidere sanan-tana = S. sanå-

tana.

Bahira.

Den rette Forklaring af dette Ord er allerede givet af

E. Muller i hans l'ali Grammar S. 31, som simpel Overgang af

y til r, hvilket vistnok er den eneste rette Opfattelse, naar vi

se hen til, at der ved Siden af bahira ogsaa gives Formen

bahiya og at denne, ligesom andre lignende Ord, tillige fore-

kommer som bahika, Jat. III ^.

Pave c c h a ti.

Adeyyesu dadam danam

dej > esu na-p p a v e c c hati

apasu vyasanam patto

sahåyam nådhigacchati.

.Nådeyyesu dadam danam

deyyesu yo pave c c ha ti

apasu vyasanam patto

sahavam adhigaccbati.

Jat. III j.

Dette Verbum er allerede omhandlet af Trenckner (Pali

Misc. S. 61), der udtrykker sig med Forsigtighed, idet han

siger, at det ser ud som et Derivativ af avixat, men mener,

at hverken vie eller vis giver nogen god Mening. I Betyd-

ning, siger han, stemmer det med S. prayacchati, men Iden-

tifikationen med dette frembyder fonetiske Vanskeligheder.
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Dr. Morris (Journal P. T. Soc. 1885 S. 43) udpeger, at

pavecchati bruges med Akk. og Lokativ, og mener, ;tt delle

antyder, at den oprindelige Betydning af p. var ,to pour down

on'j hvorfra saa afledtes Betydningen ,to bestow, to give'. M.

vil henføre Verbet til Roden vrs ,to rain', og henviser lil

ae chati af Roden as gjennen Aorist ae c hi, ligesom han

og saa fremhæver, at R læser pavacchati.

Prof. K. derimod identificerer pavecchati med S. pra-

yacchati, idet han antager, at ya er bleven sammentrukken

til e. I paecchati indskødes saa et y som Overgangslyd,

ligesom i Pali yeva opstaar af eva. Saaledes faa vi altsaa

pavecchati, der igjen bliver til pavecchati i Overens-

stemmelse med den ikke sjældne Overgang af y til v, der finder

Sted i Ord som kåsåva = S. kåsåya, åvudha = ayudha etc.

Min Forklaring af pavecchati falder ikke langt fra Trenck-

ners og Morris's. Jeg henfører Verbet til Roden vis (Dhatup.

= secane), der sandsynligvis kim er en Sideform til vrs (Dhatup.

= secane) og derfor som denne og andre Rødder (gr, piriiv,

11 \, mih, se Westergaard), der betyde .conspergere. effundere',

ogsaa bruges figurlig i Betydning af ,dare, donare, largiri'.

Men jeg tror ikke, at Præsens ve c chat i er udgaaet fra Aorist-

Formen avixat, ligesaalidt som jeg anser Præsens ae chat i

for opstaaet af Aorist ae c hi. Det forekommer mig ikke nød-

vendigt at tage sin Tilflugt til en Aorist, naar man baade i

Sanskrit og Pali har en ikke usædvanlig Overgang af c, s og s

til cch, jfr. cava— chava, cakrt— chakana; is— icchati,

sad— c h a ; v a s— u c c h a t i , ås— a c c h a t i. Med andre O ri I

pravesali bliver pavecchati. Det er klart, at Kommenta-

toren, naar han S. 12,12 siger: na pavesati na deti, hen-

fører pave s a ti til påvis.

\ atta.

Angårajåta pathavi

kukkulånugatå mahi,
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atha gayasi vattani,

na tam tapati atapo.

Uddham tapati ådicco,

adho tapati vålukå,

atha gayasi vattani,

na tam tapati atapo.

Jat. III ^.15

Kommentaren tager tydelig nok dette Ord i Betydning al

Beskjæftigelse (ayoga, jfr. S. B. E. XX, 1 i 1 ) eller ringe Gjær-

ning (ayoga) og dette stemmer meget godt med Fortællingen,

i hvilken Vandbæreren skildres som en lystig Fyr, der er til-

freds med sin simple (ijærning, ndakabhati = udakabhrti,

og derfor besynger samme, gayasi vattani. Jeg ser følge-

lig slet ingen Nødvendighed for al forstaa vattani, som K.

vil, i Betydning af Vers. At Kommentarens ayoga skulde

kunne betyde ,Pyntning, Smvkning', tvivler jeg ogsaa meget paa.

Vat ak ara.

\adå samuddikam navaih

sayantam s a v at ak a r a m
ceto adaya gaceheyya

atha nuna tadå siya.

Jat. III ~.

Her har Prof. K. aabenbart igjen gjort Kommentatoren Lret,

idet han kun har set helt overfladisk paa hans Forklaring og

derfor ikke forstaaet den. Kommentatoren udlægger nemlig ikke

vat ak ara ved sambhåra, men siger aldeles korrekt: sav an -

tam savatakaran ti yantena c'eva vatakarena ca saddhim

sambharayuttaiii d. e. med Bedskaber og Tos, (det vil sige) for-

synet med (alt Skibets) Tilbehør. Sambhåra gaar lydelig nok

paa det hele og ikke paa det enkelte Ord vatåkara.
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A \ S k a.

j\;i annave santi phalani vamka

mamsam kuto khåditum cakkavake,

sevålabhakkh' amha a\ åkabhojanå,

na ghasahetu pakaroma papam.

Jat. III ^.

Jeg antager, at K. rigtig har gjenkjendt avaka som del

sanskritiske avaka; men naar han i Verset vil optage B's

Læsemaade dhanka i Stedet for C's vanka, fordi, som lian

siger, et Skjeldsord ikke passer her, saa har han ikke lagl

Mærke til, at et saadant netop bruges foran i V. 2, hvor Kragen

tiltales som: manus sahimsa. Forøvrigt tror jeg ikke, at

vanka, brugt om Kragen, er et Skjeldsord, det kan ligesaa

godt være et blot beskrivende Ord, jfr. Jat. III ^-
3

: vamka ti

189
15

kåkånam eva namcm, li — : ath' assa Sakkd pokkharanira

niapesi sobhaggappattam satatittham sahassavamkam panca-

vannapadiimasarlchannam Nandanapokkharani - sadisam. Dette

fremgaar især tydeligt af Jat. I

2^ = 1(1 ^ , hvor vakkanga

= sakuna.

H 11 p pat i. Vikiriyati.

Kåmaih ruppatu va må va

bhusam va vikiriyatu,

dhammaih me bhanamanassa

na papam upalippati.

Jat. III ^
8

.

Det første af disse Verber er rigtig forstaaet af Prof. K.

som S. mpyati. Kup, lup gjengives i Dhatup. ved vimohane,

Westerg. Kadices: pertnrbare, violare, i Dhatumanjusa ved

nase, pakåse, to destroy, to confound. Kxempler paa Brugen

af rnppati have vi i Jat. II
4^

:
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Putthassa me annatarena vyådhinå

rogena bålham dukkhitassa ru p pat o

parisussati khippam idarii kaiebaram,

hvor ruppato gjengives af Kommentaren ved ghattiyamanassa

piliyamånassa. Ligesaa Jat. III -^

:

Socarii pandu kisi hoti,

bhattan c' assa na ruccati,

amitta sumana honti

sallaviddhassa ruppato, (jfr. Theragåthå 967)

og Jat. I\ ^ sallaviddho va rupati.

INaar derimod Prof. K. opfatter vikiriyyati som Passiv

af vikaroti, da tager ban bøjlig fejl, thi Passiv af vikaroti

hedder vikariyati, hvorimod vikiriyyati eller vikiriyati

er Passiv af vikr, der i Betydning af ,overvælde' forekommer

i Dhp. S. 182,5: na hi sakka arabattam oghena vikiriturii,

og som HH. blandt andet oversætte ved ,schmahen', der passer

godt i dette Vers. Kommentarens Opfattelse af bhusam kan

næppe paa dette Sted forsvares.

Jagghati. Ahuhaliya. An am h ak å la.

Kåyam elagalagumbe

karoti ahuhaliyam,

na-y-idha naccam va gitaiii va

talarii va susamahitam,

anamhakale sussoni

kin 1 1 ti jagghasi sobhane.

Jat. III -3-.

Jaggh (Dhatumanjusa S. 31 = hasane, to laugh) er = S.

jax, en redupliceret Form af has, og jagghati forholder sig til

jaxati paa samme Maade som s ag g hat i til (-axyati, se Sutta-

Nipata v. 834:

Atha tvaih pavitakkam agama

manaså ditthigatani cintayanlo,

dhonena yugaiii samagama,

nu hi tvaih sagghasi sampayatave,
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kommentator har rigtig skjønnet, atjagghasi maatte hen-

føres til li as, idet han har gjengivet det ved haseyyasi,

ligesom der ogsaa i Prosa -Fortællingen bruges l dlrykkcl

:

mahahasitaiii h as i.

Jagghitaye i Verset Jat. III ^:

Alarn hi te j a g g h i t å y e

mamarii disvåna edisam

viluaam su laputtena

pitthimaddena makkhitarii

er ingen Åbsolutiv, som K. vil: « Ilet zal geen hetoog behoeu'ii

dat het woord hier een absolutief is
»

, og skal derfor heller ikke

læses jagghittaye; det er en Infinitiv, som allerede rigtig frem-

stillet af E. Midler i hans På!i Gr. S. 120. 1 Kommentarens

Forklaring jagghitaye ti hasitva burde jeg i Stedet for C's

Læsemaade hasitva have valgt B's hasitum, jfr. Jat. IV -^:

Tvan ca kho me mahåråja

manasanuvicintito

a 1 am dukkha p am o c e t u rii

,

tasma tuyham pavedayiiii.

Et Exempel paa -tave med kort a have vi i Jat. IV -
9
-

:

Mama karana bandhanasma pamntto

arahasi no j å n i t ay e katani,

hvor Kommentaren gjengiver jan i tave ved jånituiii.

Ahuhåliya, der af Dr. Morris i Joorn. P. T. S. 1884

S. 106 vist med Rette anses for et Onomatopoietikon og sammen-

stilles med S. halahala og halahuli, udlægges af Kommentatoren

som dantavidaih-akarii makahasitarii.

An am ha vil Dr. Morris i J. P. T. S. 188 i S. 70 forklare

som «,un-langhing' from the root s mi, which in Påli appears

as mha». Hvis dette skulde være muligt, maatte vi vel i alle

Tilfælde med B læse anamhi og tage Ordet som umiddelbart

afledt af Roden.

Overs, over d. K. 1). Yidensk. Selsk. Forh. 1388. A
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Op i lap et i.

Dåvaggi abhibhavanto viya viravanto agaeehati, agantva

Tathågatassa thitatthanam patva tassa padesassa samanta sola-

sakarisamatham thånaiii patto ndake opilapitatinukkå viya

nibbayi. Jat. I gj, gp

I ttamajåtikåm ayaiii gahetvå ekarii sukhumam ghanam

sucirii katva påse vijjhitvå odake opilapetva aparam pi ta-

tharupam eva tassa kosakaiii katva påse vijjhi. iminå niyåmena

tassa sattakose akasi. Jat. III -y.

Atha naiii ekadivasam nadiyaiii opilapetva maresi.
,-. ,,, 301
Jat. III T .

Prof. K. foreslaar at tage dette Verbum som Kausativ af

vliyate , zinken'. Fra Formens Side kan der ikke indvendes

andet herimod end at vi hidtil kun kjende vlepayati og ikke

vlåpayati, men med Hensyn til Meningen maa man dog sige,

at de forskjellige Betydninger, som BR. angive: ,zusammen-

knicken, -drikken, -fallen machen', eller i Passiv: ,in sich

/.iisammen sinken' , ikke synes ret at passe. Jeg antager der-

for, at Trenckner's Forklaring af Ordet iPali Misc. 63) er den

eneste rigtige, naar han opfatter opilapeti som svarende til

en Sanskrit Kansativ af avapln, nemlig avaplåvayati, .lade

springe ned 1

,
.nedsænke'.

Ajakara. Atiharati.

Tesam aj ak aram medaiii

ae c aha s i bahutaso

pita ca puttam avaca

janaiii uccapapatinam

supattam pakkhasampannam

tejasim duragaminam.

Jat. III
16, 28

-

•Ten onrechte daarentegen heeft hij de korte a in 't hegin

van 't woord laten staan, want ajakaram medaiii is t. a. p.
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grammatisch onzinnig en metrisch onzuiver». lir. K. er alle

Tider temmelig rask paa det. Jeg har ikke rettet ajakara til

aj - for det første fordi intet af Haandskrifterne har å, for del

andet fordi ofte forekommer i første Fod, se Dhp.

S. 439, og for det tredie fordi Derivativer dannede ved a uden

Vriddhering af Begyndelses -Stavelsen virkelig forekomme, om

endog kun sjælden, se Whitney' s S. Grammar g 1209.

Accahasi i V. 2 udlægger Kommentaren ved ativiya

ahari, ,bragte i Overflødighed 1

. Man vilde vente abbhahåsi,

der ganske vist, som K. gjør opmærksom paa, ved Fejllæsning

af det sammensatte Tegn for abbha kan være bleven til

accahasi, og i Jat. III -^ læser ogsaa li ab hi og C s har

rettet ati- til ab hi-, men paa den anden Side forekommer

at i har at i saa ofte, at det ikke synes at kunne være en Fejl-

læsning. Se Dr. Morris i Journal P. T. S. 1886 S. 106: ati-

h ar at i seems to mean ,to take back' (Mahav. I 25,16; Cullav.

VIII 1—i; Suttav. I p. 18).

Udapatto.' Addasa. Pi tus.

Udapatto si vegena

bali pakkl.i dijuttamo

olokayanto vakkango

pabbatani vanani ca.

Addasa pathaviiii gijj 1 1 o

yathåsåsi p i t u s sutarii

sagarena parikkhittam

cakkam va parimandalam.

Jat. III -^r,.

Jeg opfattede fra først af udapatta som et Ord sammen-

sat af udac og pattra, ,med opadgaaende Vinger', og derfor

valgte jeg si som Følgeord, men jeg er nu tilbøjelig til at tro,

at K. har truffet det rette, naar han mener, at a er Augment,

og at der i det hele skjules en Aorist, saa at altsaa ud-apatto
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vilde lilive = S. ud-apaptas. Der er kun én Vanskelighed

herved, og det er, at vi saaledes faa en 2 Person i Stedet for

en 3 P. Man maa derfor antage, at der skal læses ud- a pat tå

= udapaptat i Stedet for udapatto. Hvis denne Konjektur

skulde vise sig at være rigtig, maa si selvfølgelig rettes til pi

.

som l>
f læser.

Ad da s a pa-, , vil K. . for at forbedre Yerse-

maalet, rette til adassa pa-, ,
= S. adarrat, men

jeg tror ikke, at en saadan Form af Aorist forekommer i Pali.

Derimod er det meget let at faa den rigtige Læsemaade ad da s a

frem, naar man gaar ud fra hvad V. har, nemlig addasaih.

idet Endelserne a og am ofte forvexles, og ad da så fore-

kommer f. Ex. i Dhp. S. 331,5 fra neden og i Sutta-Nipåta

S. 12. 21, 80, 101, 103; V. 409, 910.

Pi tus. Om denne Form skriver Prof. K. : »Een zonder-

linge vorm is pitus, dat eenen nominatief moet verbeelden.

hoewel de scholiast , die nog minder begrip van zinbouw dan

van de \ormenleer heeft, het voor eenen genitief aanziet. Ja,

ieder weet dat in 't Skr. niet eens in 't Pali — pitus

isutam) een genitief is, maar er komt hier geen genitief te pas».

Det er fast ubegribeligt, at Hr. K. ikke har forstaaet saa simpel

en Sætning som: yathå asa i= assai asi pitus sut am.

Gribben saa Jorden, , ligesom han havde hørt af hans Fader'

lordret: ligesom der var hørt af barn fra Faderen), omgivet af

Havet, rund som et Hjul. Kommentatoren kunde her igjen

med Rette kaste Hr. Iv. hans egne Ord tilbage i Ansigtet, thi

han har fuldstændig rigtig fortolket pitus som en Ablativ

.

yathåssa pitu santika sutam asi, og en Nominativ pitå i

en upersonlig Sætning vilde være fuldkommen Nonsens. En

saadan gammel Genitiv-Ablativ finde vi ogsaa i følgende \ ers

:

t> h at t u r attbe parakkanto

yam tbanam adhigacchati
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suro attapariccagi

labhamåno bhavåm' aham.

Jat. II ?.la

Aganchu dovarika khaggabaddhå

kasaviya liantu mamaiii janinda,

måtuc-ca amkasmi aham nisinno

akaddhito sahasa telii deva.

Jat IV — V -

En lignende gammel Nominativ-Form have vi i Jat. II ^:

Na-y-idaih visamasilena (kan læses nédam)

Sonena S u h a n n s sahå,

Snhann pi tadiso yeva

yo Sonassa sagocaro,

og i Dhp. V. 107 jantnih, opstaaet af jantur eller jantus,

og i V. 104 jitam for jitas. Ligesaa kutthum for kut-

( lui s , Jat. III -g-, og sueim for sueis, Jat. III —

.

Veramb a.

Dette Ord henføres vistnok med Rette af I)r. Morris i

Journ. P. T. S. 1884 S. 101 til Roden ramh, rambh (lamb,

lambh) = , larme, brøle', hvoraf rambh å, .Ikølen'. Det

skrives oftest veramb a i Fali, men i Divyavadana findes det

imidlertid under Formen vairambha. Kern foreslaar at aflede

det af vyabhra, vaiyabhra, men dette forekommer mig

temmelig søgt.

A n d h a t i

.

Råjanivesane tikkhattiuh andhitva" Jat. III ^ = rajanive-

sane tikkhattiuh parigantva Jat. III ^
6

.

K. vil forandre andhitva til anthitva paa Grund af en

formentlig Forvexling af ndh og nth i Haandskrifterne. Jeg

har ikke turdet gjøre dette af Hensyn til, at der opstilles en
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Rod at = ire, og fordi ad li van synes al forudsætte en Rod

adh. Da anth imidlertid, som K. gjør opmærksom paa, fore-

kommer i den nordlige Buddhismes Skrifter, er det sandsynligt,

at vi maa læse anth for and li. Kaccåyana's Dhatumanjusa

har kun Rødderne at og at. K. mener tillige, at paa adskil-

lige Steder, hvor Senart i Mahåvastn læser anvati *= S. rnvati,

restitueret af MSS.s meget forvirrede Læsemaader anveti, man-

yanti, anyepi, anvanti, agvanti, anvati, anyehi, anyantehi, acjitå,

hør der læses anth at i etc.

Kakac c ha I i.

Bodhisatto pabujjhitva sayanapitthe pallamkena nisinno

addasa la itthiyo turiyabhandani avattharitva niddåyantiyo ekacca

paggharitakhela lalakilinnagatta ekacca dante khådantiyo ekacca

kå kacchan tiy o ekacca vippalapantiyo ekacca vivatamukhå

ekacca apagatavattha pakatibhlbhacchasambådhatthaQa. Jat.

1
G1

-
1

24

Tesu niddam upagatesu ekacce ghurughurupassasa kakac-

chamana dante khadanta nipajjiriisu. Jat. I ^.

Tesaiii antare eko kusitamånavo mahantam varanarukkham

disva « sukkharukkho eso» ti safifiaya «muhuttan tava nipajjitva

paccha rukkham abhiruhitva daruni patetva adaya gamissamiti»

uttarisatakam pattharitvå nipajjitva kakaccliamano niddaiii

okkami. Jat. I 4-.

Dhamme bhåsite thera bhikkhu yathaviharam gacchanti,

navaka bhikkhu tatth' eva upatthanasalayam upasakehi saddhim

mutthassati asampajana • nagga vikujamana kakac chamana

seyyam kappenti. Vinaya Vol. IV S. 15,30.

Prof. K. vil, ligesom Trenckner allerede har gjort i hans

Milindap. S. 422, sætte dette Verbum i Forbindelse med

krathana, som Wilson siger, foruden ,slaughter, killing',

ogsaa betyder , snoring, stertor'. Jeg kan ikke samstemme med

Tr. og K. heri. Jeg tror, det er langt simplere at forklare
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kakacchati som en rntensiv-Form at* kai; == kas, ,at hoste';

kåkåeyati, ad modum papacyate; er bleven kakacchati,

ligesom vi ved Siden af kacyapa have kacchapa. Med llen-

syn til Betydningen da synes .at puste, stønne, snorke' omtrenl

at passe ligegodt, men jeg gjør dog opmærksom paa, at i Hindi

betyder kåga-roga Asthma, der kunde synes at tyde paa de

to første Betydninger som det rigtigste. Buddhaghosa derimod

giver følgende Forklaring af Ordet: kåkacchamånå ti nåsåya

kåkasaddam viya niratthakasaddam nmncamana, se Vinaya Vol.

IV, 355, der synes at maatte forstaas om Snorken.

Bhunahata.

Aham eva dusiya bhunahata ranno Mahåpatåpassa,

pamuflcantu Dhammapalam, liatthe me deva ehedehi.

Jat. III g.

Ordet skrives paa alle Steder i alle Haandskrifter med den-

talt n, ogsaa i B, hvor n og t ikke kunne forvexles. Bhuna-
hata fortolker Kommentatoren ganske rigtig som = h a ta-

bhun a, idet han gjengiver det frit efter den senere Tids

Opfattelse som hatavaddhi ,Lykkesødelægger' og forudsætter

et Substantiv bhiina = b hil ti. Jeg tror derfor ikke, det er

nødvendigt mod alle Haandskrifter at læse bhunahanå. I

Sutta-Nipata V. 644 (jfr. Milindap. S. 428) forekommer et Ad-

jektiv bhunahu, der paa lignende Maade af Kommentator

udlægges ved bhutihanaka vuddhinasaka, hvilket synes

at vise, at man i en senere Tid ikke har forstaaet den op-

rindelige Betydning af bhiina som S. bhruna, men har afledt

det af bh ii og derfor ogsaa skrevet det med dentalt n. Der

er aldeles ikke noget underligt heri, naar Ordet allerede i San-

skrit bruges i almindelig Forstand om en, der gjør sig skyldig

i en meget stor Synd , saa at den oprindelige Betydning ogsaa

lier synes efterhaanden at være svunden ud af Bevidstheden.
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Vilta.

I ddhatabhattam aham tada

earamånassa adåsi bliikkhuno

vittå sumana saynrii aham,

tassa kammassa pfaalam main' edisam.

Jat. IH f

.

Luder dette Ord, som i Betydning af .glad' "ikke fore-

kommer i Sanskrit, har Prof. K. rigtig henvist til migavittaka

,glad ved, hengiven til Jagt
-

, hvortil kan føjes lancavittaka,

Jat. II ^ ,
,holdende af Gaver, bestikkelig'; jfr. lancam

khadati, Jat. II -^ og lafic akh adaka, Jat. V ^.

Madhatthika.

Varam ce rae hamsa tuvam dadeyya

ayaih. rukkho punar åyi hi labhetha,

so såkhavå phaliir.a samvhulho

madhatthiko titthatu sobhanåno.

Jat. III
4

f

.

Prof. K. forstaar dette Ord som sammensat af mad hu og

at thi = S. asthi. men da det sidste Ord, saavidt mig be-

kjendt, aldrig forekommer skreven atthi, men bestandig atthi,

saa har jeg stor Tvivl om denne Forklarings Rigtighed. Jeg

foretrækker at aflede det af madliu-attha-ika .havende sode

Ting'.

P a vin.

Dassnnakam tikhinadl aram

asim sampanna p av i n a

m

parieåyaiii puriso gilati

kiiii dukkhataram tato etc

Jat. 111
3
#.
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Prof. K. foreslaar her at Læse sampannap ay itam og over-

sætter dette »volop gedrenkti). Til Begrundelse heraf anfører han:

«\vel wordt of sehijnt liet kunststuk des goochelaars moeielijker,

naarmate he staal door allerlei middelen den lioo^sl mogelijken

graad van hardheid heeft verkregen. Een gewoon middel daartoe

bestaat in zeker mengsel, castrapana, zwaarddrank, geheeten,

waarin 't staal gedompeld woordt. Deze kUnstbewerking heet påy-

ayati , drenken, en eene kling, zoo behandeld, påyita, gedrenkt».

.leg maa her igjen først gjøre opmærksom paa, at alle

Haand skrifter, ogsaa B, i hvilket n og t ikke kunne forvexles,

have payinam. Dernæst maa jeg sige, at jeg vel kan forstaa,

at det er et stort Kunststykke at sluge et Sværd med en skarp

Kg, men jeg kan ikke begribe, at det har det mindste at he-

tyde til at gjøre Kunststykket større, om Sværdet er af hærdet

eller af uhærdet Jærn. Derfor tror jeg ikke, at den foreslaaede

Forandring er nogensomhelst Forbedring af Texten. Nej , saa

synes jeg dog, at Kommentator er nærmere ved noget fornuftigt,

naar han udlægger sampanna payinam ved s am pannam
paralohita payinam (B) ,udmærket, Fjendens Blod drikkende',

thi som bekjendt skildres Sværdet af Digterne som blodtørstigt,

og i Overensstemmelse med denne Kommentarens Opfattelse vil

jeg nu foreslaa en Læsemaade , som forekommer mig at give

en god Mening, og ved hvilken Versemaalet bliver korrekt,

nemlig:

Dasannakam t i k k li a dharam

asirii y am p a n a payina

m

parisayarii poso gilati —
kim dukkarataraiii tato;

yad annam dukkaram thanam

tam me akkhahi pucchito.

Gileyya puriso lobha

asim yam panapayinam, —
yo ea vajja dadamiti, —
taiii dukkarataram tato

;
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sabb' annam sukaram thånam,

evam jånahi Magadha.

\ i liave allerede tidligere set Exempel paa, hvorledes Pali-

Gåthå'erne forsvinde under Hr. K.s Behandling. Som et nyt

Ex. giver jeg Slutningen af hans Artikel om Payin

:

»De verzen bevatten ettelijke metrische fonten, die gedeel-

telijk verdwijnen, zoodra men den tekst in Sanskrit omzet.

gedeeltelijk onherstelbaar zijn. Onze gegevens zijn niet vol-

doende om den wafen tekst te herstellen ; \\e\ om bij wij van

voorbeld een moglijk vers in *t Skr. samen te stellen; op deze

wijze:

Dai'arnakam tiikslmadhåram asirii sampannapåyitani,

parshadiha nå gilati; kim diishkarataram tatah?

fyad anyad dushkaram stanam tan ma akhyahi prcchatah].

S at hi la.

Yaiii kinci s at hil am kammaih

saiiikilitthah ca yaiii vatam

s a m k a s s aram brahmacariyam,

na tam hoti mahapphalam.

Dhammap. V. 312.

\\ eber havde allerede i sin Oversættelse af Dhp. henført

s at hi la, s i thi la Oii' g atha til samme Rod erath. K. fører

ligeledes med Rette sathila tilligemed eatha og cithira.

cithila tilbage til en Grundform rrtha, er thi la. Af denne

fremkommer dels ved Gunering (rrathai rlatha ,løs', som

prathiyas af prthu, dels paa dialektisk Vis <;atha, s at li a

.ond', og cithira, eithila, sithila ,løs' , som pathavi af

prthvi, kisa af krca etc. Med Hensyn til Differentieringen

af Betydning i rat ha og eithila sammenligner K. træffende

Hollandsk ,loos' og .los'.

K. tager ligesom Weber sathila i samme Betydning som

sithila ,løs' og støttes i saa Henseende af Therag. V. 277,
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der er identisk med Dhp. \. :512, kun at sathila er bleven

ombyttet med sithila. Formen sathila forekommer ikke i

Abhidhanapp.

Saiii k i 1 itt ha.

Weber oversatte s. vrata: jed' beeintråchtiges Geliibd'.

lv. opfatter s. som et blot stærkere Udtryk for S.klista, i

hvilket der ligger Begrebet ,zwag, krank, fJanw'. 1 den senere

Påli-Prosa forekommer det i Almindelighed i Betydningen .ureir.

f. Ex. måtugamo naiii' esa visuddhasatte pi samkilitthe

karoti Jåt. IX -^ , kileså nåm' ete parisnddhasatle pi samki-

litthe karonti III -^ , itthiyo nam' eta pubbe jhånabalena

vikkhambhitakilesanam visuddhasattånam pi samkile s am np-

pådesum, tåliså tucchapuggalå kimkårana na s amkilis santi

,

visuddhåpi satta s amkilis santi H-^1

,

i
~.

VV. 244— i 5 i Dhammapada:

Sujivam ahirikena

kakasurena dhamsina

pakkhandina pagabbhena

samkilitthena j i vitam

,

lliiimata ca dujjivam

niccam sucigavesina

alinen' appagabbhena

suddhajivena passata.

har Prof. K. fundet i Jåtaka Maia i følgende Skikkelse:

Sujivitam ahiikena

dhvamxenårucikarmana

praskandinå pragalbhena

susaiiiklisturii tu jivitam,

Hrimatå tv-iha durjivam

nityaiii sucigavesina

samlinenapragalbhena

cuddhajivena jivitå (lees: jivinå of jivata).
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Og flette har bragt ham paa den Ide, at man maa læse sam-

kilitthånujivinå og snddhajlve tapassata i 4de Linie

og almen' i 3die Linie i 2det Vers, og det hele oversætter han

saa saaledes: «Gemakkelijk leven kan de onbeschaamde kraaien-

held, die alles bezvvaddert, die vrijpostig zich op den voorgrond

dringt en onfatsoenlijk op andermans kosten leeft. Een moeie-

lijk leven daarentegen heeft de schnehtere die altijd het reine

zoekt, die, beschroomd in 't verborgene levende, zich afslooft

om zich fatsoenlijk te generen."

lir. K.s voldsomme Omkalfatring af Texten kan jeg aldeles

ikke gaa ind paa, den er efter min Mening aldeles vilkaarlig og

søgt. Dette fremtræder især i K.s Opfattelse af samkilittha

som »op smerige v\ijze» og af s ud dna som « fatsoenlijk",

denne er aldeles nbnddhisstisk. Hvis nogen Pali tenninns er

tydelig, saa er det disse to Ord, hvis Betydning klart lægger

sig for Dagen i de ovenfor anførte Exempler.

Versene give en ypperlig Mening som de foreligge, og der

er aldeles ingen Grund til at forbedre Texten efter en nord-

indisk Sanskrit-Oversættelse, saa meget mindre som de nord-

lige Oversættelser i det hele vise sig at være en Depravation

af Fali-Texterne. Der er en fortrinlig Parallelisme i Versenes

jivitam sujivani ahiiikena og dujjlvaih hirimata. Denne

odelægges ved at læse sujivitam -- dnjjlvaiii og lave saiii-

kilitthena jivitam om til saiiikilitt liannj i v i na o,n

sætte en Lokativ ind i Texten ved at forandre s ndd haj i vena

pas sat a til snddhajlve tapassata paa samme Tid som

Parallelismen peger i Retning af ene Instrumentaliser. End-

videre kjender jeg i Pali ingen Exempler paa tapassati, hvor-

imod pas sat i i Betydning af ,skue' oftere forekommer, se

saaledes Dhp. VV. 113—115, 190, 277, 123, altsaa = vipas-

sati Dhp. VV. 17 i, 373.

S a li k a s s a r a.

Dette Ord blev allerede rigtigt af Weber fort tilbage til en
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Sanskrit-Form: s am - kas- vara, som vel ikke er paavist, men

i hvis Sted man, som K. gjør opmærksom paa, har Formen

sam-kas-uka = astliira. kasvara lindes derimod.

Vivana.

Jeg kan ikke berøve mig selv og andre den Fornøjelse her

igjen at høre lir. K.s mærkelige Ord: «Ilet behoeft geen betoog

dat met vivana s mi ghore bedoeld is ,in de vreeselijke wil-

dernis, in 't grnvvelijke woud'. Nu kan vi van a nooit die be-

teekenis hebben, en daarom zou men, ook al kende men 't

woord ånders niet in 't Påii, hel volste recht hebben om tegen

bet zoogenaamde gezag van alle codices in, te lezen vivi-

nas.mi, want op grond van Skr. vip in a, woud, mag men

gerust bet bestaan van een Prakrit vivina veronderstellen. Ik

heb nooit iemand onlmoet die er tegen opzag, tegen bet gezag

van alle letterzetters in de fouten in drukproeven te verbeteren.

Waarom besehouwen sommige bet dan als een beiligschennis

de lezing der Codices aan te tasten? Mag men wel zondigen

tegen de taal , die liooger staat dan alle afschrijvers , en niet

tegen betgen men gelieft te noemen : de handschriftelijke over-

levering? Ilet raadsel is gemakkelijk opgelost: de verbeteraars

van drukproeven plegen hun tekst en de taal waarin die ge-

schreven is te verstaan ; de taal der dierbare Codices verstaan

zij maar hall'. » Saa mange vare Ordene, jeg kan desværre ikke

tilføje: og de vare alle vise. lir. K. siger altsaa: vivana kan

aldrig betyde ,Skov', og derfor skal man i Jåt. II ~ :

Apasu ine yuddhaparajitassa

ekassa katva vi van as mi ghore

pasarayi kicchagatassa paniiii,

ten' u datarim dukkhasampareto

læse vi vin as mi for vi van as mi, thi paa Grund af S. vipina

kan man trøstig forudsætte et Prakrit Ord vivina, og dette Ord

kan idetmindste paavises 1 Gang, nemlig i Cariya-Pitaka S. 73, V.3:
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Yadå aharii brabaranne

s ufine vivinakånane

ajjhogahetva viharåmi

Akatti nåma tapaso.

Jeg maa først hertil bemærke, at vivina i G-P. kun forekommer

som et Adjektiv, medens vivana i Jataka er et Substantiv.

Dernæst maa jeg gjøre opmærksom paa, at Ordet i Jataka fore-

<> i fio n ,11 317 ,, 190 191 .. 274 371. ,
,

lindes 23 Gange (II — , II -^, y, l\ y, y), men kun med

i Varianter, nemlig: vivarasmim, pivanasmim, vicanasmim og

visinasmim, altsaa kun 1 Gang med en Variant, der sandsyn-

ligvis staar for vivinasmiih. Naar der er saa stor Overens-

stemmelse i Text og Kommentar, linder jeg ingen Grund til at

forandre den overleverede Læscmaade , saa meget mere som

man jo dog maa tilstaa, at vivana er ligesaa godt et Ord som

vimårga, vipatha og vide c, a. Hvis man alligevel vilde

anse vivana for et forkert Ord, saa vilde jeg i alle Tilfælde

foreslaa som den lempeligste Rettelse at læse pi van as mi,

saaledes som en Variant bar, <la p i ikke sjælden forvexles med

vi, navnlig i birmansk Skrift. Naar Kommentaren paa et Sted

fortolker vivanasmim ved paniyarahite a ranfie, paa et.

andet Sted vivanaiii ved nirudakatthanam, saa er det

klart, at ban bar forstaaet vana i den vediske Betydning

,\and<.

Kb lims e ti.

Tasmim bi samaye chabbaggiya kalabam karonta pesale

bhikkbu khumsenti vambenti ovjjbante dasahi akkosavatthuhi

akkosanti. Jat. 1 —.

Sattba 'taya upasako saddbasampanno hinena kbumsito'

ti lass' eva dosam aropetva patisaraniyakammam karetva ,gaccba

Cittam gabapatim khamapehiti' pesesi. Dbp. S. 263,24.

J)ette Verbum vil Prof. K. indentifieere med S. kutsayati,

idet ban mener, at vi have en Parallel i Pali Vaiiisaraja, der

formentlig skal være = S. Vatsaraja. Jeg bar opfattet vaiii-
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saraja som ,Familie - Kongen' , det \il sige den Konge, der

stiftede et Dynasti, og jeg har derfor skrevet det med el lille

v, men jeg tror nu rigtignok, at jeg har haft Uret og ;it del

bør optaltes som af lir. K. i Betydning af Vamsa'ernes —
Vatsa'ernes Konge, thi vi linde Jat. IV

"

fJ

-: Vanisaratthe

kosambiyam Kosambiko nåma råjå rajjam karesi, hvor altsaa

\ amsa maa svare til S. Vatsa. Alen om vi af dette ene

Exempel er berettiget til at slutte, at khumseti er = S. kut-

sayati, anser jeg for mere end tvivlsomt. Thi den sædvanlige

Overgang fra S. til Pali af ts er jo c c li, saaledes som i

kucchå, saiiivacchara etc., og om det endogsaa er vist, at

ts tillige ved Assimilation kan blive til s s, saa ved jeg dog ikke,

med hvad Ret Hr. K. siger, at der af ku s s regelmæssig ud-

viklede sig en Form kums. Med Hensyn til, at vi have kburiis

for kiuiis henviser K. til, at vi paa lignende Maade finde

khujja = S. kubj a.

Efter min Formening har Hr. Prof. E. Kahn i sine Beitråge

/.. P. Gr. S. 49 med Rette henført khums til kruc, hvoraf

det, som jeg tror, kun er en dialektisk Form fremkommen af

det omsatte kure, ligesom vi have ukkamseti, ghaiiisati,

sampahamseti, lomahaiiisana af utkarsayati, gharsati etc.,

og kh er vistnok en Virkning af det i Roden skjulte r paa

samme Maade som vi af kridå faa khidda, af parusa

pharusa, af sukumara sukhumala, af tatra tattha,

af palita phalita, af kila khila. Pischel mener derimod,

at kh er opstaaet af sk, idet han antager som Grundform

skure, se Beitråge z. Kunde d. ig. Spr. III S. 253. I Kacca-

yana's Dbatumanjusa forekommer Roden khums med Retyd-

ning: ak ko se. 1 Hindi have vi khums a ,animosity, spite,

rancour, malice, anger', og khumsana ,to be angry'.

Vamheti. Yambheti.

Hvad skulle vi skrive? Prof. Oldenberg og Hr. Trenckner

trykke vambheti i Vinaya-Pitaka og Majjhima-Nikava, og
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l)r. Morris helder til den samme Side i Journ. P. T. Soc. 1 884

S. 1)6. I Kaccåyana's Dhatumafijusa finde vi ligeledes vablii

(o: vambh) == garahåyam, to contempt. Men hvis Frof. K.s

Fortolkning af Verbet som identisk med S. apasmayate skulde

vise sig at være rigtig, saa maa det uden Tvivl skrives vam-
heti, da mh er den sædvanlige Overgang fra sm. Jfr. iøvrigt

hvad der er sagt ovenfor under s u mb hat i og anamhakala.

Sluttelig undlader jeg ikke at gjøre opmærksom paa, at v am-
be ti maaske bedst kunde henføres til vamhayati = rarii-

hayati, ,loqui', se Westergaards Radices. Dhatupatha: vahi,

rahi; jfr. forøvrigt vaiiibhi = vani, se Pischel, Die de^icab-

dås bei Trivikrama i Beitråge z. Kunde d. ig. Spracben III S. 260.

Ogana.

I Tipitaka forekommer oftere en Sætning, i hvilken det

hedder, at Buddha opholdt sig der og der: mahat a bhikkhu-

samghena saddhim ,med en stor Forsamling af Bhikkhuer',

se saaledes Sutta-Nipåta S. 99; Vinaya-P. I S. 34,12, 35,l<>;

Grimblot, Sept Suttas Palis S. 1, 113, 280. Sjældnere træffe

vi paa en Parallel dertil, der lyder: oganena bhikkhusarii-

ghena f. Ex. Yinaya-P. I S. 80,16. Prof. K. slutter nu af

denne Parallelisme, at ogana betyder det samme som man at.

Derefter sammenstiller K. ogana med Pråkrit oyana, som skal

være synonymt med krura og c an da, der staa i Betyd-

ning af ugra, jfr. Rigveda X, 89,15. Derfor, siger K., kan

man trøstig tilkjende Påli ogana Betydningen ,geweldig groot,

machtig (in getal of anderszins)' , og Formen ogana maa staa

for oprindelig ogrna afledt af ogas = S. ojas.

Hele denne Udvikling ser meget smuk ud, men jeg tror

alligevel, at det er spildt Umage. K.s Slutning fra Parallelisme n.

at ogana maa være enstydig med mahat, gjælder til Wands-

bæk, da man af Parallelismen ligesaa godt kan slutte, at det

staar i Modsætning til mahat og derfor betyder lige det mod-

satte, og det er netop hvad jeg tror er Tilfældet her. Det er jo
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bekjendt, at ava og apa have en forringende Betydning, smi-

ledes som i Ordene: avamåna, avaguna (= aguna), avakvan i.

apakaruna, apakirti, apatirtha etc. Jeg antager det derfor for

rimeligt, at ava-gana eller ogana betyder en lille, uanseelig

Skare, idet jeg forklarer det som sammensat af ava og gana,

og med adjektivisk Betydning: bestaaende af en lille Skare.

Gana bruges jo netop om en Flok Diseiple, som følge en

Mester, og Mesteren kaldes g an in, den som bar et Følge,

se f. Ex. Sutta-Nipata S. 90—91. I Jat. IV ~ forekommer Ordet

i følgende Vers:

Migalnddo maharaja

Paficala oaih rathesabh

o

nikkbanto saba senåya

o g a n o vanam ågamå,

hvor o g an o af Kommentatoren forklares ved: [ganirii] ohino

butva , efter at være bleven forladt
1

eller hvis vi med Kommen-

tator beboide g an am , efter at have forladt Følget'. Denne

Betydning stemmer med Scliol. til Hemacandra 1457, hvor

Glossen avagana anføres som synonym med ekakin, eka,

ekaka, ,ene'. Saaledes ogsaa Mahåbh. III, i057:

Bsibhih kratavah prokta

devesv-iha yathåkramarii

phalafi caiva yathatathyam

pretya ceha ca sarvaQah

Na te cakya daridreni

yajfiah pråpturii mabipate

bahupakarana yajnå

naaasambharavistarah

Prapyante parthivair etaib

samrddbair va naraih kvacit

nårth anyu aair n å v a g a n a i r

ekatmabbir asadhanaih.

Overs, over d. K. P. Vidensk. Selsk. 1-orli. 1838. 5
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I Mlakintha's Kommentar hertil hedder det: avaganaih as;i-

hayair liicasakåyair \å.

Ogana i Rigveda \, 89,15, som af Såyana udlægges ved

samgfcibhuta, er sandsynligvis et helt andet Ord end ovenom-

handlede S. avagana P. ogana 1
).

Posii. Par ab hav o.

Yada parabhavo hoti

poso jivitas;imkhaye

atha jålaii ea påsari ea

åsajjapi na hujjliati.

7-t II 52 III 331 l\7 42i
.fat. II

6 , III -g- , IV
gf.

At poso ikke er en Genitiv, men en Nominativ = puriso

(Abhidl anapp. V. 227 poso puma ea puriso), og at para-

bhavo er brugt adjektivisk, fremgaar tydelig af Sutta-Nipata

\ .

(

.ll flg., hvor Ordet staar parallelt med Participiet parabhavam:

Parabhavantam purisam

mayarii puccbåma Gotamam

Bhagavantem pi tthnm ågamma:

kim paiabhavato mukham.

Suvijano bhavam hoti

suvijano parabhavo

:

dhammakåmo bhavam hoti

dhammadessl parabhavo.

Kommentatoren til Jåkata'en har \istnok Uret i at gjengive

parabhavo ved vinaso, hvorimod vi aahenbart i Kommentaren

til Sutta-Nipata finde den rette Forklaring, naar det der hedder:

Efter at have nedskrevet ovenstaaeride bad jeg i et Brev Hr. Leon

Feer i Paris at være saa venlig at efterse for mig Buddhaghosa's For-

tolkning af ogana i hans Kommentar Samantapasadika. Med sin sæd-

vanlige Forekommenhed sendte han mig strax følgende Uddrag: oga-

nena ti parihina-ganena appamattakena bhikkhusarhghena ti attho.

Dermed er altsaa den Sag afgjort.
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yv-ayam bhavam vaddhento aparihayanto puriso so suvijano

lioti sukhena akicchena sakkå vijanitum yo p' åyarii p ara-

ti ha va ti t i parabhavo parihayati vinassati.

Kutthu.

Asiho sihamåuena

vo attanarii vikubbati

kutthu ni va gajam asajja

seti bhumyå anutthunam.

Jåt. III
"4

.

"Hier moet kutthuiii eenen nominatief mase. verbeelden,

hetgeen niet aan te nemen is». Men dette er dog alligevel Til-

fældet, se hvad der er anført ovenfor under pi tus Side 41.

Ajakara 40.

Andakavaco 21.

Atiharati 40.

Adejjha 29.

Addasa 41.

Anamhakåla 38.

Andhati i 3.

Avaka 37.

Avåhayi 15.

Asita 16.

Ahuhåliya 38.

Adu 31.

Itthi 18.

I dapatto 41.

Ogana 54.

Opilapeti 40.

Kåkacchati 44.

kukku 30.

Kutthu 57.

Kummagga 30.

Kliurhseti 52.

Candakavaco 22.

Jagghati 38.

Jinåti 27.

Jliatva 11.

Dhata 16.

Nahapita 10.

Niketava 22.

Nicchubhati 25.

Niddhapita 24.

Mbbapita 23.

Nirankaroti 33.

Parabhavo 56.

Palasin 20.

Paleti 25.

Påvecchati 34.

Påyin 46.

Pitus 51.
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Pithiyati 18.

Poso 56.

Baleti 19.

Bahira 34.

Bhunahata 45.

Madhatthika 46.

Mohaneyya 30.

Ruppati 37.

Vamsaraja 52.

Vatakara 36.

Vatta 35.

Vamheti 53.

Vikiriyati 37.

Vitta 46.

Vivana 51.

Veramba 43.

Sagghati 38.

Saiikassara 50.

Sankilittha 49.

Sathila 48.

Sassatisama 13.

Sumbhati, sumhati 20.
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Bidrag til Kundskaben om Æthylendiamin.

Af

K. Rordam.

Xiiii af de interessanteste Grupper i den organiske kemi er,

som bekjendt, Ammernes store Mængde, og Undersøgelserne

over disse Stoller og de deraf fremgaaede theoretiske Udvik-

linger ere saa talrige og betydningsfulde, at man skulde synes,

der ikke var noget egentlig nyt at fremkomme med paa dette

Omraade.

For Monaminernes Vedkommende gjælder dette vistnok

ogsaa, derimod synes Diaminerne af de fede Legemers Gruppe

at være behandlede noget stedmoderligt, hvad der har sin na-

turlige Grund i, at disse Stoffer ikke er fuldt saa tilgængelige,

som Monaminerne , og at der ved deres Fremstilling og Be-

handling let indtræder forstyrrende Sidevirkninger.

Allerede 1853 undersøgte Cloez 1
) Indvirkningen af Ammo-

niak paa Æthylenbromid, men paa Grund af uholdbare Theorier

og mindre nøjagtige Analyser gav han den herved opstaaede

Hase Formlen CHXH., og Navnet Formyliak, som han senere

forandrede til Forménamin eller Formylamin. J. Aathansons om-

J

) Forelubig Meddelelse i Jahresberichte 1853 p. 468 cfr. senere Cloez:

Compt. vend. XLVI p. 344.
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trent samtidige Undersøgelser 1
) over den Base, der kan faas af

Æthylenklorid og Ammoniak, maa snarere siges at have bragt

Forvirring end tilvejebragt yderligere Oplysninger. Ganske vist

angiver Nathanson Æthylendiaminets Forhold overfor forskjellige

Metallers Salte
,

paa det nærmeste overensstemmende med de

Forhold, en Opløsning af rent Æthylendiamin viser, men hans

analytiske Bestemmelser afvige i saa høj Grad fra de Tal-

størrelser, Theorien fordrer, at de analyserede Salte aabenbart

have været i høj Grad fornrensede med Ammoniaksalt. Først

Hofmann 2
) viste paa en klar og overbevisende Maade, at Ind-

virkningen af Ammoniak paa divalentc Alkoholers Haloidfor-

bindelser var ganske analog med Processen, der foregaar mellem

Ammoniak og monovalente Alkoholers Haloidforbindelser, men

det fremgaar rigtignok ogsaa af Hofmanns egne Forsøg, at del

for de første Stoffers Nedkommende ikke gaar nær saa glat

som for de sidste. Hofmann anvendte vinaandig Ammoniak og

Æthylenklorid, hvorved Processen til Dels foregaar efter den

bekjendte Ligning:

CH2 C/ NHa CH.,NH2 HC/

CH2
Cl
+ XH.

å

= =

CH
2
XH

2
UCI

Hofmann havde Lejlighed til at udfore sine Forsøg i meget

stor Maalestok 3
). Han anvendte de mellem 70°— 100° kogende

Biprodukter ved Fremstilling af Kloral i det store. Det er

Klorsubstitutionsprodukter af Æthan ligefra C
2
H b

Cl— C, 67
6 ,

men Hovedmængden udgjøres dog væsentlig af Æthylenklorid

CII., Cl Cll
å

CH Cl
b ';m( ' et me( ' noget Æthylidenklorid Arrp/ • Denne

Blanding opvarmede Hofmann i en Autoklav med vinaandig

Ammoniak. Herved paavirkes væsentlig kun Æthylenklorid,

medens det isomere Æthylidenklorid kræver langt grundigere Be-

handling og lider en meget dybere gaaende Omsætning, idet der.

') J. Nathanson: Lieb. Ann. 1854. Bil. 92 p. 48 og Bd. 98 p. 291.

*) Hofmann: Compt. rend. XL1X p. 781. Chem. Centralblatt 1860
i».

161.

Hofmann: Berichte il. deutschen chem. Gesellsch. Bd. i p. 666.
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som senere skal vises, dannes Klorider af Ammoniak og Rolli-

din. — Skjont Hofmann arbejdede med særdeles store Portioner

— 30 Kilo — af det fornævnte raa Æthv lenklorid, vandt han dog

forholdsvis saare ringe Udbytte, neml. kun 1,5 Kilo Æthylendia-

minklorid, medens det theoretiske Udbytte vilde have værel

over 40 Kilo. Der var dog tilstrækkeligt Stof lil forskjellige

Arbejder ,, og Resultatet blev forskjellige mærkelige Synthe-

XHCH.,
ser 1

): Ethylenurinstof CO ^ TT y, Trn , Æthylendibenzoyldiamid

CII. XII OG . C II- CII, —XH— 0( 7/

CH.XIIOCC.H,
»Æthylcndiformyldiamid ch

2
~XH~OCH'

CH, —XH— CO
Æthylenoxamid x^T ^^ j-tr..vli

2
— i\H— LU

Vilde man arbejde med smaa Portioner, og var man ikke

i Besiddelse af en Autoklav, saa kunde det være vanskeligt nok

at fremstille Æthylendiamin , indtil Kraut (O. Hhoussopoulos og

Ferd. Meyer) 1882 nøjere undersøgte Processens Forlob og

foretog Ændringer i Ilofmanns Methode, saa den blev skikkel

til Laboratoriebrug 2
). Det væsentlige ved Krauts Ændringer er.

at der anvendes 20 Molekuler Ammoniak for hvert Molekule

Æthylenklorid i Stedet for, som Tbeorien fordrer, 2 Molekuler.

Kraut ophedede i 24 Timer i tilsmeltede Glasrør en Blanding

af 33 %-holdig vandig Ammoniak og rent Æthylenklorid. Forf.

har arbejdet nøjagtig efter Krauts Forskrifter og ligeledes er-

holdt godt Resultat, men Methoden har sine Ulemper 3
). Selv

om Glasrørenes Dimensioner vælges saa store som muligt, er

det dog kun smaa Mængder Æthylenklorid (i det højeste 5—

6

grm. i hvert Ror), der kan tages i Arbejde, paa Grund af den

store Mængde Ammoniak ; endvidere er Dampspændingen af

J
) Hofmann: Berichte d. d. chem. Ges. Bd. 5 p. 241.

2
,i Kraut: Lieb. Ann. 212 p. 251.

3
1 Fmi foreløbig Meddelelse med nøjere Beretning om de enkelte Forsøg

lindes i "Tidsskrift for Fysik og Kemi" 1SS7 p. 37, og jeg skal derfor

ikke komme mere ind paa Detaillerne end nødvendigt til Forstaaelsen.
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Æthyleqklorid og det stærke Ammoniakvand ved 120° meget

stor, saa at Rorene ere meget udsalte for at springe. Ved en

lille Ændring i Krauts Methode, som det lykkedes mig at

gjennemføre. kan man derimod let og forholdsvis hurtig frem-

stille en hvilken som helst Mængde Æthylendiamin i saa store

Portioner ad Gangen, som ønskes. Udgangspunktet ved denne

ny Fremgangsmaade er Æthylenhromid, som ved Anvendelse af

Erlenmeyers Methode til Fremstilling af ÆthylenM let lader sig

fremstille i større Mængder i ren Tilstand. 100 grm. Æthylen-

hromid digereres paa Vandbad i en Kolbe med tilbagegaaende

Svaleapparat under særlig god Afsvalning (derfor bedst en Spi-

ralkøler) i 24 Timer med 1 Liter 25 %-holdigt Ammoniakvand.

Temperaturen holdes saa nær Blandingens Kogepunkt som muligt,

uden dog at Ammoniakvandet egentlig koger, da derved tabes

unødvendig megen Ammoniak. Efter 24 Timers Forløb er alt

Æthylenbromidet forsvundet og der haves en klar, svagt gul-

farve t Væske. Paa Kolbens Bund findes udskilt en temmelig

konstant Mængde af et gummiagtigt Legeme, som efter Tørring

danner amorfe gule gjennemsigtige Masser, der ere saa godt

som uopløselige i alle Opløsningsmidler, og som udgjor om-

trent IVs'V af tiet anvendte Æthylenhromid. Stotfet indeholder

Kvælstof, Kulstof og Brom og viste sig at være identisk med

Hofmanus Tetraæthylentriaminbromid (C, H
i ) i N3 H. HB>-\. men

er iøvrigt endnu ikke nøjere undersøgt paa Grund af den ringe

Mængde, hvori det dannes. I den før omtalte gule Opløsning findes

alt Æthylendiaminbroniidet, og det kan vindes ved at inddampe

\ æsken til Krystallisation eller endnu renere ved at fælde den

til
l
:i Bmf. inddampede Opløsning med sit dobbelte Bmf. ab-

solut Alkohol. Moderiuden kan ved Destillation med Kalihy-

drat, efterat Vinaanden er bortskaffet, give en Del vandholdigt

Erlenmeyer: Lieb. Ann. IGS p. 6 i.

Hofmann: Berichte d. deutsch. chem. (les 3 Bd. p. 762.
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Æthylendiamin. 400 grm. Æthylenbromid gav behandlet paa

ovenstaaende Maade 155 grm. Æthylendiaminbromid , som kun

indeholdt et Spor af Ammoniaksalt , hvorfra det vel kan skilles

ved Omkrystallisation, men som Hegel gjør man bedst i at

fremstille den fri Base, da den paa Grund af sit høje Koge-

punkt (117°) let faas ammoniakfri, hvorimod Saltene ere vanske-

lige at rense uden for store Tab. Af Æthylendiaminbromidet

fremstilles Æthylendiaminhydrat ved Destillation med Natron og

Natronkalk:

CH. NH. HBr CH., XH2

tE%jm%HBr^N^^^Na+R- fbB% NH%

'B- '

Omtrent det theoretiske Udbytte af Æthylendiaminhydrat

kan faas ved Destillationen , men mod Slutningen gaar Tempe-

raturen dog op over 200°, og der destillerer en brun ildelugtende

Olje over, som er en Base af Pyridinrækken (Kollidin ?). Ved

Rektifikation ved Kogepunktet over fast Kalihydrat (som opløser

sig i Væsken) faas Æthylendiaminhydrat som en næsten ufarvet

oljeagtig Væske, der koger konstant ved 117° og i en Kulde-

blanding stivnede ved -=-23° til en smorlignende Masse, som

først igjen blev flydende ved -j-1501 ). Vægtfylden af Stoffet er

ved 15° 0,97.

Af Æthylendiaminhydrat fremstillede Hofmann og efter ham

Kraut selve Æthylendiaminet ved Ophedning med Natronhydrat

i længere Tid i tilsmeltede Rør; det er ligeledes en oljeagtig

Væske, som angives at koge ved 116° og let forener sig med

Vandet til Hydratet. Damptætheden af Hydratet viser (efter

Hofmann og Kraut), at Stoffet i dampformig Tilstand bestaar af

Æthylendiamindamp og Vanddamp, men i alle øvrige Forhold

have vi i Æthylendiaminhydrat et virkelig foreliggende Stof

svarende til det hypothetiske Ammoniumilte:

\i Kgpkt. 117° angiver Kraut, og jeg fandt det ganske svarende til del

af mig fremstillede Produkt; Smelte- og Frysepunkt, som ikke tidligere

ere bestemte, bleve bestemte ved to overensstemmende Forsøg i fast

Kulsyre.
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NH^ CH,XH
6

BN* > ° CH2 NH,
> °

Ammoniumilte Æthylenammoniumilte

(Æthylendiaminhydrat).

Det lige nylig over Kalihydrat rektificerede Æthylendiamin-

hydrat har ikke alkaliske Egenskaber (farver ikke strax rødt

Lakmuspapir blaat) før efter Tilsætning af Vand; staar det der-

imod hen selv en kort Tid, trækker det noget Fugtighed til sii:

og kan jo saa virke som en virkelig Base (d. v. s. en Hydroxyl-

CH2
— NHs (OH)

forbindelse aitsaa egentlig '„ Nfr ,r)ir^ virkeligt Æthylen-

diaminhydrat 1
)!.

For nøjere at undersøge , om denne Analogi mellem Am-

moniak og Æthylendiamin virkelig linder Sted i det enkelte,

har jeg fremstillet nogle karakteristiske Salte og Dobbeltsalte af

Æthylendiamin, og Fremstillingsmaaderne og de analytiske Re-

sultater findes anførte i det. følgende.

CH, NH.å Cl
Æthylendiaminklorid ~Tr AT , r r„ fremstilles let ved al

neutralisere Hydratet med Klorbrinte eller ved efter Hofmanns

Methode at ophede Æthylenklorid med Ammoniak i tilsmeltede

Rør. Der maa bruges saa stort et Overskud af Ammoniak som

angivet i ovenomtalte (Krauts) ."Modifikation af Hofmanns Me-

thode ; tages mindre , faas kun et ringe Udbytte af Æthylendia-

minsalt, men derimod dannes en stor Mængde Salmiak og

Kloridet af en Dase af Pyridinrækken. Kramer har paavist 2
),

CH.å
at det isomere Æthylidenklorid >iUn , ved lang Tids Opvar-

(_/il tyl o

ming til høj Temperatur med Ammoniak giver Kollidin; det er

efter Kogepunktet og øvrige Forhold at dømme den samme

Base, der dannes af Æthylenklorid, naar der ikke er et meget

'i Varmetoniogen ved Stoffets Reaktion paa Vand maa vel egentlig føn

kunne afgjøre dette Spørgsmaal.

-) Kramer: Berichte .'! p. 202.
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stort Overskud af Ammoniak. I det hele taget omsætter Æthy-

lendiaminsalte sig let til Ammoniaksalt og Salte af denne Hase.

Nogel Ethylendiaminklorid , som ikke var ganske tørt, men

som var fuldstændig ammoniakfril (hvidt Bundfald med Kalium-

kvægsølvjodid og Natron), blev for at tørres henlagl i en Damp-

tørrekasse ved 9(5° paa et Uhrglas og ved en Forglemmelse forsi

borttaget efter cirka 8 Dages Forløb. Saltet, som, da del ble\

indsat i Tørrekassen, var smukt krystalliseret i smaa farveløse

Krystaller, var efter Opvarmingen omdannet til en brunfarvel

klæbrig Masse, der indeholdt en Mængde Ammoniaksall og

Kloridet af den omtalte Hase. Reaktionen kan tænkes al gaa

for sig paa følgende Maade

:

4 C2 H\ (NH.å Cl), - - C8 II,
i
N . HCI 4- 7 NH

t
Cl

Æthylendiaminklorid Kollidinklorid Salmiak.

Abel og Ladenburg have paavist 1
), at Æthylendiamin ved

Opvarming i Glaskugler til Smeltning giver et andet mærkelig!

Stof (rigtignok kun i ringe Maalestok)

:

(II, NII, Cl CII,

CH
2
NII

d
Cl

~~ =

CH,

Æthyleniminklorid.

I ren Tilstand er Æthylendiaminklorid farveløse, naale-

formige Krystaller, særdeles let opløseligt i Vand, uopløseligt i

Vinaand og tungt opløseligt i højst koncentreret Saltsyre, men

allerede i 33%-holdig Saltsyre opløses det let.

To Titreringer med salpetersurt Sølvilte gav mig neden-

staaende Resultater:

MI. II Cl + NHA Cl
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A er det raa Salt, som vindes umiddelbart af Æthylen-

klorid og Ammoniak ved at fælde Reaktionsproduktet med Vin-

aand og presse Saltet mellem Filtrerpapir, li er fremstillet af

A ved to Gange gjentagen Omkrystallisation og tørret i \ a-

kuum over Svovlsyre. Saltene vare ammoniakfri, men ikke

ganske fri for Indhold af andre sekundære Æthylenbaser (Di-

æthylendiamin og lign.).

CH, NH
d
Br

Æt hyl en di aminbrom id > r ,TTr _ ligner Kloridet,J CH, NH3 Br °

men er ikke fuldt saa let opløseligt i Vand. Fremstilles som

ovennævnt af Æthylenbromid og Ammoniak. Til Analysen blev

anvendt et én Gang omkrystalliseret Salt tørret i Vakuum over

Svovlsyre. Brommængden blev bestemt ved Titrering med

Ag NO,.

60
CH, NH,
CH, MI,

2BrH^U2

Beregnet.

27,03%

72,97

222 I
100,oo%

Fundet.

73,01 °/o

Æthylendiamin danner endvidere Salte med alle alminde-

lige Syrer 1
). Oxalatet og Tartratet krystalisere let, hvorimod

Karbonatet viser ganske særlige Forhold. Leder man Kulsyre

til en koncentreret vandig Opløsning af* Æthylendiamin , faas

en Væske af svag alkalisk Reaktion, som ved Tilsætning af

V inaand ganske vist bliver uklar af udskilt hvidt Salt, som

under Miskroskopet er iagttaget en enkelt Gang at danne utyde-

lige naaleformige Krystaller , men Uklarheden forsvinder snart,

og der danner sig paa Karrets Bund en oljeagtig Væske, som

bruser stærkt ved Tilsætning af Saltsyre, men ikke lader sig

bringe i en til Analyse skikket Form. Forsøger man paa at

inddampe Opløsningen af kulsurt Æthylendiamin, omsætter

M Konfr. K. Rordam: Tidsskrift for Fysik og Kemi 1887 p. 42.
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Stoffet sig paa samme Maade som Kloridet gjorde ved Op-

varming i tor Tilstand; der dannes Ammoniaksalt, som gaar

bort, og Kollidinkarbonat, der bliver tilbage som en brun Si-

rup. Sulfatet og Bbodanidet ere fremstillede af Ilofmann ved

at neutralisere Basen med vedkommende Syre 1

), ligesom samme

ogsaa bar paavist, at Svovlkulstof og Æthylendiaminbydral.

begge i vinaandig Opløsning, efter kort Tids Forløb afsætter et

smukt krystalliseret Salt i bvide naaleformige Krystaller: Ætby-

lendisulfokarbaminsurt-Ætbylendiammonium 2
!.

CH., NH,
r t

SNH.d — CH,
CS

*
+ CH2 NH2

" NH— CH,
'

Nedenomtalte karakteristiske Dobbeltsalte, som alle ere

godt krystalliserende, ere derimod ikke tidligere fremstillede.

CH
2
NH,

Æ tb vlendiam inpl atinklorid x jr , TTr H 9 CLPt faas
1 CH,NH, 1 b

ved at fælde en Oplosning af Ætbylendiaminklorid ved Brint-

platinklorid som et mikrokrystallinsk gult Pulver, der under Mi-

kroskopet viser tilsyneladende regulær-oktaederlignende Former.

I. 1,1995 grm. Salt gav ved Glødning 0,4995 grm. Pt =
41,23%.

II. 0,5025 grm. Salt gav ved Smeltning med Na, COs

0,2080 grm. Pt = 41,39.
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Saltet destrueres ved Glødning uden at smelte. Fairley

har ved at brinte Cyan og af det dannede Produkt udfælde et

Platinkloriddobbeltsalt faaet et Salt, som lian formodede var

ovcnstaaende Salt; det indeholdt imidlertid 41,77% Pt 1
) og

maa i alt Fald have været blandet med Platinsalmiak. Beilstein

har i sin « ilandbuch der org. Chemie» 1ste Ausgb. 1ste Abthl.

p. 398 anført Saltet som fremstillet af Griess og Martins 2
), men

ved Eftersyn i vedkommende Afhandling vil man let overbevise

sig om, at Saltet, ikke er ovenstaaende. men et andet afledet af

Zeises «Æthylenplatinklorure».

C1P,XH
2

E t h v 1 e n d i a m i n p 1 a t i n c h 1 o r i d x ~

^TZT H., Br B
Pt faasCH

2
i\'2i

2

af Brintplatinbromid og Æthylendiaminbromid som et mørkt

teglstensrødt Salt, der er meget tungtopløseligt i koldt Nand,

men kan omkrystalliseres af kogende og faas saaledes i noget

større krystaller, som under Mikroskopet viser Former, der

højst sandsynlig ere regulære (i saa Fald 0,oo0oo).

I. 0,3590 grm. Salt gav ved Glødning 0,0945 grm. Pt =
CH« XH,

26,32% nrr vf," HoBr,Pt fordrer 26,36.% Pt.
Oir.

2
J\li»

Saltet destrueres ved Glødning uden at smelte.

Ned til en varm fortyndet Oplosning af Æthylendiamin-

bromid at sætte et Overskud af Brintplatinklorid og lade det hen-

staa til Afkøling udskilles et tungt opløseligt orangerødt Salt,

under Mikroskopet udvisende de samme Former som de fore-

gående OjOoOoc. Analysen viste, at Saltet havde en uventel

Sammensætning.

I. 0,6535 grm. gav 0,2455 grm. Pt = 37,37%.

II. 1,1700 grm. gav ved Smeltning med Na 2 C0 3 og Ud-

kogning med Nand 0,4433 grm. Pt = 37,69%, i Filtratet fæl-

dedes med Sølvnitrat 2,0800 grm. blandet Klor- og Bromsølv,

') Fairley: Lieb. Ann. Stipl. Ild. :i p. 371.

') Gries & Martins: Lieb. Ann. lid. 120 p. 327.
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som ved Glødning- i 3 Timer (til konstant Vægt) i Klorstrømmen

tabte 0,1951 grin., altsaa indeholdt 0,1841 grm. Br = 15,66%

og 0,407? grm. Cl = 34,67%. Man har altsaa

Pt = 37,69% -- 0,1913

Cl, = 35,67% — 0,9766

Br = 15,66 % — 0,1958

eller paa det allernærmeste Pt : Cl : Br =- 1:5:1. Saltets

CH* NH
2

Sammensætning er følgelig PtBrClbH2 nTI , 7Lr

Pt = 194

Br = 80

67 5
= 177,5

CR
2
NH

2

CH
2
NH

2

2#= 2

== 60

513,5

Beregnet.

37,77%

1 5,58

34,57

1 1
,68

0,40

100,01)°/

o

1. 11.

37,57% : 37,69%.

15,66

34.67

Reaktionen mellem Brintplatinklorid og Æthylendiamin-

bromid er altsaa følgende

:

«a.2r. + ggff,i«r,

C7T V/7
= PtBrC! 5 H, CHjJiHt

+ BrR + am
Yed Ophedning smelter Saltet og efterlader en meget vo-

luminøs og porøs Platinsvamp.

Henhørende til samme Række og uden Tvivl isomorfe med

disse tre Salte ere følgende to Salte:

CH., NH
t

Æthylendiamintinklo rid xu „~H n CLSa frem-
Lsi

2
jMi

2

stilles af den i ækvivalente Forhold sammenblandede vandige

CH 2 NH.,
Opløsning af Sti Cl, og Xrr AT ,7 H.,C/

2 ved Inddampning
C/z 9 lyJti.,
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over Svovlsyre i Vakuum. Saltet krystalliserer villig og let i

store farveløse Krystaller af regulær Habitus, meget let opløse-

lige i Vand.

I. 1,3455 grm. Salt gav ved Kogning med NH
A
NO.

å og

lidt NH.d 0,5126 grm. SnO = 0,4032 Sn =* 29,98 %.

II. 1,3500 grm. Salt gav, efter at Tinsyren var udfældet

med kogende Ammoniak paa sædvanlig Maade , 2,9695 grm.

Ag Cl = 0,7347 Cl = 54,41%.

Sn= 118

Cl, = 213

CHn NH„
CH2 NH,

= 60

393

Beregnet.

30,02 %
54,20

15,27

0,51

I.

29,98 %

100,00%

54,41 %

CH, NH,
Æ thylendiami ntinbromid k„ AT„ H

2
Br

6 Sn faas

paa analog Maade og ligner ganske Kloridet, men er af lysegul

Farve og dekomponeres lettere ved Kogning med Vand alene.

I Vakuum over Svovlsyre faas store gule Oktaedre og sammen-

kagede krystallinske Masser.

I. 0,5710 grm. Salt gav ved Kogning med svovlsurt Natron

0,1310 grm. Sn0 2
= 0,1030 grm. Sn : 18,00%, af Filtratet

vandtes 0,9775 grm. AgBr = 0,4166 grm. Br = 72,85 %.
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CH2 NH.å
Ogsaa Aluner, hvori Æthylendiamonium x ir AT[r tager

Plads for to Atomer Kalium, kan fremstilles.

Kromalunen faas vanskeligst krystalliseret; ved Fældning

med Vinaand udskilles Saltet som en sejflydende, blaaviolet

Væske, der meget langsomt stivner til en Krystalkage, som ikke

lod sig bringe i en til Analyse skikket Form , men hvori der

dog var enkelte større Krystaller.

Lerjord og Jernalun krystalliserer lettest ved at blande de

enkelte Sulfater i koncentrerede Opløsninger og lade Blandingen

henstaa tildækket for Støv ved almindelig Temperatur i nogle

Uger.

Æ t h y 1 e n d i am i n 1 e r j o r d a 1 u u

CH« NH2Æ
*
°

3 CH NH •

H
* ° (5° a)4 + 24 aqv

er fremstillet som millimeterstore, farveløse, glasklare Kube-

oktaedre, meget let opløseligt i Vand, men uopløseligt i Vin-

aand.

I. 0,2605 grm, Salt gav 0,O290 gtm..Alt Oa
= 11,09%.

II. 0,1690 grm. Salt gav 0,1663 grm. BaSO
i
= 0,0579 grm. S0.6

= 34,27%.

Al
20,=

CH2 NH2

CH
2
NH.,* U

4 SO« =

103

7.

S

320

2HH
2
= 432

933

Beregnet.

1 1 ,04 %

8,36

34,30

16,30

100,00 %

I.

1
1
,09 %

34,27%

CH
2
NH2

CH
2
N

(- 24 aqv krystalliserer i blegrøde Kubeoktaedre.

Æthylendiaminiernalun Fe* O, ' " „* H» O (SO.,,,J 2 6 CH
2
NH

2
•

l åH

Overs, over d. K. D. Vidensk. Selsk. Forli.
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A. C up r i (1 æ l li y 1 e n d i a m i a s u I fa l

CH
2
NH,

CH* NH,
Cu CH2 NH2

SO
* + la*V '

CH
2
NH,

Kobbersulfat opløses i vandigt Æthylendiamin til en smuk

blaaviolet Væske, hvoraf ovenstaaende Salt udkrystalliserer i

blaaviolette Prismer, naar der forsigtig tilsættes et Lag \ in-

aand og det hele henstaar roligt nogen Tid. Saltet taber

ved Ophedning til 150° til konstant Vægt let og hurtigt

CH2 NH„iK
*
0+i CHa NH,
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CuO

so,

CH
2
NH2

CH
2
NH

2

= 7 i),

5

= 80

= 120

279,5 100,00 %

Beregnet. I.

28,44% i
. . .

28,62 28,62

42,94

II.

28,76 °/o

I. 0,3770 griii. Salt gav 0,3143 grin. Bu SO
t
= 0,1079 grin. S03

= 28,62%.

II. 0,5840 grin. ga\ 0,257 grm. CuSCN = 0,168 grin. CuO

= 28,76%.

Ved Ophedning til 160° taber Saltet meget langsomt lien-

imod 1 Moleknle Æthylendiamin (beregnet 21,47%), uden dog

at dette kunde naas ved 10 Dages Ophedning.

Efter 1 Dags Forlob ved 160° havde Saltet tabt 7

2

:\

4

6

8

10

13,32

1
7
1,89

15,79

16,34

18,00

18,84

Paa den 12te Dag gik Temperaturen i Torrekassen ved et

Uheld op paa 200° og Saltet fangede derved Ild og glødede

igjennem ligesom Truske.

Det i morkeblaa Prismer krystalliserende Salt A er aaben-

bart ganske analogt med det almindelige Cupriddiaminsulfat

CuANH3
SO

i
-\- l<iqr og ligner det ikke alene i Farven (som

dog er lidt mere violet) og Krystalformen, men ogsaa ved lige-

som Ammoniaksaltet let at tabe Krystalvandet og den bah c

Mængde henholdsvis af Æthylendiamin og Ammoniak.

Det vandfri Salt 15 derimod er rimeligvis af en anden Mole-

kulestrnktnr , da det saa vanskeligt taber sin halve Mængde

Æthylendiamin ; dog lader det sig ikke nægte , at Forskjellen i
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denne Henseende mellem A og IJ kan være begrundet i, at

Kthylendiamin lettere forflygtiges i Selskab med Vanddamp end

for sig alene.

I vandig Oplåsning er der ingen Forskjel at iagttage paa

\ oii 15. I koneentreret Opløsning give de med 1 Moleknle af

en koneentreret Opløsning af Natriumdithionat:

CH
2
NH

2

CH
2
NH 2

Cupridæthylendiamindithionat Cu ~j+ ^tt S
2
O

g
.

CH
2
NH2

Dette Salt udkrystalliserer i pragtfulde penséfarvede Skæl,

som nnder Mikroskopet ere rektangulære Tavler. Saltet er,

engang udkrystalliseret, meget tungtopløseligt i Vand og vandigt

Ethylendiamin, men dekomponeres under Udskillelse af Kobber-

tveiltebydrat af en større Mængde Vand, navnlig ved Opvarming.

Det er letopløseligt i fortyndede Syrer.
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CH« NH.
CHn XH2

Cu nu ,7rr PtCL, indeholdt 37.53% Pt (beregnet 37,20% Pt),vH
2
i\ Jl 2

CH
2
XH

2

men var næppe ganske rent , da det under Mikroskopet havde

et noget heterogent Udseende , idet de smaa naaleforrnige Kry-

staller, som udgjorde Hovedmængden, vare blandede med amorfe

Knug.

Prof. Jul. Thomsen har paavist 1

), at Milions og Comailles

Salt Cu4NHa,PtCl4 ogsaa kan dannes af Kobberforklor, Platin-

klorid og Ammoniak, og at Saltet ved delvis Dekomposition

med Svovlbrinte giver Svovlkobber og en Opløsning af Ammo-

niumplatinklorure og Ammoniak; paa samme Maade forholder

Æthylendiamin sig. Sætter man til en Opløsning af Kobber-

forklor i Æthylendiamin Hrintplatinklorid, fældes det omtalte

graablaa Salt, dog maa der« være Æthylendiamin i Overskud:

cm xh,
Cu

2 CL1 + l
cl[ yH +HM,Pt

CH2 XH= 6'//, 2 * ". PtCL + iClH+CuCL.
L/Jri

2
jSxi 2

Det paa denne Maade fremstillede Salt blev efter Udvask-

ning opløst i saa lidt fortyndet Saltsyre som muligt, og den vin-

gule Opløsning fældet med Svovlbrinte, indtil en udtagen Prøve

netop ikke mere gav Kobberreaktion med Ferrocyankalium.

Efter Filtrering var \ æskens Farve kirsebærrød og indeholdt nu

Æthylendiaminplatinklorure og Æthylendiaminklorid.

CH XH,
Cu, 2^ XH , Pt Cl, +2HCI + SH

2

CH,XH.6 CHÆmCl
' 4 CH2

XH, + CH
2
XH, C!

'

Væsken blev efter Inddampning til sit halve Rmf. delt i

to lige store Portioner, hvoraf den ene blev fældet med Vin-

') Jul. Thomsen: Oversigt over det K. I). V. Selsk. Forli. for 1867, p.225.
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aand, den anden inddampet over Svovlsyre i Vakuum til Kry-

stallisation. Med Vinaand fældedes et blegrødt Salt, som visir

sig at være identisk med det i større mørkerøde Krystaller ud-

krystalliserede.

I. Det med Vinaand fældede Salt indeholdt 30,78% Pt.

0,2430 grin. gav 0,0892 grm. Pt.

II. Det over Svovlsyre udkrystalliserede indeholdt 3(5,76° u Pt.

0,7400 grm. Salt gav 0,2720 grm. Pt.

CH2 NH3 CH., NH3 Cl
FWl

*CH2NH3
t CH,NH,Cl

fordrer 3G
'
53 °

/o Ft

Der dannes altsaa saavel ved Fældning med Vinaand som

ved Krystallisation et Dobbeltsalt af Æthylendiaminplatinklo-

rure og Ættiyleridiaminklorid.

Nikkelsnlfat opløser sig i vandigt Æthylendiamin til en

mørk violblaa Væske. Ved Tilsætning af et Par Rmf. Vinaaod

fældes et af sammenfiltede mikroskopiske Naale bestaaende

Bundfald af en svag rødligviolet Farve , som ere let opløselige

i Vand. Fældet med Vinaand og tørret mellem Filtrerpapir har

CH.,NH
2

. CH2NH
Saltet Sammensætningen Ni ." ,

7
" SO

i -f- 2 aqv analogt med

CH2 NH2

det bekjendte JNikkelammoniaksalt Ni, åNH
3 , SO i -f 2(/(jr.
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II. 0,4145 grm. gav ved Kogning med Natron 0,1003 NiO
= 24,19%.

Opløses dette Salt i lidt æthylendiaminholdigt Vand og til-

sættes 1 Molekule Natriumdithionat, udkrystalliserer i Løbet af 12

Timer lyserødligviolette Naale af INikkelæthylendiamindithionat

CH2 NIf2

CH2 NH2 CH„NH
Ni nTJ ATTr S2 6

4- ' " , T " som ogsaa faas hurtigere,
0-ti

2 J\H 2 (^Ji
2
jSjt

2

CH2 NH2

men ikke saa smukt krystalliseret, ved Tilsætning af 1U Rmf.

Yinaand. Saltet maa antages at være analogt bygget med Sul-

CH„ NHn

fatet, men indeholder ' , r " for 2aqv l
). Til Aualvsen blev

CM 2 j\sio

anvendt det ved Henstand udkrystalliserede Salt.

I. 0,2000 grm. gav ved Kogning med Natron 0,0375 grm.

NiO = 18,75%.

II. 0,2480 grm. gav efter Smeltning med Salpeter og kul-

surt Natron paa sædvanlig Maade 0,2916 grm. BaSO
t
=

0,0911 SJ) 5
= 36,34%.

NIO 74,8

S2 5
= 144

CH 2
NH2

CH2
NH2

= ISO

398,8

Beregnet.

18,76%

36,11

45,13

100,00%

18,75%

36,34%

Følgende Dobbeltsalte af Æthylendiamin ere altsaa frem-

stillede :

CH2
NH.

d

PtCl*CH
2
Xlf.å

Et dertil svarende Furhold haves jo i adskillige Ammoniaksalte, specielt

i det til det omtalte Salt svarende Ni, iXH 3 , S 2 6 -f 2NH3 .
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CH2NHS

CH2 NH,

i dette Salt dog ikke i ren Tilstand men som

W*,25™å
l

\ch2
nh6 ci

CH..NH, Dobbeltsalt med i* ,Trr3
l Cif, jYi?

S»«e<

2
j.^x 3 67

(3.H, JVHg

3

CH
2
NH,

SnBr*CH,NH,

CH., NHå

Al 2 £H NH [80

J

t +Uaqv

CH., NH6

Fe^CHiNH3

(S0^ +U^V

CH2NH3M9>> CH NH P2 8 + l2aqo

CH2 NH, CH
2
NH2

CH2 NH2
CH NH

Cu CH
2
NH

2

H0
*

°8"
Ch CH2 NH2

SO
> + la(l°

CH
2
NH

2
CH2 NH2

CH
2
NH

2
CH2 NH2

CH
2
NH2

r
^ CH NH

2C" CH
2
NH

2

S*° 6 0g Cu CH
2
XH2

FtCli

CH„ NH, CH NH92

CH
2
XH

2

CH NH,
N

* CH NH SOi ^ ~ a<1 °

CH2 NH.
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CH., NH,

t
CH

2 NH2 t

CH
2
NH

2

Nt CH
2
NH

2

S
*
°

6 + CH2 NH2

CH
2
NH

2

Ovenstaaende Arbejde er udført i den polytekniske Lære-

anstalts kemiske Laboratorium, og jeg skylder Hr. Professor

Dr. S. M. Jørgensen en særlig Tak for den Velvilje , bvormed

ban bar tilladt mig at benytte det.
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Studier

over

Æggehvidestoffernes analytiske Bestemmelse

med særligt Hensyn til Mælk.

Al-

John Sebelien,

Lærer i Kemi ved Ultuna højere Mejeriskole.

1. Bundfældningsmidler for Æggehvidestoffer i Almindelighed.

1 et tidligere Arbejde 1
) har jeg isoleret og paaVist Existensen

af to forskjellige Æggehvidestoffer i Mælken, foruden Kaseinet.

Ved de i det følgende beskrevne Forsøg har jeg søgt at under-

kaste de vigtigste af de forhaandem ærende Vfethoder til Ægge-

hvidestoffernes kvantitative Bestemmelse experimental kritisk

Prøvning, og tillige søgt at erholde en nem og brugbar Vle-

thode til den nøjagtige Adskillelse af de forskjellige Æggehvide-

stoffer.

Til Bestemmelse af den totale Æggehvidemængde findes

der foreslaaet et stort Antal Methoder, hvoraf en hel Del dog

hvile paa en ikke tilstrækkelig grundigt undersøgt Basis. Ved

det foreliggende Arbejde har jeg fulgt den Plan, at undersøge

dels Fuldstændigheden af Bundfældningsmethoderne paa

2
) Kel. d. Vidensk. Selsk. Oversigt 1885.
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forskjellige Æggehvidestoffer i ren Tilstand, d. v. s. fri for

fremmede Æggehvidestoffer, saa vel som ogsaa for andre kvæl-

stofholdige Bestanddele, dels hvorvidt det ene Æggehvidestof

paavirker Biradfældningen af det andet, enten ved at hindre

denne, eller ved selv at rives med ned, naar flere saadanne

tindes sammen i en Opløsning.

Kun i enkelte Tilfælde har jeg undersøgt Vægten af selve

det udskilte Bundfald , og dettes mer eller mindre konstante

Sammensætning; thi det synes at fremgaa tilstrækkelig tydeligt

baade af andre Undersøgelser og af de Forsøg, jeg selv har

gjort i den Retning, at de Forbindelser, Æggehvidestofferne

indgaa med deres Bundfældningsmidler, ere af en altfor inkon-

stant Sammensætning til at denne kan lægges til Grund for en

kvantitativ Bestemmelsesmethode. Desuden turde det med den

Lethed, hvormed man efter Kjeld ah Is .Methode nu foretager

Kvælstofhestemmelser i stort Antal og med stor Sikkerhed,

\ære fordelagtigt for den kvantitative Bestemmelse af et ægge-

liv ideholdigt Bundfald at heregne Mængden af Æggehvidestof

heri ved Hjælp af en paa det uvejede Bundfald foretagen Kvæl-

stofbestemmelse. For saa vidt det gjælder Mælkens Kasein og

Albumin, kan man med stor Sikkerhed sætte disses Kvælstof-

indhold til 15,7 "/o
1
), hvorved den tilsvarende »Faktor« bliver

(5,37, og ved saaledes at beregne Eggehvidemængden af det

« æggehvideagtige Kvælstof« sparer man altsaa de besværlige

og tidspildende Vejninger af Filtre og Bundfald, ligesom ogsaa

disses ofte langvarige Tørring.

Som Materiale til Undersøgelse anvendtes dels Opløsninger

af rent Kasein, som var fjeldet 3 Gange med Eddikesyre efter

11 am mårs te ns Methode'2
), derefter opløst i et Minimum af

Alkali, og endelig blandet med nogle Draaber Klorkalciumop-

-) Vidensk. Selsk. Ovs. 1880.

2
) Beitrag z. Keuntniss' (tes Caseins u. d. Wirkung <les Labfermentes

llpsala. 1877.
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løsning og nogle Draaber af en Oplosning af fosforsurt Natron.

for at faa Kaseinet under lignende Forhold (som »Kaseinkal-

ciumfosfaU), under hvilke det forekommer i Mælken, dels Op-

losninger af Laktalbnmin, fremstillet som jeg tidligere har be-

skrevet 1
), dels Oplosninger af rent Ovalhnmin, fremstillet af

fortyndet og neutraliseret Hønseæggehvide , ved forst at befri

denne for Globnliner ved Mætning med svovlsur Magnesia ved

30°, derefter fælde Filtratet med Eddikesyre og behandle Bund-

faldet ligesom Laktalhnminet. Der havde visselig været Grund

til ogsaa at medtage Peptoner i Undersøgelsen mere udførligt

end som sket er, men da disse Stolfers Begreb endnu ikke

kan siges at være uomtvistelig fastslaaet , hverken med Hensyn

til deres elementære Sammensætning eller deres Egenskaber,

saa turde det være hensigtsmæssigt at opsætte den nærmere

Behandling af Peptonernes Forhold, til der er tilvejebragt mere

Enighed om, hvad man skal forstaa ved Peptoner. For Sam-

menlignings Skyld har jeg dog medtaget et Par enkelte Forsøg

anstillede paa forskjellige Præparater, som ere erholdte ved

Indvirkning af Pepsin paa Æggehvidestoffer (dels Ovalhnmin.

dels Kasein).

Hvor det gjælder om Bestemmelsen af den samlede Ægge-

hvidemængde i Mælk, henledes Opmærksomheden paa Metalsalte.

Garvesyre og Fosforwolframsyre som de mest brugbare Fæld-

ningsmidler. De høre til de fineste Eggehvidereagenser, og

det var derfor værdt at undersøge, hvor fuldstændig deres fæl-

dende Evne er.

Ritthausen foreslog 2
) at fælde den totale Æggehvide-

mængde under ét, ved først at tilsætte en Opløsning af svovlsurt

Kobberilte til den fortyndede Mælk og derpaa saa meget Alkali,

som Blandingen kan taale uden at blive alkalisk. Det ved De-

kantation vaskede Bundfald samles paa et vejet Filter, hvorefter

J
) Vidensk. Selsk. Overs. 1SS5.

- Journal fur pmkt. Chemie [2] Bd. 15, S. 329.
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Fedtet fjernes med Æther. Den tørrede Rest vejes nu, glødes

derpaa, og Vægttabet regnes som Æggehvide.

Ri Uh au sen overbeviste sig om, at Filtraterne fra saa-

danne Bundfældninger vare saa godt som kvælstoffri, idet de

indeholdt i Gjennemsnit kun 0,02 % Kvælstof (se nedenfor).

Bundfældningen kunde altsaa siges at være fuldstændig.

Methoden er dog beheftet med den Fejl, at Kobbertveilte-

hydratet, som udfældes samtidig med Æggehvidestofferne, ikke

afgiver alt sit Hydratvand ved Tørringen ved 125°, men først

ved Glødningen, og Hydratvandet bliver da beregnet med som

Æggehvidestof.

Stenberg 1
)
har paavist denne Fejl, men fandt tillige, at

Methoden dog giver gode Resultater, dersom der i den til

Vnalysen anvendte Mælkemængde indeholdes mindst 0,6 gr.

Æggehvidestof, og desuden Forholdet mellem den anvendte

Kobbertveiltemængde og Æggehviden ikke varierer udenfor

Grænserne - og — . Saaledes fordres imidlertid, at man i

Forvejen skal kjende den omtrentlige Æggehvidemængde, som

skal bestemmes; desuden har Methoden den Mislighed, at man

ved Filtervejningerne, som specielt her foretages ved temmelig

høje Temperaturer, vanskeligt faar konstant Vægt.

Bortser man fra, at man maa være lidt forsigtig med Al-

kalitilsætningen, for at ikke et Overskud heraf skal gjenopløse

det udfældte Æggehvidestof, hvilket iøvrigt ikke er svært at

passe 2
), saa foregaar Bundfaldets Dannelse saa hurtigt og fuld-

stændigt, at Methoden vel egner sig til Anvendelse, selv om

det gjælder større Serieundersøgelser med mange Analyser,

saaledes som det ofte hænder i Praxis. Men det vil da af

ovennævnte Grunde ogsaa her være at foretrække, i Stedet for

at veje Bundfaldet, at foretage en Kvælstofbestemmelse paa det

Nordiskt medicinsk Arkiv. 1882.

For hver cc. Kobberopløsning (09,278 gr. krystalliseret Sulfat = 1000 cc.)

behøves c. i cc. ]
/io normal Natron, for at frembringe neutral Reaktion.
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endnu fugtige Bundfald, der altsaa heller ikke behøver at extra-

heres for Fedt 1
).

\ i anføre følgende Exempler paa saadanne Bestemmelser,

hvorved Kvælstofhestemmelsen, ligesom i hele dette Arbejde, er

udført efter Kje Idahis oprindelige Methode 2
), dog opsam-

ledes Ammoniaken i Vio eller Vso n. Svovlsyre og titreredes

med Vid n. Natron eller Vio n. Barytvand enten med Lakmus

eller Rosolsyre som Indikator. Filtrets Kvælstof er flere Gange

bleven særlig bestemt og befundet for mine Filtre at udgjøre

0,1 cc. Vio n. Kvælstof pr. Stykke, hvilken Korrektion er indført

i alle Analyserne.

1. Oplosning af rent Kasein med fosforsur Kalk (Kasein-

kalciumfosfat).

10 cc. gav 15,8 cc. Vio n. N. = 0,02212 gr. o: 0,22 % N.

10 cc. spædt med 4 Rumf. Vand, dernæst fældet med svovlsurt

Kobberilte og Natron til næsten neutral Reaktion.

Bundfaldet gav

15,7 cc Vio n. N. = 0,02198 gr. o: 0,220 % N.

Filtratet inddampedes i en Kjeldahlsk Kolbe og behandledes

som sædvanligt, men viste sig absolut kvælstoffrit.

2. Rent Kasein, opløst i Kalkvand, neutraliseret med

Fosforsyre.

4,977 gr. Opløsning gav 8,7 cc. Vio n. N. = 0,01218 gr.

a: 0,245 % N.

4,925 gr. Opløsning fældtes med et Par Draaber svovlsurt Kob-

berilteopløsning, derpaa lidt titreret Natronopløsning,

indtil Væsken bliver saa godt som ufarvet.

I Bundfaldet fandtes

8,6 cc. Vio n. N. = 0,01204 gr. o: 0,244 % N.

Km- Fedtbestemmelsen lønner det sig i Reglen at foretage denne i en

særlig Portion efter de af Stor ch angivne Regler; Extraktionen fore-

gaar derved baade hurtigere og fuldstændigere, især i mager Mælk.

Meddelelser fra Carlsberg Laboratoriet. II Bd., S. 1.



8tø John Sebelien.

Filtratet antog ved Inddampning- en blaagrøn Farve af

Kobbersalt, men viste sig at være ganske kvæl s toft' rit.

Af andre Metalsalte til Fældning af Mælkens Æggehvide-

sloffer bar Stor eb 1
) anvendt basisk eddikesurt Blyilte, dog

først efter at Hovedmassen af Æggehvidestof i Forvejen er

udfældet med Vinaand. Samme Fældningsmiddel er ogsaa for

nylig af Gottlieb 2
)
bleven anvendt ved Bestemmelse af Ægge-

hvidestof i Roer. Fuldstændigheden af de Bundfældninger, man

faar med dette Fældningsmiddel er dog meget ringe, hvilket jeg

har overbevist mig om gjentagne Gange paa Opløsninger af

Æggehvidestoffer af forskjellig Art. Det kan ses rent kvalitativt,

at medens en Draabe kan frembringe et stort voluminøst Bund-

fald, saa kan et Overskud af 1—2 Draaber bringe dette helt

eller næsten til at forsvinde. I nedenstaaende kvantitative For-

søg, hvor Filtratet ved Prøve med en Draabe Blyeddike ikke

frembragte noget yderligere Bundfald , og det altsaa ikke skor-

tede paa Fældningsmiddel, forblev henholdsvis ca. Halvdelen og

Tredjedelen af den hele Kvælstofmængde uudfældet. Anvendt

paa den Maade, som Storch gjør det i sin Metbode, hvor det

kun er smaa Mængder, som skulle bestemmes, vil denne Fejl,

beregnet paa hele Mælkemængden , dog neppe faa nogen prak-

tisk Betydning, hvilket ogsaa viser sig derved, at den Kvælstof-

mængde, som man finder blivende tilbage i Mælken efter Ud-

fældningen af samtlige Æggehvidestoffer ikke er underkastet

nogen synderlig iøjnefaldende Variation, hvad enten man fon-

tager denne Udfældning efter Storchs Forskrift eller efter

andre Methoder.

Af mere betydelig Indflydelse turde den Fejl blive , som

man faar ved at beregne bele Differensen mellem Blybundfaldets

Vægt og dets Glødningsrest som Æggehvidestof. Ifølge det

') Mikroskopiske og kemiske Undersogelser over Smørdannelsen ved Kær-

ning. Kjøbenhavn 1883.

2
) Tidsskrift for Fysik og Kemi 1887. Side 225.
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paagjældende Fældningsiniddels Natur lader det sig nemlig

vente, at Blybundfaldet foruden Æggehvidestof og ildfaste Be-

standdele ogsaa let vil komme til at indeholde en Del Eddike-

syre, \ and og kulsyre i variabel Mængde , Inilke Stolfer da

ville blive medregnede som Æggehvidestof.

3. Opløsning af rent Kasein.

9,860 gr. Opløsning efterlod ved ludtørring 0,094 gr. askefrit

kasein, hvoraf beregnes 0,154 % N. i Oplosningen.

5,137 gr. Opløsning gav 5,6 cc. Vio n. N. = 0,00784 gr. .»:

0,152 % N.

9,864 gr. Oplosning fældtes med 8 Draaber Blyopløsning, hvor-

ved erholdtes

0,1-29 gr. Bundfald

heri 0,051 gr. Aske

altsaa 0,078 gr. forbrændelig Substans o: 0,791 %.

Beregnes, alt det bortglødede som Æggehvidestof, faas 0,124° o IN.

Filtratet gav efter Inddampning 5,2 cc. Vio N. = 0,00728 gr. IS.

.->: 0,07 °/o N.

Summen er altsaa 0,194% eller 0,04 °/o for høj.

4. Opløsning af rent Ovalbumin.

10,oo gr. Opløsning gav 18,0 cc. Vio n. N. .»: 0.252 °/o.

10,00 gr. fældedes med 7 Draaber Blyopløsning, hvorved

0,178 gr. Bundfald

heri 0,051 gr. Aske

altsaa 0,127 gr. forbnendeligt Stof

eller beregnet som Æggehvidestof 0,199 % N.

Filtratet gav 6,3 cc. Vio n. N. o: 0,088% N.

Summen er her 0,287% eller 0,035 % for høj.

Følgende to Præparater, som ere fremstillede ved Fældning-

med basisk eddikesurt Blyilte dels af Mælk (5), dels (6) af Fil-

tratet af Mælk, som efter Storch var fældet med sit lige

Rumfang Alkohol af 92
c

Tr., dernæst inddampet for Alkoholens

Overs, over d K. D. Vidensk. Selsk. Forh. 1888. 7



#8 John Sebelien.

Fjernelse og filtreret paany fra noget koaguleret Albumin, under-

søgtes efter fuldstændig Udvaskning, Tørring og Extraktion med

Æther, paa Kvælstofindholdet, hvorved det ogsaa viste sig, at

dette , beregnet paa askefri Substans , varierede betydeligt og i

begge Tilfælde var meget lavere end i Mælkens rene Ægge-

hvidestoffer.

5. 0,4065 gr. Stof gav 0,151 gr. o: 37,16 % Aske.

0,1075 gr. Stof gav 13,1 cc. V20 n. N. = 0,00917 gr. N.

d. e. i forbrændeligt Stof: 13,59 % N.

0,127 gr. Stof gav 15,5 cc. V20 n. N. = 0,01085 gr. N.

d. e. i forbrændeligt Stof: 13,56 % N.

6. 0,8815 gr. Stof gav 0,5935 gr. o: 67,33 % Aske.

0,240 gr. Stof gav 10,6 cc V20 n. N. --= 0,0742 gr. N.

d. e. i forbrændeligt Stof: »,45 % N.

0,230 gr. Stof gav 10,0 cc. V20 n. N. = 0,0700 gr. N.

d.e. i forbrændeligt Stof: 9,32 % N.

Langt fuldstændigere Fældningsmidler ere (i ar ve syre og

Fo sf orwolfram syre.

Almen 1

)
foreslog først at anvende Garvesyre til kvanti-

tative Æggehvidebestemmelser. I den Anledning gjorde Libo-

rius 2
)

nogle Forsøg paa at titrere Æggehvide med en Garve-

syreopløsning, og af hans Angivelser syntes at fremgaa, at de

to Stoffer forene sig med hinanden i et nogenlunde konstant

Forhold, saa at Æggehvidemængden udgjør noget over 60 °/o

af hele Forbindelsen. Hans Forsøg paa at gjøre vægtanalytiske

Bestemmelser ad denne Vej strandede paa, at Forbindelsen

syntes at sønderdeles ved Udvaskning med Vinaand.

Garvesyremethoden blev nu nærmere undersøgt af Girgen-

sohn 3
)
og af Taraszkewicz 4

), hvilket førte til Opgivelse af

n
) Upsala lakareforenings forhandlingar. 1870.

2

)
Liborius: Beitrag zur qvantitat. Eiweissbestimmung. Dorpat. 1871.

3
)
Beitråge zur Albuminometrie u. z. Kenntniss der Tanninverbind. d.

Albuminate. Dorpat 1872.

') Einige Methoden zur Werthbestimmung der Milch. Dorpat 1S73.
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Titreringen som mindre sikker, medens det oplystes, at naar

Mælken fældedes med Garvesyre paa nærmere beskreven Maade,

og det torrede Bundfald derpaa extraheredes først med ren

Petroleumæther, derpaa med kogende Vinaand af 9(1 ° o Tr.,

ville de samlede Æggehvidestoffer blive tilbage i ren Tilstand.

For at undersøge den Fuldstændighed, hvormed Ægge-

liv idestollerne bundfældes af Garvesyre, gjordes følgende Forsøg

med Opløsninger af 1. rent Ovalbumin fremstillet af Hønse-

æggehvide, som omtalt S. 83; 2. og 3. af rent Kasein med

fosforsur Kalk; i. af rent Kasein; o. af rent Laktalbumin;

r>. af Ovalbumin, som \el indeholdt en Del svovlsur Magnesia,

men ingen fremmede kvælstofholdige Stoffer: I 1 , 4 og 5 til-

sattes for Fældningen nogle cc. mættet Kogsaltopløsning til

Væsken. Garvesyreopløsningen var tilberedt efter Almen s Op-

skrift 1

), og der anvendtes følgende Mængder: i 1 5ec; i 2

10 cc.; i 3 10 cc.; i i 2 cc; i 5 og 6 ikke nærmere bestemte

Mængder. I samtlige Forsøg gjordes en direkte Bestemmelse

af Opløsningens totale Kvælstofmængde. I den med Garvesyre

fældede Portion udvaskedes Bundfaldet fuldstændigt med koldt

Vand, hvorefter Kvælstofb.estemmelse gjordes dels paa Bund-

faldet, dels paa det inddampede Filtrat.

1.

°'o total N., direkte bestemt .

gr. Opløsn. anvendt til Fæld-

ning

Fundet gr. N. i Bundfald . .

Fundet % N. i Bundfald . . .

Fundet gr. N. i Filtrat ....

Fundet % N. i Filtrat ....

0,294 0,152 i 0,294 0,221 0,229 1 ,18

10,0 9,930 10,000 . 10,000
|
11,550 5,541

0,0294 0,01512 0,0288 0.0224 0,02506 0,0652

0,294 0,152 0,288
\

0,224
j

0.217 1,177

0,0007
,

0,00098 0,000 0,000
J

0,000 0,000

0,007 0,01 0,000
, 0,000 0,000 0,000

') I. c. 1 gr. Tannin, 8 cc. Eddikesyre (25°/o), 190 cc. Spiritus c. 40—50

% ig.).

7*
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Det ses altsaa heraf, at Garvesyren er i Stand til at ud-

fælde hvert Spor af Æggehvidestof, i det mindste for de her

undersøgte tre Arters Vedkommende. Dog maa det bemærkes,

at for at Bundfældningen skal lykkes, er det nødvendigt, at der

findes en tilstrækkelig Saltmængde i Opløsningen; en saa godt

som askefri Æggehvidestofopløsning vil fældes lige saa vanske-

ligt af Garvesyre, som ved andre Koagulationsmethoder l\ in-

aand, Kogning). Er Opløsningen meget fortyndet, gjør man

derfor bedst i at tilsætte noget Kogsalt, eddikesurt \atron,

svovlsurt Magnesia eller lignende.

Forsøgene i foranstaaende Tabel synes ogsaa at antyde,

at et Overskud af Garvesyre ikke indvirker skadeligt paa Bund-

fældningens Fuldstændighed 1
). Dette fremgaar dog endnu

sikrere af følgende Forsøg:

Af en Opløsning af rent Kasein i lidt fosforsurt Natron

bnndfældtes

a. 5,358 gr. med 5 cc. Garvesyreopløsning. Det fyldige Bund-

fald indeholdt efter Udvaskning 0,oi3?2 gr. = 0,250 °/o IV.

Filtratet viste sig ganske kvælstoffrit.

b. 3,363 gr. med 20 cc. Garvesyreopløsning. Bundfaldet

samler sig herved som harpixagtige Klumper; det indeholdt

0,01358 gr. N. = 0.253° o, medens Filtratet ogsaa her var

ganske kvæ Is t offri t.

løvrigt er Bundfaldets Behandling ingenlunde ligegyldig.

Bundfældningen bor ske i Kulden og Vaskningen foretages

med koldt Vand. Udvasker man med kogende Vand eller

\ inaand, x i 1 en betydelig Del af det fældede Æggehvidestof

atter gaa i opløsning, som det fremgaar af nedenstaaende

Forsøg.

r
) Ved et overmande stort Overskud af Fældningsmidlet vil dog muligvis

den betydelige Vinaandmængde, der herved bringes i Blandingen, komme
til at virke hindrende ise nedenfor).
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1) ere gjorte med en Opløsning af rent Ovalbumin, fremstillet

af Hønseæggehvide, som for omtalt.

2) me<l Opløsninger af rent Kasein.

3] med almindelig Hønseæggehvide, som blot var fortyndet

og filtreret fra udskilte Cellehinder og Globulinbundfald,

og derefter blandet med lidt Kogsaltopløsning.

4) med almindelig skummet Mælk, fortyndet med sil dobbelte

Rumfang Vand, og desuden tilsat lidt Kogsaltopløsning.

Af hver af disse Opløsninger afmaaltes nøjagtigt flere

lige store Portioner a 10 cc, som fældles i hvert Forsøg med

lige stort Overskud af Garvesyre. Bundfaldet behandledes da

paa følgende Maade:

a. Bundfaldet vaskedes med koldt Nand og tørredes.

b. [{landingen opvarmedes efter Bundfældningen, hvorved

Bundfaldet trak sig stærkt sammen til haarde sprøde

Klumper. Derpaa bragtes paa Filtret og vaskedes med

koldt Vand, som i a.

c. Det ikke opvarmede Bundfald bragtes paa Filtret med koldt

Vand, vaskedes først nogle Gange med koldt Vand, derpaa

med kogende Vand, hvorved Bundfaldet trak sig stærkt

sammen.

d. Det efter a med koldt Vand vaskede Bundfald vaskedes

yderligere med kold Vinaand af 97° Tr.

e. Bundfaldet behandledes som i d , men med kodende Vin-

aand.

Som oftest blev Filtratet allerede under Udvaskningen med

kogende Vand eller med Vinaand uklart, oii der udskilte sig

da yderligere under Filtratets [uddunstning til Tørhed store

Fnug, der ved Kvælstofbestemmelsen viste sig at være Ægge-

hvidestof.

De i 3 og i erholdte Bundfald, der maatte antages at

indeholde noget Fedtstof, eftersom Opløsningerne ikke vare

rene Æggehvideopløsninger, bleve efter Udvaskningen med Vand
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resp. Vinaand og- paafølgende Tørring behandlede med (iasolje,

for om muligt at fjerne Fedtet; derefter tørredes til konstant

Vægt.

For-

søg.
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kogende Vand og med Vinaand bleven fjernet forholdsvis mere

Garvesyre end Æggehvidestof, saa at der endog er bleven til-

nærmelsesvis rent Æggehvidestaf tilbage. Det kunde derfor

tænkes at ligge nær først at tørre det med koldt Nand fuld-

stændigt udvaskede Bundfald, for at gjøre Æggehvidestoffet

uopløseligt inden Extraktionen med Vinaand begynder. Man

skulde da kunne veje Bundfaldet som rent Æggehvidestof uden

'lab; men ved Tørringen vil Bundfaldet trække sig sammen til

en læderagtig Masse, som vil klistre sammen med Filtret og

blive aldeles utilgængelig for \ inaandens Indvirkning.

Sammensætningen af det med koldt Vand udvaskede og

derpaa tørrede Garvesyrebundfald oplyses foruden ved de oven-

staaende Exempler desuden af følgende Kvælstofbestemmelser

paa slige Bundfald af forskjellig Fremstilling.

0,010 gr. Stof indeholdt 0,00161 gr. N". o: 16,1 %.

0,ooil2 gr. N. o: 9,8%.

0,00112 gr. N. o: 10,2%.

0,00364 gr. N. o: 10,5%.

— 0,00378 gr. N. a: 10,8 %.
— 0,00395 gr. N. o: 10,0 %.

0,00462 gr. N. o: 9,8 %.

0,00917 gr. N. o: 9,9%.

0,00910 gr. N. o: <S,o°/o.

0,00790 gr. N. o: 7,0%.

Dersom man bortser fra de to extreme Tilfælde med 115

og 7% IS"., hvilket for det førstes Nedkommende muligvis kan

skyldes en ligefrem Fejl i Bestemmelsen, idet en Optagelse af

blot 0,5 mgr. fremmed Kvælstof fra den iøvrigt forholdsvis rene

Atmosfære i Laboratoriet vilde kunne bevirke denne Afvigelse

fra det normale, medens Afvigelsen i det sidste Tilfælde maaske

snarere skyldes en mindre fuldstændig l dvaskning af det tem-

melig store og fyldige Bundfald, saa ses Kvælstofindholdet at

variere væsentligst imellem 8 og 11,37 % , hvilket svarer til et

1.
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fndhold af mellem ol og 75% Æggehvidestof (med 15,7% N.)

i Bundfaldet. Selv om det maaske kan indrømmes , at Varia-

tionen i Kvælstofindhold kun sjeldnere stiger over 10% (sva-

rende til 64% Æggehvidestof), eller under 9% (svarende til

57 % Æggehvidestof), saa vil dog denne Variation være saa

stor, at den Fejl, det vil medføre paa et Bundfald af Mælkens

samtlige Æggehvidestoffer, vil udgjøre en betydelig Procentdel

af hele Mælkemængden.

Anderledes stiller det sig derimod, dersom man anvender

Methoden sum en «Bestmethode> , efterat man først har ud-

fældet Hovedmassen af Æggehvidestofferne med andre Midler,

f. Ex. Alkohol eller Koagulation i Kogning eller med Syre. I saa

Fald vil hele (larvesyrebundfaldet af den i Filtratet værende

Rest beløbe sig til højst nogle faa eentigram pr. 10 gr. Mælk,

og da vil den Fejl, der fremkommer, dersom man regner med

Liborius 60 % af Bundfaldets Vægt som Æggehvidestof

i Stedet for 57 eller 61 % , ikke faa nogen synderlig praktisk

Betydning; thi selv om man antager et Garvesyrebundfald af

0,100 gr. , saa vil Fejlen ved at regne 60% heraf som Ægge-

hvidestof højst blive 0,010 gr. eller beregnet paa 10 gr. Mælk

0,1 %.

Ligesaa fuldstændig en Udfældning man faar med Garve-

syre af de egentlige Æggehvidestoffers Opløsninger, ligesaa

ufuldstændig bliver Bundfældningen, naar man har at gjøre med

de saakaldte peptonagtige Stoller, baade \irkelige « Peptoner" og

« Albumoser ». Ved nogle Forsøg med Bundfældning af Opløs-

ninger, indeholdende Digestionsprodukter af forskjellige Ægge-

hvidestoffer med Pepsin og Saltsyre, erholdtes altid en mer

eller mindre ufuldstændig Bundfældning.

1. Et Præparat bestaaende af Deuteroalbumose (Kunne)

[Meissners b-Peptonj fremstillet ved Pepsindigestion af en Op-

losning af rent Kasein i Saltsyre af 1U % HCl, Filtrering fra

udskilt \uklein , Mætning af det neutraliserede og inddampede

Filtrat med Kogsalt i Substans, og Fældning af Filtratet fra det
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udskilte Protalbumose, Heteroalbumose ug Dysalbumose iMeiss-

aers a-Pepton) med Eddikesyre. Det udskilte Bundfald rensedes

ved efter Neutralisation øg Opløsning i Vand, paany at mætte

med Kogsalt, o. s. v., og endelig bortdialyseredes største Delen

af Saltet af den neutraliserede Opløsning af det 2 (lange med

Eddikesyre fældede Bundfald, Der erholdtes da ikke længer

Bundfald med Kogsalt, ej heller med Salpetersyre, derimod vel

med en Oplosning af Blodludsalt og Eddikesyre.

Af en saadan Oplosning indeholdt

4,103 gr. 0,00574 gr. Kvælstof = 0,140%.

9,985 gr. Opløsning fældtes med lidt Saltoplosning og Overskud

af Garvesyre.

Bundfaldet indeholdt 0,0042 gr. Kvælstof o: 0,04 %.

2. Et Deuteroalbumosepræparat, fremstillet paa analog

Maade af Fihrin, viste lignende Reaktioner som det forrige.

5,063 gr. Opløsning indeholdt ialt 0,03612 gr. N. o: 0,713%.

5,215 gr. af samme Opløsning fældedes med lidt Saltopløsning

og Garvesyre i Overskud.

Bundfaldet indeholdt 0,0231 gr. N. o: 0,443%.

Filtratet indeholdt 0,01512 gr. N. o: 0,290 %.

3. Et Præparat, hovedsagelig bestaaende af Protalbumose,

og fremstillet ved Pepsindigestion af koaguleret Hønseægge-

hvide, Fældning af det neutraliserede og filtrerede Digestions-

produkt med Kogsalt og Rensning af det herved erholdte Pund-

fald ved fornyet Opløsning, Filtrering og Fældning og endelig-

Dialyse.

9,885 gr. af Opløsningen fældedes med lidt Saltopløsning og

Overskud af Garvesyre.

Bundfaldet indeholdt 0,00434 gr. N. o: 0,044 %.

Filtratet indeholdt 0,00364 gr. N. o: 0,037 %.

i. En anden Opløsning af samme Præparat behandledes

paa samme Maade

:
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4,966 gr. Oplosning gav i Bundfaldet med Garvesyre 0,00892

gr. IV. o: 0,079%.

Filtratet indeholdt 0,00252 gr. N. o: 0,051 °/o.

5. Et lignende Præparat af en anden Fremstilling:

6,760 gr. Opløsning indeholdt 0,00518 gr. J\i. o: 0,077 °/o.

9,964 gr, fældtes med Saltoplosning og Garvesyre.

Bundfaldet indeholdt 0,00392 gr. N. o: 0,039 °/ o.

Filtratet indeholdt 0,00406 gr. N. o: 0,041 °/o.

6. Kent Pepton opløses fuldstændigt af Overskud af Garve-

syre, som følgende Forsøg viser. Digestionsprodukterne af rent

Kasein mættedes efter Nukleinets Frafiltrering fuldstændigt med

svovlsur Ammoniak, hvorved samtlige Alhumoser udskiltes.

Filtratet herfra fældedes med en ringe Mængde Garvesyre, thi

et Overskud heraf opløste det atter fuldstændigt. For nærmere

Undersøgelse samledes det udskilte Garvesyrebundfald, udva-

skedes og opslemmedes i Vand, hvorefter det sønderdeltes med

Barytvand og Overskud heraf bortskaffedes atter af Filtratet ved

Tilledning af Kulsyre. Den herved erholdte Oplosning viste

efter Koncentration ved ca. 40° C. en stærk Biuretreaktion med

svovlsurt Kobberilte og Natron, men intet Bundfald hverken

ved Kogning, eller ved Mætning med Kogsalt, eller Tilsætning

af Salpetersyre, ej heller ved samtidig Tilsætning af Kogsalt og

Eddikesyre, eller af Blodludsalt og Syre. Opløsningen inde-

holdt saaledes virkeligt Pepton (Meissners c-Pepton). Svovlsurt

Ammoniak frembragte vel en Uklarbed , som dog rimeligvis

hidrørte fra Sulfatets Reaktion paa det stærkt barytholdige Præ-

parat. Garvesyreopløsning frembragte et stau'kt fyldigt Bund-

fald, som ved yderligere Tilsætning af Fældningsmidlet trak sig

stærkt sammen og tilsidst opløstes fuldstændigt.

Fosforwolframsyrens æggehvidefældende Egenskaber ere

mindst ligesaa fuldstændige som Garvesyrens. Dette Reagens

anvendtes ved mine Forsøg som en Opløsning af den krystal-

liserede Syre i 5 Gange saa meget Vand, som derefter blandes

med 2 °/o kone. Svovlsyre.
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10.865 gr. af en Opløsning af Ovalbnmin fældtes med Fosfor-

wolframsyre ; Bundfaldet indeholdt I,00854 gr. N., d. v. s.

0,079%, medens Filtratet var ganske kvælstoffrit.

10,040 gr. Opløsning af rent Kasein gav \ed Bundfældning med

Fosforwolframsyre i Bundfaldet 0,0182 gr. N. .»: 0,181 °/o,

medens Filtratet viste sig helt frit for Kvælstof.

Lilieoverfor Albumoserne viser Fosforwolframsyren sig nær-

mest som et absolut fuldstændigt, eller i al Fald som et langt

mere fuldstændigt Bnndfældningsmiddel end Garvesyren.

1. Den S. 95. 3 nævnte Opløsning af Protalbumose af Oval-

bumin, som i alt indeholdt 0,081 °/o 3\., fældtes med

Fosforwolframsyre, hvorved fandtes i Bundfaldet af 9,877 gr.

Opløsning 0,00756 gr. N. o: 0,077 %. Filtratet indeholdt

0,0014 gr. N. o: 0,oh %.

2. 4,968 gr. af Opløsningen af samme Stof (S. 95. 4) gav i

Fosforwolframsyrebundfaldét 0,00616 gr. N. o: 0, 124 %,
medens den totale Kvælstofmængde ovenfor var fundet at

være 0,125%.

3. En større Mængde (ca. 1,5 gram) af et Albnmosepræparat,

indeholdende saavel Protalbumose som Deuteroalbumose,

opløstes i Vand, og fældedes saalænge med Svovlsyre og

Fosforwolframsyre, at yderligere Tilsætning ikke gav mere

Bundfald. Det samlede Filtrat inddampedes og behandledes

som en Kvælstofbestemmelse, men viste sig ganske kvæl-

stoffrit.

Forholdet til Pepton fremgaar af følgende Bnndfældings-

forsøg paa en Opløsning af det ovenomtalte Præparat af rent

Kaseinpepton

:

Fosforwolframsyrebundfaldét af 12,398 gr. Opløsning inde-

holdt 0,02285 gr. N. o: 0,184 %. Filtratet herfra, som ikke fæl-

dedes ved yderligere Tilsætning af Fældningsmiddel, indeholdt

0,00126 gr. IS. o: 0,01 %.
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Dette liesultat bør maaske nærmest opfattes som en Be-

kræftelse af det. af Hirsehier 1
) fundne, ifølge hvilket Peptonet

fældes fuldstændigt af Fosforwolframsyre.

2. Findes der i Mælken foruden egentlige Æggehvidestoffer

ogsaa Albumoser og Peptoner, som kunne influere paa en

Bestemmelse af Totalæggehvidemængden?

Spørgsmaalet om Forekomsten af Pepton i Mælk er til

forskjelllge Tider blevet meget forskjelligt besvaret i den fysio-

logisk-kemiske Literatur 2
). Som oftest ere Peptoner og Albu-

moser betragtede under ét. Vil man imidlertid overtyde sig

om det virkelige Peptons Tilstedeværelse, inaa man med svovl-

sur Ammoniak fjerne baade Æggehvidestoffer og Albumoser.

Da Peptonerne just ikke med Sikkerhed vise synderlig andre

positive Reaktioner end Biuretreaktionen og Garvesyrereaktionen,

idet Prøven med Fosforwolframsyre ikke vil kunne anvendes ved

Tilstedeværelse af svovlsur Ammoniak, ville de nævnte to Prøver,

anstillede paa Filtratet af den med svovlsur Ammoniak mættede

Væske oplyse om Peptonets Tilstedeværelse.

I ndersøgelserne udførtes paa følgende Maade. En passende

Mængde, ca. 50 cc, af den Mælk, som skulde prøves for

Pepton, mættedes fuldstændigt med fast, fint pulveriseret, svovl-

sur Ammoniak ved ikke altfor lav Temperatur (ca. 20°). Efter

fuldstændig Mætning filtreredes Blandingen, og Filtratet prøvedes

altid med mere svovlsur Ammoniak.

For nu at anstille Biuretprøven paa dette Filtrat, tilsættes

efter Kuhn es Forskrift 3
) et stort Overskud, ca. 2

1
2 Volumen

(ca. 4(1 °'o ig.) Natronlud, og derefter tilsættes draabevis en for-

') Zeitschr. f. physiol. Chemie. XI. S. 27— 29.

2

)
Hot'nieister: Zeitschr. i', ph\siol. Chemie. II. 2SS. — Sehmidt-Miilheim :

Arch. f. die ges. Physiologie. XXVIII 287. — Dogiel: Zeitschr. f. physiol.

Chemie. IX. 591.

3
)
Zeitschr. f. Hiologie 1885. N.F. IV. S. 12 i.
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tyndet Opløsning af svovlsurt Kobberilte (l^ 100), indtil man

skimter en begyndende Farvenuance. Gaar denne i Retning

af rent blaat, saa skyldes den Ammoniakken, bar den deri-

mod en rødlig violet Tone, saa beror det paa tilstedeværende

Pepion. Denne Reaktion er ingenlunde fin. Et Kontrolforsøg

med ren mættet Opløsning af svovlsur Ammoniak, hvortil var

sat ca. 0,005% Pepton i vandig Opløsning og som med Garve-

syre gav et tydeligt Bundfald, opløseligt i Overskud, gav kun

en ren blaa Farve , hvorimod man ved Tilsætning af saameget

Pepton (ca. 0,1 °/o), som Se hmid t - Mhlhe im angiver som

normal Bestanddel af Mælk. erholdt en meget stærk og tydelig

rødviolet Reaktion. Med Mælk og lignende hør Prøven altid

udføres og bedømmes nogenlunde i ét; venter man en Timestid,

saa vil der altid indtræde en Rødfarvning af udskilt Kobber-

forilte, Indrørende fra Mælkesukkerets Indvirkning paa den

stærkt alkaliske Kobberopløsning.

Garvesyreprøven udføres ved, efter det saltmættede Filtrats

Fortynding med ea. sit lige Rumfang Vand, at tilsætte en ringe

Mængde Garvesyreopløsning. Tilstedeværelse af Pepton vil da

fremkalde et Bundfald, som vil forsvinde paany ved Tilsætning

af Overskud af Garvesyre.

Ved paa disse Maader at prøve Mælk paa forskellige Tider

af Aaret, saa\el i uskummet som i skummet Tilstand, saavel

fra en hel Besætning som fra enkelte Køer, i sidste Tilfælde

baade i Begyndelsen og i Slutningen af Laktationsperioden

erholdtes trods hyppige Forsøg aldrig noget Spor af Reaktion

hverken ved Pinretprøven eller med Garvesyre. Ligeledes for-

blev Undersøgelsen paa Peptoner i Raamælk uden positivt Re-

sultat. Ikke heller i Mælk, som ved 10 Dages Henstand ved

c. 10° C. var bleven stærk sur, kunde jeg, i Modsætning til

Hofme ister 1
), eftervise Pepton.

Det samme gjælder ogsaa sur Kjærnemælk.

l
) Zeitschr. f. physiolog. Chemie. II.
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Da der ved Kaseinets Ostning ved Løbeferment dannes et

letopløseligt Valleprotein , som forbliver i Vallen efter Ostens

adskillelse, og' dette Stof ifølge H a m m a r s t e n s
l

) og- K o s t e r s
2

)

Undersøgelser synes at være i al Fald et med Peptonerne i

mange Henseender nærbeslægtet Stof, kunde det formodes, at en

Undersøgelse af Vallen paa nævnte Maade vilde vise Reaktioner

paa Pepton. Resultatet var imidlertid stadig negativt, naar

undtages et enkelt Tilfælde, bvor vel Biuretreaktionen var Nul,

men bvor der med Garvesyre erholdtes et yderst svagt Bund-

fald, som først blev tydeligt efter flere Timers Henstand. Ved

Forsøgets hyppige Gjentagelse paa andre Valleprøver udeblev

Reaktionen altid.

Det synes saaledes, som om selv saadanne fermentative

Processer, der ere virksomme ved Mælkens Syrning og dens

Ostning, ikke formaa at frembringe nogen Peptondannelse.

Derimod kunne vel andre Produkter, fremstillede af Mælk

ved Fermentvirkninger, tænkes at indeholde Pepton. Af saadanne

har Ham mårs ten undersøgt den saakaldte Kefir 3
),

dog lige-

ledes med det Resultat, at den ikke indeholder ægte Pepton, i

den Forstand vi her tage dette Stof. 1 denne Sammenhæng kan

nævnes den saakaldte «långmj6lk» eller «tatmjblk», som

konsumeres i de nordlige Egne af Skandinavien og i Finland.

Med en saadan, under Navn af «långmjolk» modtagen Prøve

fra Jemtland inficeredes i Sommeren 1886 almindelig sød, ny-

malket Mælk. Blandingen henstod et Aar ved almindelig Stue-

temperatur i en løst tildækket Flaske; den viste vel ikke en saa

udpræget sejg slimet Konsistens, som Beskrivelserne af den

typiske «långmjolk» udsige, men blev dog af en indfødt Norr-

lænding erklæret for at være «långmjolk». Der havde ikke ind-

fundet sig Spor af Skimmeldannelse ; Beaktionen var stærk sur.

Efter fuldstændig Mætning med svovlsur Ammoniak, viste Fil-

J
) L'psala låkarefor. forhandl. 1874. IX.

2
)

il». 1881. XVI.
3

) ib. 1886.
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tratet strax en stærk Biuretreaktion, og med Garve&yce erholdtes

i det fortyndede Filtrat et stort Hundfald, som fuldstændigt var

opløseligt i Overskud.

Somme Forsøg, anstillet paa en ny Prøve af >kinginjolk>,

som var direkte forskreven fra Egnen om Umeå, viste de samme

stærke Reaktioner, tydende på et ikke ubetydeligt Indhold af

Pepton.

Den Omstændighed, at der i Valle ikke kan paavises noget

egentligt Pepton, lod formode, at Valleproteinet muligvis snarere

henhørte til Albumosernes Gruppe, som vel fældes af svovlsur

Ammoniak , men i tiere andre Henseender viser Lighed med

Peptonerne. Da Albumoserne i Modsætning til de egentlige

Æggehvidestoffer kun fældes ufuldstændigt af Garvesyre i Over-

skud, var der en Mulighed for, at dersom den ovenstaaende

Antagelse er rigtig, \il man ved at fælde Valle med et Over-

skud af Garvesyreopløsning faa et større Kvælstofindhold i

Filtratet, end naar man ikke anvender mere Fældningsmiddel,

end som behøves til Udskilning af de egentlige Æggehvidestoffer.

Et negativt Resultat vilde dog ikke kunne modbevise Vallepro-

teinets Albumosenatur , da dette Stof kun kan antages at være

til Stede i meget smaa Mængder, og de Differenser i de analy-

lytiske Resultater, hvorpaa man skulde bygge, kun kunne for-

ventes at være meget smaa.

1. 5,103 gr. Valle indeholdt ialt 0,0756 gr. N. o: 0,148%.

2. 6,080 gr. Valle bundfældtes med 2\s cc. Garvesyreopløsning.

Bundfaldet indeholdt 0,0056 gr. N. o: 0,110 %.

Filtratet — 0,00168 gr. ft. di 0,033 %.

Summa . . . 0,143 %.

3. 5,087 gr. Valle bundfældtes med 10 ce. Garvesyreopløsning.

Bundfaldet indeholdt 0,0053 gr. N. a: 0,104 "
o.

Filtratet — 0,00252 gr. N. o: 0,043%.

Summa . . . 0,147%.
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4. 5,045 gr. Valle fældtes med 3 cc. Fosforwolframsyreøpløéaing.

Bundfaldet indeholdt 0,oo588 gr. N. •>: 0,117%.

Filtratet 0,ooi40 gr. IN. .>: 0,028 °/o;

Summa . . . 0,145 °/o.

I det følgende Forsøg toges større Mængder af Valle i

Arbejde, for om muligt at lade Forskjellen træde tydeligere

frem i de større absolute Kvælstofmængder.

Vallens totale Kvælstofmængde var i

10,023 gr. Valle 0,01316 gr. N. o: 0,131 % N.

Portionerne 1 og 2, hver paa nøjagtig 25,000 gr. fældedes

1 med 8 cc. Garvesyreopløsning, 2 med 60 cc. af samme Stof.

Bundfaldene udvaskedes meget omhyggeligt med koldt Vand,

og Filtrat og Vaskevand inddampedes først i en Skaal, derpaa i

en Kjeldahlsk Kolbe, hvori Kvælstofbestemmelserne foretoges.

1. 0,00644 gr. N. •>: 0,026 °/o.

2. 0,00630 gr. J\. .»: 0,026 °/e.

Selv om altsaa de første Forsøg (forr. Side) kunne synes at

vise i Retning af den omtalte Antagelse, saa pege de sidste

Forsøg snarere i modsat Retning. Man kan derfor ikke af

disse Analyser med nogen Sikkerhed eller selv overvejende

Sandsynlighed slutte,
l

at der i Vallen fmdes kjendelige Mængder

af noget albumoseagtigt Stof med den Egenskab helt eller delvis

at opløses af Overskud af Garvesyre.

Almindelig Mælk forholder sig i denne Henseende paa

ganske samme Maade.

Den Kvælstofrest, som bliver tilbage i Mælk efter Ægge-

hvidestoffernes Udfældning med Garvesyre tilhører det af

Schmidt-M i'ilheiin 1
) paaviste Indhold af Urinstof, Leeithin

og Hypoxanthin. S c h m id t- M i'i 1 h e im fandt, at der i Mælk i

Reglen pr. 100 cc. vil fmdes 40—50 mgr. JN., som ikke tilhore

Æggehvide- eller peptonagtige Stoffer. Af talrige Analyser paa

J
) Pflugers Archiv f. d. aes. Physiolosie. 1883. XXX. S. 379.
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Mælk kun jeg bekræfte dette, og tilføje, at det som oftest \il for-

holde sig paa samme Maade med Valle, men det bør ogsaa til-

føjes, at de nævnte Grænser ikke ere absolut konstante; baade

for Mælk og Valle bar jeg meget ofte fundet, at dette Tal synker

til 0,03 % af Mælkens Vægt, og den ene af ovenstaaende \ alle-

analyser giver endog et Exempel paa, at det ikke-æggehvideagtige

Kvælstof kun udgjor ca. 0,025 % af Mælken. Det fremhæves ud-

trykkelig , at dette ikke kan ligge i en mindre fuldstændig Ud-

vaskning af Garvesyrebundfaldet , hvilken som nævnt foretoges

med største Omhu. Paa den anden Side kan denne Del af

Mælkens Kvælstofmængde ogsaa under særegne Forbold stige

op over den ovennævnte Grænse ; det vil saaledes af det sidste

Afsnit i denne Afhandling fremgaa, at Haamælken kan indeholde

ca. 0,08 °/'o Kvælstof, som ikke fældes med Garvesyre, og altsaa

maa betragtes som ikke-æggehvideagtigt.

Den Omstændighed, at Mælken overhovedet indeholder

andre kvælstofholdige Bestanddele end Æggehvidestoffer, gjør, at

man ikke kan udtrykke den samlede Æggehvidemængde ved

Multiplikation af Total-Kvælstoffet med den sædvanlige Faktor

(5,37. Meget ofte vil man derimod komme Sandheden ganske

nær ved Anvendelse af Formlen {N— 0,4)6,37 for Total-Ægge-

hviden, naar iV betyder Totalkvælstoffet; men det maa dog

erindres, at denne Formel af ovennævnte Grunde ikke har

nogen absolut Almengyldighed, og det bør derfor fraraades ved

udstrakte videnskabelige Undersøgelser at beregne Æggehvide-

mængden af Totalkvælstoffet.

Det anbefales derimod at bestemme Totalæggehvide paa

følgende ligesaa let udførbare, som hurtige Methode. Ca. 3-—

5

gr. Mælk (ved æggehviderig Raamælk kun ca. 2 gr., ved Valle ca.

10 gr.) spædes med nogle Rumfang Vand, tilsættes etParDraaber

Saltopløsning f. Ex. fosforsurt Natron, Kogsalt eller svovlsurt

Magnesial og fældes med et Overskud af Garvesyreopløsning.

Det udvaskede Bundfald (samt Filtret med kjendt Kvælstofindhold)

anvendes direkte til Kvælstofbestemmelse efter Kjeldahls Methode,

Overs, over d. K. I). Vidensk. Selsk. Forh. 1888. S
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og Resultatet betegnes enten direkte som Total- Æggehvide- A',

eller omregnes ved Multiplikation med 6,37 til Total-Æggehvide.

Fremfor de almindeligt anvendte Vejningsmethoder vil

denne Methode frembyde væsentlige Fordele i Retning af Hur-

tighed og lidet Resvær, og da man ved Kvælstofbestemmelsen

\el tor paaregne en gjennemsnitlig Nøjagtighed af 0,01 °/o N.

med en Maximumsgrænse for Fejlen ved 0,02 °/o N., saa vil dette

svare til, at den begaaede Fejl i Reglen vil ligge under 0,06 °/o

Ælggehvidestof og aldrig overskride 0,13%.

Ved Vejningsmethoden kan man neppe med Sikkerhed paa-

regne større Nøjagtighed ; thi afset fra de Fejlkilder der kunne

ligge i Rundfaldets Udvaskning for Overskud af Fældningsmiddel,

Mælkesukker, m. m., i Fedtets Exiraktion med Æther 1

), i Hund-

faldets og Filtrets Tørring til konstant Vægt og Vejning, vil man

i Reglen have at kæmpe med Rundfaldets variable Sammensæt-

ning, i de Tilfælde hvor Rundfaldets Dannelse beror paa Frem-

komsten af en uopløselig Forbindelse med Fældningsmidlet

(Metalsalte, Garvesyre), og selv i de Tilfælde, hvor man fore-

tager Udfældningen paa saadan Maade, at ingen nye Forbindelser

dannes (Udfældning af Hovedmassen af Æggehvidestoffer efter

Pul s- S ten her g eller efter Store h med Vinaand, eller efter

Il oppe-Seyler med Syre og Koagulation i Kogning), saa vil

der herved dog altid kun kunne opnaas en partiel Udfældning, og

Methoden maa anvendes i Forbindelse med en af de forrige Me-

thoder til Udfældning af Resten. Ved denne sidste vil man da

have de samme Fejlkilder som før nævnt, foruden et fordoblet

Resvær. Desuden vil man aldrig kunne undgaa en Indaskning af

Rundfaldet, og alene heri vil der ligge en ikke uvæsentlig mulig

Kilde til Fejl. Det i Æggehvidestofferne indeholdte Fosfor og

Svovl vil under Indaskningen muligvis forflygtiges i reduceret

Tilstand, men det er ligesaa muligt, at det vil iltes til Fosfor-

J
) Heri turde der særlig ved skummet Mælk o. I. fedtfattige Produkter ligge

en væsentlig Fejlkilde.



studier (iver Æggehvidestoffernes analyt. Bestemmelse. 105

syre og Svovlsyre, som da vil omsætte sig med Bundfaldenes

\skebestanddele paa Maader, som det foreløbig er umuligt at

udtale noget bestemt om. Antage vi, tor at faa et Begreb om,

livor stor den beraf opstaaede Fejl kan blive, at vi have en

Mælk med 3,5 % Æggehvidestof, hvilket vi for Nemheds Skyld

ville beregne som bitter Kasein let Indhold af Albumin vil blot

forøge Svovlmængden endnu mere, samtidig med at Fosfor-

mængden forringes), saa vil det i 10 cc. Mælk indeholdte Kasein

indeholde

(»,0028 gr. Fosfor, som kan danne 0,0064 gr. P
2
O b

og 0,0028 gr. Svovl, — d,0070 gr. S0 3

eller ialt 0,0134 gr.

Der vil altsaa under [ndaskningen være Mulighed for Dan-

nelsen af 0,0134 gr. Syrer, som udgjøre 0,134 P/o af Mælkens

Vægt, og som helt eller delvis ville kunne forøge eller i al

Fald betydelig modificere selve Askebestanddelenes Vægt.

En Indvending, der i visse Tilfælde med Rette vil kunne

gjøres mod denne Beregning af Æggebvideindholdet ved Hjælp

af Faktoren 6,37, er at denne Faktor ikke er absolut konstant.

For de Tilfælde, hvor man har at gjøre med almindelig normal

Mælk, som ikke indeholder væsentlig andre Æggehvidestoffer

end Kasein og Albumin (Spor aY Globulin vil neppe have nogen

Betydning), hvis Kvælstofindhold nøje svarer til den nævnte

Faktor, vil denne Indvending dog være uberettiget. Derimod

kunde det vel tænkes, at i særegne Tilfælde, f. Ex. i Raamælk

ise nedfr.), i Valle, som faktisk indeholder Valleprotein med et

betydeligt lavere Kvælstofindhold (ca. 13,2 %) end de øvrige

Æggehvidestoffer, og i saadanne Produkter af Mælk, som inde-

holde Albumoser og Peptoner, som maaske ogsaa have et af-

vigende Kvælstofindhold, vil Anvendelsen af Faktoren 6,37 ikke

være berettiget. For den praktiske Anvendelse af iøvrigt nøjag-

tige Analyser, udførte efter nævnte Methode, vil Indvendingen

dog neppe have Betydning, da det som oftest, og navnlig ved
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fysiologiske l ndersøgelser, vil have mindst ligesaa stor Interesse

at erfare Mængden af <'Æggehvide-iY», «Pepton-iV», «Kasein-A

o. s. v., som Mængden af selve disse Stoffer.

3. Særskilt Bestemmelse af Kasein og Laktalbumin i Mælk.

Den først af Milion og Commaille 1
) indførte og senere

af Hoppe- Seyle r'-'l videre udarbejdede Methode til Bestem-

melse af Kaseinet i Mælken ved dennes Fældning med svag

Eddikesyre efter tilbørlig Fortynding med Vand, kan ikke give

exakte Værdier, da Kaseinets Udfældning ved det nævnte Reagens

kun er meget ufuldstændig. Det samme gjælder om Kaseinets

Udfældning med Svovlsyre efter Frenzel og Weyl 3
). Endnu

mindre kan Mælkens Ostning ved Løbe, som foreslaaet af

Manet ti og Mus so 4
), og Bestemmelse af det udskilte Koa-

gulum efter dettes Findeling, Udvaskning, Tørring og Indaskning

give paalidelige Kaseinbestemmelser; dels vil der nemlig altid

forblive en Del uudfældet Ostemasse eller uoindannet Kasein i

Vallen, dels \il denne Del afhænge af Faktorer, hvis Indflydelse

endnu langt fra er tilstrækkelig kjendt.

Anderledes forholder det sig med Kaseinets Bundfældning

med svovlsur M a g n e s i a, hvilket i dette Øjemed første Gang

skal være bleven anvendt af Mit scherlich i 1847 5
). Me-

thoden er senere i forskjellige Modifikationer bleven anvendt af

T o 1 m a t s c h e f f
6

) , M a k r i s
7

) og H o p p e - S e y 1 e r 8
). Den

sidstnævnte anvender den dog indirekte til Kaseinbestemmelse,

idet han vel udfælder Kaseinet ved Mætning med MgSO
t

i

') Comp. rend. fc'59. p. 396.

2
i Handl), d. poysiol.-chem. Analyse. 5te Aufl. 188:}. S. 486.

a
)
Zeitschr. f. physiol. Chemie. IX. 246.

l
\ Zeitschrii't f. analyt. Chemie. XVI. 1877. S. 402.

5

)
Makris: Die Eiweisskorper d. Kuli- u. Meiischenmildi. 1876. S. 20.

6

)
Hoppe-Seyler : Med.-ehem. Untersuch. 11. 1867.

7
) I. c. S. 21.

°) Handbuch d. physiol. -ehem. Analyse. 4—S Aufl.
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Substans, men kun anvender Filtratet fra dette Bundfald ag den

til Udvaskning anvendte Saltopløsning til Bestemmelse af Albu-

minet (og Pepton l, og da beregner Kaseinet som Differens

mellem dette Resultat og den ved en særlig Bestemmelse rundne

Totalæggebvidemængde.

Stenberg 1
)
underkastede denne Methode en kritisk Prøv-

ning navnlig med Hensyn til Spørgsmaalet, om der lides noget

Tab af Albumin enten ved Medrivning i Hundfaldet med svovl-

surt Magnesia eller paa anden Maade. Af et med Vand for-

tyndet Blodserum, som ved Mætning med Magnesiumsulfat var

befriet for Paraglobulin, afmaaltes to ligestore Portioner paa

Kl cc. liver; i den ene bestemtes Alængden af Albumin direkte

ved Koagulation ved Kogning og Vejning af det udskilte Bund-

fald med Fradragning af Askemængden. Den anden Portion

blandedes derimod med en .Kaseinopløsning , hvorefter Kaseinet

udfældtes af Blandingen ved Mætning med Magnesiumsulfat, og

Albuminet atter bestemtes i Filtratet som ovenfor. Paa Bund-

fald, som udgjorde mellem 23 og 47 mgr. , fandt Stenberg

paa denne Maade et Deficit af 2,3—9,9 mgr. Hvor smaa disse

Mængder end ere, saa ville de dog udgjøre indtil Vs af hele

Albuminmængden.

I agtet Stenbergs Forsøg vare udførte med største Nøj-

agtighed, saa fortjener Sagen dog nok en fornyet Prøvelse.

Dels lader sig nemlig indvende imod Stenbergs Forsøg, at

han benyttede til sin Undersøgelse Serunialbumin, hvilket jo

kunde tænkes at forholde sig anderledes end Laktalbuminet,

dels kan man ogsaa Uenke sig den mere betydningsfulde og

mere sandsynlige Indvending, at Albuminbestemmelsen ved

Koagulation i Kogning ikke er absolut nøjagtig. Hammarsten
har som bekjendt vist saavel for Kaseinets 2

) som for Fibrino-

') Nordiskt medicinskt Arkiv. 18S2.

') Om det kern. forloppet ved kaseinets koagulation, l'ps. lak. for. t'orhcll.

1874. Særtryk S. 60.
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genets 1
) Nedkommende, at Koagulationen, hvad enten denne

sker under Indvirkning af Ferment eller ved Varme, beror paa

en Spaltning i en uopløselig Del, der udskiller sig som koa-

gnlum og en mere letopløselig Bestanddel. Det ligger nær at

antage, at noget lignende ogsaa finder Sted ved de andre Ægge-

hvidestoffers Koagulation, saa at Bundfældningen ikke bliver

absolut fuldstændig.

Vi betragte først Spørgsmaalet om kaseinets fuldstændige

Udfældning. Af ak ris 2
) har tidligere undersøgt Fuldstændig-

heden af Bundfældningen med Magne s ium sulfat, men han

prøvede kun i et enkelt Tilfælde det saltholdige Filtrat fra

kaseinet ved Snrgjøring med Eddikesyre, hvorved der intet

Bundfald fremkom uden ved kogning. Foruden Magnesiuinsnlfat

er kogsalt li kalkholdig Tilstand) hyppigt bleven benyttet til

l dfældning af kasein i Mælk 3
). Ogsaa klorkalciuin formaar

at udfælde kaseinet, men herved fældes samtidigt Albuminet i

Mælken, saa at man ikke opnaar nogen Adskillelse af de to

Æggehvidestoffer. Det samme gjælder ogsaa om klo rb arv nm,

og de ved disse sidstnævnte Salte frembragte Bundfald blive ved

Henstand under Væsken i nogle Dage uopløselige i Nand 4
).

Af andre Salte finder jeg, at k 1 o r a m moni n m eller k 1 o r-

kalium indbragte i Substans i en Opløsning af rent kasein i

Vand ved Hjælp at lidt fosforsyret Natron, ikke ved almindelig

Temperatur eller Legemstemperatur formaar at frembringe nogen

Bnndfældninii ; ved opvarmning til henimod kogepunktet (ca. 60

— 70°) vil der derimod udskille sig Bundfald, som ikke for-

svinde igjen ved Afkøling, med mindre man fortynder Næsken

') Pilugers Arehiv. XXX. 437.

2
) 1. c. S. 21.

3
)
Hammarsten : Om det kem. forloppet etc. ,

— Sebelien i Vidsk. Selsk

Overs. ISS5.

4
) Kundskaben herom skxlder jeg oprindelig en mundtlig Meddelelse af

Prof. Hammarsten. — S. Lewith har paavist det samme for Blodserums

Æggehvidestoffer. Arch. fur exp. Path. und Pharmakol. XXIV. 1887.
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med Overskud af Vand , thi da opløse Bundfaldene sig fuld-

stændigt ved Henstand.

Af de nævnte Salte synes altsaa M agne s iu in s u Ifat og

K o g s al t at være bedst egnede til at foretage en Adskillelse

af Kasein fra Albuminet i Mælken. Saltene anvendes bedst som

en lialvtlydende Krystalgrød, der opløser sig burtigere end de

lufttørrede Krystaller.

Rent Kasein opløstes i Nand ved Tilsætning af Minimum

af Natron, derefter tilsattes saameget af fortyndede Opløsninger

af Klorkalcium og af fosforsurt Natron, at den mælkebvide

Farve (af Kaseinkalciumfosfat) fremkom. Ved direkte A-bestem-

melse, og ved JV-bestemmelse paa det med Garvesyre udfældte

Kasein fandtes et Kvælstofindhold af henholdsvis 0,294 og 0,288 °/o

(Tab. S. 89, 3). Med denne Opløsning gjordes følgende Forsøg:

10 co: blandedes med 20 cc. mættet Kogsaltopløsning, hvor-

efter tilsattes fast Kogsalt indtil Mætning. Efter Filtrering og

Vaskning med mættet Saltopløsning tilsattes Garvesyreopløs-

ning til det med Vand fortyndede Filtrat; ved Henstand til

næste Dag havde der samlet sig et lille Bundfald, hvori fandtes

0,00014 gr. N. .»: 0.0014 %.

10 cc. behandledes paa samme Maade med svovlsurt Mag-

nesia og mættet Opløsning af dette Salt. I det udvaskede

Bundfald bestemtes 0,0294 gr. N. o: 0,294 %. — Af Filtratet

udskilte Garvesyre vel et lille Bundfald, som dog rimeligvis

skyldtes Garvesyrens Indvirkning paa Saltopløsningen, — thi

det viste sig at være aldeles kvælstoffrit.

[ en Opløsning af rent Kasein i Nand med Minimum af

Alkali fandtes ved direkte N- bestemmelse 0,221 °/<j N.. ved

iV-bestemmelse paa det med Garvesyre udskilte Bundfald 0,224

°/o N. Af denne Opløsning fældtes 10 cc. paa ovennævnte

Maade med Kogsalt i Substans. I Bundfaldet bestemtes 0,0218

gr. N. o: 0,218 °/o. — Af Filtratet udskilte Garvesyre intet kvæl-

stofholdigt Bundfald.
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10 cc. behandledes paa samme Maade med Magnesiumsul-

fat. Bundfaldet indeholdt 0,0221 gr. N. d: 0,221 °/o. — Af Fil-

tratet erholdtes med Garvesyre et Bundfald , hvori fandtes

0,00041 gr. N. o: 0,004 %.

.Alan tør heraf vel slutte, at saavel Kogsalt som Magnesium-

sulfat i Substans, formaa fuldstændigt at udfælde Kasein af

sin Opløsning, thi de Spor af Kvælstof, som i de enkelte Til-

fælde kunde paavises i Filtratet kunne maaske snarere tilskrives

et tilfældigt Indhold af Ammoniak i Laboratorieluften, end en

ufuldstændig Udfældning af Æggehvidestoffet. Hvor der ikke er

nogen speciel Grund til del modsatte, vil man dog i Beglen, der-

som Kaseinbestemmelsen overhovedet skal ske ved Kvælstofbe-

stemmelse paa det udsaltede Bundfald 1
), foretrække Magnesiasaltet

fremfor Kogsalt. I sidste Tilfælde vil man nemlig ved det salt-

holdige Bundfalds Behandling med koncentreret Svovlsyre faa

en heftig Udvikling af Klorbrinte, som let vil bringe Bestem-

melsen til at mislykkes.

Fuldstændigheden af A 1 b u m i n e t s Bundfældning ved Garve-

syre eller Fosforwolframsyre er ovenfor bevist. Makris har

il. c. S. 21 1 undersøgt, hvorvidt Laktalbuminet fældes fuldstæn-

digt ved Koagulation i Koghede med svag Eddikesyre. Han

anser Bundfældningen for fuldstændig, i det han i det klare Fil-

trat ikke faar noget Bundfald med Ferrocyankalium. Denne

Prøve kan dog ikke anses for tilstrækkelig fin for Spørgsmaalets

Afgjørelse, og navnlig vil Tilstedeværelsen af den forholdsvis

ringe Mængde Æggehvidestof og store Mængde af Salt i den af

Makris anvendte Væske kunne have hindret Beaktionens

Fremkomst. I de klare Filtrater af Æggehvidestofopløsninger,

At bestemme de udsaltede Bundfald ved direkte Vejning lader sig ikke

gjøre. Ved Tørringen af Kogsaltbundfaldel vil Saltet vise en generende

Tilbøjelighed til at "krybe"; og saavel ved Kogsalt- som ved Magnesia-

sulfatbundfaldet vil man have uovervindelige Vanskeligheder ved at

tørre Saltet til et konstant, kjendt Vandindhold. Bestemmelsen ved

Kvælstofindholdet byder derfor ogsaa her den største Nøjagtighed og den

største Bekvemme] iched.
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1

som ere koagulerede i Varme , har jeg altid erholdt stærke

Reaktioner saavel med Garvesyre som med Fosforwolframsyre,

hvilket tyder paa, at ikke alt Æggehvidestof udfældes ved Koa-

gulationen, — hvad enten nu det, som gjenfindes i Filtratet, skal

betragtes som en ikke udfældet, men iøvrigt uforandret Hest

eller som en ved Koagulationen afspaltet let opløselig Bestand-

del. Følgende kvantitative Forsøg bestyrke dette.

I en Opløsning af rent Ovalbumin bestemtes Kvælstof-

mængden direkte i 3,483 gr. Opløsning til 0,00742 gr. •>: 0,213%;

ved Fældning med Garvesyre erholdtes af 10,017 gr. Opløsning

0,0196 gr. x 0,196 °/
.

10,006 gr. Opløsning koaguleredes ved Kogning med lidt

Eddikesyre, Bundfaldet indeholdt 0,0182 gr. N- o: 0,182 % N.

— Fosforwolframsyre gav i Filtratet et Bundfald, som indeholdt

0,00238 gr. N. x 0,023%. 1 dette Tilfælde var altsaa ea. 11—
I

"2 " o af hele Kvælstofmængden forbleven uudfældt.

En anden Opløsning af samme Art viste følgende Besultat:

3,211 gr. gav ved direkte Bestemmelse 0,03794 gr. IS. x 1,18%.

5,541 gr. gav i Bundfaldet med Garvesyre 0,0672 gr. N. »:

1,177° o.

10,865 gr. koaguleredes i Koghede med lidt Eddikesyre, hvor-

efter i Bundfaldet fandtes 0,1134 gr. N. x 1,044° o.
1

)

Af Filtratet udfældtes med Fosforwolframsyre et Bundfald

indeholdende 0,00854 gr. N\ x 0,079° o.

Filtratet fra dette sidste Hundfald indeholdt endnu kun

0,00014 gr. N., altsaa 0,ooi %.

Omtrent 7 % af hele Kvælstofmængden havde altsaa i dette

Tilfælde unddraget sig Koagulationen.

Af en Laktalbuminopløsning, som ikke indeholdt andre

kvælstofholdige Stoffer, koaguleredes 10 ee. ved Kogning med

et Spor af Eddikesyre. Koagulet indeholdt 0,0126 gr. \. x

3
1 Her skete et Tab af N. under Destillationen af den store Mængde Am-

moniak.
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0,126 %. Af Filtratet udskiltes med Garvesyre endnu 0,00168

gr. N. d: 0,0168 °/o; eller ca. 12 °/o af den totale Kvælstof-

mængde.

For nu at undersøge Brugbarheden af Bundfældningen med

Magnesiumsulfat til Adskillelse af Mælkens Hoved-Æggehvide-

stoffer, fremstilledes en Kaseinopløsning ved Opløsning af rent

Kasein i Vand under Tilsætning af lidt fosforsurt Natron , og

derefter tilsattes forsigtigt smaa Mængder af en fortyndet Klor-

kalciumopløsning indtil Fremkomsten af den for det genuine

Mælkekasein karakteristiske hvide Farve. I denne Opløsning

bestemtes Kvælstofindholdet. — I en Opløsning af rent Laktal-

bumin, der var gjort nogenlunde saltfri ved Dialyse bestemtes

ligeledes Kvælstofindholdet. Dernæst blandedes nøjagtig! af-

maalte Portioner af de to Opløsninger, og af Blandingen af-

vejedes Portioner paa ca. 10 cc. , der behandledes ligesom den

naturlige Mælk, nemlig ved Fortynding med nogle Gange sit

Rumfang af en mættet Opløsning af Magnesiumsulfat, og derpaa

følgende Tilsætning af samme Salt i fast Form, saameget som

vil opløses. Efter Bundfaldets Udvaskning med den mættede

Saltopløsning bestemmes dets Kvælstofmængde ("Kasein-N." i og

af Filtratet udfældes efter Fortynding med Vand, ved Garvesyre

eller Fosforwolframsyre et Bundfald, hvis Kvælstofmængde ud-

trykker « Albumin-N. »

.

I. 4,180 gr. Kaseinopløsning indeh. 0,01862 gr. N. ;>: 0,445%.

5,742 gr. Albuminopløsning — 0,01316 gr. N. o: 0,229 %>.

Ved Blanding af 20 cc. Kaseinopløsning med 30 cc. Lakt-

albuminopløsning erholdtes altsaa en Opløsning, som indeholdt

ialt 0,316% N., og specielt 0,174 % Kasein-N. og 0,138%

Albumin-N.

1) 10,125 gr. Opløsning gav i MgSO^- Bundfaldet 0,01876 gr. N.

o: 0,185 % Kasein-N.

og i Filtratet fældtes med Garvesyre 0,01428 'j,\\ N. d: 0,142

% Alb.-N., altsaa ialt 0,317% N.
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2) 10,180 gr. Opløsning gav i Mg 80A - Bundfaldet 0,Ol750gr. \.

j: 0,172 % Kasein-N.

og i Filtratet udfældtes med Garvesyre 0,0134 gr.N. >: 0,151

% Alb.-N., altsaa ialt 0,323% N.

II. 1,862 gr. Kaseinopløsnitig inden. o,oi6io gr. N. ;»: 0,331%.

10,193 gr. Albuminopløsning — 0,00686 gr. Y d: 0,067%.

Ved Blanding af ligestore Rumfang (30 cc.) af disse Op-

løsninger erholdtes en Opløsning med 0,200 % total N., og med

0,166% Kasein-N., 0,034% Albumin-N.

9,780 gr. Opløsning gav i .%S0
4
-Bundtald 0,01568 gr. N. •>:

0,160% Kasein-N- og i Filtratet herfra med Fosfor-

vvolframsyre et Bundfald, hvori 0,0042 gr. -\. •>: 0,043%

Albumin-N.

lait var fundet 0,203% totalt N.

Adskillelsen af de to Æggehvidestoffer har altsaa været saa

fuldstændig som muligt, og Overensstemmelsen mellem de fundne

og beregnede Værdier er saa fuldstændig, som den kan ventes

af sædvanlige kvantitative Analyser.

\ i skulle i denne Sammenhæng endnu berøre et Forhold,

som atter i det sidste Aar er blevet fremdraget af Duclaux 1
},

og som, ifald det virkelig var af den Art. som denne Forfatter

angiver, vilde annullere hele den ovenfor udviklede og begrun-

dede Adskillelsesmethode mellem Mælkens to væsentligste Ægge-

hvidestoffer.

Duc la u\ opstiller (1. c. S. oli de to Spørgsmaal:

1. Indeholder det med svovlsur Magnesia frembragte Bund-

fald alt Kasein i Mælken? og

2. indeholder dette Bundfald ikke andre Æggehvidestoffer end

Kasein?

Det første Spørgsmaal besvarer han med et Nej! «car le

liquide fdtré. chauffé pour separer L'albumine, filtre a nouveau

M Duclaux: le lait. Paris 18S7.
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et additionné d'une goutte d'acide aeétique donne encore un

depot floconneux«. De ovenanførte Forsøg (S. 109— 110), som

ere anstillede med rent Kasein, vise tilfulde, at Uundfældningen

er fuldstændig, og naar Duclaux finder Kasein i Filtratet, saa

kan dette ligge i, at han maaske ved Anvendelsen af fast

krystalliseret Sulfat i tør Tilstand ikke har opnaaet nogen fuld-

stændig Mætning. De lufttørrede Krystaller opløses ganske

langsomt i Mælken, hvorfor man langt hurtigere opnaar Maalet

ved Anvendelsen af den halvt flydende Krystalgrød. Snarere er

dog maaske Aarsagen at søge i, at Duclaux ikke har experi-

menteret med rene Kaseinopløsninger, men med Mælk, og da

Albuminet ikke vil kunne fjernes fuldstændigt ved Koagulation,

og Duclaux ikke angiver at have fortyndet Filtratet med Vand,

saa vil den ringe Æggehviderest, der forbliver tilbage efter

Koagulationen , kunne frembringe et Bundfald med Eddikesyre

i den saltmættede Opløsning. Dette er imidlertid intet

Kriterium paa Kasein, men er en Reaktion, som gjælder saavel

for alle egentlige Æggehvidestoffer som for Albumoserne.

Det andet af de ovennævnte Spørgsmaal besvarer Duclaux

med et Jo! «ear si on le redissout dans l'eau, on obtient un

liquide opaque comme du lait, passant bien au travers des

(iltres, et se troublant abondamment avant l'ébullition comme

les liquides albumineux. Si méme on a ajouté assez d'eau

pour que le volume soit egal a pen pres a deux fois et demie

le volume du lait primitif, cette dissolution, qui, d'aprés Thy-

pothése acceptée plus haut, ne devrait renfermer que de la

caséine , se trouble a 60° comme Falburaine , et abandonne la

presque totalité de ce qu'elle renfermait» (1. c. S. 31 1. Uagtet jeg

i min tidligere Afhandling har vist, dels at Laktalbuminet aldeles

ikke fældes ved Mætning af dets Opløsning med svovlsurt Mag-

nesia 1

),
dels at Opløsninger af Kasein, selv om de ikke ere fuld-

stændig rene, dog ikke kunne bringes til Koagulation i Koghede,

M Vidensk. Selsk. Overs. 1885. S. 11
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naar Opløsningen indeholder indtil 10 °/o Kogsalt 1

), saa forekom

mig dog den Bestemthed, hvorved Duclaux's Erfaringer frem-

hæves, af saa stor Vægt, at det burde undersøges, om maaske

det svovlsure Magnesia i denne Henseende skulde have en

anden Virkning end Kogsaltet. Det lod sig jo ogsaa tænke, at

naar man, som Duclaux, experimenterer med Mælk i Stedet

for med rene Opløsninger, vil det Spor af Laktoglohnlin , som

findes i Mælken, og som fældes ved Magnesiumsaltet sammen

med Kaseinet, kunne frembringe en Koagulation ved Ophed-

ningen af Bundfaldets vandige Opløsning. Denne sidste An-

tagelse var dog meget lidt sandsynlig, thi Laktoglobulinnuengden

i Mælk er neppe større end den Glohulinmængde, som var til

Stede ved mine i 1885 beskrevne Koagulationsforsøg med Ka-

sein, der var forurenet af Blodserumhestanddele. Den af Du-

claux beskrevne Koagulation synes imidlertid at være ganske

betydelig og ikke beroende paa et blot Spor af Globulin.

Forsøg, som foretoges med Opløsninger af Kasein, ud saltet

med svovlsurt Magnesia af en Opløsning af rent syrefældet

Kasein i Minimum af Alkali gave imidlertid ligesaa lidt nogen

Koagulation som de tidligere Forsøg med kogsaltholdige Opløs-

ninger; naar Saltmængden var betydelig, kunde man vel erholde

en stærk Blakning af Væsken, men der var ikke Tale om noget

Koagulum, og ved Væskens Afkøling blev den atter fuldstændig

klar.

Jeg har dernæst gjentagne Gange prøvet at mætte aldeles

sød (o: ikke syrnet) Mælk saavel med Kogsalt som med Mag-

nesiumsulfat efter at Mælken først var fortyndet med det dob-

belte Bumfang af vedkommende mættede Saltopløsning. IJund-

faldet filtreres og vaskes nogle Gange med mættet Saltopløs-

ning; Bundfaldet skrabes derpaa af Filtret og opløses sammen

med det medfølgende Salt i saameget Vand , at Bumfanget

udgjør omtrent 2Vs Gange Mælkens. Ved Filtrering fra det

') ih. S. 7.
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resterende Fedt faas en mer eller mindre opaliserende, men

ellers klar Væske, ved hvis Opvarmning selv til Spilkogning

det aldrig lykkedes at erholde nogen Koagulation. Derimod

erholdes ganske vist, allerede betydeligt under Kogepunktet,

men forresten forskelligt efter Saltmængden , en stærk Blak-

ning; Væsken bliver mælkehvid og aldeles nigjennemsigtig, men

ved Afkøling klares den atter fuldstændig; højst kan man efter

Afkølingen paa Prøveglassets Bund finde noget sandagtigt Grums,

som rimeligvis skyldes tilstedeværende Kalksaltes Indvirkning

paa Kaseinet, men som aldrig kan forvexles med fnugget Koa-

gulum af Albumin.

Er .Mælken derimod bleven sur, saa vil man ved Mætningen

med Salt vel kunne faa udskilt en Del Laktalbumin sammen

med Kaseinet. Dog var det Koagulum , som paa den Maade

erholdtes af en Mælk, som vel havde staaet en Dags Tid, men

dog ej havde antaget mere end svag sur Reaktion, saa ube-

tvdeligt, at det med Lethed kunde overses, og i al Fald ikke

udgjorde mer end et Spor. Jeg kan derfor ikke finde nogen

anden Grund til Forskjellen imellem Duclaux's og mine

Iagttagelser, end at den franske Forsker, efter Udsaltningen af

kaseinet af Mælken, ikke har fjernet Albuminet ved Vaskning

med en mættet Saltopløsning. Navnlig naar man undlader

at spæde Mælken noget, førend man tilsætter det faste Salt,

saa vil det uudvaskede Bundfald komme til at indeholde saa-

meget Albumin, at man ved at anstille Koagulationsforsøget,

som ovenfor beskrevet, kan faa udskilt tydelige Fnug af koagu-

leret Æggehvide, som ikke forsvinde ved Væskens Atkøling.

Berettigelsen af at benytte det svovlsure Magnesia til den

kvantitative Adskillelse af Kaseinet og Albuminet i Mælken

synes ifølge det ovenstaaende at være indlysende. Hvad angaar

den Form, hvori Bestemmelsen sker, da maa man her i endnu

højere Grad end ved Bestemmelsen af Totalæggehviden fore-

trække den indirekte Bestemmelse igjennem Bundfaldenes Kvæl-

stofmængde, hvorved man altsaa faar « Kasein-Kvælstof » og
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i' Albumin-Kvælstof »i fremfor Nejningen af Bundfaldene. For

Kaseinets Nedkommende fremgaar dette af det ovenfor i An-

mærkn. S. 1 10 Bagte, for Albuminets Nedkommende følger dette

dels af den uikonstante Sammensætning af Bundfaldene med

Garvesyre og med Fosforwolframsvre, dels af den ufuldstændige

Bnndfældning ved Koagulation. Man kunde udfælde Største-

delen af Albuminet ved Koagulation og bestemme dette Bund-

fald ved Nejning og Indaskning, hvorefter Besten bor udfældes

af Filtratet med et af de fuldstændige Æggehvidefældnings-

midler og bestemmes ved Kvælstoffet. Alan faar dog saaledes

foroget Besvær og neppe større Nøjagtighed, saalænge man ikke

ved, om den ved Koagulationen uudfældte Best er virkeligt

Albumin eller et med N alleproteinet analogt Sønderdelings-

produkt af Laktalbuminet med et fra dette helt forskjelligt Kvæl-

stofindhold.

4. Æggehvidestofferne i Raamælk.

Det kunde have nogen Betydning ved Hjælp af den i det

forrige Afsnit begrundede Alethode at underkaste Baamælken,

dette baade i fysiologisk og mejeriteknisk Henseende saa inter-

essante Produkt, der i saa høj Grad afviger fra al normal Alælk,

en nærmere Undersøgelse med Hensyn til de deri forekommende

Æggehvidestoffer. Literaturen indeholder de mest varierende

og modstridende Angivelser om Baamælkens Sammensætning.

Nogle Forfattere, som Gro tenfelt 1
),

frakjende Baamælken

fuldstændigt alt Indhold af Kasein og skrive hele Æggehvide-

mængden paa Albuminets Konto. Ko ni g
2

) anfører som Middel-

tal af en Alængde for Besten heterogene Analyser af Raamælk

i,65 °/o Kasein og 13,62° o Albumin. Hos Fie i se hmann 3
)

') Handledning i mejerihushållning. 1881. S. 32; 2dra uppl. 1886. S. 29
2

! NahruDgs- & Genussmittel. 2te Aull. II Bd. S. 267.

3
) Handbuch des Molkeieiwesen. S. -06.
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findes angivet som Middeltal for Raamælk af første Malkning

et Indhold af 7,3 °/o Kasein og 7,5 °,o Albumin. Yngling 1
)

anstillede selvstændige Analyser paa Raamælk af 1ste Malkning

fra et temmeligt stort Antal Køer og fandt Kaseinmængden

varierende fra 2,64—7,14%, Albuminmængden fra 11,18—20,21 ° o.

Hansen og Schrodt 2
)
fandt 7,57% Kasein og 5,45 ° o Al-

bumin i en Raamælk, og 3,79% Kasein og 0,04 °,o Albumin i

en anden.

De fleste Forfattere ere altsaa enige om Kaseinets Tilstede-

værelse i Raamælken, og G ro tenfelt s Formodning grunder

sig vistnok kun paa, at Raamælken ikke oster sig umiddelbart

med Løbe. For Resten har allerede Eugling (1. c.) vist, at den

med Vand fortyndede Raamælk oster sig med Løbe, og jeg har

selv haft Lejlighed til at præparere Kasein af Raamælk paa den

almindelige Methode efter Hammarsten (dog fordres der her

en Del mere Syre for Kaseinets Udfældning end ved almindelig

Mælk) , og overbevist mig om dettes Lighed med almindeligt

Kasein 3
).

Skjøndt man ikke kan vente nogen videre Overensstem-

melse i Analyser af et Sekret, der i og for sig kan være saa

forskjelligt som Raamælk, saa tør man dog maaske for en Del

søge Aarsagen til Uoverensstemmelsen mellem de nævnte ældre

Analyser i, at disse ofte ere blevne gjorte efter højst ufuld-

komne Methoder, som ofte endog ikke ere nærmere beskrevne.

Formaalet med de Analyser, for hvilke der nu skulle redegjøres,

er ingenlunde at ville fastslaa nogen normal Gjennemsnits-

sammensætning for Raamælken, thi denne vil sikkert variere

overordentligt baade med Individualiteten, Racen, Klimaet og

Foderet, men kun at afgixe nogle paalidelige Exempler paa,

hvorledes Raamælkens Æggehvideindhold kan være beskaffent.

Det laa da nær tillige at undersøge , om ikke en Del af den

') Petersens Forsehungen a. d. Gebiete d. Viehhaltung. I. 1878. S. 92.

2
.i Landvirthsehaftl. Versuchsstationen 1885. Bd. XXXI. S. 74 og 77

s
i Vidensk. Selsk. Overs. 1885. S. 18 Anm.
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store Æggehvidemaeogde , der i de fleste ældre Analyser er

opført som Albumin, skulde være et andet Æggehvidestof,

særligt Globulin.

Eugling 1
) har ved sine Undersøgelser fundet ca. 0,3%

Globulin ved at fælde Vallen fra den med Vand fortyndede og

med Lobe koagulerede Raamælk med en Kulsyrestrøm, og jeg

selv bar tidligere rent kvalitativt skønnet, at Globulinet forekom

i noget større Mængde i Raamælk end i normal Mælk 2
). Det

er rimeligt at antage, at Eugling.s Værdier ere for smaa, da

Globulinet kun fældes meget ufuldstændigt ved Fortynding med

Vand og Gjennemledning af Kulsyre ; dog kunde man ogsaa

tænke sig, at Euglings Globulin kunde for en Del bestaa af

en ved Løbevirkningen uudfældt Hest af Kasein eller Parakasein.

Desværre synes det ikke muligt at faa nogen absolut Bestem-

melse af Globulinmamgden, saalænge man mangler fuldstændige

Adskillelsesmidler mellem Kasein og Globulin; men allerede

den Minimumsværdi, man faar ved forst at udskille alt Kasein

tilligemed en Del Globulin ved Mætning med Kogsalt, og der-

næst Hesten af Globulinet af Filtratet ved dettes Mætning med

svovlsur Magnesia, vil vise en langt større Globulinmængde,

end man efter det tidligere bekjendte bavde Lov at vente.

1. Raamælk af 2den Malkning. 12
/3 1887.

Totalkvælstofmængden bestemtes i 3,079 gr. Mælk til 0,03794 gr.

a: 1,232 °/o N.

10,180 gr. Mælk spædtes med 2 Rumfang mættet Mg S 4
- Opløs-

ning og mættedes fuldstændigt med fast Sulfat. Hund-

faldet indeboldt 0,09044 gr. o: 0,887 °/o N. tilhørende

den totale Kasein og Globulinmængde.

Filtratet herfra bnndfældtes med Garvesyre. Bund-

faldet indeboldt 0,0126 gr. N. o: 0,124 % Albumin-N.

>) Le. S. 96.

-') Le. S. 5.

Overs, over d. K. D. Vidensk. Selsk. Forh. 1888.
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10,235 gr. Mælk spædtes med 2 Rumfang Kogsaltopløsning og

mættedes med fast Kogsalt ; Filtratet herfra mættedes med

Magnesium sulfat, og i bundfaldet hermed fandtes 0,01022

gr. N. o: 0,100 °/ Globulin-N.

Filtratet herfra fældtes med Garvesyre, og Bund-

faldet indeholdt 0,1414 gr. N. o: 0,138 °/o Albumin-N.,

altsaa ikke meget afvigende fra den forrige Bestem-

melse.

Man kunde muligvis tænke sig en mere fuldstændig Ad-

skillelse af Globulinet fra Kaseinet ved en gjentaget Opløsning

af Kogsaltbundfaldet og fornyet Udfældning med Salt i Substans,

hvorved stadig Kaseinet skulde fældes helt, Globulinet derimod

kun partielt. Paa Grund af den Overensstemmelse, der i alle

Opløselighedsforhold bestaar imellem Laktoglobulinet og Serum-

globulinet, vil dette dog neppe lykkes; thi, som bekjendt 1

),

overgaar Globulinet ved en saadan gjentagen Opløsning og

Udfældning let til en Modifikation, der udmærker sig ved en

større Fældbarhed, og navnlig ved at kunne, ligesom Kaseinet,

fældes fuldstændigt med Kogsalt.

Derimod kunde man maaske snarere vente at faa en nogen-

lunde approximeret Maximumsbestemmelse af Globulinet ved at

gjøre en særlig Bestemmelse af det Kasein -Kvælstof, som

kan udfældes ved Hjælp af Eddikesyre efter Fortynding af Raa-

mælken med Vand, og subtrahere Resultatet heraf fra den hele

med svovlsur Magnesia fældbare Kvælstofmængde ; Differensen

mellem disse to Kvælstofbestemmelser skulde da tilnærmelsesvis

angive Mængden af Globulin-Kvælstof. Vel fældes Globulinet

ligesom Kaseinet af Eddikesyre, men den Syremængde , der

fordres til Udfældning af disse to Stolfer, er saa forskjellig, at

naar Kaseinets storfnuggede Bundfald fremkommer, hvortil sær-

ligt i Raamælk behøves temmelig meget Eddikesyre (saa at

Blandingen indeholder endog ca. 1 % Ac3 }
imod 0,075—0,1 %

') Hammarsten: Pilimers Archiv. XVIII. S. 55.
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i normal Mælk), saa vil Globulinet forlængst være gjenopløst i

Syreoverskuddet. Imidlertid er Kaseinets Bundfældning med

Syre som bekjendt langtfra fuldstændig, og ved Raamælk vil

rimeligvis baade den store Saltmængde og den store Syre-

mængde bevirke, at Bundfældningen bliver særlig ufuldstændig.

2. R a a m æ I k af 1 s t e M a 1 k n i n g.
2% 1 887.

2,123 gr. indeholdt 0,0532 gr. o: 2,606% Totalkvælstof'.

Ved Bundfældning- af 3,260 gr. med Garvesyre erholdtes i Bund-

faldet 0,07406 gr. N. d: 2,269 % Æggehvide-Kvælstof.

Til Bestemmelse af Kaseinet med Eddikesyre anvendtes 10,070

gr. Mælk, som i Bundfaldet gav 0,05642 gr. N. o: 0,56%

Kasein-Kvælstof.

Den samlede Mængde Kasein- og Globulin-Kvælstof fandtes i

5,272 gr. Mælk ved Fældning med MgSO
i at udgjøre

0,1064 gr. N. o: 2,02 %.

Altsaa faar man som Maximumsværdi 2,02 -i- 0,56 = 1,46 %
Globulin-Kvælstof.

Filtratet fra Mg S
4
- Bundfaldet fældtes med Garvesyre, hvorved

erholdtes 0,01330 gr. N. 0: 0,252 % Albumin-Kvælstof.

En Minimumsværdi for Globulinet i samme Raamælk fandtes

ved at mætte 5,917 gr. Mælk, fortyndet med 2 vol.

mættet Kogsaltopløsning med Kogsalt i Substans; Fil-

tratet herfra gav i Mg S 4
- Bundfaldet 0,01470 gr. N.

.1: 0,248 % Globulin-Kvælstof.

Filtratet herfra fældtes efter Fortynding med Vand med Fosfor-

wolframsyre , hvorved 0,01470 gr. .>: 0,248 % Albumin-

Kvælstof, overensstemmende med den forrige Albumin-

bestemmelse.

Fagtet Grænserne for Globnlin- Kvælstofmængden jo ere

betydelige, saa vise de dog, at Globulinet her i Raamælken er

til Stede i lang! større Mængde, end man hidtil har troet; selv

den lavere Grænse vil svare til et Globulinindhold af 1,58 %
(o: Kvælstofmængden x 6,371. At Kogsaltbundfaldet desuden

9*
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virkelig indeholder en betydelig Mængde Globulin, og ikke helt

bestaar af Kasein, eftervistes ved, etter at have udpresset den

meste Saltlud af det med Saltopløsning udvaskede Bundfald

mellem Filtrerpapir, at opløse det i Vand, filtrere Opløsningen

fra uopløst Fedt, hvorefter Filtratet ved Ophedning gav en

stærk Koagulation af Globulin. Som omtalt i det fore-

gaaende Afsnit kan noget saadant ikke erholdes med det ud-

vaskede Kogsaltbundfald af normal Mælk. Filtreringen af Kog-

saltbundfaldets Opløsning i Vand gaar desværre temmelig lang-

somt for sig, og rimeligvis vil det slet ikke lykkes at erholde

hele Opløsningen filtreret, thi Kaseinet synes her at være i den

samme halvt opkvældede Form, i hvilken det findes i Mælken,

og som gjør, at det tildels tilbageholdes paa Filtret. Derfor

vil det ogsaa være forgjæves at haabe paa kvantitativ Bestem-

melse af Globulinet ved Koagulationen af den omtalte Opløsning,

hvilket ellers kunde synes at ligge nær for Haauden.

For imidlertid at gjore et Forsøg og deraf danne mig et

omtrentligt Begreb om Mængden af det i Kogsaltbundfaldet

indeholdte koagulable Æggehvidestof blev i det følgende Forsøg

hele Kogsaltbundfaldet oplost i Vand og fyldt op til 120 cc,

hvorefter 60 cc. af Filtratet koaguleredes i Koghede (naturligvis

uden Tilsætning af Syre!). Koagulet, som satte sig klart og

godt, samledes og anvendtes efter Udvaskning til Kvælstof-

bestemmelse.

3. Raamælk af 2den Malkning. 5
/5 1887.

Total-Kvælstof: 2,oi9 gr. Mælk gav 0,0518 gr. N. o: 2,560 %.

Ved Bundfældning med Garvesyre erholdtes i Bundfaldet af

4,039 gr. Mælk 0,0994 gr. N. o: 2,401 % Æggehvide-

Kvælstof, medens Filtratet indeholdt 0,00350 gr. N. o:

0,080 °/o. Summen udgjør 2,647 %.

Ved Kaseinets Bundfældning med Eddikesyre erholdtes af 5,035

gr. Mælk 0,02744 gr. N. o: 0,534 % Kasein-Kvælstof.
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Den samlede Mængde Kasein og Globulin udfældtes med MgS0 4

af 3,576 gr. Mælk og indeholdt 0,11970 gr. \. .»: 2,147 %.

Differensen mellem denne og den forrige Bestemmelse

giver 1,613 °/o Globulin-Kvælstof som Maxinrumsværdi.

Albuminmængden blev i dette Tilfælde ikke særlig bestemt,

men man beregner af de andre Sifre 0,314 % Albumin-Kvæl-

stof.

Ved Mætning af 5,448 gr. Mælk med Kogsalt baa sædvanlig

Maade og Fældning af Filtratet herfra med MgS0 4 , erholdtes

i dette sidste Bundfald 0,01092 gr. N. eller 0,200 % Globulin-

Kvælstof som Minimumsværdi.

Imidlertid undersøgtes Kogsaltbundfaldet, saaledes som

ovenfor beskrevet, og den deri indeholdte koagulable Ægge-

liv idemængde bestemtes ved 0,038-22 gr. N. i det halve Filtrat.

Under Forudsætning af, at Filtratets Sammensætning i denne

Henseende er ens helt igjennem, faas altsaa ialt 0,07644 gr.

eller 1,404 % Globulin-Kvælstof.

Mærkværdigt nok stemmer Summen af disse to Globulin-

bundfalds Kvælstofmængde (1,404 -f 0,200= 1,604) saa godt som

fuldstændig med den ovenfor som Differens beregnede Maxi-

mumsværdi. Dog tør jeg ikke betragte en saa fuldstændig

Overensstemmelse som andet end en Tilfældighed, idet navnlig

ikke Operationerne med Kogsaltbundfaldet ere. af den Art, at

de kunne betragtes som en nøjagtig kvantitativ Methode.

4. Raamælk af lste Malkning. 22
/5 1887.

2,060 gr. indeholdt 0,04578 gr. N. o: 2,222 % Total-Kvælstof.

Af 5,223 gr. Mælk fældtes Kaseinet med Eddikesyre, hvorved i

Bundfaldet fandtes 0,03752 gr. N. o: 0,718 °/o Kasein-N.

5,105 gr. Mælk fældtes med MgS0
4 ; Bundfaldet indeholdt

0,09716 gr. N. o: 1,003 % Kasein -j- Globulin-N. Altsaa

som Differens 1,185 °/o Globulin-N.

Af Filtratet fra Mg S

O

i
- Bundfaldet udfældtes med Garvesyre

0,00934 gr. N. o: 0,183 % Albumin-N.
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5,281 gr. Mælk fældtes med Kogsalt Dette Bundfald gav efter

Opløsning i Vand og Filtrering fra uopløst Fedt ved

Kogning en rigelig Koagulation, som dog ikke bestemtes

kvantitativt. Filtratet fra Kogsaltbundfaldet fældtes der-

imod med MgSO
A , og gav i dette Bundfald 0,01582

gr. N., altsaa 0,300 % Globulin-Kvælstof som Minimum.

Af Filtratet herfra udskiltes med Garvesyre 0,00966 gr. \.

:>: 0,183 °/o Albumin-N. Den sidste Bestemmelse stem-

mer fuldstændig overens med den forrige Albumin-

bestemmelse.

Efterat 5,082 gr. af samme Baamælk var fældet med Garvesyre,

fandtes i Filtratet fra dette Bundfald 0,00384 gr. N. .»:

0,076 °/o.

Alan bar altsaa:

Total Kvælstof ---= 2,222% Kasein -+- Globulin-N. = 1,903%

«Ikke-Æggehvide-N»= 0,076% Albumin-N. = 0,183%

2,146% 2,086°,,.

Her er altsaa en Fejl af ca. 0,06% N. at fordele paa i

Bestemmelser.

5. B a a mælk af 1ste M a 1 k n in g.
1 "

9 I <S«S7

.

2,660 gr. indeholdt 0,02912 gr. _\. d: 1,10 % total Kvælstof.

Det samlede Kasein- og Globulin-Kvælstof bestemtes i Bund-

faldet med MgSO
i

af 3,284 gr. Mælk at være 0,02352

gr. .): 0,716 %, og ved Fældning med Eddikesyre er-

holdtes af 3,184 gr. Mælk i dette Bundfald 0,02856 gr. N.

o: 0,55 % Kasein-Y
For Globulin-Kvælstoffet bliver altsaa Waximum sværdien 0,160

% N.; medens dets Minimumsværdi faas ved at fælde

5,200 gr. Mælk med Kogsalt og mætte Filtratet herfra

med MgSO
i

. Dette Bundfald indeholdt 0,0042 gr. N.,

altsaa 0,081 % Globulin-N.

De undersøgte Raamælksprøver stammede fra Køer, som

for største Delen vare af Ayrsbire-Race, dog ikke ren, men i
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større eller mindre Grad opblandet med Blod af svensk Fjeld-

race, saakaldet Landrace eller Korthorn. Sammenstilles de

analytiske Resultater tabellarisk:
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stor Mængde som Laktalbuminet, og at det rimeligvis i lige

hoj Grad beror paa disse to Æggehvidestoffers Optræden i

nogenlunde stor Mængde, at Raamadken har den Egenskab til

at koagulere i Varme, hvorpaa Fremstillingen af det i Svenn,

Norge og Finland under Navn af Kalvost gaaende Produkt

beror.

Af ovenstaaende Tabel fremgaar endvidere, at Mængden af

ikke-æggebvideagtige, kvælstofholdige Bestanddele i Raamælken

er tydelig større, end den plejer at være i normal Mælk (0,04

—

0,05 °/o N.). Selv om de høje, beregnede Værdier i Exemplerne

1— 2 muligvis for en Del kunne skyldes en Ophobning af Fej-

lene i de enkelte Kvælstofbestemmelser, saa yder dog den

Overensstemmelse, der paa andre Steder er imellem fundet (»g

beregnet Kvælstof, en Garanti for at Fejlene ikke kunne faa

saa stor Indflydelse, og desuden pege Værdierne i 3 og 4, som

ere direkte bestemte, ogsaa afgjort i den nævnte Retning.

Disse Undersøgelser bleve i 1885 med Understøttelse af

det danske Indenrigsministerium og det Classenske Fideikommis

begyndte i Prof. O. Hammarstens Laboratorium i Upsala. En

foreløbig Beretning blev i Sommeren 1S.S5 afgivet til den kgl.

Veterinær- og Landbohøjskoles Laboratorium for landøkonomiske

Forsøg. Siden den Tid ere de imidlertid blevne dels prøvede

paany, dels fuldstændig omarbejdede i Ultuna højere Mejeri-

skoles Laboratorium. Idet jeg nu mener at have underkastet

mine Resultater en saa gjentagen Prøvning, at de kunne frem-

lægges til Bedømmelse, undlader jeg ikke at udtale min oprig-

tige Tak saavel til de danske Myndigheder, der fra først af

have sat mig i Stand til disse Studiers Paabegyndelse, som

ogsaa til min højtagtede Lærer Prof. Haminarsten, der selv

eftérat jeg ikke længer har arbejdet under hans direkte Ledelse,

altid har vist mine Arbejder en udelt Interesse.
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Note sur l'usage des eoordoimées dans l'antiquité, et sur

l'invention de eet instrumeut.

Par

H.-G. Zeuthen.

(Communiquée dans la seance du 9 décembre 1887.)

JJans mon livre sur la théorie des coniques dans l'antiquité 1
),

je me suis propose 1° de retracer cette admirable théorie
,
qui

est trop pen étudiée de nos jours par les géométres et les

historiens, découragés qu'ils sont par la forme synthétique et

artificielle de l'exposé, et 2 U de retrouver les métliodes, plus

ou moins développées, dont les grands géométres grecs se

sont servis avec plus ou moins de conscience de leur portée.

Dans mon analyse des travaux conservés on trouvera un

usage continuel des coordoimées, soit que les auteurs grecs

les aient employées immédiatement dans leurs énoncés ou dans

leurs demonstrations, soit que cei instrument m'ait semblé com-

mode pour mieux faire comprendre aux lecteurs modernes la

connexion des resultats et la marche des demonstrations. Son

usage direct ou iudirect est si répandU dans ces travaux, qu'en

cherchant les métliodes qui ont servi a l'invention des puis-

') Kegles n itslære n i Oldtiden a été publié premiérement en danois

dans les Mémoires de lAcademie danoise des Sciences et des Lettres,

6me Serie, Classe des Sciences t. III. Il en a ensuite paru une tra-

duction en allemand: Zeuthen: Die Lehre von den Kegelschxittin

im Altertum. Deutsche Ausgabe, unter Mitwirkung des A'erf., besorgt

von Dr. R. v. Fischer-Ben zo n. Kopenhagen 1S8G, A.F.Hflsi.
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santes théories qu'ils eontiennent, j'ai été renvoyé avant tout

a eet usage des coordonnées.

La méthode des coordonnées étant de nos jours presque

inséparable de l'algébre, le premier chapitre de mon livre con-

tient une etude des moyens géométriques qui remplacaient chez

les Grecs cette base des mathématiques modernes, et auxquels

j'ai donné le nom d'algébre géométrique. J'étudie les diffe-

rences de la géométrie analytique moderne qui en doivent re-

sulter pour la géométrie grecque, méme indépendamment de la

forme synthétique *) de la plus grande partie des travaux con-

servés.

Passant ensuite a 1'analyse détaillée de ces travaux, et

de ceux dont il n'existe eneore que des extraits, j'ai montre

qu'en réalité la plupart des recherches qui s'élévent au-dessus

des elements ont pour base cette modification de la géométrie

analytique, qui a pour son principal instrument les simples

coordonnées ortbogonales ou obliques, mais qui se sert aussi

de transformations géométriques ayant beaucoup de ressem-

blance avec la méthode moderne des notations abrégées.

J'avoue qu'en composant mon livre, je regardais L'usage

des coordonnées par les Grecs comme un fait sur lequel il ne

pouvait exister aucun doute ebez ceux qui connaissent l'ancienne

géométrie: j'avais seulement a examiner la maniére dont se

faisait eet usage. Les analyses que j'ai vues de mon livre

n'expriment, non plus, aucun doute a eet égard ; mais plus

tard j'ai appris qu'il existait déja un mémoire de AL Giinther 2
),

ou l'usage des coordonnées dans l'antiquité est considéré comme

trop accidentel pour qu'on puisse lui attribuer aucune impor-

tance. Si M. Giinther a raison, mon livre perdra une grande

') J'attribue a ce mot son sens logique et eorrespondant å la synthése

des anciens.

2
) Die Anfange und Entwickelungsstadien des Coordinatenprincipies ; Ab-

handlungen der naturforsch. Gesellsch. zu NurnLerg t. VI. Je connais

ce mémoire par une traduction en italien
,

qui a paru dans le »Bullet-

tino di bibliografia e di storia« de Boncompagni t. X.
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partie de sa valeur. Ayant trouvé a chaqne pas, dans mos

recherches sur la géométrie de l'antiquité, de noutelles confir-

mations de la justesse de mon point de dépaxt, je erois que mon

livre contient la meilleure réfutation <\e^ opinions de M. Giin-

ther. Néanmoins la question est trop essentielle pour l'liistoire

des sciences, et M. Giinther trop versé dans cette histoire,

pour qu'il soit permis de negliger une analyse directe de ses

arguments.

Selon M. Giinther, Fermat, est le premier qui ait possédé

cette connaissance des coordonnées et de leur utilité que j'ai

revenditiuée pour les anciens. A l'appui de son opinion, il

cite avant tout le remarquable mémoire: Ad locos pianos et

solidos isagoge l
)

1
ou Fermat expose une méthode générale

pour la determination des lieux qui se trouvent étre des

droites ou des cercles (lieux plans), ou des coniques (lieux

solides).

Commenoons par remarquer que l'élaboration de ce mé-

moire
,

publié 11) ans aprés la mørt de Fermat, n'a pas pro-

bablement sur la publication de la Géométrie de Descartes une

priorité aussi grande que le suppose Al. Giintber 2
). En par-

lant, dans sa lettre du 20 avril 1637 a Roberval a
i, de deux

livres sur les lieux plans, et en disant qu'il les avait écrits

depuis 8 ans, Fermat pense évidemment a la restitution des

deux livres perdus d'Apollonius sur les lieux plans qu'il a entre-

prise d'aprés les propositions dont Pappus nous a conservé les

J

) P. 1— S des Varia Opera Mathematica Petri de Fermat. Je ne sais

pas pourquoi M. Giinther rapporte (p. 396) a la teiminologie du 16me

et 17me siécle les noms de lieux plans et rle lieux solides, dont il

n'ignore certainement pas l'origine antique. De méme il rapporte le

langage mathématique de Fermat au type qu'on reneontre dans Viéte.

Il n'a pas tort a eet égard, mais a l'endroit en question (p. 397
1 ce langage

ne dillere guére de celui des anciens.

2
)
Bullettino t. X p. 393. M. Giinther se rallie a eet égard a une remar-

qne de M. Baltzer («Verhandl. der Sachs. Gesellsch. der Wissensch.-,

Math.-phvs. Classe, Bd. XVII, p. 6).

3
) Varia Opera p. 133— 154.
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énoncés 1
); car Y Isagoge ne contient pas deux livres. Dans sa

restitution, Fermat ne fait usage de coordonnées que dans la

seconde demonstration générale de la o
me proposition 2

) du

second livre. Cette demonstration n'a nulleinent besoin d'avoir

appartenu ;i la premiere rédaction. 11 nest pas méme pro-

bable que Fermat se soit donné la peine de rediger la pre-

miere demonstration tres limitée de cette proposition 3
), s'il

était déja en possession de la demonstration générale. Il ne

communique celle-ci, dont il devait prévoir le grand succes

qu'elle obtint réellement parmi les géométres parisiens 4
), que

dans une lettre a Rober val 5
)

écrite au commencement de

1637, c'est-a-dire la méme année ou parut la Géométrie de

Descartes. La lettre suivante, du 20 avril 1637, ou il

parle de sa determination des lieux a trois et a quatre droites,

et d'autres lieux solides , ne nous fournit aucun renseignement

sur la queslion depuis quand il était en possession de ces de-

terminations. II n'est done pas permis, quant å la découverte

(ou la réinventioni de la métbode des coordonnées et de son

application a la determination des lieux, d'attribuer a Fermat

aucune priorité sur Descartes, qui a en besoin, lul aussi,

d'un certain espace de temps pour développer les idées qu'il

a publiées en 1(!37. Les lettres constatent seulement gu'a eet

égard , Fermat ne doit pas plus ses idées a Descartes,

que Des c arte s ne doit les siennes h V e r in at.

Méme sans cette indépendance de la Géométrie de Des-

cartes, Ylsagoge de Fermat, dont la rédaction definitive a

eu lien plus tard, aurait mérité toute l'attention que M. Gfin-

tber vent attirer sur ce mémoire. La métbode, qui est e\-

1

)
Varia Opera, p. 12—4:5.

2
)
Varia Opera, p. 34— 41.

3
)
Varia Opera, p. 33—34.

4

)
Voir la lettre de Roberval ;i Fermat, qui se trouve p. 152— 153 des

Varia Opera.
5 Varia Opera, p. 151—152.
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posée avec une briéveté e! une ctarté qui en font ressortir

toute la généralité et ['importance, consiste a representer le

lien par une équation entre deux coordonnées orthogonales ou

obliques; si le degré <le cette équation ne dépasse pas deux,

le lien sera plan ou solide. La demonstration de ce resultat,

énoncé au commencement du mémoire, fournit en méme temps

le moyen d'une determination compléte des différents lieux.

Fermat commence sa demonstration en établissant au

moyen de figures semblables que ['équation ax = by repré-

sente une droiteM. 11 prend encore pour points de départ

['équation d'un cercie rapporté a deux diametres orthogonaux,

et les équations, puisées dans les coniques d'Apollonius,

d'une hyperbole rapportée a ses asymptotes , d'une parabole

rapportée a un diametre et a une tangente et d'une ellipse ou

d'une hyperbole rapportée a deux diametres conjugués. 11 en

déduit, au moyen du déplacement de l'origine, les signifieations

de toutes les équations des deux premiers degrés, a l'exception

de celles qui contiennent a la fois des termes quadratiques et

le terme æy. Pour montrer la transformation qu'il faut employer

dans le cas oii l'équation contient tons les termes du second

degré il prend pour exemple l'équation:

2j:- — -2.vy—f = a 2

,

qu'il remplace par:

[x -f- y\
2

-j- x 2 = a-.

On voit done qu'elle représente une ellipse qui a pour diame-

tres conjugués les droites x-\-y= 0, et x = 0, les coordon-

nées rapportées a ces diametres étant xv2 etas+y, 11 est

lair qu'on peut proceder toujours d'une maniére semblable.

En traduisant a tort cette simple application iles elements par l'équa-

tion y = xiqa — b. M. Gunther, qui est si rigoureux envers les

anciens, se croit déjå ici en possession d'nn exemple de l'nsage

cherché des coordonnées. Elle ne le devient que par les applications

qui s'y joignent dans la suite du mémoire de Fermat.
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Fermat n'oublie pas méme le cas d'une équation homo-

gene du second degré. Toutefois il se borne a supposer que

le lieu représenté par cette équation eontient un point différent

de 1'origine, et a démontrer qu'il contiendra alors toute la

droite joignant ce point a l'origine.

En resumé, nous devons a Fermat la premiere discus-

sion générale des lieux représentés par une équation du pre-

mier ou du second degré. Je crois avoir établi. dans le

dixiéme chapitre de mon livre, que les grands géométres grees

étaient en possession des mémes moyens géométriques dont

se sert Fermat — a l'exception de la maniére plus facile

d'écrire les équations — et qu'ils savaient les appliquer a la

determination des mémes lieux; niais en tout cas on ne trouve,

ni dans la littérature conservée de l'antiquité , ui méme dans

la Géométrie de Descartes, un exposé net et general de la

méthode.

Fermat ne croit pas »pie les anciens aient ohtenu leurs

determinations de lieux par une méthode aussi générale. 11

est conduit a cette conclusion par le défaut de généralité de

leurs énoncés des lieux 1
!. 11 cite a eet égard, dans une lettre

å Roberval 2
), la cinquiéme proposition du second livre des

lieux plans d'Apollonius, que du reste il «tient une des plus

belles propositions de la géométrie.« Je crois que Fermat

attribue une étendue trop restreinte a l'énoncé conservé par

Pap pus. Selon eet énoncé , si d'un nombre quelconque de

points fixes on mene a un point des droites, et que «les

espéces qui en naissent» soient égales a une figure donnée,

le lieu du point sera un cercle. Fermat interpréte »les espéces

qui en naissent» comme la somme des figures construites sur

les droites et semblables a une seule figure donnée. Alors le

lieu deviendrait identique a celui ou la somme des carrés des

') Varia Opera, p. 1.

2
) Varia Opera, p. 151—152.
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distances était donnée, et Apollonius n'aurait obtemi qu'une

legere generalisation de la definition de ce lien. Cependant

l'énoncé tres court admet anssi bien une autre interpretation.

Les figures construites sur les différentes droites penvent etre

semblables a des fignres données différentes entre elles. Alors

le lien sera défini par une équation du premier degré entre les

carrés des distances dont les coefficients ne sont sounds qu'a

la condition d'étre positifs. La proposition suppléerait alors a

la proposition précédente du livre d'Apollonin s, qui énonce

d'une maniére indirecte , mais parfaitement claire
,

que le lien

deviendra un cercle s'il n'est donné que deux points et si

les carrés ont des coefficients quelconques de signes différents.

Le défaut de généralité qui reste encore , ici comme dans

Ténoncé de la proposition 7 du premier livre , n'est pas trop

grand pour étre expliqué par la difficulté que les énoncés

généraux causaient aux savants grecs, ou par l'usage qu'A pol-

io nius voulait faire des propositions dont il s'agit. L'inter-

prétation de Fermat de la 5
me proposition du second livre

fut-elle méme juste, la généralité des propositions précitées

est cependant assez grande pour avoir demandé des points de

vue assez généraux de la part de l'auteur.

On le voit le mieux en considérant les progrés successifs

des procédés dont se sert Fermat pour donner aux demon-

strations de resultats qu'il ne s'agissait plus de trouver, la

méme généralité qu'ont les énoncés conservés. Selon les ren-

seignements que nous avons déja puisés dans ses lettres, il fut

de bonne beure attiré par la beauté des propositions conservées

du travail d'Apollonius, et en démontrant ces propositions,

ce qu'il doit avoir fait en 1621) M, il oppose bardiment son

"Apollonium de lods pianis disserentem » aux restitutions

d'autres travaux perdus d'Apollonius qui avaient été publiées

par d'autres savants 2
).

]
) Voir å la p. 154 des Varia Opera.

2
; Varia Opera, p. 12.



134 H.-G. Zeuthen.

Nous avens dit que, dans cette restitution, l'application des

coordonnées se borne a la seconde demonstration de la 5
me

proposition du second livre, dont nous venons de parler, et que

probablement cette seconde demonstration est de date plus

recente que les autres parties de la restitution, ou, du moins,

que la premiere demonstration de la meme proposition. Dans

cette premiere demonstration, ainsi que dans celle de la 7
me

proposition du premier livre, Fermat se borne a démontrer

completement des cas beaucoup plus particuliers que les

énoncés d'Apollonius, en renvoyant pour le resteade penibles

generalisations successives. Pour la ome proposition du second

livre, il suppose meme que les points donnés, dont il ne

considére que trois, se trouvent sur une droite 1
).

Il semble que Fermat ne fut pas satisfait de ces demon-

strations de propositions beaucoup plus générales. 11 continua

done de s'en occuper. Alors il n'est pas étonnant que, guide

par les autres propositions des livres d'Apollonius sur les

lieux plans, par la sixiéme du premier livre, qui n'est qu'un

énoncé géométrique de l'équation d'une droite, et par la troi-

siéme du second livre, qui contient une forme de l'équation d'un

cercle, puis par l'usage des coordonnées et par leurs transfor-

mations dans les coniques d'A p o 1 1 o n i u s , F e rm a t ait eu

recours aux coordonnées. C'est sans doute ainsi qu'il a obtenu

la demonstration générale de la o
me proposition du second

livre, qu'il a communiquée dans sa premiere lettre de 1637 a

Roberval et qu'il a ajoutée a sa restitution des lieux plans,

et la nouvelle demonstration générale de la 7
me proposition du

premier livre, qui n'est publiée que dans I' Isagoge-\. Ouelques

1

)
Fermat, a la p. 5 ile l'Isagoge, ou il expose la demonstration géné-

rale au moyen de coordonnées, semble attribuer une telle restriction a

Apollonius, ee qui doit étre une réminiscence du temps ou sa

propre demonstration se bornait a ce cas. ear on n'en trouye rien

dans l'énoncé conservé par Pap pus.
2
)
Varia Opera. p. 2.
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remarques (jui accompagnent ce dernier travail 1
) montrent qu'il

regarde la demonstration de ces deux propositions générales et

leur generalisation ultérieure comme le plus bean resultat de sa

méthode, dn moins dans le domaine des lieux plans.

Nous avons insisté sur ee développement successif des

idées de Fermat, dont témoignent ses lettres, soit pour

l'intérét qu'il offre par lui-méme, soit a cause de l'appni qu'il

donne an\ opinions énoncées dans mon livre sur la maniére

dont les anciens out tronvé les mémes théorémes. Aucune

méthode ne peut lenr étre attribuée avec plns de probabilité

que celle »pie Fermat, lenr éléve presque immédiat dans ces

matiéres malgré le nombre des siedes qui les séparent, était

contraint a retronver pour s'élever a la géneralité des énoncés

conservés.

Malgré la perte des livres des anciens sur les lieux solides,

nons n'avons besoin ni de probabilités ni d'hypothéses pour lenr

attribuer l'application des coordonnées a la determination de ces

lieux, et pour constater leur influence sur la méthode de Fer-

mat et, sur celle de Descartes. En effet, nous avons vu

que Fermat prend pour points de départ les équations dont

les anciens déduisaient les propriétés des coniques, et aux-

quelles il fallait évidemment avoir recours pour démontrer

qu'un lien est une conique. Aux méthodes employées par

Apollonius appartiennent aussi le déplacement de l'origine

et la réduction d'une expression du prenher degré a la distance

d'un point a une droite multipliée par un facteur constant, ou

bien les mémes transformations de coordonnées dont se sert

Fermat. Quand méme l'usage des coordonnées se présente

moins immédiatement dans l'oeuvre d'Apolloniu s , il n'en

est pas moins effectif. Apollonius surmonte a eet égard

une plus grande difficulté que Ferm al et Descartes; car

ces deux grands géométres se bornent a rapporter, Tun une

1
} I. c. p. 2 et 5

Overs, over d. K. D. Vidensk. Selsk. Forli. 1888. 10



13G H.-G. Zeuthen.

courbé générale du second ordre , l'autre le lieu a quatre

droites a un systéme de deux diametres conjugués, ce qui est,

selon uous , la partie la plus facile de la réduction. Pour ce

(|iii reste encore ils se conteutent dun emprunt au premier

livre d'Apollon i us, qui contient la transformation de coor-

doimées par laquelle on voit qu'une courbe ayant, dans un

systéme de coordonnées obliques, l'équation ?/
2 = xip 73^—æ\

peut étre représentée dans un systéme orthogonal par une

équatiqn de la méme forme 1
).

11 paralt que Fermat a pris occasion d'un probléme ancien

pour appliquer sa méthode au\ lieux solides. On voit par

une lettre que nous a\ons déjå citée 2
)

qu'en 1637 Fermat

était depuis longtemps en possession de la determination du

lieu å trois droites, et qu'il avait trouvé aussi celle du lieu å

quatre droites. Le premier, qui est celui que représente l'équa-

tion x- = ayz, on x, y, z sont les distances d'un point vari-

able a trois droites fixes, est facile a rapporter a deux diame-

tres conjugués. Fermat a done pu le trouver sans autre

méthode que l'application immédiate de théorémes qui se

trouvent dans les coniques d'Apollonius. La determination

du lieu a quatre droites, qui est celui que représente l'équation

xy = azu, a demandé la transformation la plus générale

d'une équation du second <legré qu'on trouve dans son Isagoge.

Apollonius, ([iii ;i déterminé ce lieu
3
), a done été de fait

en possession de cette transformation dont se sert Fermat

1 O lait l'ondainental nest pas méme établi dans Wallis: De Sectioni-

bus Conicis Tractatus (1655), dont l'auteur se propose pourtant de

rendre plus accessibles, au moyen de la représentation algébrique, les

elements de la théorie des coniques contenus dans les deux premiers

livres d'Apollonius. La maniére dont il s'acquitte de cette tåche

montre combien on était encore en arriére des anciens quant a l'exacti-

tude des conclusions.
2

) Varia Opera, p. 153

3
I
Dans le 8 me et le 9me ehapitre de mon livre, j'ai essayé de restituer

cette determination d'aprés ses indications sur L'usage qu'on doit faire

de son ;{
,nc livre.
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pour determiner les lieu\ solides les plus généraux. Que les

anciens n'aient pas énoncé qu'une équation du second ordre

représente une conique, s'explique tout simplement par la eir-

constance qu'ils n'étaient pas en possession de moyens ('om-

modes pour énoncer ces équations, <[iii se transformaient au

contraire facilement en des lieux å quatre droites. II s'agissail

done pour eux avant tout de la determination de ces lien v.

M. Giinther cite eneore l'usage <|iie Fermat fait des

coordonnées dans sa determination des tangentes et dans ses

quadratures. La méthode des tangentes de Fermat, ainsi

que sa méthode de maximis et minimis, premieres applieations

du procédé qui a recu plus tard le nom de differentiation,

marque certainement un progrés de la plus haute importance,

mais ce n'est pas par l'application des coordonnées qu'elle se

distingue de la determination des tangentes d'Apollonius,

qui se sert a eet effet de l'équation des courhes. Quant aux

quadratures et cubatures, non seuleinent Fermat, mais aussi

les autres auteurs — par exemple Cavalieri — qui, aprés

un intervalle de plus de 18 siécles, reprirent et continuérent

les reeherches commencées par Archiméde, se servaient de

coordonnées; mais a eet égard on ne faisait qu'imiter Archi-

méde. Ce fait est reconnu entiérement par Fermat, dont

les remarques 1
) sur la difference entre sa méthode et celle

d'Arehiméde ne contiennent rien sur l'usage des coordonnées,

en méme temps qu'elies font voir que sa parfaite connaissance

des quadratures d'Arehiméde ne se horne pas a celle

qu'Archiméde a exécutée sans faire usage de coordonnées-).

!
) Varia Opera, p. 44.

*) Je pense a sa premiere quadrature de la parabole. En me référanl

pour ses autres quadratures et cubatures au 20me chapitre de mon
livre, je rappellerai pourtant ici qu'elies s'exécutent au moyen des

expressions des sommes Ix et Ix- , les oc étant les nombres entiers

1, 2, 3 ... M. Giinther aurait done pu trouver dans les oeuvres

d'Arehiméde de veritables applieations d'une méthode qu'il attribue

seulement å Cavalieri et å Wallis, en remarquant toutefois qua
certaines conditions elle aurait été a la disposition d'Oresme (voir

la note a la p. 387 de son mémoire déja citéi.

10*
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Les andens savaient done faire les mémes applications

de coordonnées qui portent M. Gfinther a attribuer a Fer-

mat la découverte de la veritable utilité géométrique de eet

instrument, et ils en ont fait d'autres. Je ine contenterai ici

de rappeler lamaniere dont les anciens construisaient les racines

d'équations du troisiéme et du quatriéme degré. A eet eftet. ils

se servaient de deux coniques dont les points d'interseetion

avaient pour abscisses les racines cherchées. La construction

obtenue ainsi n'étant que d'une utilité médiocre pour la pratique,

servait de base å une discussion des équations 1
).

En ajoutant que je ne ine rappelle pas un seul endroit dans

la littérature géométrique de l'antiquité ou une application de

coordonnées qui aurait facilité essentiellement les reeberches

ait été négligée, je crois bien fondée ma conviction que les

anciens avaient pleine conscience de l'utilité qu'a eet instru-

ment méme sans étre appuyé par l'algébre. Le grand mérite

de V Isagoge de Fermat est la réinvention et l'exposé net de la

méthode, et le mérite immortel de la géométrie de Descartes

— dont j'ai parlé moins ici parce que dans V Isagoge l'usage

des coordonnées est plus méthodique — est la nouvelle base

algébrique ([u"elle a donnée a la géométrie et a toutes les

mathématiques 2
).

M. Gfinther ne partage pas mon opinion sur la valeur

des coordonnées pour les anciens. .Pose attribuer en grande

partie son opinion contraire å une connaissance trop super-

ficielle de la géométrie grecque. En eiYet, on ne remarquera

pas les transformations de coordonnées dans le premier livre

des coniques d'Åpollonius, en adoptant aveuglément le

malentendu connu de C h asie s — dont les grands mérites de

notre connaissance de la géométrie ancienne doivent étre cber-

chés ailleurs — et en supposant avec lui qu'Apollonius

n'a étudié que les seetions perpendiculaires au plan de sy-

: Voir le on/.iéme et le douziéme chapitre <le mon livre.

i J'en ;ii parlé dans le dernier chapitre ile mon livre.
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métrie du coneM. N'ayant pas observé qu'Apollonius a

déterminé le lien ii quatre droites 2
), M. Gi'inther n'a pu re-

marquer le grand role que jouait rette determination dans la

géométrie ancienne.

Cependant M. G u n t li e r indique expressément uue autre

raisoD de traiter d'accidentel l'usage que les géométres grecs

font des coordonnées. 11 distingue trois degrés dans la con-

naissance des coordonnées. Dans le premier on se horne a

prendre pour axes deux droites (jni existent déja dans la Qgure

ou qu*on y choisit arbitrairement, et a y rapporter ses points.

Dans le deuxiéme on parvient aux courbes sans encore les

former d'aprés une loi déterminée, mais en eonstruisant pour

chaque abscisse donnée fordonnée correspondante, et en joi-

gnant simplement par nn trait les points ainsi obtenns. On

s'éléve enfln an troisiéme et dernier degré en transformant cette

serie de points, qui n'étaient assujétis a aucune régle, en une

autre bien définie, on bien en établissant entre les deux variables

une équation quipermet de trouver immédiatement, pour chaque

valeur de x ou de ?/, la valeur correspondante de y ou de x.

M. Gi'intber ajoute la remarque , a laquelle il désire qu'on

attribue un poids tout particulier, que dans tons les cas ou

Ion rencontre une conception coTncidant en apparence avec un

des derniers degrés sans qu'on s'y soit élevé par le premier, il

est permis seulement d'y voir un trait de génie de son auteur,

mais non pas un fait qui mérite d'étre appelé une anticipation

du principe des coordonnées.

Conunencons par admettre, pour un moment, la justesse

de l'axiome bistorique de M. Gi'intber sur la nécessité des

trois degrés de l'écbelle conduisant a la connaissance compléte

') Voir la p. 370 du mémoire de M. Gunther.
2

i 1. c. p. 397. M. Gunther partage a eet égard un nialenteiulu de Des-

cartes. On voit par une lettre de Roberval a Fermat [Varia Opera

de Fermat p. 153) qu'il n'était pas partagé par tons les contemporains

de Descartes.
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des coordonnées. Alors je dis qii'il faudrait en tirer une con-

clusion toute différente de celle de M. Gunther. En effet,

nous possédons une partie des travaux des grands géométrés

grecs, nous y voyons qu'ils se trouvent déja au troisiéme

degré et qu'ils y sont trop bien installés pour s'y étre égarés

seulement par un hasard. Ils doivent done , selon Faxiome,

avoir deja parcouru les deux premiers degrés.

M. Gunther aboutit a la conelusion inverse en prenant

pour point de départ la supposition que les Grecs
,
jusqu'a

Heron, n'ont pas meme été en possession du premier degré;

mais comment constater leur ignorance a eet égard ou par

rapport au second degré? AI. Gunther se borne a indiquer

les premiers auteurs qui nous ont conservé des preuves directes

de ces degrés, mais il ne démontre pas qu'ils sont les pre-

miers qui les aient connus, ce qui est bien nécessaire pour

les eonclusions qu'il en tire.

Cependant, méme appliqué d'une maniére plus eorrecte,

le principe de M. Giinther me semblerait peu propre a faire

ressortir le veritable développement historique de la science.

En prescrhant l'ordre de la succession des idées, dont la

connaissance devait étre le fruit de l'étude historique , il

ne laisse aux historiens que le soin de trouver les dates et

les noms qui marquent les différents pas connus d'avance.

(^e qui donne . au contraire, a l'étude historique de la science

son charme essentiel, c'est la déeouverte de ces pas ou degrés

qui ont conduit a son etat actuel. Pour les connaitre il

l'aut en étudier les etats antérieurs sans opinion préconcue,

et il faut considérer les connexions entre ceux qui se succé-

dent immédiatement avant de les mettre en rapport avec la

science de notre temps.

Quant a la notion des coordonnées, le role (pi'elles jou-

aient dans les travaux d'Archimédé et d'Apollonius, et

leur maniére de les employer, seront de meilleurs guides pour
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larecherche des degrés inférieurs qui <»nt précédé la notion com-

pléte qne des régles empruntées aux mathématiques modernes.

On ne tardera pas ;i trouver im de ces degrés en remarquant la

connexion intime qui existe, dans la géométrie ancienne, entre

rusage des coordonnées et cette algébre géométrique dont on

trouve les premieres applications dans le second livre d'Euclide.

On a commeneé l

)
par representer des quantités abstraites

par des droites; ensnite on a été conduit a representer un pro-

duit par l'aire d'un rectangle ayant pour eotés les deux facteurs.

La position du rectangle étant indifferente, on peut regarder

les deux facteurs comme les coordonnées d'un sommet rapporté

aux deux eotés opposes. Les operations qu'exécutent les différents

géométres grecs au nioyen de cette représentation , et qui

s'étendent, dans le deuxiéme et le sixiéme livre d'Euclide, jus-

qu'å la resolution de l'équation du second degré, coincident

essentiellement avec le déplacement de l'origine d'un systéme

de coordonnées. Les autres transformations de coordonnées

(pie nous rencontrons dans la géométrie supérieure des anciens

s'exécutent de méme par des remaniements d'aires.

La connexion de l'algébre géométrique avec l'invention des

coordonnées est confirmée par les premieres équations connues

des sections coniques. La représentation d'un produit par un

rectangle devait conduire a la considération des différents

rectangles qui ont la méme aire. Le lien du sommet oppose

a l'origine de ces rectangles est l'hyperbole équilatére rap-

portée a ses asymptotes. Selon la tradition, déja Ménechme
s'en est servi dans sa duplication du cube, quoique la considé-

ration stéréométrique des sections d'un cone ne conduise pas a

cette représentation de l'hyperbole. La figure servant, selon le

premier livre d'Euclide, a transformer un carré y- en un rec-

tangle px dont un coté p est donné, contient le point (x, #), qui

1
) Voir le premier chapitre de mon livre, od, toutet'ois, je ne m'occupe pas

en particulier de la connexion avec le développement de la mition des

coordonnées.



142 H.-G. Zeuthen.

parcoiirfa une parabole si le cafré est variable, Cette repré-

sentation d'une parabole est la seconde équation d'uae conique

dont se serait servi Ménecbme dans sa duplication. Ge probléme

lui-méme s'est présenté au moment 011 on a essayé d'étendre

l'algébre géométrique a des questions du troisiéme ordre 1
!.

Je rappellerai encore que les noms donnés par A polio

-

11 i u s aux trois sections coniques sont empruntés au\ opera-

tions géométriques qui servaient a la solution des équations a

une ineonnue des deux premiers degrés, et que ces noms

expriment la connexion intime qui existe entre ces solutions et

les représentations qu'il prenait pour points de départ de 1'etude

des propriétés des coniques. Ces représentations ne différent

en aucun point essentiel de celles dont on se servait avant

Apollonius-).

En rappelant que déja les Py tb. a gør ic i ens représentaient

des produits par des rectangles et s'occupaient des «applications»

de figures, c'est-a-dire de la solution géométrique des équa-

tions des deux premiers degrés, nous comprenons qu'a Torigine

de la tbéorie des coniques — due en partie a l'algébre géomé-

trique — les savants grecs étaient en etat de rapporter ces

courbes a un systéme de coordonnées et den exprimer les

équations. De ce germe, appartenant déja au troisiéme degré

de M. Gunther, s'est développée une veritable connaissance

de Fusage des coordonnées, a mesure que le développement

de la théorie des coniques exigeait l'amélioration de rinstru-

ment qu'on y appliquait.

Ayant trouvé le germe de l'usage des coordonnées, on peut

essayer de suivre en remontant les considérations qui l'ont

préparé. Il faut penser alors a la connaissance du fait que

') Je me référe encore au 21 me chapitre de mon livre, ou je traite de la

premiere origine de la théorie des coniques. ,le rappelle toutefois qu'il

s'agit ici dune époque dont on ne connait pas assez de faits pour les

ordonner dune maniére assurée.

2
) Yoir le deuxiéme chapitre de mon livre.
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deux systémes de droites paralléles décomposent le plan en

parties qui restent toujours de la méme nature. Ce fait, qui

est la base de la mesure des aires planes 1

), était bien connu

des Égyptiens. Les arpenteurs y ont égard en préférant de

décomposer le terrain en parties rectangulaires. Cette dé-

composition ne se réalise que d'une maniére incompléte , si le

contour naturel est curviligne; mais alors la décomposition

approcbée contient une représentation approximative du con-

tour, qu'elle rapporte aux coordonnées formées des deux sy-

stémes de paralléles.

C'est un exemple d'une determination de cette nature que

cite M. Gi'mther d'aprés Héron; mais il est difficile de savoir

jusqu'a quelle époque on doit faire remonter cette determination

ou des determinations semblables. Nous rappellerons a eet

égard le procédé dont les Égyptiens se sont servis quatorze cents

ans avant J. C. pour donner a un tableau une nouvelle écbelle.

On décomposait Tanden tableau en des carrés auxquels on sub-

stituait, sur le nouveau tableau, des carrés ayant avec eux un

rapport donné. Les carrés correspondants des deux tableaux

devaient contenir des parties correspondantes des figures. Le

carré ou se trouve un point indique alors, a des fractions pres

du coté des carrés, les coordonnées de ce point. On a done

une veritable application de coordonnées. Sans doute une seule

application est tres loin de constituer une veritable notion des

coordonnées; mais le procédé égyptien montre le grand åge

des idées dont s'est développée la determination conservée

par Héron 2
). L'existence de ces procédés pratiques nous

Voir la p. 85 du nouveau livre de M.Paul la Cour, intitulé: Historisk

Mathematik.

Je dois aux « Vorlesungen iiber Geschichte der Mathematik" de M.

C an tor la connaissance du procédé égyptien (voir la p. 58). M. Can-

tor compare aussi, p. 323—324, ee procédé a celui que nous a conservé

Héron; mais, chose étrange, a eet endroit ou il veut rendre compte

de l'usage des coordonnées dans l'antiquité, il oublie de parler de l'usage

scientifique qu'en ont fait les grands géométres.
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explique la facilité avec laquelle la science grecque a inventé

et développé l'usage scientifique des coordonnées des qn'elle

en a en besoin.

Une antre préparation est due å 1' as tron o mie. Je ne suis

pas en possession de connaissances assez étendues de l'histoire

de l'astronomie ponr savoir si Ton peut sontenir contre M.

Gunther les remarques de M. Baltzer sur le grand åge des

trois systémes de coordonnées celestes, comme j'ai soutenu

ses remarques sur l'usage de coordonnées par Archiméde

et Apollonius 1

); rnais méme le modeste degré de développe-

ment que leur attribue M. Gunther, å l'époque des grands

progrés de la géométrie grecque, suflit pour rendre possibles

des suggestions réciproques entre les deux sciences quant a

l'usage des coordonnées. On a une trace de ces suggestions

dans les nonis de longitude (tiTJxoq) et de latitude (tcXdvog) donnés

å deux coordonnées spbériques 2
). On sait qu'Hipparque

faisait usage des coordonnées géograpbiques de ce nom; mais

j'ignore Tage des coordonnées celestes qui portent le méme

nom.

Je me borne a ces remarques , en laissant å ceux qui

connaissent mieux que moi la littérature astronomique conservée,

le soin d'entreprendre des recberches sur le développement des

coordonnées astronomiques.

') Vpir les »Berichte iiber die Verh. der Kgl. Sachs. Gcsellsch.«, Math.-

phys. Classe, Bd. XVII p. 1—6. M. Gunther essaie, dans le mémoire

dent je me suis occupé iei, de réfuter les deux remarques de M.

Baltzer qui sont citées dans le texte. Aussi les autres remarques

historiques que fait M. Baltzer å l'endroit eité otYrent beaucoup

d'intérét, celle, par exemple, que Leibnitz a, le premier, donné aux

abscisses et aux ordonnées le nom commun de coordonnées, ce qui

est le dernier pas du développement de la notion des coordonnées.

2
) Voir l'intéressante analyse des représentations des orbites apparentes des

planétes d'Oresme que donne M. Gunther aux p. 383 etc. de son

mémoire.
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Manimiithjæger-Stationen ved Piedmost,

i det østerrigske Kronland Maliren. efter et Besøg deri Juni—Juli 1888,

af

Japetus Steenstrup.

(Meddelt i Mødet d. 19. October 1888.)

Hermed en Tavle.

1 forskjellige Egne indenfor det østerrigske Monarki har man

i de seneste Tider fra en af Jordskorpens yngste Dannelser (den

saakaldte Loss) fremdraget overraskende Bidrag til Besvarelsen

af Spørgsmaalet om Menneskeslægtens Ælde paa vor Del af

Jordkloden. Naturligvis tænke vi os endnu ikke denne Ælde

angivet efter vor Tidsregning og i Aaremaal, ja ikke engang

efter en rund Sum af Sekler eller Aartusinder, men derimod,

indtil videre i det mindste, regnet efter en Slags Natur-Almanak,

der angiver Tidsfølgen i de store Begivenheder og Omskiftelser

i Naturens eget Liv, hvilke vi i Kraft af geologiske og palæo-

logiske Undersøgelser kunne paavise at have afløst hinanden i en

bestemt Tidsorden. Dens Ælde bliver følgelig nærmest bestemt

ved den Bække af disse, som med Sikkerhed vides indtrufne

siden Menneskets Optræden i Europa.

Exempler paa saadanne Begivenheder i Naturen ere de paa-

viste store Omskiftelser i det Dyreliv, der efterhaanden

kom til at herske paa Landjorden; i den Planteverden, der

efterhaanden udgjorde de nødvendige Betingelser for de for-

skjellige Dyrefauners Tilværelse og Trivsel, og i Karakteren

af d e « V i n d - og Vej rligs-» Forhold , som i disse lange Tids-

rum afløste hinanden, i det mindste over den nordlige Halvdel af

Jordkloden.

Overs, over d. K. D. Vidensk. Selsk. Forh. 1888. 10
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Det. der for os da bliver at aflæse paa slige Tids-Milepæle,

naar de skulle tjene os til Fastsættelse af Menneskeslægtens

Ækle i et givet Jordstrøg efter de Vidnesbyrd om Menneskets

Tilværelse, som fremdroges af dettes Jordlag, bliver altsaa væsent-

ligen Besvarelser af visse Spørgsmaal, der f. Ex. kunne være

formulerede saaledes

:

Ligger Dannelsen af de Jordlag, i hvilke Minderne om en

Menneskeslægts Tilværelse vare opbevarede, nær ved eller læn-

irere borte fra de to store Vendepunkter i vore Rlimatforbold,

der almindeligvis benævnes som Istidens Indtræden og Is-

tidens Forsvinden? — Hvorvidt vise Lagene med slige

Minder sig samtidige med et saadant Led i Dyrelivets store

Omskiftelser som det, Geologerne have fundet karakteriseret ved

de uddøde Hovdyr og Rovdyr af usædvanlig Størrelse

iMamm uther og Rhinoeerote r ; eller Kæmpeløven og

Kæmpebjørnen fra de saakaldte Hulefaunaer)? — Eller ere

disse Lag maaske snarere samtidige med det Dyreliv, bvis

Hovedpræg ikke gaves af slige aldeles uddøde Dyreformer, men

derimod af saadanne , som ikke længere leve i de Jordstrøg,

hvori deres Levninger i Mængde nu forefindes, men nok anden-

steds, og som altsaa kun ere blevne fortrængte eller ud-

r y d d e d e fra visse større Jordstrøg, f. Ex . R e n s d y r e t , Moskus-

oxen, Steppe- eller Vildhesten, Lemmingerne? Eller.

— hvis Svaret maaske vil lyde til os i et andet Sprog — hvorvidt

de fremdragne Minder om vor Slægts tidlige Optræden ligge om-

givne af og umiskjendelig knyttede til et daværende Plante-

liv, der viser sig ligt de højnordiske Landes, med deres Alpe-

pile {Saliæ polarts, S. herbacea, S.reticulata), Dværgbirke {Be-

titlet, nana, B. alpestris), Rype lyng {Dryas octopetala) o. s. v.?

Dog alt dette kun som Exempler.

Ét maa man imidlertid vel mærke sig, naar man agter at ville

benytte de ovennævnte eller lignende Omskiftelser i det

organiske Livs Optræden som tidsbestemmende forselve
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Menneskets Optræden. Omskiftelserne paa den organiske Side

af Naturen ere naturligvis i en nøje Forbindelse med Gangen

i Kl imat forholdenes Skiften; og i disses Gang op imod

"Istiden« og tilbage fra denne (tildels maaske endogsaa i

Klimatets Bølgegang under selve den umaadelig lange Is-

tid), kan der altsaa have været meget lige eller i all Kald til

hinanden svarende klimatiske Betingelser, som have hersket og

afløst hinanden baade før den egentlige Istids fnlde Indtræden

og efter dennes Ophør, kim at de naturligvis hinsides og

dennesides Istiden maa have fulgt efter hinanden i omvendt

Tidsorden.

\anr altsaa vore Skovmosers Vegetationslag saa tydeligen

vise os, hvorledes her i Landet, efter Isdækkets endelige For-

svinden, Vegetationens Omskiftelser ere gaaede gjennem en ren

arktisk Flora af Dværgpile og Dværgbirke o. s. v. til

en Ris- og Bæ ver asp -Veget at ion, og fra denne I il et

Naaletræs (Fyrre-) Skovdække og derefter til de endnu

hos os fremherskende L øvtræ-Vegetatione r af Eg og Bøg,

saa er det vist en naturlig Antagelse, at lignende Stadier

i Omskiftelserne bleve tilbagelagte i sin Tid under disses

Gang i modsat Retning fra de mildere Klimatforhold, som efter

hvad vi vide . herskede i de meget fjærnere Tidsrum forud for

Glacialtiden, og indtil de ugunstigere Forholds Indtræden, hvilke

tilsidst endte med det større almindelige Isdækkes Fremkomst.

Og langt mere end en rimelig Slutning er dette , naar vi alle-

rede for andre Nabo-Landes (f. Ex. Englands) Vedkommende i

deres væsentlige Træk have kunnet erkjende bestemte Trin eller

Stadier i disse Temperaturforholds Gang op imod Istiden.

1 de ovenfor brugte Udtryk: »lignende- eller »tilsva-

rende" Gjennemgangstrin ligger naturligvis ikke udtalt nogen

Fordring om, at hinsides og denne si de s Glacialtiden disse

skulle have været de selvsamme, eller skulle have havt den

samme Udstrækning og Varighed o. s. v., thi dette ere vi

10*
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vel næppe berettigede til at forudsætte. Men i ethvert Fald

imødegaa vi ved disse Udtryk de mindre rigtige Forestillinger

og Indklædninger, som oftere fremsættes og som give det Ud-

seende af, at Istiden i hin fjærntliggende Fortid ligesom mere

pludselig havde afbrudt de tempererede Egnes frodigere Vegeta-

tioner og kraftigere Dyreliv.

Til det foranstaaende knytter sig nu uvilkaarligen et Par

for vort Emne vigtige Betragtninger.

Først nemlig denne, at den hele Skala af Plantevegetationer,

der i Tidernes Uøb tindes at have afløst hinanden, ligefra vort

Uands arktiske Flora og indtil vore Uøvskove af Eg og Bøg.

ligger aflejret imod Væggene og paa Bunden af de Kjedlei\

Truge og Lavninger o. s. v. , hvori Tørvemoserne findes eller

som indtages af vore staaende eller løbende Indvande. De

Grus-, Sand-, Uer- eller Mergellag, der paa Sider og Bund

omgive alle disse Lavninger og i hvilke disse ere ligesom ud-

hulede Fordybninger, gaa følgelig i deres Dannelse forud for

selve Fordybningerne med deres forskjellige deri aflejrede

Plantedækker, og ere altsaa i Tiden ældre end den hele Bække

af disse. Geologisk have disse Sand- , Grus- og Uerlag vist

sig som hidrørende fra Istidsperiodens store og gjentagne Om-

flytninger af de løsere Jord- og Bjergmasser og altsaa hørende

til de hos os i lang Tid under Navnet Bullestensdannelser vel

kjendte Jordlag, som i deres nuværende Skikkelse nærmest ere

frembragte ved og under de langvarige Efterveer af det store

Isdækkes Afsmeltning. Senere end denne Episode i Naturens

Uiv her i Norden er altsaa hin hele Bække af Vegetationer,

men dennes ældste Ued — Dværgpilenes og Dværg

-

birkens Flora med den arktiske Dyreverden, der knyttede

sig til den (f. Ex. Rensdyret) og til dens Tid (f. Ex. Apus

glacialis) — gaar vistnok nær op imod den.

Tidligere end denne Episode maa derimod de Faunaer af

U and patte dyr have levet, hvis Levninger trods de mange

Omflytninger findes i fuld erkjendelig Tilstand indlejrede i Rulle-
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stensgruset og Leret, og saa meget tidligere end denne

maa de have levet, som ingen af deres Levninger forekomme i

disse Lag i oprindeligt Leje, eller endog nær ved dette. Aldrig

tindes de her at ligge som hele Skeletter, ikke engang som

sammenhængende Dele eller sammenhorende Knokler af disse;

stedse derimod som enkelte og spredte Knokler og Tænder ; og

alle have de rimeligvis mange Gange været omlejrede af de

Uevægelser, som dels selve Isgangen , dels Isens Afsmeltning

nophørligen foraarsagede og hvoraf de saa godt som alle bære

stærke Mærker. Af disse Landpattedyrs Levninger skal jeg her dog

knn særlig berøre dem afMammuthen (Elephas primigenius Bl.J,

fordi Ælden af Menneskets Tilværelse paa Jorden saa alminde-

ligen og over det hele Europa er bleven beregnet efter dette

hyrs Levetid. Fra dansk Jordbund er der af Mammnthens

Levninger i de sidste Decennier fremkommen mindst nogle og

tyve saadanne spredte Fond, (deraf 6 af Stødtænder, 11 af

Kindtænder fra Over- og Underkjæben , 4 af Knokkelpartier af

forskjellige Legemsdele); alle ere de fra de nævnte Jordlag og

de afgive derved tilstrækkelige Vidnesbyrd om, at de Mammuth-

dyr, hvorfra Levningerne stamme, alle tilhørte Tider, der laa

langt forud for det iskolde Tidsrum, hvori vor arktiske Flora

med dens Rensdyr herskede her, ja langt forud for den urolige

Jordomflytningstid, der gav Landets Højder og Bakker, hvorpaa

senere Polarfloraens Dvergpile og Dvergbirke fæstede sig, deres

nuværende Hovedpræg.

For vort skandinaviske Nordens Vedkommende kan der

ikke være Tvivl om denne uhyre Tids -Afstand imellem hin

arktiske Flora og de i vore Grus- og Lerlag liggende Mam-

muther. Den saa almindelig udbredte Forestilling om Sam-

tidighed imellem Mammuthernes Levetid og Menneskets Optræden

her i vor Verdensdel giver mig derfor Anledning til strax at

gjøre opmærksom paa det vigtige Forhold, at Menneskets Op-

træden i Norden ikke hidtil med Sikkerhed har kunnet føres

længere tilbage end til vore Fyrreskoves Tid, og ingenlunde
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op til Landets Polar -Flor as. Tidsafstanden mellem Nor-

dens ældste Befolkning og disse Mammuther bliver følgelig her

saa meget betydeligere. Mammutherne nemlig hinsides Istidens

Skjærmydsler, den arktiske Flora med dens Rensdyr denne-

sides disse, og den ældste Befolkning atter langt paa denne

Side af Polarfloraen 1
).

Disse Tidsafstande ere ganske vist næppe af samme Ud-

strækning, om endog hver af dem omspænder et Tidsrum,

hvis Udmaaling fordrer en Maalestok med Aartusinde som En-

hed. Men størst Varighed har vistnok Istiden havt; dog selv

dens Udmaaling i Aaremaal vil maaske nok engang naaes, hvis

det virkelig lykkes Astronomernes , Fysikernes og Geologernes

forenede Bestræbelser at sammenknytte dens Indtræden og

Afløb med bestemte Afsnit i de seculære Ændringer af Jor-

dens og Jordbanens Stilling i det store Verdensrum. Indtil

da, og i alt Fald indtil deres Calculer for Istidens Indtræden og

dens Varighed ikke længere svinge mellem enkelte Aartusin-

der og tiere Titusinder, gjøre vi rettest i, baade i Almindelighed

og for vort specielle Spergsmaals Vedkommende , at holde os

til en sikrere relativ Angivelse, som jeg ogsaa andensteds

har siigt at gjøre midlertidig forstaaelig saaledes:

Ikke blot Istiden, men alle de store Efterveer efter denne,

gaa saa langt tilbage i Tiden , at de ligge forud for alle de

Tider, hvorfra der i Sydens og Østens ældste kulturhistoriske

Lande haves opbevarede Efterretninger om eller findes nogen-

lunde sikre Antydninger af. at Klimatforholdene i Oldtiden have

været de samme som i Nutiden. — Dette have de umulig kunnet

være
,

saalænge Isdækker laa over en stor Del af Europas og

Asiens Højder'2 ).

') Smlgn. Jap. Steenstrup. Kjøkken -Møddinger. Eine gedrangte

Darstellung dieser Monuniente alter Kulturstadien, Kopenhagen. 1886.

m. 4 Tatl. S 46.

2
) Smlgn. Jap. Steenstrup. (Om de franske Knokkelhuler.) K. D. VS.
Overs. 1866 S. 40; og Lutkens »Tidsskr. f. pop. Fremstill. af Natur-

Yidensk.« 1867. S. 62.
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II.

Den foran givne Orientation log sil Udgangspunkl fra

hjemlige eller skandinaviske Forhold, fordi disse i Europa

endnu ere de eneste, der formaa i Sammenhæng og i uaf-

brudt Tidsfølge at oprulle for os i sluttet Række de Om-

skiftelser i Naturen, der paa en og samme Plet have fulgt

paa hinanden, siden Istidens Forsvinden. Jeg skikkede den

forud for derved at gjore bedre forstaaelig for Læserne baade

den store Betydning
,
jeg maatte tillægge de arkæologisk-geo-

logiske Fænomener, som i den saakaldte Lossformation vare

komne for Lyset i Østerrig, navnlig i Kronlandet Maliren, og

de personlige Bevæggrunde, der, saa at sige, maatte tvinge

mig til ikke at nøjes alene med den i Litteraturen os givne

Fremstilling af disse Forhold , men til Fromme for mine frem-

tidige Studier — trods Afstand og fremrykket Alder — selv at

tage Fænomenerne i Øjesyn paa Stedet og dér gjennemgaa

i det mindste en Del af de originale Aktstykker om dem.

Enhver, som i det sidste Aarti har forsøgt blot saa nogen-

lunde at følge med en rig
,

' men rigtignok meget spredt Litte-

ratur over de saakaldte Knokkel huler i ældre Kalkstens- og

Sandstens Bjerglag, maa vistnok, ligesom jeg, i en ikke ringe

Grad være bleven overrasket ved den store Mængde Huler al

denne Natur, der ere blevne paaviste i de østerrigske Lande

og som, delvis i det mindste, tillige ere blevne undersøgte m.H.t.

deres ofte særdeles rige Indhold af Knokler og Kra-

nier af uddøde Pattedyr i Forbindelse med Menne-
skers Efterladenskaber, navnlig disse s Bedskaber og

Vaaben, forarbejdede af Sten eller Ben.

Paa hvilke forskjellige Maader og ad hvilke forskjellige Veje

disse Gjenstande af saa ulige Art og Oprindelse efterhaanden.

men dog oftest med lange Mellemrum , ere komne ind mellem

ulige Partier af Hulefyldet eller senere blevne blandede ind i

dette, og tilsidst bragte i de Stillinger og Lejer, som nu hver
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af dem indtager, kan ikke paa Forhaand besvares paa en for

alle Huler, ja ej engang for alle Partier af én og samme Hule,

almengyldig Maade. Besvarelsen kan egentlig kun gives for

hver Hule for sig, og, selv da, først efter at en forudgaaende

og meget indtrængende særlig Undersøgelse af Hulen og dens

enkelte Afdelinger eller Forgreninger har fundet Sted. Under

en saadan Undersøgelse forudsætter man naturligvis, at tillige

Opmærksomheden stærkt har været henvendt paa Hulens nærmeste

Omgivelser, og navnlig de Steder, hvor dens Spalter og tidligere

Indgange udmunde. Denne almindelige Fordring maatte altsaa

ogsaa stilles som Betingelse for en nogenlunde rigtig Tydning

af Hulefyldets Historie i de østerrigske Knokkelhuler. Des-

uagtet forekommer det mig, at Tydningen af Hulefor-

holdene her ikke har oppebiet Afslutningen af saadanne Under-

søgelser, men væsenligen kun er sket efter et ensformigt, saa

at sige konventionelt antaget Skema, ligesom Tilfældet er næsten

i alle andre Uande med Knokkelhuler.

Denne mindre kritiske Tydning af, hvad der af det sammen-

lejrede i en Hule eller i ét Hufelag tør anses for virkelig-

samtidigt og hvad ikke , har da ogsaa havt til Følge , at man i

ingen anden Del af Europa har i senere Tider efter en saa stor

Maalestok kunnet forøge Massen af den ;Art af Beviser for

Menneskeslægtens store Ælde, som man med Englænderne

kunde kalde « Cave-Evidences» , de formentlige Bevisligheder

nemlig for Menneskets Samtidighed her i Europa med meget

gamle Dyreverdener, med Mammuthernes og Næsehornenes,

med Hulehyænernes og Hulebjørnenes Fauna o. s. v.

For de østerrigske Uandes Vedkommende ere disse Hulernes

rigelige Bidrag til Belysning af Naturens og Menneskets præ-

historiske Tilstande fornemlig komne til vor Kundskab ved Af-

handlinger og videnskabelige Meddelelser, der vare optagne i

de periodiske Skrifter, udgivne af det K. K. Videnskabernes

Akademi i Wien , særlig i dettes Sitzungsberichte efter Aaret
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1870; af den K. K. Geologische Reichs-Anstalt (Jahrbuch) ; af det

Anthropologisehe Gesellschaft in Wien (Mittheiiungen, fra 1871 af)

og af enkelte Landsdeles naturhistoriske og lignende For-

eninger. — Som et ret ejendommeligt Udtryk for den almin-

delige Interesse, der i disse Lande er vakt for lluleforskninger,

fortjener det at bemærkes, at den større Tonrist- Tidende

:

Mittheiiungen des Osterreichischen Touristen-Clubs, endog har

en egen fortløbende Sektion: «Fur HohIenkunde».

Det meget store Materiale af de i disse mange Huler

fundne Knokler og Tænder af de ældre Dyreformer, men fremfor

alt af de om Menneskevirksomhed vidnende Oldsager af Sten

og Ben, er tildels blevet opbevaret i enkelte større Privat-

samlinger; dog er endnu mere blevet indlemmet i lokale eller

Provinssamlinger (f. Ex. i Bruhn, i Olmutz o. fl. St.). Hvad

der i de seneste Aar af det offenlige er bleven erhvervet fra

Privatsamlinger og efter specielle paa mange Punkter officiøst

foranstaltede Udgravninger er bleven ført til Wien, for efterhaan-

den, som det nye, storartede Museumscomplex der nærmer sig

sin Fuldendelse, at blive udpakket og opstillet i dette, maa

være næsten utrolig meget, i det mindste efter en Mængde fore-

løbige Efterretninger herom at dømme.

En af de tidligste og største Erhvervelser i denne Retning

fik Staten ved Kjøbet af den meget store private Samling, som

Lægen Dr. Heinrich W ankel i Blansko i Mahren efter-

haanden havde tilvejebragt ved egne Undersøgelser og Ud-

gravninger, — en Mand, hvis Betydning for Studiet af Østerrigs

allerældste Kulturforhold, saavidt jeg kan skjønne, nærmest bør

sammenlignes med Bon c her de Perth es' s for Frankrigs. —
Efter Salget af sine Samlinger flyttede Dr. W an kel til 01-

miitz, og her hverken kølnedes hans Iver for fortsatte Under-

søgelser eller for Anlæggelsen af nye Samlinger i disse Retninger,

saaledes som jeg af eget Øjesyn i denne Sommer har kunnet

bekræfte det. Intet synes at. slæde den nu aldrende Mand
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mere , end at se den nye opvoxende Samling benyttet af

Landsmænd og fremmede Videnskabsmænd. For mig og den

Opgave
,
jeg havde sat mig , indeholdt den belærende Fund fra

Hulerne og fra den saakaldte «Mammu tbjæger- Station«

ved Pi" e dm ost, hvis første videnskabelige Undersøger Dr.

W ankel i Aaret 1880 havde været, og for denne Stations

Skyld var det jeg særlig havde søgt til Olmiitz. For al den

Forekommenhed, hvormed das Vaterlåndische Museum in Ol-

miitz, hvori Dr. W.'s senere Indsamlinger ere opbevarede, blev

mig forevist af Dr. W. og hans Familie og aabnedes for mig til

uforstyrret Afbenyttelse, og for den særlige Velvillie, Dr.Wankel

viste mine Studier ved selv at ville ledsage mig til Predmost

og orientere mig i Forholdene der, saaledes som han havde

opfattet dem, er jeg ham i høj Grad forbunden og takskyldig.

En anden utrættelig Forsker af Mahrens præhistoriske

Forhold , som baade selvstændigen har anstillet omfattende og

indtrængende Undersøgelser af liere af Landets Knokkelhuler,

og i 1882, 83 og 84 med en prisværdig Omsigt og Iver har

forisat lignende Studier over et større Parti af M aminuth-

jæger- Stat ionen ved Predmost, er Professor Dr. Karl

J. Maska ved »Landes -Oberrealschule» i J\ e u t itsche in i

det nordlige Måhren. Professor Maska er selv en yngre

Mand, hvis Interesse for de arkæologiske Studier vaktes ved

Dr. Wankels Undersøgelser og næredes ved de af denne i

Blån s ko tilvejebragte Samlinger; derfor omtaler han i de

forskjellige i liere Tidsskrifter givne Beretninger om sine Forsk-

ninger stedse denne Mand som sin Lærer og første Indleder

paa Arkæologiens Veie og betegner ham jevnligen med Hæders-

navnet: »Der Vater der Måhrisehen Præhistorie» o. 1.

Det rige Udbytte af Oldsager og Dyrelevninger fra begge

Fundgruber af saa ulige Art, som Knokkelhuler og Mammuth-

jæger-Stationen i Lossen paa sin Vis ere det, findes opstillet i

Prof. Maska' s meget betydelige private Samling hjemme i

hans Bolig. — Den var paa en meget simpel og økonomisk
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Maade bragt i en overskuelig og scl\ for fremmede let be-

nyttelig Ordning, hvilket ogsaa kom mig særlig tilgode under

mine i mange Dage fortsatte Studier i den. En Egenskab

ved Samlingen , der foruden dens overordentlige Kigdom i

enkelte Retninger sårlig maatte tiltale mig og i mine Øjne

virkelig ogsaa gav den imellem andre Samlinger af denne Vit

sit særegne Præg, tror jeg i faa Ord her at burde betegne.

Den syntes mig saaledes tilvejebragt med en stadig Hensyn-

tagen til mange Fordringer, der uundgaaelig ville stille sig,

skulde Materialet tjene til en, saa vidt muligt, videnskabelig Be-

lysning af de indviklede og vanskelige Forhold, der jævnlig

møde os ved geologisk-arkæologiske Undersøgelser; derfor og-

saa med klar og fuld Bevidsthed om, hvilken stor Betydning

for Gjenstandenes rigtige Tolkning og for deres egen For-

historie det altid har, at deres Overflader ved Udtagelsen af

Jordlaget og Rensningen fra dette have ændret sig saa lidt

som muligt. Den Sum af Tid og Kræfter — Penge tale vi

lier ikke om — , der saa tydelig var anvendt paa de omhyggelige,

men møjsommelige Undersøgelser af Jordmassernes Indhold af

smaa Gjenstande , fortjener af Videnskabsmænd en ikke ringere

Paaskjønnelse end den Opmærksomhed, der synligen var skjænket

Sondringen og Opbevarelsen selv af de mindste af disse.

Under Sandingens Afbenyttelse var det derfor ligesom en be-

roligende Følelse , at et ved Undersøgelser af den Art og ved

Anlæg af de hertil førende Samlinger fristende og hyppigt Bi-

hensyn — med en vis Forbigaaen af alt det mindre anseelige men

derfor ikke mindre vigtige
,

just at fremdrage og opbevare det

iøjnefaldende og det til Skuestykker i et stort Museum sig

særlig egnende — havde paa en heldig Maade underordnet sig

Hensynet til det virkelig belærende og oplysende. Hovedvægten

syntes lagt paa Tilvejebringelsen af et Materiale til Uandets for-

historiske Arka^ologi , der ikke alene kunde vække , men ogsaa

understøtte videnskabelige Drøftelser, som endnu staa tilbage,

inden det præhistoriske Studium kan siges at være bragt i en
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ret videnskabelig Gænge, og paa hvilke de følgende Blade maaske

allerede turde give ret slaaende Exempler.

For mig har det været en egen Tilfredsstillelse, at det blev

mig forundt, selv personligen at (age i Øjesyn og ved Prof.

Maskas venskabelige Imødekommen at stifte nøjere Bekjendt-

skab med et efter min Mening for Videnskaben saa betydnings-

fuldt Materiale, som det af ham baade. tilvejebragte og tilrette-

lagte Udbytte fra hans fleraarige Undersøgelser af Alahrens

Knokkelhuler og af dets Loss- Station ved Pi" ed most. At

kunne her offentlig og varmt anerkjende dette , er mig saa

meget kjærere, som jeg, hvad nedenfor vil sees, har en saa

stærkt afvigende Mening fra denne min Kollega om Tydningen

af det, man med Hensyn til Spørgsmaalet om Menne-
skeslægtens Ælde kan og bør læse sig til paa Tilstanden

af Knoklerne i hans lærerige Samling. For bestemtere at have

begrænset" det Omraade, indenfor hvilket en mere skrigende

Doverenstemmelse mellem min og Prof. Mask as Opfattelse

af Hule-Resultaterne ligger, vilde jeg dog gjerne her endnu til-

føje ét. Hvis der virkeligen, som Videnskaben saa bøjligen maa

ønske det, kan iværksættes en fortsat Undersøgelse af Alammuth-

Stationen ved Predmost, og denne kunde blive udført med

den ønskelige Omsigt og Ko, — hvorfor vistnok fornøden Hi-

stand fra det olfenlige helst burde lo r ud sikres den, — da er det

allerede foreliggende Materiale i Dr. Alaskas Samling for mig

et fuldt Vidnesbyrd om, at denne Undersøgelses Fort-

sættelse og Afslutning næppe vilde kunne lægges

i bedre Hænder end hans.

En ganske anden og særegen Fortjeneste vil det efter-

haanden indrømmes, at Hr. Professor Dr. K.Alaska har indlagt

sig hos alle Videnskabsmænd , der paa en mere alvorlig Maade

interessere sig for Spørgsmaalet om Menneskeslægtens Op-

træden her i den forhistoriske Tid, nemlig ved Udgivelsen af
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sit Skrift : Der diluviale Alensch in Måhren. Neutztschein. 1886.

Ved dette lille Arbejde (109 S. med 51 Fig.) har han nemlig

afhjulpet et stort Savn, der var saa meget føleligere for disse

Mænd , som Meddelelserne om Hulefundene og de dermed he-

slægtede Fund i de østerrigske, navnlig mahriske, Lossdannelser,

forelaa meget spredte i de forskjellige periodisk udkomne

Skrifter. Han har heri givet et første og meget udførligt Over-

blik over samtlige indtil da (1886) skete Undersøgelser af Knokkel-

huler i Måhren, forsaavidt disse tillige havde indeholdt Menneske-

Efterladenskaber, og umiddelhart dertil har han knyttet et lignende

Overblik over de af Dr. H. Wankel og ham selv i flere Aar

gjorte Udgravninger fra Mammuth-Stationen, eller det saakaldte

«Kulturlag" i Loss -Dannelsen ved Pfedmost. Til Slutning

har han, efter sin bedste Opfattelse af begge Hovedkilders Data.

sammenstillet disse til et overskueligt, hidtil af os alle meget

savnet Total-Billede af Menneskets Færden og Liv i Måhren i disse

fjerntliggende Tider.

Paa Grund af den i det hele taget fuldstændige Overens-

stemmelse mellem de af Losslagene og de af Hulefyldet frem-

dragne Arter af større Hvirveldyr og ligeledes mellem Sten- og

Benredskaberne fra begge disse Fundgruber , var det allerede

ganske naturligt, om Totalbilledet af disse Lr-Mahrers Liv

ikke blev givet alene efter de Elementer til Skildringen, som

Knokkelhulerne i saa lang Tid havde givet og i den sidste Tid

saa meget forøget. Unægtelig var denne Art af Fundgruberne

i Antal den langt overvejende, og dernæst havde den ogsaa

baade hyppigst, og, fra en vis Side set, paa en mere udtøm-

mende Maade været Gjenstand for Undersøgelser, fordi Hulerne,

som Maska etsteds yttrer, tilbyder lettere Lejlighed til saadanne.

Men, hvad der ovenfor og andensteds ofte nok er hentydet til.

Fundene i Hulerne ere upaalidelige i al Tidsregning,

hvad enten Spørgsmaalet gjælder en bestemt Tidsfølge eller

Samtidighed. At et Totalbillede imidlertid kun bør dannes af
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Elementer, (lervare helt eller omtrent samtidigen tilstede, var

en væsenlig og ret billig Fordring, men Knokkelhnlernes Evne

til at opfylde en saadan Fordring om virkelig Samtidighed

mellem de Data, der fra dem leveres til Skildringen, er saare

ringe; den er ikke blot omtvistet, men betvivlet og benægtet.

Derfor var det baade vigtigt, om Prof. M. fra Undersøgelserne

over P redmost-Kulturlaget kunde føre nye og sikre Beviser

for en utvivlsom Samtidighed mellem Menneskene, Dyrefaunerne

og de geologiske Fænomener, der tilsammen skulde bringe den

fornødne Virkelighed og Liv ind i Totalbilledet, og, hvis saadant

lykkedes, da tillige aldeles rigtigt, om han med fald Kraft

søgte at gjøre disse gjældende.

At Prof. M a s k a ikke har følt sig f n 1 cl t til fr e d s stille t

ved Hale-Vidnerne for Samtidigheden mellem Menneskene og

Mammntherne med disses Beslægtede og Tidsfæller , gaar vel

mindre tydeligt frem af Skriftets forskjellige Afsnit, men er paa

en bestemt og glædelig Maade udtrykt i Slutningsafsnittet, hvor

han fremhæver Betydningen af Predmost -Stationen i Lossen

i Modsætning til Halernes evindelige Tvetydighed eller Upaalide-

lighed. For Maska staar « Kulturlaget > i Predmost- Lossen

som en saa meget strengere Angiver af fuld Tids-Enhed for

hele Lagets Indhold, som det med dets utrolig mange Skeletter

af Mammutherne, dets Mængder af Flintskjærver og overalt ind-

blandede Kul- og Aske- Dele m. m. i hans Øjne kan repræsenterer

det relativ korte og begrænsede Tidsrum, da alle disse Gjen-

stande, nærmest ved Menneske-Virksomhed, og saa at

sige midt ander Lossmassens Dannelse, nedlagdes der og

væsenlig i de Stillinger, de endnu indtage Kulturlagets Alder

faar derhos i sin Helhed kun et ringere Barn at svinge i , da

det er indrammet af Lossens næsten støvfine Sandmasser, og

disses Aflejring antages efter Geologernes ældre Opfattelse , til

hvilken Maska endnu slatter sig, fornemlig at have fundet

Sted ved pludselig Opstuvning af Tøvandet fra Bjergtoppene

indenfor et vist Afsnit af den lange Istid. — Efter den nyere
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opfattelse af Lossens Beskaffenhed, som den berømte Geo-

log' og Geograf F. v. Richthofen først har lært os og som

har vundet mange varme Tilhængere, ogsaa flere i Østerrig,

skyldes dens Aflejring derimod vedholdende Luftstrømninger

og Vindene, der her fra Højdeegnenene , dryssende eller

blæsende, snart aflejre disse line Støv- Sandmasser paa en Dal-

stræknings ene Side, snart paa en anden, snart dermed fylde

Dalbundene, og snart igjen bortfeje dem fra de Strækninger,

hvor de havde fundet Hvile, til ganske andre Egne, og senere

igjen føre nye Aflejringer over de blottede ældre. Denne Op-

fattelse, der udelukker Vandstrømmes Indvirkning ved Lossens op-

rindelige Aflejring og kun lader dem faa Betydning ved enkelte

senere Omlejringer, indskrænker ikke Lossdannelserne til snev-

rere geologiske Tidsafsnit, henlægger heller ikke et Mellemlag,

som f. Ex. »Kulturlaget", indenfor ét snevert Tidsrum, men lader

overalt de deri indesluttede Dyre- og Plantelevninger være det

tidsbestemmende for hvert enkelt Lag eller Parti. Efter sin

Opfattelse af det mærkelige Kulturlag i Lossen ved Pi" e dm ost,

at det er Udtryk kun for én enkelt og ovenikjøbet en relativ

kort Tidsfase. er Prof. Maska naturligvis fuldt overbevist baade

om en streng Samtidighed mellem alle de Dyreformer, hvis

Skrog eller Skeletdele findes ophobede i Laget, og mellem disse

Dyr og de Mennesker, hvis Redskaber o. s. v. af Sten, Hen og

Tandmasse (Elfenben) ligge samlede med dem, og til hvis Virk-

somhed paa selve Stedet og i dets nærmeste Omegn endog

hele Kulturlaget — umiddelbart eller midddelbart — menes at

maatte skylde sin Tilblivelse. Efter den Regel, at det stedse maa

være det klare og utvetydige , der kaster det rigtige Lys over

det tvetydige, synes Prof. Maska at have i selve Predmost-

Eorholdene seet ligesom en indirekte Rekræftelse eller i alt

Fald en Slags Bestyrkelse af hin tvivlsomme Samtidighed, der

syntes antydet i Hulefundene , dog mere som en Mulighed end

som en Sandsynlighed. Under alle Omstændigheder synes Prof.

Maska ikke at have næret den ringeste Betænkelighed ved at
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opsummere de enkelte Træk eller Data, som Udbyttet af de to

Fundgruber hver for sig gav, sammen til ét Totalbillede.

Af Trækkene i det saaledes bos Maska fremkomne Total-

billede af dette M ab re ns Urfolk eller Ur-Måb rer, inter-

esserer os med Hensyn til Spørgsmaalet om Menneskeslægtens

Ælde følgende 3 — men baade for deres og for andre Træks Ved-

kommende henvises Læseren iøvrigt til de Udtalelser og Sæt-

ninger, der nedenfor S. 205— 12 ere ordret gjengivne efter

M a s k a s fortjenstfulde Skrift

:

1. Hvad TJi den angik, levede disse Lr-Måhrer under den

fulde Diluvialtid og navnlig i en «Inter-Glacialtid » eller en

senere Afdeling af Istiden.

2. Hvad Tilholdssteder eller Op boldsteder angik, da

havde de fornemlig paa fri Mark eller i Skove bestemte

Stader, hvor de særlig dvælede, henslæbte deres Bytte, til-

beredte deres Føde o.s.v. ; men de nøjedes dog ogsaa med

at tage deres Tilflugt til Huler og Kløfter, især paa kortere

Tid.

3. Hvad endelig daglig Levevis og Næringsveje angik, da

maatte de fortrinsvis anses for et Jæger folk, selv om de

maatte formodes, foruden Vildt, tillige at fortære Rødder

og Frugter.

Fyldigst fremtræde Trækkene i dette friske Jægerliv ved

nøjere Betragtning af P re dm o s t- Forholdene , thi efter

Prof. Maska 1

Skildring jagede de baade:

a) den arktiske Faunas Hovdyr: Rensdyret, Steppe- eller

Vildheste]n, Moskusoxen m. fl.

b) maaske (??) ogsaa nu og da Hu le faun ae ns Rovdyr,

Huleløven og Hulebjørnen; men fremfor alle dog

c) M am mu th -Elefanten, nu og da med dens Jevninge

Rh in oceros tichorrhinus.
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Det blev imidlertid Jagten paa Mammutherne, hvorpaa

deres Husholdning efter Udtrykkene egenlig havde været grundlagl

;

disse dræbte de i Mængde paa fri Mark og i Skov, hvor de

dog ikke, som Nutidens Elefantædere, tilberedte og spiste dem

paa Fange- eller Fældningsstedet, men de slæbte dem til deres

faste Stade, ikke blot en enkelt Gang, men Snese af Gange,

og det baade halvvoxne og gamle, samt deres Luger. Iler vise

de i Tusindvis liggende smaa kantede Kulbrokker, især af «Benkul»,

at de ved Ild tilberedte dette ejendommelige Storvildt i Forening

med det øvrige forholdsvis mindre Vildt, som Jagten havde givet

dem, Renen, Vildhesten o. fl., hvilket de dog kun havde laddet

i et langt ringere Antal. Her tildannede de — efter de talrige

Smaaskjærver af Flint og Jaspis at domme -- endel af deres

Stenredskaber, hvilke dog kun kunde blive smaa, da Raamate-

rialet, selv om det blev hidslæbt andensteds fra, kun havde til-

budt sig som mindre Stene. Her endelig udvalgte de og be-

handlede de de Partier af Knokler og Elfenben, der vare tjenlige

til Redskaber o. s. v. , og mange af disse bleve vist ogsaa

forfærdigede og brugte her..

Det vil let erkjendes, atPredmost ikke alene i Prof. Maska's

Øjne gav Samtidighedsbeviset en anden Styrke end det tid-

ligere havde havt, men ogsaa har givet hans Billede af den

mahriske U r j æ g e r s t am m e en egen Fylde og ydre Ud-

staffering. — 1 begge Henseender stemme de Udtalelser, vi

have fra Dr. H. W ank el (f. Ex. de i nedenstaaende Uddrag

S. 203— 5 meddelte), hermed fuldkommen overens! Fremdeles

sammenholde man hermed Grev G. Wurmbrand's Billede af

Mammnthjægernes Liv ved Joslowitz (nedenfor S. 201— 3).

Uden P re dm ost vilde Kultur-Billedet altsaa have set helt

anderledes ud , i det mindste havt mere ubestemte Træk. Saa-

meget mere paatrænger sig det Spørgsmaal, om de talrige fra

P redmost-Laget hentede Data til Skildringen ere blevne rigtig

tydede? Kunne disse Arkivalia ikke ogsaa, enten helt eller

Overs, over d. K. D. Vidensk. Selsk. Forh. 1888. 11
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delvis , læses paa en anden Maade og da give en anden

Mening?

Jeg i det mindste læser flere af dem paa en ganske anden

Maade, og efter denne Læsning, for hvis Rigtighed jeg mener

at Dokumenterne i Dr. Wankel's og Prof. Maska's store

Samlinger ville aflægge Vidnesbyrd, bliver Billedet af Jægerlivet

i Predmost i flere væsenlige Henseender et helt andet.

Jeg har tydelig nok kunnet læse den Mening nd af dem

:

at Malirens Pi-e dm ostmænd hørte til et Stenaldersfolk fra

Mellem-Europas egentlige Rensdyrtid;

men ikke, at de vare ældre end denne, eller at de havde levet

der i noget Afsnit af den større Glacialtid, endsige for

denne

;

heller ikke, at de levede der sammen med Mammuther, eller

i det hele vare samtidige med disse Urtids-Elefanter *),

endnu mindre, at de havde jaget og dræbt dem, eller, hvis de

paa anden Maade havde forstaaet at bemægtige sig saa

kolossale Dyr , at de da havde slæbt dem , enten som hele

Kroppe eller delte i større. Parter, hjem til deres Stade.

Ikke det allermindste Tegn til, at disse Jægere i lange

Tidsrum havde havt deres fornemste Næring af Mammuth-

Dyrene, har jeg derfor hidtil kunnet se.

Denne saa modsatte Opfattelse af det, som Prof. Maska med

hans ældre Landsmand har ment at finde bevist ved Pred-

mos t stationen, vil kunne finde sin naturlige Forklaring i en egen

Mystifikation, for hvilken Pi-e dm o s tkul tur laget synes mig

at have udsat sine Undersøgere. Istedetfor at Laget, med alle de

deri indesluttede Levninger af Dyr og Menneske -Redskaber,

mentes at være et utvetydigt Udtryk for en snever Sam-

J
) 0: For-I s tids-Elefanter, smlgn. foran S. 149— 50.
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tidighed og en eneste Tidsfase, saa turde det, ret be-

se e t , være et tvety digt , men n e t o |> derfor virk e 1 i g g o d t

Udtryk for to meget forskjellige Tid s faser, mellem

hvilke der m a aske e n d og li g g e r- A a r l u s i n der!

Dette lyder maaske nok i Begyndelsen noget gaadefuldt ; men,

hvis saa er, løses Gaaden i alt Fald neppe uden ved Lignende

Skridt som dem, jeg gjorde: et direkte Besøg i Predmost

og et skærpet Studium af de to nævnte Samlinger derfra, i Olm iitz

ogNeutit schein. Imidlertid haaber jeg, at Losningen, som jeg

derved mener at have fundet, nok bliver nogenlunde forstaaelig

ogsaa for andre, naar jeg i faa Ord her giver en Forklaring af

l)r. Wankels i 1886 i Verh. der Anthropol. Seetion zu

Stettin givne Skitse af den lodrette Løss -Skrænt bag

Hr. Chromeceks Have og sammes indlejrede «sorte»

«Kul turlag», og ligeledes i Korthed oplyser de Forhold i dette,

der aabenbart efter min Opfattelse ikke ere blevne forstaaede

eller ere blevne mistydede.

Derpaa vil jeg altsaa nu gjøre et Forsøg og bede Læseren

følge mig til Predmost.

111.

Predmost er en Landsby, næppe en halv Mils Vej N.-Ø.

for Pr er an, en Kjøbstad i det ostlige Mahren, og Knude-

station paa Jernbanelinien Leipnik—Brtinn , samt ikkun en god

halv Times Jernbanefart fra Olm u tz, Mahrens gejstlige Hoved-

stad. Omgivelsen af denne Landsby frembyder L ø s s bakker, især

langs med Becvas Flodlob, og disse hvile paa et Underlag

af fast, devonisk Kalksten, der hist og her træder frem i Dagen

ved Bankernes Fod, samt hvor Løssen for økonomiske For-

maals Skyld er bleven fjernet lige ned til Grunden. Dette er

netop Tilfældet med et Bankeparti af ægte Løss — en støvfin og

porøs, med lodrette Porer gjennemsat Sandmasse — der har

lejret sig paa Siderne af en noget kjedelformig Lavning i den

11*
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umiddelbare Nærhed af en større Avlsgaard, der tilhører Hr.

Grundbesidder Josef Chromecek i Pi- ed most. Baade

for at borttage til forskjelligt økonomisk Brug de op igjennem

Løssmassen staaende Partier af devonisk Kalksten og for at

udvide den af Løssbanken indsnevrede Haves Grund, blev der

for langt over ti Aar siden , altsaa omtrent i Halvfjerdserne,

bortgravet betydelige Masser af L ø s s og i disse en utrolig

Mængde, ja hele Vognlæs af store fossile Pattedyrs Knokler.

Knoklerne bleve knuste og benyttede som Bengjødning paa de

omliggende Ejendommes Marker.

Idet nu Bortgravningen i de nævnte Øjemed fortsattes i

hvert af de følgende Aar, fremkom der saadanne høje og lange

lodrette Løss-Vægge, som dem Bakken i disse Aar frembyder,

og hvoraf den paa Tavlen givne Skitse fremstiller Forholdene,

som de viste sig for et Par Aar siden og i alt væsentligt endnu

viste sig i Aar.

Den mørkfarvede, næsten sorte Stribe, der i en noget ulige

Afstand fra Bakkens Overflade — men i Begelen kun 8— 10

Fod fra denne - ses at løbe langs hen i den lodrette Løss-

Væg, betegner et 1 — 1
l
/2 Fod tykt Mellemlag imellem de to i

Væggen fremtrædende Losspartier. I dette Indlag imellem to

forskjellige Afdelinger af utvivlsom ægte Løssmasse er det, at

den umaadelige Mængde af store Pattedyrs, og i aldeles over-

vejende Antal Mamm uth dyrs, Knokler samt af talrige Flint-

og andre Sten-Bedskaber findes, og som derfor er bleven

kaldt: « Kulturlaget«. Dets mørkere Farve, der stikker saa stærkt

af imod Væggenes gulhvide Sandpartier, skyldes dels selve

Knoklernes brunlige eller mørkgraalige Udseende, dels, og frem-

for alt, den mærkværdige Blanding af askelignende Jorddele og

kullignende Bengrus eller Bensmuld, der udfylder alle Mellem-

rum mellem de talløse store Knokler eller ligesom udgjør en

ejendommelig Art af løs Benbreccie eller Dejg, hvori Knoklerne

og Flint-Bedskaberne, samt alle øvrige Smaasten, der ere blevne

Indbragte ved Menneskehaand, findes ligesom indbagte.
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Denne mørke Stribe er nu i \ irkeligheden ikke lige er-

kjendelig i alle de fremstaaende eller tilbagetrukne Partier af

Skræntens Vægge— hvad man efter Skitsen let kunde formode

— men i de hidtil blottede Vægge har den dog altid kunnet

forfølges, om end Indlaget hist og her ligesom udtyndede sig.

I Almindelighed syntes Indlågets Leje i Banken ogsaa nonen-

lunde at folge dennes egne fleldninger.

Det var til en saadan Stribes Synlighed i Løs s- Væggene,

at det llaab knyttede sig, der fornemlig førte mig til Midiren.

Med dennes Hjælp haabede jeg nemlig ved en af de to kjendte

Mammuthjæger-Stationer — enten ved den ældre, af Gre\

Gunacker Wurmbrand undersøgte og beskrevne mer Joslo-

witz, eller den noget yngre af Dr. lleinr. Wankel og Prof.

Dr.Maska gjentagne Gange undersøgte og skildrede \ed Pied-

most — at kunne med egne Øjne naa til al opfatte Forholdet

imellem Kulturlaget og dets Over- og Underliggende. Det

maatte med en saadan Vejledning sandsynligvis blive muligt lin-

den Fremmede, der ankom senere end alle Udgravningerne —

og, hvad jeg maatte være belavet paa . endog saa sent, at det

egentlige Kulturlags Indhold maatte formodes bortgravet eller

udtømt — igjennem Øjet at kunne erhverve sig i det mindste et

bestemt Indtryk af Kulturlagets Beliggenhed og Leje. maaske

endog en fast Overbevisning om, hvorvidt Vandbevægelser havde

været uden al Medvirkning til det overliggende eller under-

liggende Løs s lags Aflejring, eller til Kulturlagets Indlejring

imellem disse.

Udsigten til dette Haabs Opfyldelse netop ved P re dm ost-

Stationen blev i ikke ringe Grad bestyrket ved de Meddelelser,

som Hr. Prof. Maska i Neutitschein venligen sendte mig

som Svar paa min Forespørgsel desangaaende, allerede inden

min Afrejse herfra. Men langt ud over alle mine Forventninger

viste dog Kulturlaget sig endnu i Behold der, da jeg faa Uger

senere fra Olm rit z, over hvilken Stad jeg af flere Grrunde havde



l(j(3 Japetus Steenstrup.

lagt min Orientations-Ilejse ind i Måhren, blev af Mammuthjæger-

Stationens første og ivrige Undersøger, Dr. Heinr. Wankel,

ført til Predmost og nu stilledes lige over for saa betydelige

og saa talende Rester af dette storartede og indtil dette Øje-

blik i Europa i sit Slags ganske vist enestaaende Monument
over en fj e r n F o r t i d s N a t u r - o g K u I t,u r-Forhold.

Ubeskrivelig var min Overraskelse, da jeg, efter at have bøjet

omkring Hjørnet af et af Skræntens fremstaaende Partier, kastede

Øjet op paa Kulturlaget i den bagved liggende Løssvæg, og

nu stod Ansigt til Ansigt lige over for Resterne af mægtige

Mammuther, som et svagt Nedskred eller rettere sagt, thi saa

er Løssens Natur, en tynd Afskalning af Væggen, just nylig

havde blottet. Fra Indlågets mørkere Raggrund grinede mig her

imøde to næsten snehvide, bøjede Flader af flere Fod lange Hælvter

af den ene Mammuths i halvskruede Linier udspærrede Stød-

tænder, medens to endnu mere snehvide Cirkelflader mellem

disse og ved Siden af dem betegnede de lodrette Brudflader af

et Par endnu kraftigere Elfenbenstænder af et andet Individ;

overalt fra dets mørkere Grund imellem disse lysende Figurer

skimtedes Knokler og Benstykker, blegfarvede Flintskjærver og

Smaasten at rage frem. Det gav paa en Gang en livlig Illu-

stration af alt det, som kun i dunklere Træk stod for mig efter

de i nvrigt mange Gange gjenuemgaaede Reskrivelser, og denne

vil for enhver virkelig Forsker fuldelig retfærdiggjøre mit øje-

blikkelige Udbrud til Dr. Wankel, at havde jeg end kun under

større Besværligheder, som en ubefæstet Helbredstilstand lagde

mig i Vejen, kunnet foretage denne Rejse, saa lønnede dog et

saadant Selvsyn af Forholdene rigeligen disse Besvær, og hvad

der maatte følge efter dem!

Hver Haandfuld man optog af det nedfaldne «Kulturlag»,

hvert lille Parti, en af Dr. Wankel tilkaldt Arbejder med

Hakke eller med Spade løsnede og lod rulle ned til os, fandtes

tæt pakket med Knokler og Knokkeldele af Mammuth, og navn-

lig var det interessant at se f. Ex. større Partier af parallel med
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hinanden liggende Mammuth-Ribben komme frem just mellem

de udspærrede Stødtænder og formodentlig tilhørende det samme

Individ, og andensteds flere i Selskab med hinanden fremdragne

korte Knokler af en Mammuthfod o. s. IV. Hver løshrudt Knold

af Kulturlagets Breccie belyste Rigtigheden af det i Skildringerne

nævnte Utal af Flvelcvninger, thi løse og enkeltliggende Knokler

af dette Rovdyr, kjendelige for det dermed fortrolige Øje ved en

mere blegbrun Farve og en egen Konservation , laa næsten i

enhver Haandfuld af Bréccien.

Ikke mindre betegnende for en anden Virksomhed der paa

Stedet var det Antal af Smaasten, navnligen Flintskjærver og

tildannede Flintredskaber, der overalt mødte Ojet, og navnlig

gav Flintens afblegede Flader mig et \ ink om de vistnok ikke

korte Tider, da Kulturlaget var udækket, og i det mindste Dele

af det udsatte for Lyset.

Men mit Besøg paa Stedet tilsigtede jo kun et kort Ind-

blik i Kulturlaget og et orienterende Overblik over de alminde-

lige ydre Forhold, hvorunder det forekom, ikke nye eller ind-

gaaende Undersøgelser af Laget i dets Enkeltheder. Tværtimod!

det var mig just meget magtpaaliggende, at for min Skyld kun

saa meget løsnedes af Laget som var nødvendigt til dette Ind-

blik i Kulturlagets almindelige Overensstemmelse med de deraf

givne Beskrivelser. For enhver Forsker, der fra lignende eller

beslægtede Studier har en levende Foleise af, hvor mange

Enkeltheder, der, selv efter de mest omfattende Undersøgelser,

altid blive staaende tilbage at udvide , bekræfte eller berig-

tige , maa det staa som en hellig Pligt, man skylder Viden-

skaben , at omgaas sparsomst med et for denne saa vig-

tigt Materiale som Stationen ved Predmost. Lad os længe

nok indlulle os i det Haab , at Vindskibelighedens lange og

stærke Arm nok aabner os igjen, om kort eller lang Tid, andre

« Ligmarker » af Mammuther — hvo borger os vel for, at de da

paa nogen Maade blive tillige Kultur la g af den Betydning-

for vore Studiers Fremskriden, som Laget ved Predmost?
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Jeg iler derfor nu over til de Meddelelser om Kultur-

lagets Leje og ydre Forhold, som jeg allerførst skylder Læseren :

a t det utvivlsomt maa have ligget, som det nu ligger, siden

Dannelsen af det ovre Lo s slag, der nu dækker det;

at det, inden dettes Lejring over det, kan gjerne have

været dækket en eller flere Gange af andre Løssmasser, der

kunde være bortførte igjen af Luftstrømme eller Vinde, men

ingenlunde ved Vandbevægelser, af hvilke der ikke kom mig

ringeste Spor for Øje

;

at heller ikke nogensomhelst Vandbevægelse kan spores at

have været i Virksomhed ved Sammenbringeisen af Kulturlagets

talrige og forskjelligartede Bestanddele;

men at der fra denne Anerkjendelse af, at Vandbevægelser

ere uden Skyld i alle disse Gjenstandes Sammenbringeise

indenfor samme Hum, er et saare langt og uberettiget Spring

til den fremsatte Paastand, at Urfolket har samlet alt. Navn-

lig ligger det over et saadant Folks , som over ethvert Folks,

Kræfter at slæbe Mammuthkroppe, eller store Parter af disse,

lange Veje og Snese efter Snese , for at nyde Kjødet paa be-

stemte Tilholdssteder, ligesom det i det hele ligger udenfor de

Paralleler, elefantjagende eller elefantædende Folkestammer have

givet os.

Mammu therne maa have selv bragt sig derhen, hvor de

nu ligge og hvor de sandsynligvis alle ere blevne liggende, som

døde eller dræbte under en af de Overraskeisser — Vandmangel,

Frost, Uvejrs-Storme, stærk Skræk! — hvorunder deres nær-

meste Slægtninge, den asiatiske Elefant, men ogsaa andre i

store Flokke levende Hovdyr, saa ofte skarevis segne.

Men ved hvilken Katastrofe de end ere faldne dér, saa er

Katastrofen indtruffet, efter at det nederste Lo s slag havde ind-
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taget sin nuværende Stilling, og ogsaa delle har lejret sig uden

Vands Medvirkning, men lejret sig over et stenblandet ældre

Parti, som delvis skylder rindende Vandstrømme sil nuværende

Udseende.

Efter denne almindelige Orientation, der indrømmer, i hvor

vigtige Punkter man forud maa anerkjende Rigtigheden i de

givne Skildringer, gaar jeg altsaa, efter det givne Løfte, over

til Betragtninger af flere af de enkelte Forhold i disse Skildringer,

for efterhaanden igjennem disse, om muligt, at samle de for-

skjellige Opfattelser af det storartede Fænomen til en Enhed og

Helhed.

Det er da fremdeles rigtigt, at Kulturlaget helt igjennem

indeholder to Klasser af Bestanddele: utallige Knokler af

forskjellige Pattedyr og oæsten talløse Efterladen-

skaber af Menne ske virksomhed, begge blandede mellem

hinanden. Patte dyr- Resterne hidrøre — vi nævne kun her

de vigtigste af dem efter deres Hyppighed — fra Mammuthen
( Elephas primigenius Blb.), Ulven (Canis lupus Lin.), Renen

(Cervus tarandus Lin.), Vildhesten (Eqvus ferus), Moskus-

Oxen (Bos moscliaius Zimm..). Redskaberne ere dels af

Sten, og da fornemlig af Flint og i Former som en alminde-

lig Stenalderbefolknings mindre Lanse- eller Pilespidser,

Skrabere, Knivflækker o. s. v., men enkelte af en rødlig Jaspis,

og et just ikke ringe Antal udgjøres af haandstore, haarde,

qvartsitagtige Knuse-Sten ; dels ere de af Knokkelmasse og

af Elfenben, bearbejdede i forskjellige Former.

For saa vidt altsaa en s tæ rk I n db 1 an d in g af Menneske-

Re d s k a b e r og Dyreknokler i samme v e 1 b e g r æ n

-

s ede Lag — og det ovenikjøbet i et uhyre stort Antal — skulde

være tilstrækkelig til at afgive et fuldgyldigt Bevis for

Menneskets Samtidighed med alle disse Dyr, hvis
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Knokler ligge indesluttede i Laget, saa ville de nævnte Under-

søgere og Forfattere (K. Maska og H. Wankel) være i deres

gode Ret, naar de i Analogi med Snese Slutninger fra Knokkel-

hulerne 1
) allerede deraf hævdede en saadan Samtidighed.

Men naar de saa foruden paa Sammenlejringen end yderligere

mente at kunne beraabe sig paa en saadan indbyrdes Sammen-

hæng imellem de to Klasser af Bestanddele, at Dyrelevnin-

gerne saa godt som alle bleve at betragte som Rester af

Menneskets Fødemidler, Redskaberne og Kullene som

Midlerne til disses Erhvervelse og Tilberedelse , maatte Rigtig-

heden af denne Opfattelse synes dem aldeles ubestridelig.

Opfattelsen vinder derfor heller ikke nogen egenlig Styrke

ved det overraskende Tillæg, som disse Forfattere lægge til

Vidnesbyrdet om Menneskets Virksomhed paa dette Sted , og

hvorved de i alle Forholdene uvilkaarligen gjenkalde os Scenerne

fra vore Kjokkenmoddingers eller fra de nordamerikanske „Shell-

heaps'" Tilblivelse. De lade nemlig Kulturlaget i sin store Hel-

hed være Værk af Menneskehaand alene, og uden at ind-

rømme Naturen en Medvirkning i noget Punkt, lade de alle

Dyrene, der indeholdes i Laget — forsaavidt de da ikke maatte

være dræbte paa selve Stedet, f. Ex. Ulvene — være slæbte fra

de Marker og Steppe-Skove, hvor de fældedes, hen til Jæger-

nes Stade paa den aabne Løss-Banke; selv de store Ele-

fanters Kroppe!! Herved kommer der unægtelig et saa

kolossalt Træk ind i det allerede iforvejen storartede Billede,

vi faa af en primitiv Menneskestamme, der angives ikke alene

at have drevet Jagt paa Mammuther, men tillige væsenligst at

have levet af disse Dyr, at det virker trykkende paa Sandsyn-

ligheden af den hele Skildring, og ved sin Unaturlighed

og Overdrivelse saa at sige knuser hele dennes Betydning

som Bevis for, at Mennesker og Mammuther her levede

samtid igen.

og fra vore skandinaviske Knokkelhuler (0: vor Stenakiers store Grav-

kamre) kunde man billigvis tilføje.
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Paa min egen Opfattelse af denne Samtidighed vil jeg ikke

paastaa, at dette Træk har virket dræbende, thi der har, som

mange ville vide, næppe nogensinde været virkelig Liv i den,

men jeg véd, at det har haft en noget nedslaaende og dæm-

pende Indflydelse paa andres. Dette er for Resten, i mine Øjne,

allerede et ret godt Tidens Tegn.

Uden at behøve at læse mellem Linierne, har jeg og

andre ofte nok faaet at føle, at det at hetvivle denne Samtidig-

hed i Grunden ikke alene betragtes som en Uret imod dennes

Hævdere , der fra Englands, Belgiens og Tysklands linier i

Aartier have fremdraget saakaldte »uimodsigelige" Beviser for

denne Samtidighed, men tillige som en ligefrem Tort imod

selve Videnskaben, der jo, idet den hver Dag bygger videre

paa dem, saa at sige ex consensu gentium har godkjendt de førte

Beviser.

Alligevel! Betænkeligheder er der nu en Gang baade imod

disse Bevisførelser og deres Resultater; ja, meget stærke ere de

Tvivl, der ere rejste imod begge. For mit eget Vedkommende

gjælder dette ogsaa Beviserne, hentede fra Predmost, hvad

enten man foreholder mig «Uimodsigeligheden« af hvert af deres

enkelte Punkter, eller henviser mig til Styrken af dem i deres

indbyrdes Sammenhæng. Mine Tvivl ere oftere i de allerseneste

Aar blevne imødegaaede med en ikke just usædvanlig, men des-

uagtet noget besynderlig Talemaade, at naar ikke en Gang-

Løs s-Kulturlagene kunne tilfredsstille os med deres Beviser

for den Samtidighed imellem Mammuther og Menne-

sker, som allerede «Hulefundene« med deres „Cunmlalive Evi-

dences" saa godt som (disse tre Ord er man hensyns-

fuld nok til ikke altid at udelade) have sat udenfor al Tvivl

— hvilken Art af Beviser vil man da fordre? Herpaa tør

det nok være mig tilladt at fremdrage en ældre Bemærkning til

Svar. Misforstaaelsen er simpelthen den, at man slet ikke har for-
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dret eller fordrer nogen bestemt ydre Art af Beviser, men

Beviser af en indre Natur, der tilfredsstiller Videnskabens

Erfaringer og Krav, og — hvad Nutiden paa mange Maader

synes at glemme — ikke mindst almindeligt sundt Om-

dømme (bonsens}. .,11 faudra done user de circonspection" —
tilraaber den ædruelige Prof. A. Morlot Archæologerne i An-

ledning af »Beviserne.) for den nordiske Stenalders Tvedeling.

—

„ On Va assez vu — la science, cultivée sans bonsens, jnene å Vextra-

vagance" (Uarchéologie de Meeklenbourg. 1868 p. 5).

Indtil altsaa Vidnesbyrd kunne fremlægges, der tilfreds-

stille det sunde Omdømmes og den videnskabelige Forsknings

bestemte Krav, bur. etter min Mening, ingen Samtidigbed

imellem Mennesket og Mammuthen videnskabeligen anerkjendes

i nogen af de to Retninger, hvori man hidtil bar ladet denne

linde Sted. Saa længe bor man altsaa hverken Lægge Menneske-

slægtens Optræden her i Europa tilbage til noget af de

Glacial-Perioden underordnede Tids-Afsnit, i hvilke man i Al-

mindelighed hensætter Mammuthens Fremtræden, Trivsel eller

Forsvinden, bel ler ikke — hvis man tager Menneskets Leven

her som det fastere Tids-Afsnit — føre Mammuthens Levetid

fremad til den Flække af Tidsrum, indenfor hvilke Mennesket

vides at have levet her i Europa (f. Ex. den førnævnte Rensdyr-

Periode).

Til Retfærdiggjørelse for, at jeg indtager dette Standpunkt

ogsaa lige over for det i Sandhed storartede, præhistoriske

Monument ved Pi-ed most, der ikke uden en vis Bet, som

det senere skal ses, er Ideven kaldt en «Mam mut h- Jæger-
station«, lader jeg nu følge en Bække Bemærkninger, som

dels sigte til at belyse for Læseren flere af «Kulturlagets » En-

keltbeder, dels ere rettede imod dette i dets Helhed, navnlig

imod det som en e.v consensu gentium stemplet, men af Viden-

skaben ikke godkjendt Bærer af det saakenge savnede, fuldgyldige

Bevis for, at Mennesket og Mammut ben levede ved

Siden af hinanden her i Europa.
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Vi vende derfor igjen Ulikket paa » Kulturlaget » og dets

forbausende Mængde af Skeletter og Knokler for at tage liere

af disses speciellere og almindeligere Forhold under nærmere

Betragtning og Overvejelse.

Her moder os da forst den allerede af Undersøgerne selv

saa ofte fremhævede Overvægt af Mammuther i Forhold til

Antallet af de andre Hovdyr, hvis Knokler findes i Laget, og

som ligeledes antages at have tjent Mennesket til Fode, om

end efter en ringere Maalestok: Rensdyret, Steppe hesten,

Moskus- O x en. I den Del af Laget, der paa den foranførte

Maade omhyggeligere var bleven undersøgt af Prof. Maska,

mentes der at have været Skrog af omtrent 25— 30 Individer af

Mammuth, af meget ulige Alder, derimod kun Knokler af om-

trent 10 Rensdyr, 8 Heste, og kun et Par Moskus-Oxer.

Et foreløbigt Skjøn, som jeg, efter de i Maska s Samling op-

bevarede Knokler, selv havde forsøgt at tage over dette stati-

stiske Forhold, var ret vel overensstemmende hermed. At der

i det mindste havde været omtrentlig et lignende Antal Indi-

vider af disse Dyr i de Partier af Laget, der bleve udgravede

under Dr. H. Wankels Ledelse, antog Prof. Maska. Mam-
muthen har altsaa været saa overvejende med Hensyn til An-

tallet af Individerne, at den fra denne Side med Rette af

Prof. Maska var bleven kaldt Jægernes Hovednæring — saa-

fremt det i det hele kan bevises, at den har tjent dem til

Føde !
— 1 Antal staar den dog meget tilbage for de store,

kraftige Ulve, der ifølge Knoklernes Mængde, skjønnes at være

blevne dræbte der paa Stedet enten ved Mennesker eller ved

hinanden indbyrdes. — Prof. Maska har i sin Samling alene

af Ulvekjæber c. 125 Stkr. , der kunne regnes at repræsentere

70—80 Individer, under alle Omstændigheder altsaa 2—4 Indi-

vider for hvert af Mammuth erne. Have nu alle disse Ulve

gjæstet Pladsen til de Tider, da Jægerfolket var der, har Livet

formodenlig for ingen af Parterne været meget trygt eller
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roligt. Af Polar -Rævene (Canis lagopus) ere Levningerne

ogsaa ret talrige, men dog kun en Brøkdel af Livenes, og færre

ere de af Jærven (Gulo borealis).

Men et andet Forhold, der er vigtigere end de i Laget

forekommende Dyre-Arters relative Individ-Antal, er den gjen-

nemgaaende Forskjel, der jævnsides hermed udtaler sig i

den større eller mindre Fuldstændighed af de tilstede-

værende Partier af Individets Skelet, og i (iraden af disses

Behandling ved Menneskehaand.

Det fremgaar af det, der allerede er anført, og som er støttet

paa gjentagne Udtalelser af Dr. W ankel og Prof. Maska, at

efter Knoklernes gjensidige Leje i Kulturlaget maa Mammuth-
erne i Reglen betragtes som oprindelig tilstede i hele Skrog

eller i store sammenhørende Partier af disse, om end ikke alle

Afsnit ere lige paaviselige. Visse større og fastere Knokler af

Skelettet, f. Ex. Lemmeknoklerne , Underkjæhebenene, vare for-

holdsvis bedre bevarede og derfor deres Leje hen igjennein

Laget lettere at forfølge, ligesom de ogsaa lettere kunde frem-

drages enten i nogenlunde hel Tilstand, eller i saadanne Stykker,

der uden Vanskelighed igjen ved kunstige Midler kunde sammen-

føres. Men Knoklerne af andre Partier af Skelettet, der havde

en ringere Modstandskraft, fordi de havde en mindre fast Byg-

ning, f. Ex. Hvirvlerne og tildels Ribbenene, især af de ikke

udvoxne Dyr, ikke at tale om Kraniets med de store, af tynd-

væggede Luftrum gjennemsatte Knokler, vare i en meget sprød

og mere eller mindre smulret og sammenfalden Tilstand. -

Opmærksom Udgravning og omhyggelig Undersøgelse af det

Knokkel g rus, de ligesom havde efterladt sig, lod dog ingen

Tvivl tilbage om , at ogsaa disse Partier havde været tilstæde,

og det samme var Tilfældet med de talrige næsten til Plader

forkortede Knokler af Fodpartierne, der ofte fandtes samlede. —
Ogsaa af Ulvene berettedes det at man enkelte Gange havde
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kunnet forfølge Partier af Rygsøjlen med deres Hvirvler i

Rækkefølge. Af Renen, Hesten og Moskus -O xen fandtes

derimod ikke Spor af saadanne i naturlig Orden liggende

Hvirvelpartier eller andre Skelet-Afsnit, men kun sprcdtliggende

Knokler, og disse viste just en anden Behandling end

Mammuthknoklerne.

I de to ofte nævnte Samlinger kunde jeg paa de fra l'ied-

most opbevarede Knokler af Renen og Hesten fuldelig over-

bevise mig om, at Knokler af begge disse Dyr ofte bære de

umiskjendeligste Mærker af at være blevne knuste for Marvens

Skyld, eller at være «marvspaltede» , som vi for Kortheds

Skyld pleje at kalde det. Dernæst viste de, at Sønderslagningen

just var sket ved voldsomme Slag med Sten, der havde

temmelig store Slagflader eller tykke Slagkanter, altsaa næppe

ved Hjælp af kun smaa Flintredskaber, men sandsynligvis ved

de større, ovenfor berørte: «Knusesten». For disse Hovdyrs

Vedkommende har jeg derfor ikke den ringeste Tvivl om, at de

h a v e udgjort en - - rimeligvis endogsaa en v æ s e n-

lig — Del af dette Stenalderfolks Føde.

Anderledes staar min Opfattelse af Mammuth -

Dyrenes For bold til denne Befolkning.

Det er vel sandt, at baade hos W an kel og Maska fort-

kommer jevnligen bestemte Udtalelser om, at Mammuthernes

Knokler vare spaltede og kløvede ved Menneskehaand («durch

Menschenhand geschlagen« o. 1.) i økonomisk Øjemed og

nærmest for Marvens Benyttelse, samt at Smaaridser paa deres

Overflade antoges for at hidrøre fra Kjødets Afskjæring eller

Afskrabning. Men i begge Samlinger har jeg paa de mig

som saadanne foreviste Knokler ikke kunnet finde Spor af

Spaltning eller Kløvning ved Menneskehaand; der-

imod fuldt op af de Spalter, Revner og Bristninger, som frem-

komme ved Virkning af afvexlende fugtig og tør Tilstand, og
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de derved fremkaldte Sammentrækninger og Udvidninger af Ben-

massen, og som hos Lemmeknoklerne fornemlig ske i Længde-

Retningen. Langs disse Bristnings- eller Splintringslinier var

der heller ikke at iagttage Slagindtryk af nogen af de to

Skikkelser, man her fornemlig maatte vente, hvis mekaniske

Slag havde været anbragte. Der var hverken bestemte Mær-

ker af enkelte stærkere, eller voldsomme Slag, som dem jeg

ovenfor anførte, at Ren- og Heste knoklerne frembød; heller

ikke var der saadanne smaa Mærker langs Spaltningerne, som

nødvendigvis maatte vise sig i stort Antal langs Revnernes eller

Bensplinternes Rande, hvis disse skulde være Virkningen af de

smaa Flintredskabers Hamren paa Benene, paa samme Nis

nemlig, som den, der mentes at have tilvejebragt Længde-
kløvningen af de store Stødtænder, Elfenbens-

Tænderne. Mærkerne af saadanne Smaaslag vilde, paa Grund

af den Mængde, hvori de da maatte optræde, ligesaalidt kunne

undgaa det søgende Oje som Mærkerne af de enkelte store

Slag, eller Sporene af indsatte smaa Flintskjæn -Kile r, hvis

saadanne virkeligen, som man har formildet, her havde været

anvendte til Sprængningen.

Langs de større Spalters og Revners Rande saas selve

Kanterne rigtignok ofte ligesom svagt afrundede, og ligesaa

Kanterne af de lange Splinter, hvori Knoklerne jævnlig havde op-

løst sig, men denne Kantafrunding kan jeg ikke sætte i For-

bindelse med nogen mekanisk Paavirkning fra Menneskets Side

eller tænke mig frembragt ved Smaaslag, hidrorende fra Forsøg

paa at spalte eller i mindre Partier udkløve Knoklerne. Den

er jo ogsaa meget forskjellig fra den Afrunding ved tydelige

Smaaslag, man kan iagttage paa de Knokkelpartier, Mændene

have sogt at tildanne til et eller andet Formaal. De svagt af-

rundede Kanter frembyde for mine Øjne derimod kun den Af-

runding, som Knoklers eller Bensplinters skarpe Kanter antage,

naar de længe have været udsatte for Luft s lid, navnlig for

sandfyldte Luftstrømningers Paavirkning, den samme,
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som efter min Mening ogsaa tydelig afspejler sig i de sand-

gi æ 1 1 e d e Overflader paa mange af Knoklerne.

Alen hvorfor skulde egentlig ogsaa en primitiv Befolkning

just for Marvens Skyld ofre Tid og Slid paa møjsomme-

ligen at kløve eller aabne hine kolossale Skabningers massiv I-

byggede sejge Lemmeknokler, der ere indvendigen hovedsagelig

fyldte med tæt svampet Benvæv og, i Modsætning til alle de

Dyr, hvis Knokler marvspaltes, enten ingen egenlig Marv-

hule frembyde eller kun en s a ar e svagt udviklet,

og navnligen hos alle ikke fuldt udviklede Dyr? Saaledes stod

Spørgsmaalet for mig, da jeg i 1866 i den S. 150 anførte Af-

handling om det videnskabelige Udbytte af Undersøgelserne i

de franske Knokkelhuler, ankede saa stærkt over de i mine Ojne

kun lidet tilfredsstillende Oplysninger, som en ellers fortræffe-

lig Undersøger og højt skattet Palæolog Ed. L artet her gav

os om de franske Urjægeres saakaldte Spaltning og Knusning

af i?/u'»oceros-Knoklerne efter de i Hulen ved Au ri gu ae efter-

ladte Rester fra deres store Gravfester. Ogsaa andre Steder

har jeg udtalt min bestemte Tvivl om Rigtigheden af den Tyd-

ning, man havde givet af de tidligste Menneskers Forhold til

Fortidens store , uddøde Tykhude (Pachydermer t og som man

navnlig havde støttet paa Hulefundene i England og Belgien.

Berettigelsen til min Tvivl i denne Henseende tør jeg vel

antage at have tilstrækkeligen objektivt begrundet, i den sammen-

hængende Fremstilling, jeg i mit Universitetsprogram i 1861

første Gang gav af Menneskets systematiske Behandling af

Uand-Pattedyrenes Marvknokler i .Modsætning til Bovdyrenes

ligesaa systematiske, men derfra ganske forskjellige Behandling

af hele Pattedyrklassens Knokler. Hermed stod i nojeste For-

bindelse min Fremstilling af Udbyttet af mine Studier af Knokkel-

hulerne og Knokkelbreccierne i Frankrige og -Østerrige, navnlig

langs Middelhavets Kyster (efr. K. Sv. Vetenskaps Akademiens
Overs, over d. K. D. Vidensk. Selsk. Forh. 1888. 1 -J
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O f v e r s. 1 8 7 0, en Fremstilling, som derfra overgik til andreTids-

skrifter og gjengives i Vid. Meddel, f. Nat. Foren. 1872 S. 214 flg.)

Efter denne korte Afstikker ud til Siden, der havde sin

Grund i Tvivlen om, at det antagne Formaal for den paastaaede

Spaltning af Mammuthknoklerne var ret naturligt, fortsætte vi

de Betragtninger, der forhaabentlig efterhaanden skulle stille

os flere indre Forhold i Kulturlaget ved Pr e dm ost i et rig-

tigere Lys.

Jeg havde altsaa, som man vil have set, saa meget mindre

Ilet til at undre mig over, at mine nye Studiefæller i Miihren

havde gjort sig skyldige i den for deres egen Opfattelse og

Bevisførelse, efter min Mening, meget uheldige Forvexling af

Knoklernes Vejrbristningmed disses Sonderslagning vedMenneske-

haand, som denne Forvexling jo, ifølge det ovenfor antydede,

desto værre ikke var noget sjeldent Fænomen i den geologiske

og archæologiske Literatur.

I det mindste i vort Sekulums seneste og travle Decennier

er det hyppigt nok, at en oprindelig i klare Træk og med be-

stemte Lineamenter meddelt Kundskab (f. Ex. den om Rovdyr-

gnavets systematiske Udførelse, om Udseendet af Marvspaltningen

i Modsætning dertil, om Ætsningen af Knoklerne i Rovfuglenes

Kro o. s. v.) kun for et meget begrænset Tidsrum beholder sine

skarpe og væsentlige Træk. Den faar disse snart afstødte og

afslidte, saa at Kundskabsfiguren næppe kan kjendes igjen

i de udviskede eller barbariserede Træk. Under

denne stilløse, eller, i andre Tilfælde, ofte stiliserede

Skikkelse, tror man da i Vejrbristningens Linier, Revner

og Spalter paa gamle Menneskeknokler at se et tilforladeligt

Rillede af Sonderslagning ved Menneskeliaand,

uagtet man hverken faar Øje paa de fordrede Slagmærker

eller paa det ved disse betingede Løb af Spaltningslinierne.

Vore Forfædres vejrbrustne, lange Lemmeknokler fra de store
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Stenkamre blive da i al deres l skyldighed stemplede som An-

givere af et skammeligt Menneske-Æden (Kannibalisme), hvori

disse Fortids-Mennesker menes at have gjort sig skyldige. Med

Forsæt bruger jeg netop dette historiske Exempel, da jeg

mener, at det særligt egner sig til at sætte Tankerne i bevæ-

gelse i de to Retninger, der føre til en anden og forhaabenlig

rigtigere Opfattelse af Forholdene i
1* i

;

e dm o s l -Kulturlaget.

Det tillader mig desuden at trække den ansete Anthropolog og

Archæolog A. de Quatrefages ind med som Vidne i Sagen.

Fra to forskjellige Sider mente nemlig Medlemmerne af

den internationale archæologiske Kongres i Kjøbenhavn 1869,

at nogle fra det bekjendte Stenalders-Gravkammer ved Borreby

(nær Skjælskør, paa Sjælland) udgravede Menneskeknokler gjorde

sig stærkt mistænkte for at hidrøre fra kannibalske Fester. De

vare baade længdespaltede og paa særegen Maade delvis paa-

virkede af Ild og sortfarvede. Et anskueligt Begreb om det Ud-

seende, Knoklerne ved hvert af disse Forhold frembød, give de

Figurer af disse, der i Anledning af den rejste Diskussion,

Menneskeæderiet i Stenalderen , meddeles paa Tab. \ . af Kon-

gressens Bulletin Kbhvn. 1875.

Hr. Quatrefages sluttede sig til den under Kongres-

mødet saa almindelig udtalte Mistanke om, at de gamle Borreby-

folk havde været Kannibaler, men da han efter Kongressens

Slutning, ifølge sin forud derom tagne Bestemmelse i Bo an-

vendte et Par Uger paa speciellere Studier i flere af vore Mu-

seers Samlinger, kom han til en hel anden Erkjendelse. I

Universitetets zoologiske Museum lærte han saaledes at kjende

og at skjelne de meget forskjellige Tilstande, hvori de af Jorden

(Tørvemoserne, Ler- og Gruslagene, Gravkamrene o. s. v.) frem-

dragne Knokler befinde sig, eftersom de have været underkastede

Vandets eller Vejrligets forskjellige Paavirkninger, Rovdyrenes

eller Gnavernes eller Menneskets Behandlinger. Efter nøjere

Studier af de i store Masser under saadanne forskjellige For-

hold indsamlede Knokler kom han til klar Erkjendelse af den

12*
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meget ulige Karakter, som Opbevaringsforholdene og de ydre

Indvirkninger havde paatrykt Knoklerne, navnligen ogsaa deraf,

at just den Bristning og Spaltning, som Bo r re by-Knoklerne

frembød, var en Følge af Vejrbristningen og ikke af

Sønderslagning ved Menneske haand. Aabent udtalte

han dette i sin Aaret efter Kongresmødet i „Revue des deux

mondes" 1870, givne interessante Beretning om dettes Forhand-

linger; men disse hans Udtalelser ifølge Studier, gjorte efter

Kongressens Slutning, kunne ikke ventes berørte i den fem Aar

efter udkomne Bulletin du Congr. Intern, archéol. Hvor ube-

tinget Quatrefages nu slutter sig til den Fordring, at Aab-

ning af Dyreknoklerne for Marvspisningens Skyld kun kan

godtgjøres af tydelige Slagmærker, vil man se af hans Udtalelse,

hvoraf jeg her skal gjengive et større Stykke, for at knytte et Par

indtrængende Spørgsmaal dertil 1

)- Hvorofte mon man ikke har

»M. Dupont a fait connaitre les observations analogues recueillies par lui

dans deux cavernes de Belgique. M. Worsaae a donné des détails sur

les os humains cassés et a demi rotis qui se trouvaient disperses au

milieu dun grand nombre d'autres dans un dolmen. Tous deux, bien

que faisant les plus amples reserves, ont paru pencher vers l'opinion

que c'était bien la des restes de repas d'anthropophages. J'avais d'abord

été plus explicite. Aprus avoir examiné avec soin les os de cuisse et

de jambe éclatés en long et å demi earbonisés å une de leurs extrémi-

tés qu'on a retirés du tumulus de Borrebye, je regardais le fait comme å

peu pres démontré. J'ai du revenir å la pensée contraire å la suite des

remarques présentées par M. Steenstrup. Ce sagace observateur avait con-

staté d'abord que, sous l'action seule des agens atmosphériques, les os

longs de tous les mammiféres se fissurent et se divisent en frag-

mens allonges ressemblant, å s'y méprendre , a ceux que produit une

percussion méthodique. Une collection fort nombreuse d'os empruntés

a diverses espéces et présentant tous les degrés de cette division spon-

tanée ne peut laisser de doute sur ce point; toutefois dans ces frag-

mens naturels la tranche reste droite et lisse d'une extrémité a l'autre.

Au contraire, dans les éclats 'artificiels enlevés sur un os frais , elle

présente toujours, å l'endroit qui a recu le coup, une portion oblique et

ccailleuse que M. Steenstrup a produite directement, qu'il a retrouvée

sur une foule de fragmens osseux retirés des kjækkenmæddings et

d'ailleurs. Le fragment cassé par la main de l'homme porte done avec

lui son certificat d'origine.

Par conséquent, pour étre en droit d'aftirmer qu'un os humain a
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forsømt at tage det nødvendige Hensyn lil virkelige Slagmærkers

Tilstedeværelse paa tic Ménneskeknokler, der saa hyppig angives

at bære Vidne om Kannibalisme, saml paa Dyreknokler, der ud-

gives for fuldgyldige Vidnesbyrd om Menneskets Sam-

tidigbed med visse Dyr, ikke blot, som lier, med Mam-
m u t h e n , men med Næsehornet, og H u 1 e 1 v e n, og især med

II 11 1 e bj r n e n ? Mon det vel tør anses for utidigt og ugrundet, om

jeg opfordrer til en samvittighedsfuld og kyndig Revision af alle

disse Forbold for de talrige østerrigske Hulers Vedkommende?

Hvor meget der af de nævnte uddøde Dyrs Knokler fra franske,

belgiske og engelske Huler gaar for at være behandlet af

Menneskehaand, uden virkelig at være det, i det mindste

uden at Slag af Menneskehaand har truffet de friske

Knokler, har jeg tidligere ved Autopsi kunnet overbevise

mig om, og for Østerrigs Vedkommende' tor jeg ikke forudsætte,

at Forholdet har været et ganske andet.

Dette var nu den ene Parallel mellem Knoklerne i Borreby

og Predmost. Vi gaa nu over til den anden, som maaske

kommer lidt mere uventet.

Den anden Side nemlig, hvorfra der kastedes en Mistanke

paa Stenalderens Borrebyfolk som Menneskeædere, afgav

det store Antal af Menneske-Knokler, der fremkom af Grav-

kammeret med stærke Spor af Svidning over en stor Del af

deres Overflade og ofte begrænsede af lige Linier, som om Knok-

lerne indtil disse havde kunstigen og planmæssigen været be-

skyttede imod Ildens Virkning. Ogsaa dette Fænomens rette

Natur blev ved Sammenligning med andre lignende, den Gang

fuldelig erkjendt af .Prof. Qu a tre fage s, men formodentlig

lod den vigtige Bristningsproces ham forglemme at omtale

été cassé afin den mangér la moelle, une inspection minuticuse des

fragmens est nécessaire; il l'aut retrouver la trace du coup Cette

épreuve demandée par M. Steenstrup doit étre vigoureusement exigée.

Elle manque, je erois, å la plupart des exemples cités comme attestant

l'anthropophagie de nos ancétres." (Rev. d. deux mond. 15
]i <fc

J
5 70;

Extr. p. 47.)
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den i Ilevuen. Det var nemlig- umuligt ved en rolig Betragtning

af Svidningen og dens Udbredning paa Knoklerne at miskjende

det Forhold, hvorunder Knoklerne vare komne i Berøring med

Ilden. De havde den Gang allerede for længst, rimeligvis

mange Aarhundreder eller Aartusinder iforvejen, været blottede

for Kjød og tildels for dyriske Substantser, thi kun i denne Til-

stand havde Ilden naaet dem; de havde dernæst ligget, som hyp-

pigt er Tilfældet i Gravkamrene, kun delvis dækkede af den

omgivende Jord eller Fyld, og kun de af dette opstaaende Dele

af Knoklerne er det, der ere blevne svedne eller halvforkullede.

Det er netop Jordens eller Fyldets Overflade, og ikke, som man

gissede, nogen Omvikling ved Menneskehaand. der har foraar-

saget den skarpe Begrændsning i visse Retninger af de sort-

farvede, svedne Flader. Selv naar den ene Side af et Kranium

er svedet, den anden ikke, eller der er ligesom en svedet Kalot

paa et saadant, forklares ogsaa dette let af Kraniernes daværende

Leje i Fyldet ; at det ikke stemmer altid med deres senere Leje,

er let begribeligt ifølge den idelige Omlejring og Omkastning

af Gravindholdet, som næsten uden Undtagelse har fundet Sted

i vore Stenkamre, baade under deres Afbenyttelse som Grav-

kamre og langt senere. Jeg henleder her Opmærksomheden paa

delte miskjendte, i Forbindelse med den formentlige Marvspalt-

ning dengang satte Forhold, for at benytte det som Udgangspunkt

for beslægtede Betragtninger over de Forhold, som Knoklerne

frembyde os i Pi* ed most.

Massen af de i Kulturlaget ved P redmost af Ild paavirkede

Knokler og Knokkelbrokker er enorm, enten man maaler dem

eller forsøger at tælle dem. Prof. Mask as Udtryk derom pege

hen paa, hvor meget den har overrasket ham — og den maa i

Sandhed overraske enhver Beskuer. Man faar uvilkaarligen det

Indtryk, som om «Mammuthjægerne» eller Datidens Besøgere af

denne Plads kun havde benyttet »Benkul", og selv har jeg ogsaa
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— for Kortheds Skyld -- benyttet dette Udtryk, men det maa

dog rettes derhen, at det kun er undtagelsesvis at man træffer

virkelige Benkul. Hovedmassen bestaar af svedne, af Ilden i

svagere eller stærkere Grad paavirkede Benbrokker eller skarpt-

kantet Bengrus, der næsten udelukkende hidrører fra Mam-

muthernes Knokler, hvoraf et stort Antal synes henfaldne til

saadanne Smuler eller kantede Smaastykker. Det synes derfor,

at de af Stedets Besøgere anrettede eller benyttede Baal ere

fortrinsvis komne til at paavirke ikke friske eller endnu kjød-

dækkede Mammuthknokler, men tørre og i utallige Smaastykker

søndersprungne Knokler af disse Dyr. Dette udelukker nu ikke,

at ogsaa mangen en af de større og i bedre Konservationstil-

stand opbevarede Knokler eller Knokkelsplinter bærer store

svedne Pletter.

At Befolkningen traf Mammuth-Skrogene i en saadan paa

mange Maader, som Følge af lange Tiders Frost, Vind og Vejr

allerede sønderfalden Tilstand, synes mig ogsaa tydeligen

at fremgaa af dens Behandling af de store og for den saa

særlig værdifulde Elfenbenstænder.

Vore Undersøgere af Pre dm ost- Stationen synes mig

enige om at opfatte Jægerfolkets Fremgangsmaade i Behandlingen

af Mammuthernes store Elfenbenstænder saaledes, at

de til det faste « Stade« henslæbte, nylig dræbte Dyrs Tænder

først ere ved stærke Hug elier Slag blevne delte paa tvers i

Stykker af den ønskede Længde, og at derefter hvert af disse

igjen (ved Smaakiler, som det formodes) blev delt efter Længden

i Hælvter, hvoraf man da har udarbejdet de enkelte Redskaber.

I denne Sønderdelingsmaade har man endog villet se en vis

Behændighed og Kyndighed lagt for Dagen fra Befolkningens

Side. Det er imidlertid ikke lykkedes mig at finde paa Tvær-

bruddene eller Længdespaltningsfladerne de Mærker, som saa-

danne Fremgangsmaader nødvendigvis maatte efterlade. Tver-

bruddene vise tydeligen en fossil eller halvfossil Tandmasses
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Brud, og Spaltningen i Hælvter, være sig i lige eller efter

Tandens Bøjninger noget spiralvundne Retninger, er den sæd-

vanlige Længdebristning af alle længere Tænder, som vi ikke

alene trælle hos vore hel- og halvfossile Skære- og Hjørne-

tænder i alle jordfundne Kranier, men imod hvilken vi kun

vanskeligen kunne bevare Tænderne i Kranierne af de friske

Dyr i vore Samlinger. Bristnings-Fænomenerne fra Knoklerne

have altsaa gjentaget sig her paa sin Vis ogsaa for Tændernes

Vedkommende.

Derimod er det selvforstaaeligt, at Tænderne, der have af-

givet saa brugeligt Materiale til Nytte- og Pyntegjenstande, bære

mange umiskjendelige og tydelige Spor af Bearbejdelse baade

med skarpere og buttere Redskaber. De samme viste sig jo

ogsaa paa Knoklerne , og disse ere jo ogsaa blevne tildannede

til mange Øjemed.

Jægernes Interesse for Materialet, som Mammuthknoklerne

leverede, kan vel ogsaa nok skjønnes af det af Wankel og

Maska omtalte mærkelige Forhold, at hist og her fandtes

Knoklerne paa en ejendommelig Maade sorterede, Skulderblade

af Dyr af forskjellig Størrelse og Alder i Partier for sig, Lemme-

knokler for sig o. s. v. Herved mindes man uvilkaarligen om

nogle af de allerældste Beretninger, der i Aarhundredets første

Decennier gaves os om de højst besynderlige Sammenstillinger,

hvori Mammuthernes Elfenbenstænder bleve trufne i de store

Mammuth-Ligmarker, der i 1816 opdagedes ved Canstatt,

og Thiede.

Dog, det var ikke alene som egenlige Brugsgjenstande at

Medlemmerne af denne gamle Stamme da bearbejdede Knoklerne

og Tænderne; de have ogsaa fundet en særegen Tilfreds-

stillelse i at udføre Smykke- Tegninger paa Knoklernes

glatte Overflader og indridse Figurer derpaa af en egen Stil.

saaledes som de ved Professor Maska s omhyggelige Behand-
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ling fremdragne Ribben og Kjæber noksom bevidne. — Fra den

comparative Side (man sammenligne hos Maska lians Figurer

S. 99 og 101) giver Stilen i denne Jægerfolkets «Dekoration« af

Knokkelfladerne os ganske særegne > ink. Disse Folk vare,

efter alt hvad vi vide, ubekjendte med al Arl af Pottemagert

og menes at bave levet inden dettes Opfindelse. Desuagtet

ere deres « Stregprydelser » i Et og Alt umiskjendelig de selv-

samme, der smykke vor Stenalders Pottevarer fra Kjokken-

modingeme og Gravkamrene, og de maa utvivlsomt have en

fælles Tanke til Udspring.

See vi nu et Øjeblik tilbage over den hele Række Betragt-

ninger, som vort Resog i Pi'edmost umiddelbart fremkaldte,

eller som mere middelbart paatrængte sig ved det fra flere Sider

os forundte Indblik i mange af Kulturlagets Enkeltheder, samler

Udbyttet sig ikke strax i en enkelt Hovedsum, men det

giver ligesom et dobbelt Facit.

»Kult ur laget», saa helstøbt det mentes at ligge inden

for sin faste Løs s -Ramme, saa en h eds lo vende , det efter

de ældre Undersøgere ved første Øjekast saa ud, busede

dog en skjult Dobbelthed, der efterhaanden røbede sig. Saa

stærkt indblandede i og imellem hinanden end alle «Kul tur-

lagets« sammensættende Bestanddele stedse syntes at være, saa

skilte de sig dog. naar Lys faldt paa dem baade fra Vest og

Øst, ligesom til to Sider og i to utvivlsomme Grupper. «Kul-

turlaget" viste sig nok at være et maskeret-enkelt, men

ifølge sine Bestanddele i Virkeligheden et tvedelt Lag, om

end i Rum langt mindre end i Tid. Det forholdt sig som

en Palimpsest, en Codex rescriptus med sine Bogstaver af de

to Texter fra højst ulige Tider dukkende op imellem hinanden.

I Belysning af denne Opfattelse udskiller jeg da først en

betydelig mindre Bestanddel, dannet af Jægerfolkets talløse

Flint- og andre Stenredskaber og Affaldet fra disses Tilvirkning,
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samt de talrige Rester af de Dyr, der efter Knoklernes Behand-

ling ved Slag og Ild paaviseligen have tjent disse Mennesker

til Føde, og med hvilke de altsaa have været fuldt samtidige.

Denne i Rumfang ringer e er tillige den i Tiden yngre

Gruppe af Kulturlagets Bestanddele.

Derefter bliver tilbage den i Masse og i Bum langt over-

vejende Bestanddel, den hele Pladsen overdækkende Ligmark af

M a m muth-Skrog, alle i en mere eller mindre sammenfalden

eller halvforvittret Tilstand, tilhørende oprindelig Individer af

alle Aldre og alle Størrelser, saaledes som endnu Tilfældet

stedse er med Sammensætningen af de nulevende Elefanters

Flokke.

Denne større Bestanddel af Kulturlaget, dannet

hovedsageligen af talløse Levninger af Mammuther, dog opta-

gende enkelte Levninger af disses Samtidige, er tillige i

Tiden den ældre. Den frembyder intet egentligt Vidnesbyrd

om, at Mennesker her have stødt sammen med Mammutherne

i deres levende Live, men alt tyder hen paa, at Mennesket kun

har forefundet Mammutherne i halv- eller helfosfil Tilstand, og

altsaa ikke været samtidigt med disse.

Altsaa, som alt her foreligger, indtil nye Oplysninger maatte

paavise større Urigtigheder i de Betragtninger, vi ovenfor have

gjort gjældende, staar Jægerfolkets Liv i Predmost selvfølge-

ligen for mig i et ganske andet Forhold til Mammutherne, end

det hos W ank el og Maska skildrede.

Min Opfattelse af den i Predmost foreliggende Episode af

Menneskelivet i Måhren, kan jeg, efter mit korte Besøg dér og

mine rigtignok langt fra udtømmende Studier i Samlingerne i

Olmiitz og rseuti tsehein, for Øjeblikket ikke gjengive

bedre end i følgende 7 Sætninger, hvori jeg allerede under mit

Ophold i Måhren havde formuleret den.

Disse henstiller jeg nu til nøjere Overvejelse af dem, der

allerede af Autopsi kjende Predmost og det der fremkomne

store Udbytte, navnlig Dr. IL W ankel og Prof. K. Maska,
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men ikke mindre til Drøftelse af alle de Kolleger fra andre

Lande, somjeghaaber ved denne min Fremstilling skulle ad Aare

finde Vej til Predmost.

IV.

1. De måhriske «Predmo st-Mammuthj ægere» have

nok virkeligen været Mammuthjægjere, men i samme For-

stand som Jak uterne og beslægtede nord-asiatiske eller sibiriske

Folkestammer ere det den Dag idag og bevislig have været

det Aartusinder igjennem, saalænge som de have drevet deres

indbringende Jagt efter disse kolossale Elefantdyrs i en helt eller

halvt frossen Jord saa vel bevarede Tænder (fossilt Elfenben)

og Knokler.

2. Men ligesaalidt som de nuværende Jakuter og

beslægtede ere samtidige med de Mammuther, hvis

Tænder og Knokler de, endog ad lange Veje, saa ivrigen opsøge,

uagtet Skeletterne af disse Dyr allerede have ligget flere Aar-

tusinder i Jorden; og ligesaalidt som de nævnte Folkestammer

— saavidt vi vide — til nogensomhelst Tid have været sam-

tidige medlevende Mammuther, ligesaalidt have P r e d-

most-Mammuthjægerne levet sammen med de Mam-
mut h e r , der, i Lighed med deres Slægtninge fra

Nutiden, i Flokke i hin Tid trivedes omkring

Predmost og i Flokke fandt deres Død der.

3. Ved Predmost falder de måhriske Mammuth-
jægeres Levetid indenfor Mellemeuropas llensdyrtid

(Rensdyrperioden), og allerede denne ligger vistnok længere

tilbage i Tiden end de 4—5000 Aar, som af Prof. Maska
(Diluv. Mensch. S. 107) menes at være tilstrækkelige til at ud-

fylde Tidsafstanden mellem den og Nutiden. Men uoverskueligt
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langt, maaske Multipler af denne Tids-Afstand, ligger den Tid

tilbage, da Mammut her (og deres Samtidige) levede i Måhren

og der fandt deres Død paa den «V al plads » eller «Ligmark»

ved Predmost, hvor deres sønderfaldne Skeletter endnu hvile

paa den Masse af «Løss», der da var dannet, til Underlag.

4. I denne lange Mellemtid have Mammuthernes Lig

eller Skrog roligen henligget paa deres Løssleje, rigtignok,

som kraftige Tandspor røbe det, nu og da forstyrrede og gnavede

af Oldtidens Hyæner og lignende Rovdyr, og med ubestemte

Mellemrum, ifølge Løss-Dannelsernes Natur, været snart mere,

snart mindre overdækkede med et Lag af Løssens Støvsand,

snart igjen afdækkede og blottede. At de til sine Tider og

længe have været udsatte for alle Luftens og Yeirskiftets samt

Yindstrømmenes Indvirkninger, røber de større og stærkere

Knoklers Bristning og Længdesprænguing, de mindre Knoklers

(Hvirvelkroppenes, Ribbenenes) Bristning i alle Retninger, Epi-

physernes Løsning og rolige Affalden, samtlige blottede Knoklers

ved det luft- eller vindbevægede Sandstøv fremkaldte ejendomme-

lige Glætning paa Overfladen, medens de store Knoklers eller

Knokkelsplinters Kanter bære et tilsvarende Præg af den Afslib-

ning eller svage Afrunding, det vindbevægede Sand eller Sand-

støv efterhaanden har bevirket.

5. Medens de laa blottede, eller delvis blottede, have

Kobler af kraftige Ulve besøgt og atter opsøgt den rige Aad-

sehnark, ligesom disse selskabelig-jagende, graadige og altid

hungrige Rovdyr endnu den Dag i Dag i hele det nordlige Asien

ere de første til at opspore og angribe de af den optøede Jord-

bund eller af de underminerede Flodskrænter fremkomne Rester

af Mamm uth kadaverne. Maaske have de Aarhundreder

igjennem paa deres med visse Mellemrum gjentagne og udstrakte

Strejftog gjæstet en saadan Ligmark eller endog taget fastere

Holdeplads ved den. I hvert Fald synes det aldeles overraskende
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Antal af Ulvenes egne Knokler ret tydeligen at røbe, at

disse kun i Selskab jagende Dyr have holdt god Ulveskik og

ikke undladt at klamres om Hyttet, angribe og dræbe hin-

anden.

Under alle Omstændigheder maa dog de mange Mammut ti-

lig i Laget, selv om de kun tidvis og delvis bleve tilgængelige,

have givet det overordenlig store Antal af Ulve ret sømmelig

Næring, da Knoklerne af de der døde eller dræbte Ulve, i

Forhold til deres meget store Antal, kun undtagelsesvis iagt-

tages at være gnavede.

I det samme Ærinde som Ulvene, have sandsynligvis

ogsaa Pol ar rævene (Canis lagopus. L.) der indfundet sig, men

dog, efter deres Rester at dømme, i et langt ringere Antal.

6. I en hel anden Hensigt, end ligefrem for Fødens

Skyld, og hovedsagelig for at indvinde en stor materiel

Fordel, har e n m a h r i s k S t e n a 1 d e rb e f o 1 k n i n g i Rens-

dyrperioden, ligesom de oflnævnte sibiriske Folkestammer,

opsøgt den nu og da, helt eller delvis, blottede

Mammuth-Aadselmark, har i Forbigaaende eller maaske

periodisk der slaaet sig til Ro og huseret der paa mange-

haande Maader, rimeligvis i det flerdobbelte Øjemed:

a) først og fornemligst at bjærge af Sandet eller Løssen de

mere velbevarede Levninger af det til Redskaber og Pry-

delser vigtige Elfenben (Elefanttænderne), baade til eget

Rrug og som Ryttemiddel til andres ; og samtidigen

b) at udsøge og erhverve sig af Mammuth-Skrogene de

til forskjellige Øjemed, Redskaber og Vaaben, mest egnede

Knokler eller store Knokkel s pi in ter; sandsynligvis

dog ogsaa for at benytte den gode Lejlighed til

c) at forskaffe sig Skind og Pelsværk af Ulvene, Polar-

rævene og lignende, som om Natten maatte snige sig til

Aadselsmarken.
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7. At disse Folk naturligvis tillige under slige Udflugter

have udøvet deres sædvanlige Jagt paa Rens dyret og Steppe-

eller Vildhesten samt paa Moskusoxen, naar en saadan

tilbød sig, er en Selvfølge. At de under deres midlertidige Op-

hold ved Siden af en saadan rig Mammuth-Mark ved Ild beredte

Jagtudbyttet, bliver utvivlsomt ved det Utal af smaa, kulbrændte

Benbrokker og den Masse af Benpulver og Aske, der omgiver

Knoklerne, Tænderne, Stenskjærverne og Stenredskaberne m. m.

Udtalelserne i disse syv Paragrafer støtte sig ikke alene til

de anførte Undersøgelser i P red most, men ere ligesom støbte

over Forholdene der.

Det skulde derfor ikke undre mig, om en eller anden

nok kunde være tilbøjelig til at indrømme Sandsynligheden,

eller maaske endog til helt ud at anerkjende Rigtigheden af

Paragrafernes llovedpunkt: den meget store Afstand

mellem M am mu tuerne s Levetid og det Jæger folk s,

der hidtil paastodes at have været aldeles samtidigt

med disse Dyr og fortrinsvis at have levet af dem,

men dog paa Grund af dette lokale Præg være mindre tilbøje-

lig til at indrømme det vundne Udbytte mere end en vis lokal

Gyldighed. En Tvivl af denne Art vilde man heller ikke

kunne kalde aldeles uberettiget for hver den, der virkelig

maatte mene, at Videnskaben iforvejen var i Besiddelse af paa-

lidelige Data, som viste, at Tidsforholdet mellem "Mammutherne

og Europas ældste Befolkning andensteds med Sikkerhed maatte

anses for at have været et helt andet.

Men et saadant Forhold er, som vi vide, baade bleven be-

tvivlet og benægtet af saare mange , og det vil allermindst

kunne indrømmes af den, der til alle Tider og paa alle Punkter

har fundet Geologernes og Archæologernes Bevisførelser for
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Samtidigheden mellem Mennesket og Mammntlifaimaen her i

Europa saare utilfredsstillende. Det vil heller ikke letteligen

indrømmes af det ikke ringe Antal af Natur- og Oldforskere,

der, i Anerkjendelse af de evindelige Skuffelser, som Studiet af

Hulernes Indhold og af Vandstrømmenes mange Gange om-

lejrede Sand- og Gruslag i saa mange Retninger have bragt os,

udtrykkelig have paakaldt Løss lagenes og andre lignende mere

regulært afsatte og fuldt overskuelige Dannelsers Vidnesbyrd i

dette Spørgsmaal.

Til disse Dannelsers Voldgift og endelige Afgjørelse mener

ogsaa jeg at man trøstigen kan henstille Stridspunktet under de to

Forudsætninger, at Videnskabsmændene tilbunds kjende Lage-

nes Dannelseshistorie og fuldt ud have lært at forstaa det

Sprog, hvori de af Lagene omsluttede Organismer tale til os.

Men i dette Sprog kan man paa en sikker og tilfreds-

stillende Maade ikkun blive indøvet, medens endnu de enkelte

Organismer og Partier af «Kulturlaget» findes urokkede paa deres

Plads. For at kunne kontrollere de allerede gjorte Studier og

paa en frugtbringende Maade fortsætte dem og udvide dem med

nye, maa man altsaa for Videnskabens Skyld holde Haand over

de Rester, vi endnu maatte have tilbage af de tidligere kjendte

«L i g -Marker« eller «Jæ ger stationer« i Løssen, og

holde godt Hus med disse. Det er en Selvfølge, at vi tillige

maa nøje vogte paa de Spor, der kunde antyde nye Forekom-

ster af disse for Jordens Historie saa vigtige Monumenter.

At den ældre, men unægtelig meget mindre Mammuth-
Ligmark i Løss bakken ved J o s 1 o vv i t z i det sydlige Mahren,

af hvis Kulturlag Grev Gunacker Wurm brand har i Ord

og Billeder givet os en meget anskuelig Skildring, kan og bør,

ligesom hidtil , tolkes i sine Hovedtræk paa samme Vis som

den ved P redmost, derom nærer jeg personligen ikke den

ringeste Tvivl. Efter min Tydning vil den følgelig ikke kunne



1 92 Japetus Steenstrup.

vedblive at være et godt Vidnesbyrd om Menneskets Samtidig-

hed med Mammuthen, men vel et godt Vidnesbyrd om, at paa

sine Steder Mennesket har oplevet Aflejringen af visse

Partier af Lossen. Det var mig en stor Tilfredsstillelse,

at jeg for mange Aar siden kunde saa ubetinget i alt væsenligt

slutte mig til Grev W u r m b r a n d s Syn paa de mistydede

geologiske Forhold i Belgiens Huler, da vi i 1871 i For-

ening med Kollegerne E. D e s o r , O. F r aa s , R. Virchow og

fl. besaa dem under de fra Archæologernes internationale Kon-

gres i B r u s s e 1 udgaaende lærerige Exkursioner fornemlig til

L esse -Dalen. Det vilde være mig kjært om det viste sig, at

vi ogsaa her i Tydningen af Mammuth-Ligmarkernes Forhold til

Menneskene kunde komme, til at se ens i de enkelte Punkter,

hvori vore Opfattelser afvige fra hinanden. Maaske kunde der

endnu ved Joslowitz fremkomme saadanne Rester af Kulturlag-

Striberne, at de Oplysninger, der maatte savnes til fuld For-

staaelse, kunde tilvejebringes.

Det maa særlig paaskjounes, at Grev \Y. saa aabent sluttede

sig til den v. Richthofenske Anskuelse om Løssens sub-

aériske Dannelsesmaade, skjønt han oprindeligen under de

første Undersøgelser stod paa den ældre Opfattelses Grund.

Derved har han, i det mindste indirekte, indrømmet Muligheden

af, at Mammuthresterne kunde have været sandblottede og atter

sanddækkede liere Gange, og muligvis ogsaa til forskjellige

Tider været hjemsøgte af vandrende Stammer, udstyrede med

noget forskjellige Redskaber. Bemærkningen fremsætter jeg,

fordi de særdeles vel afbildede Flint- Redskaber paa Taf. IV.,

der gjengiver bugne Flintsager af de Former, som lindes ved

Predmost og som ere os saa vel bekjendte fra vort Sten-

aldersfolk her, vanskeligen ville kunne frembringe saadanne

Sk aar paa Knoklerne, som f. Ex. figg. 1. 3. G. 7. paa Taf. II. frem-

stille, eller saadanne Mærker af «Axt-hiebe», som det for-

træffelige „unretoucliirte," (!) fotografiske Billede af en Mammuth-
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Brysthvirvel (Taf. I) viser os, især naar det betragtes under en

passende Lupeforstørrelse. —

Hvorvidt derimod de store «Ligmarker» af Mammuth-
Dyrs Skeletter, der i Aaret 1816 pludselig kom for Lyset ved

Canstatt iWiirtemberg og i Løbet af samme Aar ved Thiede

nær Wolfenbuttel, kunne fuldt ud lydes som baade Natur-

og Ku 1 1 u r-M onumenter i Ligbed med Mammuth-Kirkegaarden

ved Predmost, vil være afhængigt af, hvorvidt man endnu,

efter saa lang Tids Forløb, kan paa en tilfredsstillende Maade

paavise Spor af Menneskets Virken og Arbejden med Lev-

ningerne af disse uddøde Dyr, saa at man deraf kan slutte, af

bvilken Natur dette Arbejde bar været.

Disse overraskende Begivenbeder satte naturligvis Datidens

almendannede Læg-Mænd i stor Forbauselse og ikke mindre

de mange Lærde , som jo allerede i dette Tidsrum beskjæf-

tigede sig levende med Spørgsmaalet om vor Jordklodes Til-

blivelse og de talrige Omskiftelser i dens Dyre- og Plante-

verdener. Ikke faa ere de Efterretninger, vi fra selve Øjenvidner

have om det overraskende Billede, som disse ved Nedskred

eller ved store Jord- Arbejder paa en Gang blottede Mammuth-
Ligmarker frembød 1

). Af disse Skildringer er det imidlertid

ikke til at miskjende , at om end disse Ligmarker ikke havde

saa stor horizontal Udstrækning som ved Predmost, havde

de dog en større Fylde, og derved maatte deres uhyre Virvar af

store Knokler, gjennemkrydset af talrige, mange Fod lange

Elefant-Stødtænder, gjøre et saa meget stærkere og mere gribende

Indtryk paa Beskueren. At det var større eller mindre Mam-

i
) En Henvisning til Beretninger om disse mærkværdige Fund ville Læ-

serne finde S. 200.

Overs, over d. K. D. Vidensk. Selsk. Forh. 1888. 13
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inuthflokke, der her vare omkomne pludseligen tilligemed en-

kelte andre Dyr, der som Venner eller Fjender havde flokket

sig med dem, syntes man aldrig at have Tvivl om. Selv efter

den mere udstrakte Kundskab, vi nu have baade om saadanne

Dyrs Liv og om de ydre Forhold, hvorunder de levede, var

denne Opfattelse ligesaa naturlig og rigtig, som den Anskuelse, at

Aarsagen til saadanne Flokkes Undergang maatte være en stor

Vandflod eller den almindelige Syndflod , var urigtig. Tanken

om «Syndfloden» ledte let hen paa, at ogsaa Mennesker vare

blevne trufne af Katastrofen, og denne Forestilling fæstnedes

ved enkelte Fund af Menneske-Knokler, der syntes at kunne

sættes i naturlig Forbindelse med Mammutherues, om end tvivl-

somt. Men Øjenvidnerne fremhæve dog med en vis Forbauselse

to Fænomener, som m. H. t. Menneskets samtidige Tilværelse og

disse Ligmarkers Historie, ligeoverfor Pre dm o s t -Lig mar-

ken s, frembyde en ganske særegen Interesse. —

Baade ved C ans t at t- Fundet og Thie de -Fundet gjøres

der gjentagne Gange opmærksom paa den mærkværdige Sammen-

stuvning og de stærkt i hinanden slyngede Stillinger, hvori

Grupper af et større Antal (13, 20 og fl.) af Mammuthernes

store Elfenbenstænder forekom, og hvori mange syntes

snarere at se Værk af Menneskehænder end af sædvanlige Natur-

kræfter, om man end gjorde sig den bedste Umage for at opfatte

Fænomenet fra denne Side.

Dernæst frembød Canstatt-Ligmarken en stor Mængde

«Kulbrokker» og det fremhæves udtrykkelig at det var »Ben-

kul« og Beskrivelsen giver det Udseende af, at i Grunden alle

de store Knokler og Tænder laa omgivne af disse Kulbrokker

eller hvilede ligesom paa et horizontalt Lag af dem. Det

mangler ikke i de beskrivende Breve eller i Beretningerne fra

den Tid paa udførlige Gisninger om disse Benbrokkers Forkulning-

blot ad chemisk Vej. I hvert Fald synes jeg efter Beskrivelsen

snarest at have det Ben s muld for mig, hvori selv stærkere
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Knokler tilsidst henfalde ved de idelige Bristninger, der ere en

Følge af Knokkelmassens vexlende Udvidninger og Sammen-

trækninger paa Grund af Væde og Tørke, Optøning og Frys-

ning, Varme og Kidde o. s. v.

Det er let at f'orstaa, at en rigtig Opfattelse af dette ved

alle Ligmarkerne sig gjentagende Fænomen er af saa stor Be-

tydning, at man maa ønske de nøjagtigste Undersøgelser ved

Pfedmost af det relative Forhold, hvori de virkelig for-

kullede Benbrokker staa til det kim kul lignende

Knokkelgrus eller Bensmuld.

Men indtil videre, og som alle Meddelelserne om hine

Tydsklands Mammuth - Li gin ark e r endnu foreligge os fra

de tidligste Decennier af dette Aarhnndrede , fra en Tid altsaa.

da man savnede de fornødne Kundskaber for at stille de rette

Spørgsmaal til slige storartede Fund og magte disses Besvarelse,

ere vi derfor ikke berettigede til at se i disse Mammuth -

Lig marker andet end Mindesmærker over vældige

Naturtildragelse r. Om Predmost-Li gmarken mener

jeg derimod at jeg med liette ytrede (S. 166), at »den indtil

dette Øjeblik i Europa var et i sit Slags ganske vist enestaaende

Monument over en fj e r n F o r t i d s Natur- og Kult u r-

Forhold".

Som blot Mammut h -Ligmarker eller Mammuth-
Kirkegaarde have imidlertid disse store Lejer af oprindelig

fuldstændige og hele Mammuth-Skrog en overordenlig Betydning-

for Beregningen af de relative Tidsafstande , der efter deres

Tour igjen blive benyttede til en tilnærmelsesvis Bestem-

melse, af Tiden for Mellem-Europas og Nordens Beboelse.

Ved dem føres derfor nu vore Tanker tilbage til de mere

hjemlige Forhold, jeg fremstillede i det første Afsnit af dette

Foredrag (S. 147— 150).

13*
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Naturligvis ere ikke alle Mammuth-Artens Individer om-

komne i større eller mindre Flokke , skjønt Hyppigheden af

slige Tilfælde tilstrækkeligen røbes ved de talrige , store

Ophobninger af samlede Knokler af dette Dyr i saa mange

af Europas Lande og over det nordlige Asien — her tale de

Rejsende jo endog oftere om «Mammuth-Bjerge», og »Klinter",

hvis Vægge synes dannede af Mammutbens opstablede Knokler.

Den samme Skjæbne , der overalt og dagligdags træffer Artens

nærmeste Slægtning, den asiatiske Elefant, at enkelte Individer

af Familien segne under Rovdyrs Overfald eller Forfølgelse,

under voldsomme Uvejr, FJagelstorme og Sandknog o. 1. Uheld,

ikke at tale om pludselig Skræk, maa selvfølgelig ogsaa antages

at have jevnligen ramt enkelte Individer af Mammutbens Familie-

flokke. Hvad enten imidlertid Mammutherne have fundet Døden

mere enkeltvis eller ved fælles Tilskikkelser flere tilsammen,

være sig nu indenfor deres egentlige Tilholdssteder eller under

de længere Vandringer mellem disse , som de , i Lighed med

deres Slægtninge , maa forudsættes at have foretaget , vil hvert

af disse Dyr ved Døden have efterladt paa Stedet et helt og

samlet Skrog eller Skelet, og dettes enkelte Knokler og

Dele ville kun ydre forstyrrende Kræfter kunne føre bort fra hin-

anden; men da findes de rigtignok ogsaa ofte at have strøt dem

ud saa at sige til alle Verdens Hjørner. —

Fra saadanne oprindelig hele Skrog af enlige eller familie-

vis omkomne Mammuther forstaa vi da letteligen, at alle de

mange Tusinder af spredte Knokler og Tænder maa være

komne, der indenfor Dyrets egentlige Udbredningskreds nu ses

enkeltvis at have fundet Hvile tilsidst i de langs Vandløbene

afsatte Sand-, Grus- og Ler-Lag, eller i Hulernes og Klippe-

revnernes Fyld, i hvilket jo ofte baade Rovdyr og Mennesker

kunne mange Gange have omlejret dem. Fra saadanne , dog

særlig fra Ligmarkernes store Mængder, skriver sig selvfølgelig
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ogsaa alle de Tusinder af disse Knokler og Tænder, der uden-

for Dyrenes egentlige Udbredningskreds og ofte overordenlig

fjern fra den, spredt og enkeltvis, men langt fra sjelden, fore-

komme i de Bælter af Rullestens-Grus, Sand og Mergel, der

ligesom omringe Dyrenes tidligere faste Udbredningskreds. At

Levningerne i disse Dannelser, der jo alle ere enten umiddelbare

Affedninger af de store Bevægelser under selve Istiden eller

middelbare under dennes Efterveer, undertiden findes kun lidet

paavirkede af de mange Mile lange Flytninger, de ha\e været

underkastede, er et af de talrige Vidnesbyrd vi bave for den

lempelige Medfart, som visse af Transportmidlerne. Is og frossen

Jord under den lange Bejse have ydet de at dem omsluttede

Knokler.

Dog, det er ikke alene Vejene, der have været meget lange;

Tidsrummene have været store , uberegnelig store mellem den

første Nedlæggelse af Skelettet f. Ex.- i Ligmarkerne og den

senere Steden-til-llvile af dettes enkelte Knokler, den ene

Knokkel eller Tand her, noget nærmere ved, den anden,

og maaske tilsvarende der, meget fjern fra det første Hvile-

sted; den ene afsat tilsidst i et vist Lag i det ene Land,

men den anden i et helt andet Lag og tilhørende en

hel anden geologisk eller kulturhistorisk Tid, i et

andet Landih. Desuagtet er det i Grunden kun denne tilfæl-

dige Sammenlejring af saadanne membra disjecta med Menneske-

knokler eller med Menneskets Bedskaber i Hulerne, Klippespal-

terne, de-torrentielle Lag f. Ex., ja selv i Somme -Dalens Flod-

Aflejringer (Riverdrift) o. s. v. , der menes at kunne sætte

Menneskets Samtidighed med Mammuthen i dennes levende

Live saa godt som uden for al Tvivl (!). — Bigtignok tænkes

Samtidigheden ikke altid saaledes. at Menneskets Levetid rykkes

tilbage til Mammuthens, men i enkelte Tilfælde derimod dennes
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ned til Menneskets, undertiden selv ned til den saakaldte Jern-

alder og tidlige Middelalder)!).

Medens disse lange , oftere hinanden krydsende og- lige-

som mellem hinanden sig slyngende Flytnings- og Omflytnings-

bevægelser foregik - - over hvilke Processer først de senere

Decennier begynde at lade os faa et Overblik — svandt Aar-

tusinder i det mindste. Nogle Geologer bruge som Maalestok

for Tidsrummets Varighed Titusinder. For ingen af Maale-

stokkenes Rigtighed indestaar jeg, men selv holder jeg mig til

den kortere, som efter mit Skjøn mest tiltaler mig.

Men selv, naar «Aartusindet» bliver vor Maalestok, og

man erindrer det Leje , sorn de hidtil erkjendte Mammuth-

Levninger indtage i vort Fædrelands Jordbund, og de over

Lejets Lag efter hinanden indtraadte Skifter i Plante- og Dyre-

livet, og man dertil maa erkjende, at Landets Urbefolkning, som

vore Kundskaber nu staa, næppe kan have optraadt forend henimod

Midten af disse Skifter, saa bliver det forst ret klart for Tanken,

at kun en Sum af A ar tusinder kan udmaale Afstanden

mellem denne Stenalder-Befolknings Levetid her i Landet og

den Tid, der betegner de Mammuthskarers frodige Liv, hvis

Skeletter vi have i Malirens og Mellemeuropas Ligmarker.

Regne \i nu — og dertil ere vi vistnok ikke uberettigede

— at disse Ligmarker i Mellem-Europa i det hele og store vist

næppe, i alt Fald geologisk talt, ere meget tidsforskjellige fra dem,

der findes i Rusland og det nordlige Asien og hvis Knokler i

grænseløst Antal og mange Gange ved kombinerede Vand- og

Is-Beva^gelser findes atter omlejrede over umaadelige Stræk-

ninger af disse Egne og navnlig langs ishavets Kyster og paa

dettes Øer, saa have vi ogsaa imellem disse saakaldte »sibiriske"

Mammuther og de Stammer af Jakutiske og Tungusiske Folkefærd,

der have en saa vigtig Indtægtskilde i Indsamlingen af disse

uddøde Dyrs Elfenbenstænder, paa det nærmeste, og i det
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mindste, en lignende Sum af A artus inder, som mellem

vore Urindvaanere og de Ligmarkers Mammuther, hvorfra Knok-

lerne og Tænderne i vore Rullestens-Dannelser stamme.

Jeg siger udtrykkelig: paa det nærmeste og i det

mindste, idet jeg nemlig ikke har ment at kunne med Nytte

tage i Beregning Afstanden imellem vor Stenalderstid og de

nuværende Jakuters, da den efter Geologernes Kalkuler

over Længden af Istiden og Mammuthtidens egen og ubestemte

Varighed let kunde blive en forsvindende Størrelse. Paa den

anden Side maa jeg bemærke lige over for de Archæologer,

der mene i de forskjellige Trin af Knltnrstande altid at have

godt Fodfæste for Bedømmelse af Tidsafstande og Tidsfølge, at

jeg har med Villie undladt at tage Hensyn til to Forhold af

denne Art. Jeg har ment, at det i sligt Skjon hverken kunde

gjøre fra eller til, at de jakutiske Elfenbensjægere, saavidl

vides, alle havde Jæ rn- Jagtvaaben og Redskaber, da de ud-

bredte sig over Siberiens Sletter, eller at de, førend de over-

gav sig til Jægerlivet der, rimeligvis havde, som Middendorf

efter flere interessante Forhold træffende bemærker, i længere

Tid været nomadiserende Folk med Faare hjorde.

Kun to Ord har jeg til Slutning at tilfoje med Hensyn til

de tilsvarende Tidsafstande ved selve P redmost, for at der i

denne Henseende ikke skal være nogen Tvivl om min Mening,

den være nu rigtig eller ikke. Kulturlagets Mammuth-Ligmark

er for mig, som det af det foregaaende oftere vil ses, af

s a m m e Alder, so m de an d re Li g m arker og g a a r

forud for Mellem-Europas strængere Istid. Derimod

har jeg ikke kunnet finde det mindste Tegn til at den Re ns-

dyr tid, hvortil de Stenaide rsjægere hørte, der hu-

serede omkring Lig marken , kunde ligge hinsides I s-

tiden; den maatte i alle Henseender regnes at være paa

denne Side af samme (være egentlig postglacial). Naar man

derfor spørger mig, om jeg da virkeligen ogsaa imellem de to

væsenligste Faktorer i « Kulturlagets » Dannelse, Mammutherne og
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deres Fæller i Faunaen paa den ene Side, og Elfenbens-

Samlerne eller Rensdyrjægerne med deres Vildt-Fauna paa den

anden Side, vil indkile en Sum af Aartusinder og med et

saadant Svælg af Tid stemme de to Elementer fra hin-

anden, som man hidtil havde anset for saa inderlig

samtidige, at det ene havde daglig en fortrinsvis

dræbt og næret sig af det andet? saa svarer jeg herpaa

ubetinget: Ja.

Henvisning til Litteraturen om de som Exempler fremdragne tydske

M a m m uth - Li g m a r ke r.

a. ved Thi ede (1810. August).

Okens Isis. 1817. S. 999 1000 (Hofapotheker Wiegmanns og Prosee-

tor Bergers Breve til Oken).

Ballenstedt. Arcliiv des Urwelt Bd. I. 1819. B.'s Beise zu den Gips-

gruben von Thi ede. S. 9 23; Nachtrag dazu. S 24

— 30; B.'s zweite Beise nach Thiede u. s w. S. 353 og

flir. — fremdeles S. 131 i.! i.

Bieling. Geschicbte der Entdeekuug auch Darstellung des geognostischen

Vorkommens der beyiu Dorfe Thiede .... gefundenen

merkwurdigen Gruppe fossiler Ziihne und Kno c hen
urweltl icher Thiere. m. 1. Kupf. Tafel. Wolfenbuttel.

(1819). gr. -i
t0

.
-

b. ved Canstatt 1816. Octbr.).

Gilberts Annalen der Physik Bd. LVII. 1817. S. 327— 338.

Ballenstedt. Arcliiv der Urwelt. 1.1819. S. 31— 40.

og smstds. et Aarhundrede tidligere (1700i.

Memminger. Canstatt und seine l'nigehung. 1S12. S. 18 og flg. cfr.

Cuvier. Ann. Mus. d'hist. natur. IV, og Gilbert Annal

1817. S. 322-27. Endvidere:

Cuvier. Bech. Ossem. foss. II. p. 86—102. Edit 1834).
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Uddrag

af Grev Gunacker Wurmbrands, Dr. Heinrich Wankels

og Prof. Dr. Karl Alaska' s Skildringer af <le måhriske

Mammuthjæger-Stationer.

I den foranstaaende Fremstilling bar jeg flere Gange henvist til

Udtalelser fra de tre Forfattere, der, efter selvstændige Undersøgelser

og paa Grundlag af et nøje Kjendskab til Østerrigs almindelige, præ-

historiske Forhold, have meddelt os deres herpaa støttede Opfattelse

af „Los s -Stationerne" eller „Mammut lijæger -Stationerne" i Loss-

Dannelserne i Østerrig. navnlig i Mahren. I ordrette Uddrag, ord-

nede efter Tidsfølgen i deres Publication, følge her de Udtalelser,

hvortil jeg i Fremstillingen sigtede og til hvilke jeg, baade paa min

egen Skildrings Vegne og paa de nævnte Forfatteres Vegne, maatte

ønske, at Læseren havde en let Adgang, for bedre at knnne følge

Fremstillingens Hovedpunkter i de afvigende Opfattelser.

Graf Gunacker Wurmbrand, „Uber die Anwesenheit des

Menschen zur Zeit der Lossbildung" , m. 4 Taf. und 2 Planen

(Denkschriften der kais. Akad. der Wissenschaft. Math.-Naturw.

Classe. XXXIXBd. 2. Abtb. S. 165— 185). Wien 1879, udtaler

sig paa det første Blad af sin Afhandling om den Tvivl, selv de

bedste Huleundersøgelser efterlade m. H. t. Menneskets Sam-

tidighed med de d i 1 u v i a 1 e Dyr, og om den store relative Sikker-

hed, som derimod lagdelte og geologisk nøjagtig bestemte Dannelser

i den Henseende frembød. Paa Afhandlingens to sidste Sider op-

summerer han slutteligen det Udbytte, som var fremkommet af hans

Undersøgelser af et „Kultur lag", ligeledes en „Mammuth-
jægerstation", indlejret i karakteristiske Los slag ved Joslowitz i

Miihren.

Det hedder saaledes S. 165

:

„Selbst die hochst wichtigcn und genauen Forschungen an-

erkannt guter Beobachter wie Lyell, Evans, Christy, Schruer-

ling und reiche Funde in englischen, belgischen und franzosischen

Hohlen oder in Flussniederungen konnten den Zweifel an der Gleich-

zeitigkeit des Menschen oder der menschlichen Werkzeuge mit den
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zusammengelagerten Knochen diluvialer Thiere nicht vollends ent-

kraften."

„Bei Untersuchung der Hohlen des Lesse-Thales in Belgien,

welche so reiches Material far die einschlagigen Arbeiten Dupont' s

lieferten, konnte icli niich iiberzeugen, dass solche Zweifel in vielen

Fallen wirklich gerechtfertigt waren, weil iiber die Art der Schichten-

bildung in der Hohle, selbst vom geologischen Standpunkte aus,

sehr verschiedene Ausichten herrschen konnen, und weil die Scliichten

unter einander offonbar nicht ungestort geblieben sind."

S. 166.

„So bieten die rluviatilen Schichten verscbiedener Niederungen

keinen sicbereu Anhaltspunkt ibres gleichen Alters unter einander,

ausser durch ihre organiscben Einscbliisse. Sind diese aber in un-

bestimmter Zeit hineingeratlien, so entfållt sebr hatlfig die Bestimmung."

„Entscbeidender massten meinér Ansicht nacb flir die vorliegende

Frage des Alters des Menschen in Europa solche Funde sein, die in

einer bestimmten
,

geologisch streng definirten Schichte auftreten,

wofern es sich unwiderleglich nachweisen liesse, dass sie nicbt wieder

moglicherweise spater hinein gelaugt sind."

„Eine solche wohl definirte und geologisch dem relativen Alter

nach bestimmbare Schichte ist der Loss fur das ostliche Europa."

„Mag er nun ein Ablagerungsgebilde aus stehendem oder flies-

sendem Siisswasser sein, mag er subaerischen Einfiiissen sein Ent-

steben zu danken haben, so steht doch so viel fest, dass er nicht

nur in sich gleichmiissig gebildet ist, sondern auch an den ver-

schiedenen Orten des Vorkommens so viel Analogien zeigt, dass

kein Grund vorhanden ist, eine wesentlich verschiedene Ursache der

Bildung vorauszusetzen oder die Periode der Lossbildung in ver-

schiedene Epochen zu versetzen."

S. 184.

„Das Bild der Vorzeit, wie es sich mir allmiilig als den Ver-

haltnissen entsprechend darbot, ist etwa folgendes."

„Ein grosser Theil der Alpen war tiefer als jetzt mit Schnee

bedeckt, die Gletscher schoben ihre Moranen hie und da bis in die

Thaier hinab, welche mit Geschiebe und Gerolle erfiillt waren. Nur

sparlich waren die schroffen zerklufteten Berge mit Wiildern bekleidet,

welche sich dichter gegen Norden iiber die Donau und den Manhardts-
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berg hin erstreckten. Gegen Osten fand der Wald an den Gehangen

dieses Gebirges seine Giiinzen; weiterhm breitete sich hiigeliges

Steppenland noch von cinzelnen Waldgnippen nnterbrochen aus. Im

heissen Sommer, wo alle sonst so wilden Stiirzbache nnd Torrenti

wasserlos geworden, zieht das Wild schaarenweise zu den noch wasser-

reichen Fliissen."

S. 185.

„TJnsere Jager wahlten sich in der Niihe des Flusses am Waldes-

sanm ihr Lager, nnd konnten hier das vom Walde ausziehende nnd

znr Trånke eilende Wild in Fallen nnd Gruben locken, oder in an-

derer Weise erlegen."

„Zerlegt, sind die besten Theile des Thieres ins Lager geschleppt

worden. Das Lager war im Freien an einer vom Winde geschiitzten

Stelle nahe dem Walde. Nicht im Walde selbst, denn dort ist der

Uberfall von Feinden und feindlichen Thieren des Nachts gefahrvoll.

An vielen Stellen hatte der Ostwind gegen die Berge hin schon

machtige Staubwehen angehaiift, die sich allmalig mit Grås iiber-

deckten. War die Jagdzeit beendet, kam der Winter, so zogen unsere

Jager den schtitzenden Hohlen zu. Nur wenn der Lagerplatz gun-

stig gewahlt, wurde er ofter besucht, sonst aber verwehten ihn schon

die Stiirme der nachsten Jahre. Wir diirfen kaum hotfen, in solchen

Lagerpliitzen viel brauchbares Gerlith oder gar menschliche Gebeine

zu huden. Beide lasst man nicht leicht unbemerkt und vergessen

hinter sich, wenn das Lager aufgehoben wird."

Dr. Heinr. W an kel har kortest og klarest udtalt sin Opfat-

telse af Pi'e dm ost -Station en i det Billede af denne, han gav i

Anthropologernes „XVII. Allgemeine Versammlung zu Stettin" 1886,

nærmest for at oplyse Forsamlingen om Ælden af en Menneske-

LTnderkjæbe, der var under Forhandling, og om de nærmere Forhold,

hvorunder denne var fremkommet i Kulturlaget ved Predmost.

S. 149.

„Vor mehr als 10 Jahren hatte der am Fusse des Hugels

wohnende Grundbesitzer Chromecek in Predmost an der sildost-

lichen Seite den Loss abgraben lassen, um sowohl seinen hinter dem

Hofe liegenden Garten zu erweitern , als auch den devonischen Kalk

aufzuschliessen , bei welcher Gelegenheit er auf in Loss befindliche

kiinstlich ausgegrabene Hohlen stiess, und aus dem Loss eine so
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grosse Menge Knochen heraus grub, dass ganze "Wagenladungen hin-

weggefilhrt und zerstampft als Dimgniittel benachbarter Folder be-

niitzt werden konuten. Diese Abgrabungen wurden alljahrlich fort-

gesetzt, so dass mit der Zeit bohe und breite Losswande iibrig

blieben , in welchen 3 Meter unterbalb der Oberrlache eine ein

Drittel bis ein halb Meter machtige horizontale schwarze Schichte

zu erkennen ist , in der die vielen Thierknocbeu mit Asche und

Kohle verraengt lagerten. Schou vor 7 Jahreu hatte ich, von

einem meiner Collegen aufmerksam gemacht, diese Schichte nåher

untersucht und bin zur Ueberzeugung gekommen, dass die Knochen

in der schwarzen Schichte durch keine Flutheu abgesetzt, sondern

vielmehr durch Menschenhand hieher getragen wurden, dass hier die

Eeste seiner Mahlzeit, seines Haushaltes zurtickgeblieben sind und der

Hiigel als mehrjahrige Lagerstiitte dem Mamiuutlijager diente, und

zwar so lange, bis machtige Flutheu den Lagerplatz wieder mit 2—

3

Meter machtigen Loss bedeckteu."

„Der schwarze Streifen auf dem untenstehenden Bilde, der mit

dunklen Kreuzen bezeichnet ist, ist die erwahnte Kulturschichte.

Sie besteht ans einer verhiiltnissniassig grossen Menge Asche mit

Frde und kleinen Holzkohlentheilchen gemischt, einer reichen Menge

mehr weniger grossen Stucken Kuochenkohle und einer grossen Menge>

theils kiinstlich zerstuckten, theils ganzen, oft angebranuten Knochen

verschiedener Thiere "

S. 150.

„Wenn auch die Knochen zumeist bunt durch einander gemengt

zu liegen scheinen, so war doch ein System in der Lagerung, das

mit den Gebahren und den Absichten des Mamiuuthjagers in Eiu-

klang gebracht werden muss, unverkennbar. Es war durchaus nicht

Zufall, dass die gleichartigen Knochen des Mammuth verschiedener

Individuen und verschiedenen Alters an einzelnen Orten angehituft

waren, kein Zufall, dass die Beckenhalften von vielen Individuen ver-

schiedener Grosse, ebenso viele Schulterblatter beisammen lagen.

Dasselbe gilt auch von den Kohrenknochen u. s. w." .... „Von den

meisten Kohrenknochen waren die Epiphysen getrennt." . . . „Aufl'allend

war die verhaltnissmassig geriuge Auzahl von Wirbeln, und wenn

welclie vorkamen, so waren es nur die AVirbelbogen, wahrend die

spongiosen Korper fehlten. . .

."

„Fast alle Knochen des Mammuth und viele der anderen Thiere

iiessen die Spuren der Stcinaxt oder kiinstliche Bearbeituug erkennen,
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viele waren kiinstlich zerscblagen, andere halb verkohlt, wieder

andere mit ROthel bestrichen. oder es steckten noch die, von der den

Sclilag fuhrenden Steinaxt abge brochenen Feuersteinsplitter in den-

selben. So zeigt ein riesiger Oberschenkel des Mammuth den Ver-

such, den Gelenkskopf mittelst einer Flintaxt abzuhauen, bei welcher

Gelegenheit ein Stiick Feuerstein sich abtrennte und in der compakten

Knochenmasse stecken geblieben ist, Unter dieseru Oberschenkel-

knochen lag in der Ascho eingebettet die obenerwåhnte Uuterkiefer-

halfte
"

„Die Thiere, welcbe in den Knochen von Predmost repråsentirt

erscheinen, sind vor allen und zwar in iiberwiegenden Anzahl das

Haminuth (Klephas primigenius) in allen Alterstufen und beiden

Geschlechtern. Es fanden sich sogar auch die Foetalknochen . . .
."

„Weniger zahlreich waren die anderen Thiere vertreten
"

S. 153.

„Ans den Untersuchungen ergibt sich, das der Mammuthjager

wahrscheinlich der erste Bewohner Mahrens gewesen ist, der die

waldigen "Wasser und wildreichsten Fluren Miilnens aufsuchte. Als

Troglodite hatte er im Winter die Hohlen bewohnt und als nomadi-

sirender Jager im Sommer seine Lagerstatte auf Aachen Hiigeln auf-

geschlagen, von wo er seine Jagdziige in die Gelilde Mahrens, in

das vor ihm sich ausbreitende Wald- und Parkland unternahm . mit

den aus Dann gedrehten Lasso das fiiichtende Wild fing und Gruben

fur die grossen Dickhiiuter grub, um sie sodann zu erschlagen.
1-

„Er zerlegte die Beute und schleppte sie auf seine Lager-

statte
u

Prof. Dr. Karl Maska, hvis Udtalelser i „Der diluviale Mensch

in Måbren, 1886" min Fremstilling naturligvis nærmest har for

Øje, baade hvor den samstemmer med hans Opfattelser og hvor den

søger at imødegaa dem, anfører:

Pag. 91 og 92.

„Etwa 2 m. unter der Oberfiache befindet sich mitten im Loss

eine dunkel gefiirbte Culturschichte, welche sich im ganzen Bereiche

der blossgelegten Losswånde verfolgen låsst, deren Machtigkeit jedoch

an verschiedenen Stellen verschieden ist. Manchmal kaum wahrnehm-

bar oder nur wenige cm. dick , erreichte diese Culturschichte im

uordostlichen Theile des Kessels gegen den Garten zu ihre grosste



206 Japetus Steenstrup.

Machtigkeit von 40— 70 cm. Dort senkte sich das Terrain bedeuteud,

und die Culturschicbte trat schon in geringer Tiefe unter der Acker-

krume auf. Hier wurde sie auch von der Gartenseite durch die zum

Zwecke der Lehmgewinnung und Erweiterung des Gartens erfolgten

Abgrabungen des Lossbodens im Profil blossgelegi. Diese Losswand

welche eine Hobe von 6 rn. erreicbt, bot sowobl wegen der bequemen

Lage als aucb wegen des Eeichtbums an Funden den gunstigsten

Angrift'spunkt fur vorsiitzlicbe Forschungen."

„Eingebettet in der bauptsachlicb aus Ascbe und kleinen schwarz-

gebrannten Stuckchen thieriscber Knocben bestebenden Urahiillung,

lagen in der Culturscbicbte bunt durcbeinander geradezu massen-

bafte Reste verschiedener diluvialer Tbiere, faust- bis kopfgrosse

Steinknollen oder scbarfkantige Brucbstiicke solcber, eine grosse

Menge wirklicber Flintwerkzeuge nebst zahllosen Splittern und zabl-

reichen Nucleen, verscbiedene Artefacte aus Knocben und Elfenbein.

kiinstlicb zugericbtete tertiiire Molluskengelniuse, Stiickcben von Holz-

koble und Rotbel, sowie Skelettbeile des diluvialen Menscben. Diese

Gegenstiinde waren vielfacb breccienartig zusainrnengebacken , viele

angebrannt, und die meisten mit einer Asclienbiille oder einer kalk-

baltigen Kruste iiberzogen. Es ist evident, dass siimnitliche Gegen-

stiinde auf primarer Lagerstiitte sicb befanden und zur Zeit der Loss-

bildung bier abgelagert, beziebungsweise durch Hinzuthun des dilu-

vialen Menscben hieber gebracht wurden. Somit ist die Gleichzeitigkeit

des Menscben mit den diluvialen Tbieren und der Lossbildung in

P redmost als erwiesen zu betrachten, und die Vorkomnisse lassen

keinen Zweifel zu, dass daselbst eine standige Ansiedlung oder wenig-

stens eine biiufig besuchte und lange Zeiten andauernde Lagerståtte

der diluvialen Bewobner Mahrens erschlossen wurde."

S. 92—93.

„Die diluviale Lagerstiitte in Predmostwar als ergiebiger Fuud-

ort von Knocben „vorsintflutlicber" Tbiere seit mebr als 30 Jabren

im ganzen Lande bekannt, und deshalb darf es uns nicht wunder-

nebmen, wenn wir in vielen palaeonthologiscben Sammlungen Oster-

reicbs, insbesondere aber in Prerau und den umliegenden Ortschaften,

jn Scbulen und bei Privaten verschiedene Fundobjecte von P redmost

zumeist wohl Mammutreste , da die anderen Gegenstiinde keine Be-

acbtuug fanden , mancbmal sogar in bedeutender Zahl , antreffen.

Heisst es docb, dass jabrelang ganze Wagenladungen von Knocben aus
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der Culturschichte zum Diingen der Felder verwendet und eben

solche Massen beym Ban der Eisenbahnstrecke Prerau—JLeipnik nach

Wien und Prag versendet wurden."

Side 94.

„Die Arbeiten fanden in der Weise statt, dass zuerst die obere

L 6 s s schicbte sammt der Åckerkrume partienweise abgegraben, und

dann erst die blossgelegte Culturschichte einer genauen Untersuchung

unterzogen wurde. u

„Weitaus den bedeutendsten Theil der Funde machen natiirlich

Reste der diluvialen Thiere ans. Diese bildeten den Gegenstand der

Jagd des diluvialen Menschen und gaben ihm so ziemlich alles,

wessen er zum Lebensunterhalte bedurfte. Die erlegten Thiere

wurden somit entweder ganz oder stiickweise in das nahe an den

Trankplatzen und Fahrten gelegene und doch wieder einen gewissen

Schutz bietende Lager geschleppt, um daselbst zugerichtet, an zahl-

reichen machtigen Feuerherden gebraten und verzehrt zu werden.

Diesem Thun und Treiben entsprechen auch alle Funde. Die Fauna

umfasst nach den von mir bestimmten Resten folgende Arten: Das

Mammut, den Wolf, gem. Fuchs, Eisfuchs, eine Art Steppenfuchs,

das Pferd, Renthier, den Schneehasen, Hohlenbar('?j, eine dem braunen

Bar' nahe verwandte Art, den Fjellfrass, das Elen, den Auerochs,

Moschusochs . . .
."

„Uberraschend gross ist die Anzahl der Reste der beiden zuerst

genannten Thiere. Vom Majminut liegen vor: mehrere vollståndige,

prachtvoll erhaltene Ober- und Unterkiefer nebst zahlreichen Kiefer-

fragmenten mit Zahnen in situ, iiber 100 lose Backzahne, ein voll-

standiger 1.5 m langer Stosszahn und zahlreiche Theile solcher, fast

alle Skelettheile in grosser Menge (meine Sammlung allein enthåMt

an 200 Stiick) nebst zahllosen Bruchstiicken verschiedener Bestand-

theile, namentlich der Stoss- und Backzahne, Schiidel, sowie der

hohlen Extremitatknochen. Die Mehrzahl dieser Reste stammt von

jungen oder halberwachsenen Individuen, aber auch sehr alte, sowie

noch embryonale Thiere sind durch eine Anzahl interessanter Exem-

plare vertreten. Die meisten grossereu Extremitatenknochen und

Rippen zeigen deutliche Spuren gewaltsamer Zertriimmeruug von

Menschenhand, viele sind von scharfen Flintwerkzeugen abgeschabt oder

beschnitten, andere wieder angebrannt. Manche Endstiicke sind wie

abgerollt, was darauf hinweist, dass sie lange Zeit frei herumlagen.
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Fast alle kleineren, massiven Knochen, so die Hånd- und Wurzel-

knochen, sowie die Phalangen sind unversehrt."

„Von besonderem Interesse sind die Reste kleiner Mammutferkel,

darunter, wie oben bereits erwåhnt wurde, sogar noch von unge-

borenen oder nur einige Wocben alten Individnen . . .
." „Als auffallende

Erscbeinung sei erwåhnt, dass mehrmals gleiche Skelettbeile in

grosserer Anzahl beisammen gefunden wurden, obzwar mitunter wieder

zusaiurnengehorige Knochen z. B. ein grosser Theil eines Riick-

grates, Hånd- und Fusspartien in ihrer natiirlichen Stellung sien

vorfanden.

"

„Das Mammut bot dem diluvialen Mensehen nicht nur die reich-

lichste Nahrung, sondern lieferte ihm in seinen Stosszahnen und

Knochen das Material zur Herstellung seiner meisten Werkzeuge

und Waffen (den Feuerstein natiirlich ausgenommen) und war dem-

zufolge das wichtigste Thier in der Predmoster Station gewesen.

Damit ist die charakteristische Bezeichnung „Mammutjager" fiir den

Menschen znr Zeit der Lossbildung vollkommen begrundet.

"

„Vielleicht noch haufiger als das Mammut wnrde in Pi'edmost der

Wolf erlegt, denn es liegen ausser 3 Sehådeln tiber 100 mitunter

auch wohlerhaltene Kieferstiicke und an 1500 verschiedene Skelet-

tbeile vor. Die meisten Knochen waren ganz und zeigen selten

directe Spuren menschlicher Einwirkung. Dieses osteologische Mate-

rial, wie es in einer solchen Pulle und Erhaltuug selten vorkommen

diirfte, ist wohl geeignet, in die Frage der verschiedenen Wolfsarten

in der Diluvialzeit einiges Licht zu bringen."

„Bedeutend geringer, aber immer noch sehr zahlreich sind die

Reste vom Fuchs, welcher in drei Arten auftritt. Auch diese Reste

waren zumeist unversehrt. In grosser Menge kommen Knochen vom

Pferd, Ken thier und Elen, hiugegen nursparlich vom Moscb usochs

vor. Dieses letztere charakteristische Thier der arktischen Zone håbe

icb bereits vor zwei Jahren auf Grund einzelner Bruchstucke von

Mittelfussknochen constatiert. Im Mai des laufenden Jahres war ich

so gliicklich in Gegenwart des Dr. Wankel einen vollståndigen

Scbadel von einem erwacbsenen Individuum ans der Culturschichte zu

heben. Derselbe gehort sicher zu den wertvollsten Funden von Pi'ed-

most. Die markbaltigen Knochen der vier leztgenannten Thiere sind

ausuahmslos zerschmettert , so dass eigentlich nur die Gelenkenden

oder Splitter der mittleren Theile iibiig geblieben sind. Viele weisen

Schlagmarken, sowie feine Schnitt- und Schabspuren von Feuer-
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steinmessern auf. Die andefen Thiere sind nur sporadiscb

vertreten."

Side 97 og 98.

„Die menschlichen Manufacte bestehen zunachst in einer unge-

heueren Zahl von Stcinwerkzeugen und Steinwaffen, deren Material, so

viel mir bekannt, saiuintlich in Måhren, oder hochstens in Schlesien und

Westgalizien, sich vorfindet. Unter den niehr als 4000 gesammelten

Stucken von Feuerstein, Hornstein, Jaspis, Kieselschiefer und ge-

meinem Quarz befinden sich an 1000 thatsachlich benutzte oder

weiter bearbeitete Exemplare, also Artefacte in engerem Sinne, deren

meist gefiigige Substanz der Mensch zielbewusst bearbeitet und ihr

eine dem Zwecke entsprechende Form zu geben gewnsst hatte."

„Aus diesem Grunde lassen sich ans der buuten Reihe ver-

schieden geformter Steinartefacte gewisse Gruppen venvandter Stiicke

absondern. Im allgemeinen sind es die bekannten Messer (fig.a, d)...;

sogenannte Schaber; ....Ah len (fig. c) und sageartige Instru-

mente. Ausserdem wurde eine Anzahl vollendeter, misslungener oder

zerbrochener As te (fig. q und s) und verschiedener, manchmal sorg-

faltig zugerichteter Pfeil- und Lanzenspitzen (fig. b) gefunden.

Diese Steinobjecte lagen zerstreut in der Culturschichte, stellemveise

kamen jedoch ganze Haufen von brauchbaren Werkzeugen , Splittern

und Nucleen vor, was offenbar eine Herstellung an Ort und Stelle

bekundet."

„Von grosserem Interesse noch , weil in den diluvialen Stationen

nicht so hiiufig, sind die Knocbenartefacte. Sie sind, und darauf lege

ich Gewicht, meines Wissens insgesammt mit Feuersteinmessern zu-

geschnitten und abgeschabt, aber keineswegs auf Schleifsteinen poliert,

wie z. B. die Knochenwerkzeuge der Eenthierzeit aus dem Kostelik,

von denen sie sich also Mesentlich unterscheiden. Bearbeitet wurde

iu erster Linie das frische Elfenbein, ausserdem Mammutknochen,

Benthiergeweihe, Barenzahne, Elen- 1
) und Rindskuochen. Die

Mammuts tosszåh n e wuiden zuerst in grossere Stiicke quer zer-

schlagen, håufig dann noch der Lange nach gespalten. Aus dem so

zugerichteten Elfenbein hatte der Mensch erst seine Kunstgegenstande,

deren Yenvendung hiiufig dunkel ist, verfertigt" ....

) Det fig. C S. 91 efter Wankel afbildede Redskab af « Ulna des Elen« i

Olmiitz-Museet er af en Eqvus. (I. Stp.l

Overs, over d. K. D. Vidensk. Selsk. Forh. 1888.
1

4
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„Zweifellos das scbonste Sttick von Elfenbein ist eiu massiver

Cylinder, dessen beide Endflachen sorgfåltig beschnitten sind."

Side 99.

„Aucb Werkzeuge aus Mammut knocben sind nicht selten.

Ich nenne mebrere keulenartig bergestellte Exemplare mit kiinstlichen

Einscbnitten und Schabspuren, eine pracbtvolle, allseitig behauene

Axt nacb dem Master der Steinwerkzeuge von Abbeville, 12 cm.

lang und 7 cm. breit, und wiederum mebrere zugespitzte oder flacb-

bebauene Werkzeuge, wakrscheinlich zum Hausgebraucb. Siimmtliche

diese Artefacte werden aber von zwei Mammutrippen, worauf gravierte

Oruamente vorkommen, iibertroffen" ....

Side 104 og 105.

„Wenn aucb mebrere Hoblen des Landes wicbtige Culturreste

des diluvialen Menscben in iiberrascbender Menge geliefert haben, so

bleiben diese såmmtlicben Fundorte sowobl mit Rucksicht auf die

Menge der gefundenen Artefacte als aucb binsicbtlicb deren Wertes

binter dem Mammutlager von P redmost weit zuriick. Aber aucb

åusserst wertvolles palaeontbologiscbes Materiale liegt in ungewohn-

licbem Reichthum von dieser Station vor, so dass ich thatsachlich

keinen zweiten Fundort im mittleren Europa anzufiibren in der Lage

bin, welcher P redmost an Bedeutung gleichkame. Aber noch aus

einem weiteren Grunde verdient dieser Fundort besondere Beacbtung.

Die Hoblen bergen nanilich in ibren Ablagerungsmassen gewohnlich

keineswegs Gegenstande von gleicbem Alter, vielmebr miissen wir

darin bisweilen mehrere Altersstufen unterscbeiden , die jedocb nicbt

immer aucb ausserlicb scbarf getrenut sind oder aber nicbt in unge-

storter Lagerung vorkommen. Die Scbwierigkeiten der relativen

Altersbestimmung entfallen bei einem Platze im Freien, wo die Cul-

turschicbte nur einer einzigen Pbase, und mag sie aucb Jabrzebente

bindurcb angedauert baben, entspricbt. Hier ist ein fester Punkt

sowobl in der Bildung der Erdoberfiache als aucb in der Gescbicbte

der Menscbbeit und er leistet vorziiglicbe Dienste bei allen Ver-

gleicbungen."

Side 100 og 107. (Scblusswort.)

„Es wiirde zu weit fiibren, wollt' icb auf Grund vorgefiibrten Daten

iiber die 12 constatierten Stationen des diluvialen Menscben in

Miibren ein Gesammtbild seiner pbysiscben und geistigen Eigenscbaften,
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seines Tbuns und Treibens zu entwerfen versuchen; ich beschriinke

micb auf eiiie gedriingte Ubersicht der gewonnenen Resultate. Dass

der Mensch bereits in der Diluvialzeit bei uns gelebt hat, ist eine

durch viele zuverliisslicbe Docuraente von allen Fundorten beglau-

bigte, unwiderlegbare Tkatsache. Er jagte sowohl den grimmigen

Hohlenbaren und Leu als auch das riesige Mammut, den wilden

Stier und das gesellige Ren. Wif haben keinen Grund anzunehmen,

dass er ausscbliesslich in Hohlen gewohnt hatte ; er lagerte vielmehr

in der Regel im Freien, und die ini Lande zerstreuten Hoblen dienten

ihm bloss zur willkommenen Zufluchtsstatte. Allerdings stammen die

meisten Funde aus Hohlen, aber nur deshalb, weil deren Erforschung

verbåltnissmassig am leichtesten ist."

„Bei seinem ersten Auftreten sehen wir den Menschen bereits

mit einer Reihe von Kenntnissen ausgestattet, welche eine noch tiefere

Culturstufe moglich erscheinen lassen. Er kannte schon das Feuer,

nicht nur um sich an demselben zu warmen, sondern auch um das

Fleisch der erlegten Thiere, welch.es neben Fruchten seine aus-

schliessliche Nahrung bildete, daran zu bereiten."

..Er wusste ferner aus hartem Kiesel kunstgereclit Spane und

sonstige Formen zu schlagen und die abgesprengten Stiicke zweckent-

.sprechend zu handsamen Werkzeugen mit grosser Geschicklicbkeit

weiter zu bearbeiten. Auch Knochen und Geweihe vermochte er

verstitndnissvoll umzugestalten und zu benutzen. In stetem Kampfe

mit der ganzen Natur vvurden seine Kriifte gestahlt, seine Urtheils-

kraft wurde ausgebildet, und die erlangten Fertigkeiten steigerten

sich zusehends; sogar« sein åsthetisches Gefiihl atissert sich in un-

verkennbaren , wenn auch einfachen Kunsterzeugnissen , die er in

seinen Mussestunden auf Knochen und Elfenbein mit gescbickter

Hånd einzuritzen verstand. — Die Erzeugung von Thongefassen kannte

er nicht.'
1

Side 107.

„Bei der Beantwortung der Frage tiber das Alter der einzelnen

Funde begegnen wir genetischen und localen Schwierigkeiten. Ton

einer absoluten Zeitbestimmuug kann nattirlich keine Rede sein; aus

allem geht jedoch hervor, dass die letzte Pbase der Diluvialzeit, in

wolcher der Mensch noch mit dem muthmasslich schon geziihmten Ren-

thier, als dem am langsten ausharrenden Vertreter der diluvialen Fauna

lebte , keineswegs vveit zuriickverlegt werden kann , und dass wir

schon mit 4—5000 Jahren ausreicben diirften. Aber sehr vveit

li*
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hinausschieben miissen wir das erste nachgewiesene Auftreten des

Menschen in Mahren, wenn wir alle vorkommeuden Erscheinungen

in Eiuklang bringen wolien."

Prof. Maska udvikler i Verb. Berl. Anthrop. Gesellsch. 15
/5 86,

S. 343, Grunden til, at den berygtede Sipka-Underkjæbe maa be-

tragtes som endnu ældre end bans typiske eller ægte Mamniutb-

tid, og definerer derved sin ejendommelige Opfattelse af denne Tid.

„Insbesondere war icb in der angenebmen Lage, das ausgedebnte

Lager der Mammuthjager bei Pi'edmost unweit von Prerau (Corre-

spondenzblatt 1884, No. 5), vielleicbt den reicbsten und Avichtigsten

Fundort in Mitteleuropa, genau kenncn zu lernen. Dabei håbe ich

die Erfahrung gemacht, dass die Pi'edmoster Funde, welche die echte

Mammuthzeit, ich verstehe darunter die Epoche der grossten Aus-

breitung dieses Thieres, repnisentiren , wohl mit den Stramberger

Funden aus den mittleren Culturschichten, aber keineswegs mit den-

jenigen aus den untersten Schichten, wohin auch der menschliche

Unterkiefer gehort. iibereiustimmen."

Tavle I

anskueliggjor i tre over hinanden staaende Felter det saakaldte » Kulturlags

»

eller «Mammuth-Ligmarkens» Beliggenhed i de mahriske "Loss»-hanker.

øverst: ved Predmost efter den Skitse, sum Dr. H. Wankel med-

delte i "Correspondenz-Blatt d. D. Gesellsch. i'. Anthropologie, Ethnologie

und Urgeschichte« 1886. S. 149; cl'r. foran S. 203. Den mørke Linie, med

de smaa Korstegn ovenover, betegner Kulturlagets Leje.

nederst: ved Joslowitz, efter Grev G. Wurmhrands Skitse, med-

delt paa Plan 4 af det ovenfor S. 201 anførte Skrift; cfr. ogsaa S. 191—92.

mellemst: ved Zeiselberg, efter det ideale Gjennemsnit , som

samme har givet paa Plan 1 i hint Skrift.

Alle tre Felter, men især de to sidstes Indlag i Lossen, hetegnede

«Knochenschichte», kunne formentligen tillige hjælpe til Forstaaelse af Be-

liggenheden af de store «Mammuth-Ligmarker» ved Tiede og Canstatt; se

foran S. 193—94.
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Ved Fremlæggelsen af Skriftet:

„Kjokkeiimøddinger,

eine gedrångte Darstellung dieser Monumente sehr alter

Kulturstadien."

af

Japetus Steenstrup.

(Meddelt i Modet den 3. December 1886.)

I.

Indledende. Skriftets Tilblivelse

At jeg først i Aarets sidste Maaned formaaer at fremlægge i det

Kongelige Danske Videnskabernes Selskab et lille, allerede i For-

sommeren færdigtrykt Skrift om «Kj økkenmøddinger», kan

med Rette synes Medlemmerne af dette besynderligt , da

netop Skriftets Emne i særligste Forstand kan siges at børe ind

under Selskabet. Under dettes Auspicier er det jo baade fra

Begyndelsen af fremvoxet og senere blevet behandlet, nu et

fuldt Kvart-Aarhundrede igjennem, ligesom ogsaa de med Emnet

i nøjeste Forbindelse staaende Undersøgelser over Danmarks

Skovvegetationer i sin Tid — allerede for mere end et halvt Aar-

hundrede siden — fremkaldtes ved Selskabet. Men til en saa

sen Fremlæggelse var der desværre bydende Grunde i personlige

Forhold, i langvarige Følger af en ondartet Sygdom, hvoraf jeg

tidlig i Vaaren blev angrebet. Mine endnu ikke fuldstændig gjen-

vundne Kræfter ville imidlertid, foruden den allerede nævnte

Forsinkelse af Skriftets Fremlæggelse — og »Fremlæggelse« er

jo her, ifølge Skriftets nylig berørte Forhold til Selskabet ens-

En fortløbende Række af meget smaa Tal i Texten henviser til

Tillægs-Oplysninger ved Slutningen af Afhandlingen eller dennes Afsnit.
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betydende med Eledegj øreise for dets Indhold 1

)
— sandsynligvis

endnu blive Aarsag til en anden af lignende Art.

Jeg ønskede nemlig gjerne ved denne Lejlighed tillige

at kunne, selv om det kun blev i allerstørste Korthed, meddele

nogle af de Undersøgelser, som jeg siden Skriftets Udgivelse har

foretaget i den frie Natur i Løbet af Sommeren og Efteraaret,

og som paa flere Maader have oplyst og yderligere bekræftet

de Resultater, der bleve fremsatte i Skriftet ved dets Af-

fattelse for nu tre Aar siden. Men jeg vil maaske ikke

naa saa vidt.

Saaledes som Skriftet i dets hele Text foreligger, vil det

nemlig ses at være et ligefremt Optryk af den Fremstilling af

Emnet, som jeg efter Opfordring af Redaktionen for »Ersch

und Grubers Allgemeine Encyclopædie der Wissenschaften und

Kumte, in alphabetischer Folge von genannten Schriftstellern be-

arbeitet», forfattede til denne i 1883 og som ogsaa udkom i En-

cyclopædiens: zweite Section II—N, XXXIV Theil, 4to, Leipzig

1884. Af de enkelte Afhandlinger i dette store Samleværk for

Original-Fremstillinger giver man desværre ingen Særtryk, og til

saadanne vilde det dog her i mange Tilfælde have været hen-

sigtsmæssigt at kunne henvise Læseren, eftersom den nævnte

Encyclopædie ifølge sit næsten ubegrænsede Omfang og sine

allerede talrige Bind kun findes i store Dibliotheker. Heraf kom-

mer da som en Selvfølge, at dette ansete Samleværk i Nutiden

ikke blot bliver mindre benyttet af de noget yngre Genera-

tioner af Natur- og Old-kyndige, men endog synes at være en

stor Del af dem aldeles ubekjendt, hvilket man efter min

Afhandlings Optrykning fra flere Sider har meddelt mig og har

vedkjendt sig.

Til Modet den 3. Decbr. 1S8G var min Meddeleise derfor ogsaa anmeldt saa-

ledes: Professoremei'. Dr. Japetus Steenstrup vil fremlægge sit i Aar

udgivne Skrift: «Kjokkenmoddinger, eine gedrångte Darstellung dieser

Monumente sehr alter Kulturstadien« og til Fremlæggelsen knytte

Redegjorelsen for enkelte Led af Skriftets Indhold og Oplysninger til

fremkomne Udtalelser om dette.«
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Derfor ønskede jeg saasnart min Bet dertil var utvivlsom,

at udgive et Optryk af dette Arbeide, men dog tillige at udstyre

det med enkelte Tavler, som da naturligvis maatte ledsages

med særlige Textforklaringer. I korte og bestemte Udtryk skulde

disse gjøre Rede for og nærmere oplyse de Resultater, paa

hvilke Texten beraabte sig og som billedlig vare fremstillede paa

Tavlerne , ligemeget om de vare udledte af Undersøgelser

over Kjøkkenmoddingerne eller af jevnsides med disse gaaende

Undersøgelser af vore Tørvemoser (navnlig Skovmoserne), Mergel-

og Tegllers-Lagene, samt andre yngre samtidige Dannelser ved

Bredderne af vore Indvande, være sig indesluttede eller med

naturlige Afløb.

Fire saadanne Tavler ledsage nu Optrykket.

Den første af disse gjengiver Billeder af Kjøkkenmod-

dingerne ved Havelse og Sølager, for at anskueliggjøre

disse Fortidsmonumenters almindelige Udseende, deres Belig-

genhed i Forbold til Omgivelserne og Gjennemsnittet af deres

ved Menneskehaand opdyngede Masser af Affaldet fra Maaltiderne

og fra disses Tilberedelse.

Den anden fremstiller den systematiske Behandling,

som de talrige Fugle knokl er i Kjøkkenmøddingerne have

været underkastede af et stedse tilstedeværende Rovdyr, en

Tamhund, samt den meget nøje Forbindelse, der er imellem

denne gjennemgaaende Behandling og Udviklingsgangen i hele

Fugleskelettet samt i de enkelte Knokler af dette.

Den tredje gjengiver Billedet af den ligeledes aldeles

systematiske Behandling, som Pattedyrknoklerne i

Dyngerne have været underkastede ; samt fremhæver ved en egen

Længdestregning i Modsætning hertil, hvilke Knokler eller Dele

af Knokler der forefindes i en ved Menneskehaand søn-

derslagen eller spaltet Tilstand, fordi Mennesket saa

ufortrødent har søgt Marven i dem.

Den fjerde Tavle endelig fremstiller Gj en nem snit af to

Skovmosers Tørvelag til Oplysning af den Tidsfølge, der
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aabenbarer sig i Landets tidligere Skovvegetationer, og

derved tjene til fra tiere Sider, baade direkte og indirekte, at

oplyse de Naturforhold , hvorunder det Folkefærd levede , fra

hvilket Kjøkkeninøddingerne hidrøre.

Det er med Forsæt at alle fire Tavler kun optage Figurer,

der ere publicerede i mine tidligere Afhandlinger om Kjøkken-

inøddingerne eller Tørvemoserne. De korte særlige Texter, der

ledsage dem, indeholde imidlertid ogsaa enkelte Data fra noget

senere Meddelelser og Undersøgelser, og om disse skal der til

Slutning blive tilføjet nogle nærmere Oplysninger.

Kun saa meget med Hensyn til det Tillægs-Udstyr, der til

nærmere Belysning af Texten blev medgivet den fra «Allge-

meine Encyclopædie» iøvrigt ligefrem optrykte Afhandling!

II.

Gangen i det fremlagte Skrift. — Bestemmelse af Kjøkkenmøddingernes Ælde.

Denne ikke mulig alene efter Dyngedannernes Kultur, men maa væ-

senlig stotte sig til de kjendte Episoder i Naturens egen Historie. —
Hvad forstod man ved ældre og yngre Stenalder? eller ved

palæolithisk og n c o 1 i t h i s k Tid?

Jeg gaar altsaa her strax over til kortelig at omtale den i

Skriftet givne Skildring af de Mindesmærker fra tidligere Kultur-

tilstande, som den største Del af den dannede Verden i Nutiden

benævner med det i Danmark gængse Udtryk for dem, Kjøk-

k e nm ø d d i n g e r.

At en Skildring af disse maatte tage sit Udgangspunkt fra

en sammentrængt monografisk Skitse af de bekjendte Kjokken-

møddinger fra Danmarks Stenalder, var naturligt. I Korthed

karakteriseres disses almindelige Udseende, deres Beliggenhed

ved Landets nuværende eller tidligere Kystlinier, deres meget

ulige Højde over Havets eller Fjordens Overflade, deres Størrelse

og Udstrækning, deres Opbygning og Sammensætning af Be-

standdele, der vel viste sig meget forskelligartede, men dog
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kom overens med hinanden deri, at de alle vare Rester af

daglige Maaltider Ira meget fjerntliggende Tidsrum (Knokler

at' de spiste Pattedyr, Fugle og Fisk; Skaller at' de nydte

Muslinger og Snegle, m. m.) eller af slige Fødemidlers Til-

beredelse paa selve Stedet (Trækul, Aske, Skaar af Ler-

kar, Arnesteder o. s. v.), eller udgjordes af mangehaande Red-

skaber og Brudstykker af disse, som bavde været tagne

i Brug under de meget forskjellige Virksomheder, om hvilke

disse Ophobninger bære Vidne.

Umiddelbart efter Fremstillingen af disse store Opdyng-

ningers forskjelligartede Indhold, skildres da det særlige Lys.

som just deres betydelige Indhold af Fødemiddel-Rester

spreder over Dyngedannernes daglige Levevis, saa længe

de dvælede paa disse Steder; over de Naturforhold, der

omgave dem og hvori de færdedes; over Tiden, da disse Men-

nesker omtrent have levet og fra hvilken altsaa disse Oldtids-

minder maatte antages at hidrøre. Alt dette bliver fremstillet

paa samme Vis, som det tidligere med forskjellige Mellemrum

er skeet indenfor dette Selskab, dels i enkelte udførligere Med-

delelser til dette, dels i Oversigtsform. Hovedresultaterne gives

navnlig saaledes, som disse i deres Helhed rekapituleredes her

i 1874. 1 Mødet den 13. Marts 1874 aflagde jeg nemlig den

Gang for Selskabet en udførligere Redegjørelse for, hvorvidt

vore Kundskaber om Kjøkkenmoddingernes Indhold og Natur

vare blevne forøgede eller ændrede ved den fortsatte og mere

omhyggelige 1
) Udgravning og Undersøgelse af den ret anseelige

Kjøkkenmødding ved Sølager, som i 1873 havde fundet Sted,

og til hvis Udførelse Videnskabernes Selskab, paa Professor

J

) Denne Betegnelse er her tilføjet med særligt Hensyn til Udgravningerne

i 1869, der ganske vist udførtes med Bistand af særdeles gode og kyn-

dige Kræfter, men maatte ske i den korteste Tid og med det Hoved-

øjemed, at kunne vise Medlemmerne af den da forsamlede internationale

archæologiske Kongres i Kjøbenhavn Bygningen af en Kjøkkenmødding. 1
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Worsaae's og min Henstilling, havde bevilget Omkostningerne

(sammenlign K. D. V. S. O. for 1872, S. (42—43) og (45)).
1

Ved denne Redegjørelse undlod jeg selvfølgelig ikke at be-

tone saadanne enkelte nye Bidrag, som ved fortsat Udgravning

vare komne for Lyset og som særlig kunde tjene til at udjævne

eller i alt Fald opklare den skarpe Modsætning, hvori — lige-

som paa een Gang — Professor Worsaae's og mine An-

skuelser vare komne til hinanden med Hensyn til det

ganske vist efter begges Mening meget fjerntliggende Tidsrum,

fra hvilket de store Ophobninger egentlig hidrørte. Der her-

skede Enighed mellem os om, at en Anskuelse om disse Min-

desmærkers Ælde naturligen, om ikke først og fremmest, kunde

begrundes paa% den Kulturgrad, der afspejlede sig i Dynge-

dannernes Efterladenskaber af al Art i selve Dyngerne. Men i

min Medarbeiders og Vens og mine Ojne maatte Billedet

af den heri robede Kulturtilstand nødvendigen antage to højst

ulige Skikkelser, saasnart det viste sig, at vi gav to stik

modsatte Tydninger af de i Dyngerne efterladte "Red-

skaber" og «Vaaben» m. m.; thi deraf maatte jo naturligvis

igjen følge to meget forskjellige Meninger om deres

Brug og Anvendelse, og dermed atter om den Grad af

Hensigtsmæssighed, Dyngedannerne havde forstaaet at give

hver af dem til sit Brug o. s. fr.

I selve »Redskabernes", «Vaabnenes» forskjellige Former

vilde i alt Fald een Side af disses Kulturtilstand være

udtalt. Til at bedømme denne nogenlunde rigtig, hører der et

vist, baade fra Livet og Literaturen indvundet Bekjendtskab med

lignende eller ligeartede "Redskabers«, «Vaabens» o.s.v. natur-

lige Brug, og, saafremt særlige Tegn paa Anvendelsen eller

Spor af denne maatte findes paa selve "Redskabet", da tillige

med den i saadanne Tilfælde bestemt paaviselige og faktiske

A n v e n d e 1 s e s m a a d e af dem.

Men der er ogsaa en anden, meget væsentlig Side af

Dyngedannernes Udviklingstrin og Kultur, der røber
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sig i » Bedskaberne», «Vaabnene» o. s. v., den Kløgt nemlig

og Øvelse, eller Sum af tee lin i ske Færdigheder, som

Brugerne have lagt for Dagen ved de forskjellige «Redskabers»i

Forfærdigelse, saavel ved Valget af Materialet til dem, som ved

Graderne i dettes Beherskelse. Til at hedømme denne Side

nogenlunde rigtigen, hører der ganske vist ogsaa en fra Livet

og Literatnrcn indvunden Forstaaelse af de forskjelligartede

Materialers Tilvejebringelse og Bearbejdelse, Kundskaber, der,

som Erfaringen viser, i Almindelighed have ligget de fleste

Dyrkere af den præhistoriske Archæologi noget fjernere, end

tilbørligt var. Derfor, som det længere hen vil sees, have de

ikke sjeldent vildledet sig selv og andre, og mange af deres

Bedømmelser have derfor heller ikke kimnet undgaa at synde

groveligen baade imod Videnskaben og imod de ældste Kultu-

rers Folk.

Hvilke Vanskeligheder end Spørgsmaal af ovennævnte Art

og disses naturligste Besvarelser kunne og ville føre med sig, hol-

det imidlertid stedse staa som utvivlsomt, at man i det mindste

maatte kunne naae et godt Stykke fremad paa Veien til en rigtig

Erkjendelse af de forskjellige Sider af enhver gammel og hidtil

ukjendt Kultur, naar man ufortrødent fortsætter nøjagtige Under-

søgelser over dens Efterladenskaber og skærper sine Iagttagelser

paa disse, samt ideligt paa ethvert Punkt, hvor Stof og Form

gjør en Sammenligning med andre Forhold nødvendig, ikke lader

forudfattede Meninger, men kun sundt Omdømme («bon

sens», «common sense«) være vejledende og raadende.

Det var derfor ogsaa vor Overbevisning, at man paa en

saadan Maade efterhaanden maatte kunne nærme sig til en i

større eller mindre Grad tilfredsstillende Opfattelse af det Kul-

turstandpunkt, hvorpaa Dyngedannerne i Virkeligheden havde

staaet — naturligvis ikke i alle Betninger, men dog i alle de

Betninger, hvori Dyngernes Efterladenskaber gav os tilstrække-

lige Elementer til Bedømmelsen.

Forudsat, at vi paa denne Vei naaede til en fra de fleste
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Sider godkjendt sikker Opfattelse af Dyngedannefnes Kultursta-

dium og hele Levevis, maatte det altid være underforstaaet, at

vi derved kun havde gjort det første og nødvendigste Skridt

fremad imod det Maal, der var sat os: den omtrentlige Bestem-

melse af det Tidsrum, hvori Mennesker paa disse Udviklingstrin

levede her, og hvori Dyngerne ophobedes. Andre væsentlige

Skridt stode tilbage, først og fremmest dette, at faae den vundne

Erkjendelse af disse Menneskers Kultur og Levevis omsat til

en nogenlunde brugbar Maalestok for Tidsafstanden,

og navnlig baade for den Afstand i Tid, der maatte være

mellem dem og os, og for den, der fjernede dem og Mennesker

i andre præhistoriske Kulturtilstande fra hinanden indbyrdes.

Disse store Skridt maatte gjøres ad Veje, der føre stærkt

ud til Siden, og det baade ud i Hummet og ud i Tiden.

Det er disse udenfor Kjøkkenmøddingernes egne Regioner

liggende Veje til Tidsbestemmelsen, vi nu et Øjeblik maa følge.

1 tiere Aar havde de tre oprindelige Undersøgere af Kjøk-

kenmøddingerne, der tillige i Forening vare Opstillerne af denne

Kategorie af Oldtidsminder (Forchhammer, S te ens trup,

Worsaae) i deres fælles — det vil sige: paa den af dem dannede

Komités Vegne — til Selskabet givne Meddelelser og Beretninger

stedse omtalt Dyngerne som Minder fra Landets kjendte Sten-

alderkultur, fra den nemlig, der aabenbarede sig i dets store,

saakaldte megalithiske Gravbygninger fra Stenalderen (« Sten -

kamre« eller «Jætte stuer« , «Stendysser» og »'Sten-

kister"). Senere — 1859 — opstod for det ene af Komiteens

Medlemmer (Worsaae) , og som det synes meget pludseligen,

en hel anden Forestilling om Forholdene, og i alt Fald meget

uventet for Komiteens to andre. Medlemmer blev en saadan løselig

fremsat i Selskabets Møder i Marts og November 1859, men videre

udviklet i Mødet den 25. Januar 1861.
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Efter Prof. Worsaae's nye Opfattelse skulde, som be-

kjendt, disse to Klasser af Mindesmærker hidrøre fra lo egentlig

himmelvidt forskjellige Kulturtilstande, og imellem dem vilde

der i Tid ligge en uhyre lang Afstand, et overordenligt langt

Tidsrum. Efter W.'s Fremstilling (Vid. Selsk. Overs., 1861,

S. 292— 93), der sætter Kjøkkenmøddingerne som Led i den især

fra Vesteuropa kjendte, først af Sir John Lu hh ork benævnte

palæ oli thi ske eller ældre Stenalder, blev Tidsmellem-

rummet — naar man følger de Geologer, som særlig have arbejdet

paa at belyse Jordoverfladens yngste Dannelser — et saa langt

Spand af Tid, at det, for at kunne udmaales, behøvede en Maale-

stok af mindst Titusinder af Aar. Selv efter vor Kollegas se-

neste Udtalelser herom — f. Ex. ved den internationale archæo-

logiske Kongres i Stockholm 1874 M, hvor Kjøkkenmøddingerne

sattes ned imod den palæ o lit hiske Tids Afslutning,

eller henimod Gryn ingen af en nyere Tid , den neoli-

thiske — kunde den gissede Afstand mellem de to, som meget

forskjellige antagne Kulturer endnu kun] udmaales med Aartu-

sinder som Maalestok.

Selv i dens senere Formel skyder Opfattelsen af vore

Kjøkkenmoddinger, som tilhørende en hel anden Kultur og en

hel anden Tid end de store Stengraves, samt gaaende sit Aar-

tusinde eller sine Aartusinder forud for disse , det allerede

meget lange Tidsrum, hvori Danmark og dermed hele Norden

har været beboet af Mennesker, langt længere tilbage i Tiden,

end tidligere har været antaget eller blot formodet. Men ikke

nok dermed! Hvad der for vore videnskabelige Studiers sikre

Gang var vigtigere : denne Opfattelse forrykkede mange af de

relative Tidsforhold, som det var lykkedes en ædruelig, baade

møjsommelig og langvarig komparativ Forskning at udrede i

') Jfr. Worsaae's Bemærkninger med Hensyn til afd. Baron Kurt k
's vigtige

Iagttagelser, som kun tillade een Stenalder for Danmark-Sverrigs Ved-

kommende. Congr. intern, å Stoekh. Compt. Tom. I. p. 142— 44, 146.
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forskjellige Retninger. Saaledes dels den omtrentlige Samtidig-

hed mellem disse Nordens tidligste Beboere og visse Perioder

og Episoder i den nordiske Naturs egen Udviklingsgang; dels et

lignende Forhold mellem Europas tidligere Befolkninger ind-

byrdes, og dels mellem disse sidstnævnte og visse gjennem-

gribende Ændringer i Europas Naturforhold, ikke mindst i deres

Samtidighed med længst forsvundne Medskabninger.

Disse Forrykninger skete vistnok tildels ubevidst, saavel

for den første Fremstiller af den paastaaede store Tidsafstand

imellem Gravkamrenes Byggere og vore Dyngedannere , som

ogsaa for den større Del af dennes senere Meningsfæller. Men

for enhver, der saa noget dybere ind i den Sammenhæng, der

var imellem de forskjellige Forhold, som den nye Opfattelse

berørte, lnaatle denne utvivlsomt staa som et i høj Grad vild-

ledende Skridt paa disse vanskelige Studiers Veje, der ikke

kunde andet end hæmme en rolig og sindig Udvikling af

den nordiske Oldtids-Videnskab og af Archæologien i Alminde-

lighed. En Modstand rejste sig derfor strax imod den 1

), og at

denne fremdeles har maattet holde sig imod den, er just be-

grundet i disse dens beklagelige Følger for Videnskabens be-

sindige Fremskriden.

Om nu end nemlig den hele Opfattelse, som det synes,

fra første Færd af væsenlig fremkaldtes ved Misforstaaelse eller

ved ufuldstændigt Bekjendtskab med Forhold, som maaske ikke

ligefrem laa indenfor den egentlige Archæologis Omraade;

men nok derimod indenfor den præhistoriske Archæologis,

saasnart denne nemlig giver sig Mine af at være virkelig

»Videnskab« — om end kun en begyndende — saa byg-

gede Opfattelsen sig imidlertid højere og højere op ved vil-

kaarlig Afbenyttelse af vel kjendte Fakta, hvis virkelige Betyd-

ning man enten ikke saa, eller hovmodig oversaa, medens

') Smlgn. Steenstrup. Vid. Selsk. Overs. 1859. S. 171—91. 1861. S. 305—76.
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man samtidig paa en besynderlig Maade ringeagtede en viden-

skabelig Methode i Spørgsmaalets hele Behandling.

For blot nogenlunde at forstaa den indgribende Betydning,

man fra forskjellige Sider af Videnskaben maatte lillægge selve

Stridsspørgsmaalet om een eller to Stenaldre i Norden,

altsaa om et i Aartnsinder eller endnu længere gabende

Tids svælg imellem dem, hvis de vare to o. s. \., maa

følgende korte Sætninger om den i Videnskaben gængse Op-

fattelse af et palæolitbisk og et neolithisk Tidsrum

staa klare for Bevidstbeden. Nu er en Fremhævelse af dem

bleven saa meget mere nødvendig, som man i de sidste 25 Aar

ikke alene i de mere naturhistoriske Retninger, men i alminde-

lig arehæologiske, anthropologiske og selv i lingvistiske Forsk-

ninger har følt en sær Trang til at drage sig kjøkkenmødding-

Debatterne til Fordel og at bygge videre paa den højst usikre

Grundvold af en dobbelt Stenalder — med rummelig Mellem-

tid — som skulde have hersket ikke blot i Danmark men i

Norden i Almindelighed.

Medens den palæolithiske Tidsperiode i Vest -Europa

var a) fra den geologiske Side væsenlig betegnet ved at om-

fatte de store Gruslagsdannelser i Syd -Englands og Frankrigs

Floddale — den saakaldte Flod-Drift, *Riverdrift» — og

fi\
fra den palæontologiske eller faunistiske Side ved de

rigtignok mange, men spredte og usammenhængende Levninger,

der fandtes hist og her i disse Gruslag af store , nu uddøde

Pattedyr, navnlig Hovdyr, som Mammuth og Næsehorn,

store Oxe -Arter og visse uddøde Rovdyr: Hyæner,

Løver m. fl., karakteriseredes den y) fra den arehæologiske

Side ved Gruslagenes Indhold, hist og her endog i forbausende

Antal, af Flint stykker, der i bestemt Form og med et be-

stemt Formaal for Øje vare tildannede ved Menneske-

haand.
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Disse Flinte — ligegyldigt om man kalder dem « Red-

skaber » eller «Vaaben» — aflagde altsaa utvetydige Vidnesbyrd

om Menneskets Tilværelse inden den Tid, da de ind-

lejredes paa den Plads, som de nu indtage i Flod -Driftens

Grus. Et Vidnesbyrd af samme Art afgive de i Gruset ind-

lejrede Levninger af de nævnte store uddøde Dyr, for disses

eget Vedkommende. Men af Flintenes, Flintredskabernes, Flint-

vaabnenes Forekomst i samme Gruslag som Dyrelevningerne,

ja selv af deres Forekomst ved Siden af hinanden paa samme

Sted i Gruslagene , kan der ikke drages nogen tilfredsstillende

Slutning om sikker Samtidigbed imellem de Dyr, hvis Levninger

findes i Gruset, og de Mennesker, der have brugt Flint-

redskaberne. Der kan i det højeste deraf kun drages den

Slutning, at begge Slags Indhold kunne være nedlagte sam-

tidigen enten i Gruset eller med dette. Dette sidste er vist

Tilfældet paa sine Steder'; men paa andre turde det være utvivl-

somt, at de ere komne paa ulige Tider og paa ulige Maader,

og at navnlig liedskaberne ere komne senere.

Alen i Vest -Europa træder den palæolithiske Tids-

periode op med endnu et andet Præg. I et stort Antal

af Englands, Belgiens, Frankrigs saakaldte Knokkelhuler

findes der nemlig et Hule fyld, der geognostisk og, ved den

Maade, hvorpaa Fyldet i Reglen er indkommet i Hulerne, til-

lige geologisk er meget forskjelligt fra Flod-Driftens Grus- og

Sandlag, men alligevel, ligesom disse, baade indeholder spredte

og usammenhængende Levninger (Knokler og Tænder) af de

samme uddøde store Hovdyr og Rovdyr, og med dem

tillige et Antal, ofte endog et rigeligt Antal af Flint stykker,

der utvivlsomt ere tildannede afMenneskehaand.

Skjøndt man heller ikke her alene af den Omstændighed,

at slige ('Redskaber^ findes sammen med Knoklerne af de nævnte

uddøde Hovdyr m. m., paa naturlig Maade kan uddrage nogen

berettiget Slutning om disse Dyrs og Menneskets Samtidighed,
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bliver denne dog meget ofte, uden nærmere Begrundelse, an-

taget at have fundet Sted, og tankeløs bliver den atter gjen-

taget Snese af Gange, saa at den. skjondt tvivlsom, oftest lyder

som en aldeles sikker bevist Sætning. Det er jo imidlertid kun,

hvor Sammenforekomsten findes forenet med saadanne særlige

Biomstændigheder, der paa bestemt Maade røbe som det sand-

synlige, at Mennesket har stødt sammen med Dyrene i deres

levende Live, eller Dyrene med Mennesket i dettes, at der kan

med Rette blive Tale om en Samtidighed i m e 1 1 e m b e g g e
,

dog endnu kun om en sandsynlig, ikke om en bevist.

Væsenlig paa Grund af Sammenforekomsten af hine store

forsvundne Dyrs Knokler og Tænder med Flintredskaberne har

man imidlertid tillige udstrakt Slutningen ogsaa til en omtrentlig

Samtidighed mellem Driftslagenes Afsættelse eller Dannelse og

Hulefyldets Indbringelse. I alt Fald har man ment, at disse

to Led af det palæ o li thi ske Tidsrum ikke have været

fjerntliggende fra hinanden.

Ved denne Tidsbestemmelse vil det nok skjønnes, at man

har seet noget bort fra de to Dannelsers geologiske For-

hold, der jo ikke stemte overens, og tillige noget bort fra de

arch æologiske Forhold, forsaavidt nemlig, som Hulernes

Flintredskaber ere formforskjellige fra Driftlagenes

og kun undtagelsesvis stemme med disse. Dog skulle

Flintene fra begge Forekomster, efter den almindelig brugte

Betegnelse af dem, — der dog, hvad siden skal omtales, kun

lidet modsvarer Virkeligheden , — deri stemme overens , at de

røbe en hos Datidens Mennesker kun saare ringe uddannet Kund-

skab til Flintens Bearbejdelse. « Redskaberne" eller <>Vaabnene»

betegnes nemlig som i Formen raa og slet bearbejdede; de

kaldes endog jevnlig »uhyre raa« eller lignende.

Endnu en tredie Skikkelse, hvori den saakaldte

palæolithiske Stenalder optræder i Mellemeuropa, moder

os i store Grupper af Sydfrankrigs, Belgiens , Sydtysklands og

Overs, over d. K. D. Vidensk. Selsk. Forh. 1888. 15
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Schweiz's Knokkelhuler, naar disse Huler ikke indeholde

hine store , til en forudgaaende Dyreverden fornemlig hørende

Hovdyr, men derimod fortrinsvis Hovdyr, der nok for Aar-

tusinder siden ere uddøde i disse Lande, Rensdyret,

Vildhesten f. Ex., men som nu leve i andre og fjerne Egne

med et meget raaere Klima, f. Ex. Renen paa Skandinaviens

Bjerge, i det høje Nordamerika og Siberien, Steppehesten

paa de asiatiske Stepper og Højsletter. Men Levningerne af

disse Dyr ligge ikke mere saa spredte og enkelte ; derimod

danne de hele Ophobninger i Hulerne eller i Klippevægs-

Hvælvingerne og ved den Behandling , de have været under-

kastede, vise de sig tydeligen som B ester af Maaltider,

holdte paa Stedet og gjennem en lang Tid; Levninger af Dyr

altsaa, der aabenbart ere indslæbte successivt ved

Mennesker, og ved Mennesker, der oftere have haft et

længere Ophold paa disse Steder. Langt fyldigere og mere

urokkelige end i de to foregaaende Former af de palæolithiske

Forekomster foreligge her altsaa Vidnesbyrdene om
en Samtidighed imellem en tidlig Befolkning og en

tidlig — fra disse Egne i det mindste — forsvunden Dyre-

verden, og i det store Antal af bearbejdede Flint- og Ben-

Bedskaber, som findes sammen med dem, er der givet i det

mindste eet Hjælpemiddel mere til, fra archæologisk Side,

at bedømme det Udviklingstrin, hvorpaa disse Hulebeboere stode.

Da Flintredskaberne, baade hvad Formen og Bearbejdelsen an-

gaar, stemme ret vel overens med dem fra Hulerne af den

foregaaende Kategori, betegnes de ganske almindeligen ligesom

disse , som raat og ubehjælpsomt tilhuggede og tildannede,

medens de samme Hulebeboeres Forstand paa at behandle

Dyrenes Ben og Horn til allehaande Brug og at smykke disse

med mangehaande Figurer, endog af den levende Naturs Frem-

bringelser, med Bette stærkt fremhæves.

Naar nu ogsaa denne Kategori af Hulerne , ifølge deres

Indhold af de ikke længere i disse Lande levende Dyreformer,
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som ovenfor nævnt, regnes ind under den palæolithiske

store Tidsperiode, vil man igjen her faa Syn for, hvor

meget af de oprindelige Træk i Begrebet palæolithisk man

yderligere har givet Afkald paa. Af de tre Karakter-Betegnelser,

der oprindelig i lige Grad vare gjorte gjældende for det

første Led af det palæolithiske, Floddriftens Grus- og

Sandlag med deres Mammuther og Næsehorn og deres ejen-

dommelige Stenredskaber («£t. Aeheuh- og «i/oÆne» -Øxerne

f. Ex.), er jo for det første Overensstemmelse i geologiske

Forhold bleven helt opgiven, thi her var væsenlig Sammen-

lejringen sket alene ved Menneskevirksomhed; Overens-

stemmelse i det zoologiske eller i de faunistiske For-

hold ligesaa; kun i det tredie Forhold, det archæologiske,

var der bleven en Lighed tilbage, vel ikke med det første

Leds, men med det mellemstes, thi Stenredskabernes alminde-

lige Form og Udseende gjentog sig i det hele og

store i begge disse, medens de ikke lidet afveg e fra

det førstes. Kun deri betegnedes Flintene fra alle de

tre Led som væsenlig overensstemmende, at der maatte

tillægges dem alle Karakteren af at være raat bearbejdede

og røbe Ubehjælpsomhed i Flintens Tildannelse.

Dette maa man altsaa stadig have for Øje ved alle Sam-

menligninger med Forholdene i den saakaldte palæolithiske

Stenalder, at denne i Virkeligheden snart har eet Ud-

seende, snart et andet og snart et tredie, eftersom man

enten har bygget paa en Karakter alene og set bort fra de

andre, eller paa disse og set bort fra den første o. s.v., og

heri endog, som det synes, kun har ladet et vist Skjøn eller

Forgodtbefindende være det Ledende eller raadende.

Dengang Professor Wo r s aae , for nu mere end et Kvart-

Seculum siden stillede vore Kjøkkenmøddinger ind i den « ældre

Stenalder^ som et senere Led af et palæolithisk Tidsrum, var

15*
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det netop hine tre Kategorier indenfor dette, der kunde haves

for Øje. Da nu Kjøkkenmøddingerne fra alle Sider vare erkjendte

som opdyngede ved Menneskehaand, og da den Pattedyr-Fauna,

der havde leveret den rigelige Stok af Næringsdyr, og hvis

Knokler findes i disse Affaldsdynger, ikke indeholdt Spor af

Rensdyrets og Vildhestens Fauna og heller ikke med Rette kunde

i Karakteren sammenlignes med denne og endnu mindre med

Gruslagenes Mammuths og Næsehorns aldeles uddøde Fauna,

blev det sammenbindende mellem dem naturligvis ikke her

at søge i geologiske eller faunistiske Fællesforhold,

der jo alle manglede.

Det var vel saa, at jeg allerede dengang i vore Fælles-

beretninger havde omtalt flere i Kjøkkenmøddinger fundne

Levninger af Pattedyr, som, skjøndt levende i hin Tid her i

Landet, ikke længere levede her, f. Ex. Kjæmpeoxen,
Ræveren, Lossen; men disse Former danne naturlige Led

af Landets og Skandinaviens nuværende Fauna og ere næppe

forsvundne af denne uden ved Menneskeforfølgelse, altsaa kun

udryddede, ikke uddøde.

Det eneste Fællesskab, Kjøkkenmøddingernes Indhold alt-

saa kunde frembyde eller frembød som et Sammenknytningsled

til det palæolithiske Tidsrum, indskrænkedes i Grunden til

det archæo logiske, det Slægtskabsforhold nemlig, som man

mente at se mellem Kjøkkenmøddingernes Flintredskaber og

de rent palæolithiske. Herpaa var det ogsaa, at Worsaae

selv, baade den Gang og senere, lagde Hovedvægten, man

kunde næsten uden Overdrivelse sige: lagde hele

Vægten 1
). Jeg vil her strax tilføje, at det var netop ogsaa

Thi om endogsaa senere Mangelen af Husdyrhold, navnlig af egentlige

Næringsdyr, anførtes som et formentligt Særpræg overfor den hos Grav-

byggerne formodede Besiddelse af saadanne Dyr, saa blev der dog fra

denne Side ikke strax søgt nogen væsenlig Styrke for Kjøkkenmøddinger-

nes Henførelse til den ældre Stenalder, hvorfra de jo i øvrigt vilde ude-

lukkes ved deres store Hundehold. En egenlig Tamhund frakjendte

man jo ganske almindelig alle den ældre Stenalders Folk — og saa

gjør man det nok endnu, aldeles taktfast.
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paa de archæologiske Fællestræk, at de senere skandi-

naviske Tilhængere og Forfægtere af den Opfattelse, at Kjøkken-

moddingerne aldeles ikke tilhøre den samme Kulturtid, hvori

de store Gravbygninger ere blevne opførte, ikke alene i Hoved-

sagen støttede, men endnu den Dag idag af al Urafl støtte

deres Paastande.

Selv i deres nyeste Udtalelser — ogsaa i dem, der angaa

mit nu her for Selskabet fremlagte Skrift eller ere endnu

senere — viser det sig jo saaledes, at Tilhængerne af Tve-

delingen af vor nordiske Stenalder i en saa kaldt palæo-

1 i t h i s k eller ældre og en n e o 1 i t h i s k eller y n g re, de

med Rette meget ansete Archæologer, Rigsantikvaren Dr. Hans

Hildebrand i Stockholm, Dr. Oscar M o n t e 1 i u s samme-

steds og Dr. Ingvald Undset i Kristiania, Mænd, paa hvis

videnskabelige Forskninger jeg i saa mange Henseender sætter

særdeles høj Pris , i en ikke ringere [Grad end selve afdøde

Prof. Worsaae og hans Opfattelses ivrige Forfægter ved vort

oldnordiske Museum, Inspector Dr. Sophus Muller, ere

utilbøjelige til at erkjende nogen egenlig Lighed mellem

Kjøkkenmøddingernes talrige Former af Flintredskaber og de

ligeledes i stor Formrigdom fra Stenalderens Gravmindesmærker

os velbekjendte Flintredskaber og Flintvaaben. Derimod finde

de og fremhæve de flere, formentlige Ligheder med de fra

palæolithisk Tid kjendte Former.

Inden vi tage disse os meget paafaldende, men ofte frem-

satte Opfattelser i nærmere Betragtning, bliver det nødvendigt

at bede Læserne tage sig vare for et Par gængse Uklarheder,

der ret jævnlig forekomme i flere Archæologers Omtale af vore

Oldsager og som hos mange, især i Udlandet, have frem-

kaldt falske Forestillinger om de i vore store Stenaldersgrave

som <• Gravgods » nedlagte Vaaben og Redskaber af Flint. Disse

henregnes jo samtligen til de saakaldte velforarbejdede Red-

skaber og Vaaben og betragtes som Repræsentanter for den
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neolithiske Stenalder, den, hvilken man efter Udlandets

Evempel har givet det misledende Navn: den »slebne«, «l'åge

du Sileæ poli» eller uVdge de la pierre polie». Men ved den

altfor hyppige Brug af Betegnelsen »slebne« for disse Sten-

sager, forglemte, som det synes, vore egne Archæologer ofte

selv meget vigtige Forhold, og, hvad endnu var værre, forførte

Tilhørere og Læsere til at forglemme dem.

Gravinindesmærkernes Vaaben, der efter deres Form bære

Navn af Spyd- og Landseblade , Harpun- og Pilespidser, Dolke

eller Stødknive o. 1., forekomme nemlig ikkun i »huggeto

eller »tilslaget" Skikkelse, aldrig i sleben Tilstand.

Det samme er Tilfældet med den ene store Gruppe af Gravenes

Bed skaber; heller ikke de forekomme uden som »bugne«,

baade paa deres Overflade og langs Bandene og deres uegentlig

saakaldte «Ægge», nemlig « Knivflækkerne » («Langflækkerne »),

<'Skraberne» af al Art (»Flække"-, » Skive »-, » Skeskrabere",

»Bundskrabere", de flere Arter af «llalvmaaner» m. fl.). Der-

imod fremkommer en anden stor Gruppe af Redskaber

fra vore Gravkamre i dobbelt Skikkelse, dels nemlig blot

som h ugne, og dels som »slebne"; forsaavidt de have været

i Brug som egentligt Ægværktøi ere de æg slebne i det mindste,

men oftest slebne over en større Del af deres Sideflader. Disse

Former ligne vore Øxer, Mejsler og Kiler, og derfor have de

faaet en Mængde Navne efter disse (Betmejsler, Hulmejsler.

Tyk-, Fladmejsler, Bred-, Smalmejsler, Øxer med Bane, med

Spidsnakke o. s. v.). Naar man altsaa uden videre betegner alle

disse Redskaber og Vaaben fra Gravkamrene som karakteristiske

for den «ne o li tb i ske , eller »slebne« Sten- eller Flintalder,

maa man ikke glemme, at det ikkun er den ene Brøkdel,

i Antal næppe en Trediedel af Flintredskaberne, der

haves i slebne Former, nemlig det egentlige Ægværktoi.

og ikke de øvrige. Heller ikke maa det forbises, at der

endog i denne saakaldte uslebne Flints Tidsalder« findes

en meget typisk Form af Gravkamre, Stenkisterne, i hvilke
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1

der ved linjere Undersøgelser af fndholdel slet ikke. eller

ikkun undtagelsesvis, iblandt Gravgodsel er fundel slebne

Flintsager, fordi man hus de der begravede kun har nedlagt

Vaaben, og ikke Værktøj at' den Gruppe, der blev slebet,

. E lt-\ æ rk tøj.2

Ved denne Ledighed tor jeg- ikke undlade i Forbigaaende at

bringe et hertil nøje knyttet Forhold paany i vore Oldforskeres

Erindring, da de selv oftere forglemme dets Betydning i

Drøftelserne med deres indenlandske og udenlandske Kolleger.

Inddelingen i Sten-, Bronce- og Jernalderen — denne

den nordiske (Udforsknings første og vistnok bedste Frugt —
er ingenlunde bygget paa det i Almindelighed anvendte Materiale

men paa det til Ægværktøi, til skærende Instrumenter

(Vaaben) anvendte Materiale, det Udstyr, hvorved Men-

neskets Haand bliver til det mægtige Redskab, som den har

været og er imod hele Omgivelsen, baade Medmenneskene og

Xaturen. 3

At der nu ikke ved en første Betragtning er nogen ret

Lighed imellem den store Mængde af Kjøkkenmoddingernes og

Gravkamrenes « Flintredskaber » af al Art, deri har jeg altid

kunnet give Tvedelingens Forfægtere fuld Ret, nemlig efter

min egen Opfattelse og Tydning af Kjøkkenmoddingernes

som art sforskje Hige fra Gravkamrenes; men jeg har paa

det bestemteste maattet bestride Rigtigheden af den

samme Sætning, forstaaet efter deres Opfattelse og

Tydning af disse Gjenstande som art s identiske med Grav-

kamrenes. For Oret lyder det rigtignok som om der var en

god Lighed tilstede mellem Efterladenskaberne i de to Mindes-

mærker. Man tager jo ikke i Betænkning at stemple hver enkelt

af Kjøkkenmoddingernes Former med en af de selvsamme

almindelige Benævnelser, som man tillægger Gravkamrenes

(altsaa Landser, Spyd, — Oxer, Mejsler o. s. v.) og saa under
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disse paaduttede Navne at underlægge liver enkelt af dem

den samme Anvendelse, hvortil dens Navnefælle iblandt Sten-

kamrenes er bleven benyttet eller menes benyttet. Idet man

derpaa stiller slige ensbenævnte Skikkelser ligeover for hin-

anden — en titulær Oxe ligeover for en virkelig ()\e, et titulært

Spydblad over for et virkeligt — og da peger paa den store

Forskjel imellem dem, mener man saa at have vist, hvor over-

ordenlig langt Forfærdigerne og Brugerne af den ene Klasse

Redskaber og Vaaben maa have staaet over eller under dem,

der forfærdigede og brugte den anden. Resultatet af Sammen-

stillingen af de virkelige og de titulære Redskaber og Vaaben

blev naturligvis et dobbelt: Dyngedannernes Kultur blev ikke

blot overordenlig forskjellig fra Gravbyggernes, saa at begge

ikke kunde høre til én og samme Kulturperiode, men For-

skjellen blev tillige saa stor og omfattende , at en uendelig

lang Tid maatte antages at have hengaaet, inden et Folk paa

Dyngedannernes lave Standpunkt havde kunnet arbeide sig

op paa Gravbyggernes Høidepunkt i Plintens Bearbeideise til

lledskaber og Vaaben. Derfor er der — hedder det ofte — i

Tiden mellem de to Kulturtilstande et umaadeligt, »næsten ga-

bende« Svælg.

Et gabende Svælg af Tid — en saakaldt « Hiatus» —

imellem det palæolithiske og neolithiske Tidsrum, i det mindste

for Europas, den os bedst bekjendte Verdensdels Vedkommende,

hævde virkeligen mange Palæologer og præhistoriske Archæo-

loger samt de fleste Anthropologer. Blandt «//^us»-Hævderne

findes mange af vor Videnskabs bedste Navne, men enkelte øjne

dog ligesom et svagt og smalt Gangbræt over den nmaadelige

Tidskløft fra det Hinsides til denne Side , og en Planke af

dette Gangbræts ene Ende synes dem bevaret i den i Danmarks

Kjøkkenmøddinger aabenbarede Kultur. Ved Hjælp af et saa-

dant Bræt ser f. Ex. Quatrefages Dyngedannerne ligesom

strække Haanden tilbage til Frankrigs og Belgiens Drift- og

Hulefolk, og for Professor K. Penka i Wien røber dette Bræt
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Vejen, ad hvilken lians Ur- Arier ere komne hid til Norden

og der naaede op til vore Dyngedanneres Kultur. 4

Jeg nægter ikke, at jeg til en vis Grad sympathiserer med

de Bestræbelser, som fra liere Sider udfoldes indenfor \ iden-

skabens forskjellige Omraader for, om muligt, al linde de Traade,

som knude sammenbinde vore faktiske, men endnu kun spredt

staaende og yderst stykkevise Erkjendelser. 1 de her fore-

liggende Forsøg er det dog i mine Øjne meget uforsigtigt at

ville fore den sammenbindende Traad ad et langt Gangbræt,

som man ikke selv har været med til at lægge, eller hvis Fast-

hed man ikke selv har kunnet undersøge. At Gangbroen fra

palæolithisk til neolithisk, naar den kun bæres af de

Underlag, der ved dens ene Ende dannes af vore Kjokken-

moddinger, som halv- eller hel -palæ oli thi ske Mindesmærker,

og ved dens anden Ende af Gravkamrene som helt ne o li thi ske,

efter min Mening kun er bygget af et skrøbeligt Materiale, og

at dette ikke engang har faaet Tid til at sætte sig , hvorfor

Broen synes mig los i alle sine Sammenføjninger, vil vist ogsaa

staae klart for andres Øjne, naar der nu i næste Afsnit optages

et Syn over flere af Kjøkkenmøddingernes archæologiske

Forhold. Disse Forhold vare jo— og det maa her gjentages —
de eneste, der fra første Færd af, ved et vildledende Udseende,

havde ført Tvedelingens Hævdere ind paa Forestillingen om

Dyngedannernes palæ o li thi ske Kultur, og derved igjen paa

disses Henførelse til et Tidsrum, der gik langt forud for vore

Gravbyggeres, paa et langt høiere Trin af Udviklingens Stige

staaende neolithiske Kultur. Som det erindres, vare de

archæologiske Forhold dernæst ogsaa de eneste Forhold,

der bleve tilbage som sammenbindende hine tre ovenberørte

Led af det palæoli thiske Tidsrum, efterat man Skridt for

Skridt med større eller mindre Ret havde seet bort fra disses

geologiske og faun i s tiske Karakterer.
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III.

D yngedannernes Kulturforhold ligeoverfor don palæolithiske og

neolithiske Stenalder, bedømte 1. efter deres Flintredskaber og

deres Evne til at behandle Flinten; iflere Oldforskeres urigtige Bedømmelse

af Flintarbejder og deres Forvexling af Form og Forarbejdelse m. m.t;

:'. efter deres Ben redskaber og disses Forarbejdelse, og

3. efter deres Potte- Arbejder.

De Rester eller Spor af Dyngedannernes Kult n r

.

som hidtil have mødt os ved en mangeaarig og næsten uafbrudt

Undersøgelse af Kjøkkenmøddingerne og disses Indhold, blive

altsaa nn paa de følgende Blade at betragte fra to Sider.

Fra et palæolithisk Tidsrums Synspunkt maa vi

naturligvis søge at værdsætte dem med Øjet nærmest fæstet

paa saadanne ligefremme Overensstemmelser, som flere

toneangivende Oldforskere mene at have fundet mellem vore

Dyngedanneres og Europas palæolithiske Stammers Efterladen-

skaber, navnlig hvad Formen og Forarbejdelsen af disse angaar.

Skulde det ikke lykkes os at komme til fulde Overensstemmelser

imellem dem , maa vor Opmærksomhed i hvert Fald rettes

imod de Tilnærmelser til hinanden, som muligvis begge

Grupper, hver fra sin Side, kunde frembyde.

Ville vi derimod tage Standpunktet for vore Betragtninger

indenfor et neolithisk Tidsrum og navnlig gaa ud fra

de velbekjendte Former af bugne og slebne Yaaben og Red-

skaber, som saa talrigen komme frem af vore store Gravkamre

fra dette Tidsrum, da ligger det i Sagens Natur, at den særlige

Opgave for vore Betragtninger i Grunden maa blive den mod-

satte. Efter Evne maa vi da stræbe efter rigtigen at bedømme

Værdien af de mange afvigende Forhold, som den samme

Gruppe af Forskere har paapeget, eller endog mener at have

paavist imellem hine ægte neolithiske Efterladenskaber og dem

af en tilsvarende Anvendelse fra vore Affaldsdynger; i det

hele altsaa at skærpe Øjet for Mangelen af Overens-

stemmelser imellem dem.
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Paa disse Uoverensstemmelser — de maa nu ved

nøjere Betragtning og Vurdering befindes at være vMelige eller

kun tilsyneladende — er det jo i alt Fald. at liere af Nordens

Oldforskere, med min Medarbejder og Ven, afd. Prof.Worsaaé

i Spidsen, og efter dem atter liere Archæologer udenfor rsorden,

særlig beraabte sig og endnu beraabe sig, naar de dybt ned-

sætte Dyngedannernes kulturtrin i Forbold til Gravbyggernes.

Paa denne Forskjel er det da atter, at de fjerne vore Bærere af

disse to Kulturer saa overordenlig langt fra hinanden i Tiden.

Under Udførelsen af liver af disse Bedømmelser maa \i

uundgaaeligen passere visse Strækninger af en Fælles -Nej.

der frembyde et sandt Ufore og paa sine Steder saa store

Hindringer, at man ikke kan naa frem, uden først at have ud-

jevnet dem. Paa hvert af disse Punkter maa vi følgelig standse

en kort Stund for nøje at se os for og skjelne mellem de vir-

kelige og indbildte Vanskeligbeder og faa begge Forhold fuldt

opklarede. Kun ved denne Fremgangsmaade kunne vi vente

at gjøre Vejen saa ryddelig og farbar, at den ikke inden lang

Tid igjen bliver spærret af de samme Forhindringer, enten

saa disse paa ny blive lagte i Nejsporet af Fejltagelse eller

blot af Uagtsomhed, eller vo\e op af jevnlig henkastede Mis-

forstaaelser.

Mere end den med disse Ord givne Antydning behøver vist

Læseren ikke, for at være tilstrækkelig forberedt paa, at han i

dette Afsnit neppe kan undgaa at støde paa Udtalelser, som

i Medfør af de nævnte Forhold baade i bestemte, og nu og da

vistnok ogsaa i noget misbilligende Udtryk imødegaa de Me-

ninger og Fremstillinger, som efter min Opfattelse ikke alene

ere uvidenskabelige , men i Aartier have været til Hinder for

en fyldigere Uddannelse af vor archæologiske Viden. Med Ud-

trykket «fyldigere» mener jeg naturligvis ikke denne Videns

blotte Væxt. eller Forøgelsen af dens Enkeltheder, men dens
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Tiltagen i indre Styrke og Klarhed, det den i lang Tid har trængt

til. Jeg deler aldeles den af vort Selskabs Medlem, Sir John

Lubboek udtalte Anskuelse, at for en ung eller endnu i sin

Vorden staaende Videnskab, som den præhistoriske Archæologi

er, kommer det ikke an paa, at dens enkelte Kjendsgjerninger

forøges i Antal, men Vægten rnaa lægges paa Maaden, hvorpaa

og Methoden , hvorefter disse ere erhvervede og de derpaa op-

stillede Sætninger ere blevne byggede. Deri alene er dens

sande Styrke, og i denne vor Videnskabs Tarv søge ogsaa

mine Udtalelser her deres Berettigelse. Jeg føler mig over-

bevist om, at Læseren, naar han støder paa dem, beredvilligen

skal indrømme, at de kun ere rettede imod bestemte Iagt-

tagelser og Undersøgelser af Forhold, som efter min Opfattelse

vare overfladisk anstillede, eller imod bestemte Slutnings-

maader, som jeg maatte anse for uvidenskabelige og derfor i

mine Øjne heller ikke i Videnskaben tilladelige. Aldrig vil

han finde dem rettede imod selve Personerne eller nogen

af den Kreds af Forskere, der havde fremsat eller senere

hævdet de i mine Øjne for Videnskaben saa mislige Paastande

eller Sætninger. Netop i disse Oldgranskere eller præhistoriske

Archæologer, der ere Bærere af de af mig angrebne Meninger,

ser ogsaa jeg ikke alene Forskere og Forfattere, der med bedste

Bet nyde stor Anseelse indenfor deres Kreds, men ogsaa Mænd,

med hvem jeg, uagtet stor Uoverensstemmelse imellem os i

flere videnskabelige Spørgsmaal , igjennem lange Tider og paa

mange Maader har staaet og endnu haaber at kunne staa i

meget venskabelige Berøringer.

Vi begive os nu ud paa de to Bedømmelsesretningers før

nævnte Fælles-Vej stykke, og møde da strax en os standsende

Forhindring i en Dynge af grove Misforstaaelser, der

ligger til Grund for den efter min Mening saa skjæve Opfattelse,

som en Mængde Oldforskere igjennem næsten tre Aartier have

villet hævde om vore Dyngedanneres lave Udviklingstrin i teknisk



"Kjøkkenmøddinger.

»

237

Henseende, hvad enten de kun umiddelbart have bedømt dem

saaledes alene efter Beskaffenheden af deres, i Dyngerne

efterladte Bedskaber, eller de tillige have anstillet en

Sammenligning mellem saadanne og dem, som Europas

palæolithiske Folk andensteds havde efterladt sig.

I Forbigaaende tror jeg ikke at burde lade ubemærket, at

de Misforstaaelser, jeg her bringer paa Omtale, kunne siges

paa en vis Maade at være af en dobbelt Natur; dels nemlig

ere de ifølge det større Omfang, som enkelte af dem have , af

en mere omfattende Art, og dels ere de af en mere be-

grænset Art, forsaavidt andre af dem kun forekomme inden-

for et meget snevrere Omraade. Det vilde dog være en Mis-

forstaaelse, om man antog, at disse sidste derfor vare mere

uskyldige end de første ; begge have for Videnskabens Frem-

gang i Grunden været lige hindrende, da de altid findes at

have understøttet hinandens Virkninger. I Forening have de i

lang Tid bidraget til at give et væsenligt Afsnit af den præ-

historiske Videnskab en egen Iklædning og under denne et

eget Indhold.

Det ligger mig nærmest — og ved Yttringerne i det fore-

gaaende Afsnit er dette ogsaa allerede ligesom bleven indledet —
at maatte først betone en Mi sforstaaelse af den almin-

deligere eller mere omfattende Art. Jeg sigter herved

til den foran nævnte, gængse Karakteristik af de palæolithiske

Folkestammer i Europa som Mennesker, der kun havde

«raa», «særdeles raa» o. s. v. Bedskaber, men beller ikke

godt kunde besidde andre, da de forskjellige Folkefærd fra dette

Tidsrum i det hele mentes at savne Indsigt og Dygtighed til

at behandle Flinten rigtigen, eller give denne de Former, som

Folkefærd fra en senere Tid formaaede. Hvad der imidlertid

skulde være det egentlig betegnende for denne i Bedskaberne

fra hin Tid aabenbarede «Baahed», synes aldrig at være

kommet ret frem. Mig forekommer det endogsaa, at Anvendelsen

af de oftnævnte Ord f. Ex. paa den palæolithiske Tids
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formentlig allerældste og derfor som <l<
j mest primi-

tive ansete « Redskaber », «Vaaben» o. s. v. — nemlig uthe

j(int-implements» fra Englands «River-Drift» og de noksom

hekjendte «Øxer» eller ^hackes* o. s. v., der i tusindvis ere

blevne udgravede af 8 o m rae-D a I e n s F 1 o d g r n s . fornemlig ved

St. Acheul, Abbe ville o.fl.St. — egenlig ikke havde sin Grund

i, at man paa disse Redskaber troede at se en mere mangel-

fuld Bearbejdelse af Flinten. Snarere fremkaldtes Be-

nævnelsen uvilkaarligen ved Gjenstandenes Størrelse og Form.

I disse Forbold saa man formentligen et Udtryk for Plumphed

lige over for visse Hedskaber fra en anden Tid , med hvilke

man, rigtignok kun efter et løseligt Skjøn, sammenstillede dem,

i det man mente, at de rimeligvis havde havt samme Betydning

eller tjent til samme Formaal.

Men hvor megen Vægt man tor hv^^e paa det berettigede

i en saadan Sammenstilling, vil en ædruelig og ærlig Archæologi

snart lære at bedømme, naar man sér de aldeles uensartede

[heterogene) Formaal, til hvilke dette "implement<>, denne «hache»,

menes at have tjent, eller i alt Fald at have kunnet tjene. Det

bar saa godt som tjent til alle Formaal; det har, som flere af

de dygtigste Forskere have ytret, i Grunden været «Drift»-

folkenes eneste Redskab: deres «0\e» og »Kølle", deres

«Haandvaaben» og «Kastevaaben», deres «Landse»- og Tlar-

punblacU, deres «Jordbakke» og »Fiskeredskab« o. s. fr.

Lige over for en saadan alsidig Anvendelighed af et og

samme Redskab maa det erindres, at selv hos Folkefærd paa

saakaldte lavere Udviklingstrin pleje \i til slige forskjellige Øje-

med at finde Sæt af Redskaber med en ikke ringe Forskjel i

Tildannelse og Form. Spørgsinaalet bliver derfor allerførst:

med hvilke Former af Redskaber til disse forskjel-

lige Formaal hos Folkestammer paa andre Kulturtrin

er det nu, at « St.-Acheid-i)xen» eller the drift-implement er

bleven sammenlignet og da viste sig at være i Formen enten

raa eller endog meget raa? Hvorledes har man søgt — saaledes
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spørger man dernæst — at sikre sig, at man, i det mindste

efter en rimelig Antagelse, sammenlignede Øxeform med Øxe-

t'orm indenfor disse forskjellige Kulturer, og ikke med Kølle -

eller Landseform, eller lignende?

Blot efter en vis Lighed i Formen, uden nogen som

helst Understøttelse af andre Forhold, at ville rask væk, og

derfor planløst og vilkaarligen, anstille Sammenligninger snart

med dette, snart med hint Redskab fra en anden Kulturperiode,

i hvilken maaske et saadanl Hedskabs Anvendelsesmaade kan

synes nogenlunde forstaaelig, forbliver uden egenlig brug-

bart Resultat for Videnskaben, saa længe som dets

formentlige B rug ikke godtgjøres eller i det mindste

bestyrkes ved nogenlunde tydelige og sikre Spor af just

denne Anvendelsesmaade, efterladte paa selve Red-

skabet som Følger af dettes langvarige Brug. Saa-

ledes er det jo heldigvis Tilfældet med flere af vore neolithiske

Flint- Redskaber fra Gravkamrene — og det baade af de blot

li ugne og de slebne — hvilket jeg for mange Aar siden paa

en stor Række af forskjellige Flintredskaber har paavist i et Fore-

drag i det kgl. Oldskrifts-Selskabs Møde d. 14. April 1866.

Slige paa selve Redskaberne, naar disse have været til-

strækkelig længe i Brug, efterladte Spor af Anvendelsen vise

sig fornemlig paa to Maader, dels som Gnid- og Slid-

mærker af de forskjellige Indfatninger, Greb, llaand-

tag, Skafte o. s. v. , hvilke Redskabet har havt og hvorved

dets Brug har været betinget, dels som Mærker af den

meget forskjellige Indvirkning paa »Æggen«, som Red-

skabets Anvendelse imod Legemer af ulige Beskaffen-

hed, eller i ulige Retninger have fremkaldt. 5

Ved at paaagte disse ydre Vidnesbyrd om den sted-

fundne Brug af Redskabet have vi allerede længe været

i Stand til baade 1) at skille Redskaber fra hinanden, som man

efter Formen alene havde tillagt samme Anvendelse, og 2) om-
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vendt at kunne vise andre Former, der vare betragtede som

forskjellige , ind under væsenlig samme Anvendelse , og ende-

ligen 3) for atter andre med Bestemthed at kunne hævde en

Brug, der var helt forskjellig fra den, man sædvanligvis efter

Formen alene havde tillagt dem. Dette sidste Led af denne

Udtalelse gjælder f. Ex. om de lange Flint-Halvmaaner, der

vare kaldte og ansete for "Krumknive«, eller, da den ene Rand

i Reglen er tandet, for «Save». Disse for vor Stenalder-Kultur

meget karakteristiske Redskaber vise os paa den tydeligste Maade,

man kan ønske det, ved sine Gnid- og S 1 i
d - Mærker, at den

Rand, man kaldte »Krumknivens« Æg, altid omfattedes af et

Greb eller sad i en Indfatning, og at den savtandede Rand

paa den formentlige «Sav» aldrig under Brugen bevægedes frem og

tilbage i Retning med Savtandslimen, som det sig hør og bør en

rigtig Sav. Men omvendt, tvers over denne Rand, blev enten

Gjenstanden, imod hvilket Redskabet anvendtes og som viser

sig at have været meget bøjelig (f. Ex. som Skind og Huder)

bevæget imod selve Redskabet, eller dette imod denne. Det kan

følgelig heller ikke have været en «Sav», men maa betragtes

som et Skindberednings-Redskab, eller som det efter det ældre

nordiske Sprog og dets Dialekter vel vilde kaldes: en «Skind-

braake». Men samtidig vise Mærkerne paa andre af Flint-

Halvmaanerne, f. Ex. de smaa og kortere, at de havde en

derfra forskjellig Anvendelse, og atter derfra forskjellig maa

vVnvendelsesmaaden af de meget skjæve og tynde Flint-

halvmaaner være. 5

De to andre Led af min ovenstaaende Udtalelse gjælde derimod

de Grupper af smukt forarbejdede Flint-Redskaber med sleben

Æ g , som man , efter Formen alene , i Reglen benævner med

Fælles-Navnet »Flint- Øxer», de noget mindre af dem sæd-

vanligvis som cFlint-Mej sler»; efter Æg-Liniens Løb

kalder man en Gruppe af dem Ret- og en anden Hul-

Mejsler (-Øxer, -Kiler) og efter Figuren af deres oftest firesidede

Tvergjennemsnit, eller deres Bredde i Forhold til deres Tyk-
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kelse , en Gruppe af dem r y k - og en anden F I ad -Mejsler

(-Øxer, -Kiler). Men de Slid- og (1 nid-Mærker, som en fastere

og haardere , eller en blødere og bøjeligere Skæftning (eller

Haandtag) har under et langvarigt Brug efterladt paa deres

Overflade, vise umiskjendelig, at en Gruppering af disse Red-

skaber efter Anvendelsen — og det er dog denne, der bestemmer

Hedskabets Natur og Klasse ! — bliver meget forskjellig fra den,

man har givet dem eller tiltænkt dem alene efter Formen.

Der kan , naar man følger Mærkerne og har nogen , selv

om det kun er en tarvelig Forstand paa Redskaber og deres

Anvendelse, ikke blive Tvivl om, at Tyk -Mejslerne (enten de

saa ere Ret-Mejsler eller Hul-Mejsler) have havt samme
Art af Skæftning (Skaft, Haandtag, Indfatning) og denne

stillet paa samme Maade til selve Redskabet, samt

at begge ere blevne anvendte til samme Brug og imod samme

Materiale. Paa sin Vis gjælder det ogsaa om Flad -Mejslerne

(enten de ere Ret-Mejsler eller Hul-Mejsler), at begge

Former have havt en fælles Skæftning, og denne stillet

i samme Retning til selve Redskabet — men af et haardere

og fastere Materiale end Tyk-Mejslernes — og at dømme efter

de indslidte Mærker af Skæftning og Indfatning været anvendte

til et ganske andet Brug end Ty k- Mejslerne. Raade paa Tyk-

og Flad- Mejslerne har der væsenligen været anvendt Tryk,

Haandtryk, fra oven eller fra oven og bagfra, paa det nærmeste

som de Tryk, vi anvende paa ('Stemmejernet" eller paa « Høvlen«.

Ved deres Hoved-Anvendelse kan der ikke have været anvendt

Slag fra oven, saaledes som den egentlige Mejsel altid fordrer

det — og med Urette bære de altsaa «Mejsel»-Navnet! — eller

saaledes som vi anvende »Stemmejernet", naar det bruges som

saakaldt «Huggejern». Men i deres Hovedanvendelse have de

endnu mindre været beregnede paa at give Hug, som dem

vore Øxer frembringe ved den forenede Virkning af Armenes

Svingkraft og Skaftets Anbringelse i lodret Vinkel imod Red-

skabet, eller i en horizontal Retning ud fra dette. Af en

Overs, over d. K. D. Vidensk. Selsk. Forli. 1888. 10
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Skæftning som vore forskjellige Øxers (man kalde dem Ret-

Øxer eller Tvær-Øxer, Skar-Øxer eller lign.) have vore

øxe- eller mejsellignende Flintredskaber, med de ovenomtalte

tydelige Mærker af Anvendelses - Maaden , hidtil ikke vist os

noget tydeligt Spor. Det er altsaa ogsaa med Urette, at de bære

Navn af «Øxer»! Derfor er det naturligt her at minde om,

at den Form af de slebne og større »Flintøxer«, som afdøde

Kh. Sehested skæftede som «Skovøxer» og hvormed han

fældede Granstammerne, hvoraf han opbyggede det nn jo be-

rømte Bjælkehus eller Stokbygningen paa Broholm, heller ikke

viser samme Mærker af Skaftgnid eller -slid, som de to nævnte

Grupper. Alligevel er det paa den ene Side netop hine to

Former, som de Archæologer, der mest give Tonen an, —
rigtignok ikke i Undersøgelserne — synes oftest at have havt

for Øje som typiske Øxeformer, naar de sammenlignede Sten-

alderens med nyere Kulturtilstandes Øxer, og paa den anden

Side ere de tillige de hyppigste Repræsentanter for de slebne

Redskaber fra vore store Stenkamre, maaske i Antal de 3
/a af

disse. —

Men saa vigtige og heldige slige Mærker ere som Midler

til en sikkrere Øpfattelse af Stenalderens Kidtur igjennem dens

Kedskaber og disses Anvendelse, saa døvt er dog mangen

Oldforskers Øre for dem, naar de med Ord fremsættes, og

saa sløvt er sammes Øje for dem, naar de paapeges eller

Redskabet selv uvilkaarligen , under dets daglige Behandling

for at stilles paa behørig Hylde i et Museum, af sig selv frem-

byder dem.

Saa længe det mangler paa alle tydelige Mærker af et Red-

skabs bestemte Anvendelsesmaade , bliver ogsaa al Sammen-

ligning mellem Former, der tilsyneladende meget ligne hinanden,

uden alt Hold, endog — hvad de ovenfor givne Exempler jo

tilfulde vise — om Redskaberne tilhøre en oe samme Kultur.
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endsige da, naar de hidrøre fra tiere forskjellige Kulturer. Og

uden Hold staar derfor, indtil vejledende Mærker paavises,

den hele Skare af Tydninger, man saa beredvilligen har villet

tillægge St. A cheul- ()\ e rne eller «the drift -implementer.

Den ejendommelig begrænsede Forekomst , som disse Red-

skaber vise — og paa den anden Side deres pletvise Fremkomst

i Hundreder, ja Tusinder netop Ira de Grus- og Sandlag, der

danne Begrænsnings-Væggene om større Flodlejer — har ikke en

Gang formaaet at holde den menneskelige Tankegang indenfor

nogenlunde naturlige Retninger i dens løse Tolkning af Red-

skabernes mulige Anvendelse. Man kan derfor sige , at det er

med lige ringe Ret og med lige stor Dret at de ere blevne

tolkede som det ene eller det andet. 6

Til en af de talrige Anvendelser, der ere blevne tillagte

« drift •impUments» , nemlig til den, at de vare blevne brugte

som virkelige Øxer, del vil sige som Øxer til de Brug,

hvortil vi i Reglen anvende dette Redskab, maa vi endnu i

dette Afsnit vende tilbage , eftersom et af vore Dyngedanneres

Flint- Red s kåber af flere Archæologer er saa bestemt stillet

ved Siden af disse engelske og franske «impleme7its» og vhaches»

just som Øxe.

Men naar nu — i Medfør af hele den foranstaaende Frem-

stilling — Tillægsordet «raat» rned de forskjellige brugte For-

stærkelser af dette Udtryk, som vi saa ofte møde hos vore

nordiske Oldforskere, maa bævdes at være en — hidtil i det

mindste, og i alt Fald indtil en begrundet Tydning af disse

Redskabers Anvendelse bliver givet — aldeles urigtig Betegnelse

for Englands og Frankrigs palæolithiske Redskaber, hvad deres

Form angaar, saa er det endnu mere uberettiget, naar disse

Udtryk anvendes om selve Forarbejdelsen og antydende

et Ubekjendskab med Flintens rette Behandling.

Derom er det jo for enhver, der medbringer den rette Forstaaelse

16*
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af slige Forhold — og denne er det billigt at forudsætte hos en

Kulturgransker — saare let at overbevise sig. Hvad enten man

kaster Øjet paa de ypperlige Gjengivelser af de fladmuslede

Flintslag paa Redskabernes Overflade, der med saa stor Natur-

troskab bydes os i flere fortrinlige Værker over disse »Red-

skaber«), «Vaaben», eller man — hvad der er endnu bedre —
betragter selve disse Gjenstande i vore offentlige eller private

Samlinger — i hvilke «Øxerne» fra St. Acheul og Abbeville

ikke just ere sjeldne — vil man snart finde, at de røbe hos

disses Forfærdigere en betydelig Evne til at forme Flinten og

en stor Behændighed i Anbringelsen af de enkelte Tryk og

Slag, hvormed »Redskabet« har l'aaet sin symmetriske,

meget ofte elegante Form. Mændene fra vor neo-

1 i tb i ske Tid vilde vist fuldt ud godkjende et saa vel udført

Stykke Arbejde.

Det synes altsaa, efter mil SkjønJ, nærmest al være ved

Misforstaaelse og idelig Misbrug af l dtryk, der vare anvendte i

en ganske anden Mening, naar den ene efter den anden be-

nævner Flint-Bearbejdelsen i en palæolithisk Tid som i

det hele meget ufuldkommen og ubehændig, og altsaa ogsaa

nærmest efter en blot tilvant Floskel — thi det er jo kun til

den blotte Ordlyd, de have holdt sig, — værdsætter Kultur-

tilstanden og maaler Tids-Afstanden.

Skjøndt ofte nok advarede om Misforstaaelsen , have dog

Oldgranskerne ikke villet høre Advarslen og ere vedblevne med

deres gamle Talemaader. Selv fra den som Naturforsker og

Oldgransker lige højt staaende Autoritet, Sir John Lubbock,

der indførte Betegnelserne »palæolithisk« og «neolithisk»

for de to Tidsrum, hvorom Talen her er. har Advarslen om

denne Misforstaaelse af de jævnlig brugte Udtryk lydt tydelig

nok. Saaledes f. Ex. i hans »preface or introduction« til Over-

sættelsen af Sv. Nils son' s Urindvaanere , hvor det hedder:

«lt is an error to suppose, that the rudest tlinl-implements are
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neeessarely the oldest. The palceolithic Implements show admi-

rable workmanship. Moreover, every flint is rude at first«
1

etc.

Og med Rette raillerende baade over den eRaahed», man \il se

i St. Aeheul-Øxeme, og over den.Tidsfølge, Mortillet opstiller

paa Flint -Bearbejdelsen og som Archæologerne blindt ben og

skarevis optage, siger en ædruelig, med Europas ældste Kultur-

forhold godt "kjendt Geolog og Archæolog, Grev Gu n ae ker

Wurmbrand, Steiermarcks nuværende Guvernør: «Man hat

versucht, durch die Formen (des Fenersteins) Altersclassifica-

tionen festzustellen 1
), und bat merkw iirdigerweise die

bei St. Aebenl ge funden en , schon z uges ch lagenen

mandelformigen Fe nersteinbeile fur alter zn bal ten

versucht, als jene von Monstier, die nur auf einer Seite

bebanen und auf der anderen flach sind. Die einfacbsten

drei-eckigen Langs splitter« (hvorom Talen strax nedenfor

bliver) «sind einer noch jungeren Periode, der von Madelaine,

zugescbrieben worden« o.s.fr. (Die Anwesenbeit des Menschen

zur Zeit des Lossbildung. Denkschriften d. Kais. Akad. d.

Wissensch. Wien. XXXIX Bd. II Abth.' 1879. S. 175-6.)

Af lignende Betragtninger og sunde Udtalelser om »Drift-

Flintens« gode Bearbejdelse have vi flere, men lige meget

hjælpe de paa visse Areba'ologers Forblindelse og tankeløse

Gjentagelse af disse Bedskabers « primitive« Baabed.

Som en Slags Modsætning til den store Misforstaaelse, der

laa i den paastaaede almindeligere Mangel paa Evne til at

behandle Flinten, skal jeg nu gaa over til her at fremhæve en

lignende Misforstaaelse af den mere specielle Art, men som

dog har havt og har en vidtrækkende Betydning.

En langt større Mangel paa virkeligt Kjendskab til Flintens

Natur og Behandling, end den, der ligger til Grund for Paa-

') Linierne med spænet Skrift fremhævede al' .1. Stp.
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standen om, at de. der forarbejdede og brugte « Flodgrusets •>

eller « Driftens » palæ o li thi ske Redskaber (eller Vaaben) ikke

havde forstaaet at behandle og forme Flinten, røbe nemlig de

præhistoriske Archæologer, der bruge de os saa ofte mødende,

men vildledende Udtalelser om den store Lethed, hvormed Flinten

afgiver sine meget lange «Flintspaan» eller lader sig ud-

arbejde til hine smukke «Langflækker», «Knivf lækker«

o. s. v., hvoraf igjen paa anden llaand saa mange andre mindre

og finere Redskaber udformedes. Slige uoverlagte Talemaader

kunne ikke andet end borteliminere de væsenligste Træk i

mange Flintredskabers Fabrikation og med dem den bedste

Maalestok for den i Flintens Behandling erhvervede Behændig-

hed og Øvelse.

Den overfladiske Kundskab til Flintens Natur og til dens

Bearbejdelse, som hine Archæologer nu, et Kvart-Aar-

h undre de igjennem, ufortrødent have lagt for Dagen, bringer

mig til at omtale Sagen paa ny , men i Korthed , og for Be-

stemtheds Skyld dertil at knytte et Par Spørgsmaal til sindig

Overvejelse.

Disse ærede Studiefæller paa den nordiske Archæologis

og Anthropologis Omraade ville visselig ikke have nogen Be-

tænkelighed ved at indrømme mig, at Bedømmelsen af den

Evne og Færdighed, som vore Urfolk have lagt for Dagen ved

Bearbejdelsen af Flinten til Vaaben og Redskaber, og navnligen

ved de lange Flintflækkers eller Knivflækkers Af-

slagning fra Flintblokkene, ikke kan støtte sig til en

mere berettiget og naturlig Maalestok end den, Fabrika-

tionen af de formbestemte « Bøssestene » eller «Bøsse-

flinte» have afgivet. Tilslagningen i det store af disse

gaar omtrent tilbage til de mindre lldvaabeits Indførelse i

Europas staaende Hære og giver os just et nær liggende Sammen-

lignings-Middel, da hver af disse "regelmæssige", i Handelen

under Navnet «kogte Sjtene» gaaende « Bøssestene » dannedes

af et «T\erstykke» af en «Langflække». I Forhold til dens egen
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Længde blev denne overhugget i 2, 3, i saadanne Tverstykker.

Som nødvendig Forudsætning for Tilvirkningen af brugbare

Bøssestene have vi altsaa altid regelmæssige Langflækker og

netop saadanne, der indtil Forvexling findes at ligne vore l r-

indvaaneres og i de mindste Enkeltheder vise sig slagne efter

samme Fremgangs-Maade , som disse, hvorfor ogsaa vore Lir-

indvaaneres «Flintkjærner» [nudel) — Efterladenskaber

eller Rester efter Flækkernes Afslagning — aldeles gj entage

sig paa de nævnte Fabrikationssteder.

Om nu endog ethvert Land, paa Grund af det militære

Hensyn til indbyrdes rivaliserende Krigsmagter, i lang Tid søgte

at hemmeligholde baade den Fremgangsmaade, der fulgtes ved

Fabrikationen af dette vigtige Materiale, og Beliggenheden af de

Flint-Masser, der benyttedes dertil, saa fremkom der dog gode

og indgaaende Fremstillinger af alle disse Forhold, navnlig i

Slutningen af forrige og i Begyndelsen af dette Aarhundre.de,

og disse hidrørte fra Tidens dygtigste og i Sagen , efter nøje

Undersøgelser, mest erfarne Mænd. Til disse Skildringer af en

D o 1 om i e u for Frankrigs Vedkommende , P 1 o y e r for Tyrols

og Hacquet især for Galliziens m. fl. Egnes, ikke alene hen-

viste jeg i mit første Indlæg imod Professor W." s Paastand

om, at slige Langflækker øjensynlig med Lethed og Hurtighed

vare blevne slagne af Flintblokken og vare »yderst simple baade

i Form og Forarbejdning« (W. I. c. S. 260), men jeg anførte tillige

sammesteds i disse Undersøgeres egne Udtryk de fra alle Landene

enstemmige Vidnesbyrd om, at det kun var de allerbedste

Arbejdere med det sikreste Øje og den sikreste og

mest øvede Haand, der kunde levere saadanne. Den fulde

Betydning af disse Fordringer til Øjets og Haandens Sikkerhed

og til den stærke og uafbrudte øvelse forstaas først, naar man

tillige erindrer, at Talen er om Arbejdere, som Generation efter

Generation i slige , oftest med militære Kordons omgivne og

fra Statens Side særlig begunstigede Kommuner , udøvede

Bøssestens -Tilvirkningen og saa at sige udelukkende kun
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denne, og at enhver at' Befolkningen fra Barnsben af indlærtes

i Arbejdet.

Jeg vil hverken trætte Læseren eller mig selv med her at

optrykke, hvad jeg allerede for et KvaM-Aarhundrede siden ud-

førligere fremstillede (Vid. Selsk. Overs. f. 1861. S. 337—39) og

som ogsaa i Mellemtiden fra flere andre Sider, som det neden-

for vil ses, er bleven gjentaget, men simpelthen henvise til de

anførte Blade, og dertil knytte følgende alvorlige, men velmente

Spørgsmaal til en — saa synes det mig — i Echo hinanden

gjengivende Gruppe af Oldforskere:

Naar det nu af Vidnesbyrdene fra hine lian de

ses, hvorledes Lang-flækkernes Simpelhed og Enkelthed i

Form af Oldforskere og præhistoriske Archæologcr mistydes

søm Udtryk for Lethed i Frembringelse og Forarbejdelse —
idet Betingelsen overses, at man i Forvejen maa være

fuldstændig Herre over Stoffet og Mester i dettes

Behandling! —

Naar fremdeles det samme erfares af de historiske

Oplysninger om den samtidige Bøssettint- Fabrikation i Eng-

land, hvilke Mr. Edw. T. Stevens benyttede til sit be-

kjendte store Arbejde : Flint chips, a guide to prehistoric arcliæo-

logy, London 1870, p. 570 flg. , og hvormed nu bør sammen-

holdes, hvad der om Flintbearbejdelsen efter egne Undersøgelser

senere findes fremstillet hos I)r. John Evans i «Ancient Stone-

Implements of Great Britain» 1872; —

Naar endeligen til disse Beretninger føjes Udtalelserne

i Sir John Lubbocks klassiske af alle benyttede Værk »Pre-

historic Times«, i hvilket det, Udgave efter Udgave, betones

«there is also much weighl in Prof. Steens trup' s argument

derned from Ihe flint flakes , and he has nol af all exagge-
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rated the skill shown in their manufacture» (S. 252. 4* edit.

1878), og det erindres, at dette, lige saa lidt som de oven-

staaende Bedømmelser, heroer paa et blot personligt Skjøn,

men paa Studie og Erfaring, efter at Sir John fra Ende til

anden havde fulgt hele Manipulationsrækken ved Bøssestens-

Tilslagningen hos en da endnu i Landshyen Meune i Dept.

Tindre tilbageværende Fabrikant. Paa dette Besøg i Meune

i 1865, havde jeg den Ære at ledsage denne fremstaaende

Archæolog, og fra dette erindrer jeg, at i den eneste Familie,

der da udelukkende beskjæftigede sig med Fabrikationen, var

det kun dennes ældste og da allerede meget gamle Medlem,

der paa en tilfredsstillende Maade kunde afslaa

Lang flækkerne; Børnene og de andre Medlemmer af Familien

kunde derimod besørge den smukke Tilslagning paa selve Bøsse-

flintens Sider og Hånde, hvilket gaar saa let for sig; —

JNaar alt dette længe og uimodsagt har været fremstillet

saaledes.

Hvori ligger da Berettigelsen for disse mange
Arehæologer til overalt at fremsætte det stik mod-

satte? og dette uden at værdige de anførte og lignende Er-

faringer nogen som helst Opmærksomhed !

Vi andre have en Tid lang selv givet os herpaa det Svar:

«1 Førstningen vistnok kun i Ukyndighed eller Mangel paa

Forstand paa alt Flintarbejde og i et vilkaarligt Skjøn ». Senere

hen, igjennem det Kvart-Aarhundrede, da Belæring om de virke-

lige Forhold fra flere Sider tilflød dem, stod det mere for os,

som om der var en stadig Uvillie imod al Belæring, og at man

uvilkaarligt fulgte Systemet: «sic volo, sic jubeo, slat pro ratione

voluntas»\

Skal dette da virkelig forstaas saaledes? Herpaa skyldes

os et tydeligt Svar!
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Maa det ikke se underligt ud for os, at visse Arehæologer

virkeligen ville hævde sig Ketten til at gradere Stenalderens

Kulturstadier efter forefundne Flintredskaber og disses Be-

arbejdelse, samt til herpaa at ordne Kulturstadiernes indbyrdes

Tidsfølge , men iVZ?. forud betinge sig væsenlige Undtagelser

og netop for de vigtige Flintformer, hvorom her er Talen,

«de lange Flin tf 1 æ kke r», «Kni vf læ Iskerne« og de der-

med uadskillelig forbundne »Flin tkj æ rne r» ? Iblandt flere

hinanden lignende Udtalelser, hidsætter jeg kun som Exempel

og til Forstaaelse en af Dr. O. Montelius (Sveriges Forntid.

I. Stenalderen. S. 43 , hvor Talen er om Beviserne for Sten-

alderens Deling i en ældre og yngre): »Vid undersukningen om

tillvaron af en aldre och en yngre stenalder i Norden får man

icke glomma, att det finnes, och maste finnes, några enkla

former, som forekommit under hela stenalderen. Sådana aro

t. ex. de s. k. flintspånorna, fiintkårnorna och runda skraporna

(fig. 2. 3. och 69 iAtl.K Men, hvor disse forekomme, eller —
for at blive i JYI.'s antydede Tankegang — nødvendigvis maatte

(«måste»!) forekomme, forekomme de imidlertid i Kraft af

vedkommende Folkestammes praktiske Dygtighed og Indøvethed,

og til Trods for de Vanskeligheder, som Tilvirkningen af disse

simple («enkla») Former netop frembyde.

Gyldigheden af denne Udtalelse skal visselig ikke blive

underkjendt, fordi en nyskabt Domstol, som Inspektør, Dr.

Sophus Muller har oprettet ved sine saakaldte «ex-voto-

Fiind«, lader vore Langflækker optræde ikke som Maalestok

for technisk Færdighed , men for moralsk Slethed hos Ur-

indvaanerne, der (efter S. M.'s Mening) ofrede saadanne værdiløse

Gjenstande til Guddommene og derved søgte at narre disse.

«Den Pris, som Flintflækker stode i, lader sig beregne efter,

at de bleve tildannede med et Par Slag«, hedder det i N. O. S.

Aarbog 1886, S. 242. Efter en mig foreliggende Priskurant 7

var Prisen rigtignok en ganske anden; men her skal jeg
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indskrænke mig til at indrømme, at en Mistanke om «pia

frmisn maaske ikke er aldeles nden Grund — dog ikke imod

Stenalder-Manden

!

Saa langt som regelmæssig Afslagning af store og gode

Langflækker gaar tilbage i Tiden, saa langt gaar ogsaa Men-

neskets Evne til at forme Flinten i de Skikkelser, der til dets

Formaal fandtes mest passende for Redskaberne, derom kan

man ikke tvivle.

Da vore Dyngedannere have i alle Kjøkkenmøddingerne

efterladt sig saadanne Langflækker, eller Redskaber omdannede

af disse, snart færre og snart flere, men ofte i stort Antal og

vel afslagne, have de derved tydeligen vist, at deres Evne til

at behandle Flinten var gjennemgaaende udbredt hos dem alle.

Men samtidigen afgiver rigtignok Langflækkernes Forekomst i

Dyngerne uden tilhørende «Flintkjærner» 8 — thi neppe

en eneste af disse Rester fra Tilvirkningen har jeg hidtil selv

fundet i de talrige Kjøkkenmøddinger, eller set med Sikkerhed

angivet fra dem — et aldeles utvetydigt Vidnesbyrd om, at de

ikke ere blevne tilvirkede under disse Folks Tilhold ved Dynge-

pladserne , og saaledes røbe Dyngedannernes u alibi » eller Til-

hold andensteds til bestemte, kortere eller længere Tider af

Aaret eller Maanederne

!

Enhver, der er lidt mere fortrolig med Drøftelserne i de

forskjellige Lande af Stenalderen og af dens Inddeling i flere

Tidsrum, vil have erfaret, hvilke Forstyrrelser i alle Revis-

førelsers Gang, der fremkaldes ved to op af Grunden stikkende

Vanskeligheder, som de saa gængse Anskuelser om Raaheden

af «Drift-Implements» og den saare lette Tilvirkning af Lang-

flækkerne idelig lægge i Vejen. Disse maatte altsaa først be-

lyses, og saa vidt mulig ryddes til Side.
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Dermed forlade vi nu, hvad jeg foran kaldte «det fælles

Vejstykke«, og bøje ind paa de særlige Veje, der føre dels til

«palæolithiske», dels til «neolithiske» Udsigtspunkter!

Fra hvert af disse bliver da naturligvis først at betragte de

to Flintredskaber, der, hvert paa sin Vis, have tjent

som Piller for Tvedelingen, de Dy nge dannerne

paaduttede to Former af Øxer: de »elliptiske", som

de hyppigst nævnes, og de saakaldte »triangulær e».

(Fortsættes i et føleende Hæfte af Oversigterne.)
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Question de Philologie.

(Pri\: la Médaille d'or de l'Acådémie.)

f lu sail que les inscfiptions de l'empereur hindou Agoka, qui

sont répandues dans tout le nord de L'Inde et datent du milieu

du lll
e siede avant J. C, sont rédigées dans une langue qui

ue différe pas peu du Sanscrit. Dans ee fait. on a cru trouver

une preuve que le Sanscrit avait déja a cette époqite eessé

d'étre mie iangue vivante , et que seulement la partie de la

litterature sanscrite qui est antérieure a l'invasion seytlie peut

é.tre regardée comme ancienne et naturelle , tandis que tout ce

qui a été écrit plus tard en Sanscrit classique est dfi a un

développement tardif et artificiel, <euvre des Brahmanes, et ne

remonte pas au dela (\u II
e sietde aprés .1. C. D'nn autre coté, il y

;i des t'aits qui semldent sut'fisamment prouver que le Sanscrit,

iiicine longtemps apres cetle époque, ne peut pas avoir été seule-

ment une langue savante. On ne saurait
,
par evemple

,
guére

admettre que les poémes lyriques et épiqnes de Kålidåsa u'aient

été écrits que pour le monde savant, et que ses drames u'aient

pas étt ; faits pour étre représentés et compris du public lettré

urdinaire de son temps, et il en est de méme d'autres écrits

cu Sanscrit postérieurs a l'ére cliréticuuc. II t'audrait eu méme
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temps expliquer pourquoi Somadeva, au commencement du

XII e siécle, a choisi une langue morte et seulement savante pour

écrire un livre d'agréinent dont le but était de distraire et de

consoler la reine de Kasmir, qui avait perdu son petit-fds.

La solution de cette question, qui dépend å un haut degré

de la maniére dont on concoit le développement historique des

langues dans Tinde et notamment de ce qu'il faut entendre

par nne langue vivante, a non seulement de l'importance par

rapport a linde, mais elle sera en méme temps d'un grand

intérét pour I'histoire comparée des langues. L'Académie désire

par ces motifs provoqner une réponse détaillée a la question

suivante

:

o u c I le situation le San se rit a-t-il o e e n p é e

dans le développement general des langues dans
Tinde? Dans q u e 1 1 e é t e n d u e p e u t - o n d i r e qu'il a

été une langue vivante. et quand faut- il admettre
qu'il a e e s s é d e I* é t re.

Classe des Sciences.

Question de Mathématiques.

(Prix: la Médaille d'or de l'Académie.)

D'apres des reclierehes, en partieulier de MM. \\ eierstrass

et Mittag Leffler, un peut davelopper en series des fonetions

d'une variable avec des zéros et des inlinis donnés. Le pro-

bléme inverse, oii il s'agit de trouver les zéros et les inlinis

de series données, n'a été résolu (pie dans des eas tres parti-

culiers. Pour provoquer des recbercbes dans ee sens , l'Aca-

démie propose sa médaille d'or comme prix pour la meilleure

solution de la question suivante:

Etant données deux series queleonques dé've-

1 o p p é e s s u i \ a n t d e s p u i s s a n c e s d e I a v a r i a b 1 e, ave c

des c oefl'i c ie n t s rationnels. et convergentes dans
lunte rétendue du plan, on de man de une métbude
qui |iermette, par un nu mb re limité de calculs, de

d é t e r m i n e r une t r o i s i é m e serie d é v e 1 o p p é e s u i v a n t

des p ni s sances de la variable, convergente dans
f o ii t e l'étendue d n plan et dont les zéros soienl
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les zéros communs des deux series don o é es. La

méth o (I e <l eyra étre é clai re i e pa r d e s cal c m I s e ffe e-

tués pour ud oii plusieurs exemples.

Question d'Histoire naturelle.

(Pri.\ : la HédaiUe d'or tic l'Acadénjie.)

JJien qu'on doive regarder comme établi. par plusieurs

series d'observations et de recherches, que l'essaim de cer-

taines espéces de uos mollusques acéphales lamellibranches

d'eau douce du groupe (Jnio et Anodonta, aprés avoir quitté

la mere
,

passe une certaiue partie de sa vie comme mie

sorte de parasites ou d'inquilines sur les poissons qui

viveut dans les memes eaux , ou ne saurait cependant sans

preuves positives, attribuer ce phéuoméne biologique a toutes

les especes des genres ci-dessus mentionués, ou supposer

que ce remarqnable mode d'élevage est commun a tout

le groupe ou seulemeut a la majorité de ses espéces.

L'Académie désire en conséquence provoquer de nouvelles

recherches sur la vie et le développement des jeunes du

groupe Unio et Anodonta, particuliérement an point de vue

de leurs relations a\ec les poissons d'eau douce, et de la diffe-

rence qu'il peut a eet égard y avoir entre les espéces. Les

mémoires devront étre accompagnés des préparations et des

dessins nécessaires.

Prix Thott.

(Prix: jusqu'å 600 Couronnes.)

Ou ne sait encore (pie tres pen de chose de lintluence

<pie l'action temporaire de basses temperatures sur des graines.

des tubercules et autres parties analogues, a l'état de repos,

peut avoir sur leur germination et sur le développement ulté-

rieur des plantes qui en sortent. Comme il peut déja étre

d'uu grand intérét tant pour la culture des plantes que pour

la science en general de disposer sur ce point de t'aits autlien-

tiques, nierne s'il nest pas encore possible de donner d'une
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maniére satisfaisante rexplication théorique des phénoméHes,

l'Académie propose un prix pouvant s elever jusqu'k 600 eou-

ronnes pour une serie d'expériences et de recherches qui con-

tribueront d'une maniére essentielle a faire résoudre eette

question. Il est de plus a prévoir <pie les circonstaoces dans

lesquelles les graines ont rauri et les tuhercules etc. pris létat

de repos n'auront pas une petite influence sur les phénoménes

qu'il s'agit d'éclaircir, et <>n devra naturellement , autant que

possible, en tenir compte. Le dernier délai pour la remise

des mémoires a été fixe au 31 octobre 1890.

Prix Classen.

tYi\: jusqn'A G00 Couronnes.)

Parmi nos nombreuses Tenthrédines, les Lophyrus. Lyda

et Nematus sont les plus nuisibles, et ce sont surtout les

Coniféres qui soulTrent des attaques de leurs difterentes espéces.

4 mesure que la culture de ces arbres a pris de Textension,

ces insectes sont devenus de plus en plus nombreux dans le

pays, et bien que plusieurs d'entre eux ne se soient |tas autant

propages que leur premiere apparition le faisait craindre. il

est cependant evident que les ennemis des Coniféres et notam-

ment des sapins commencent å se répandre. Il importe done

a notre sylviculture et surtout aux plantations des landes, (pie

noiis ayons une connaissance exacte de cenx de ces insectes

qui ont fait leur apparition dans le pays.

On demande en conséquence une etude des espéces des

genres Lophi/rus, Lyda et Nematus qui attaquent les Coniféres

en Danemark, etude qui cependant devra principalement porter

sur le propagation et la biologie des espéces les plus nuisibles.

Les mémoires seront accompagnés d'une collection des insectes

desséebés, chaeun avec la désignation de l'espéce, de la loca-

lité et de la date, ainsi que des larves et des nympbes ou des

cocons, éticpietés de la méroe maniére, mais conservés dans

("esprit de vin.
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Piix Schou.

iPii\ : iiiii Ctfuronnes.l

Tandis que l'ancienne géométric grecque, dans la Longue

periode du moyen age, étail partout ailleurs complétement

tombée dans l'oubli, elle occupait. comme on sait. les savants

arabes, auxquels nous devous aussi la possession dun certain

nombre d'ouvrages de matbématupies greca. Aussi bien la forme

dans laquelle ceux-ci nous out été transmis que les propres

travaux mathématiques des Arabes, montrent qu'ils avaient une

grande intelligence des ouvrages grecs, et il était par suite ii

prévoir qu'ils devaient avoir donné d'importants développements

au\ resultats qui y sont consignés. A coté de grands progrés

incontestables dans tout ce qui se rapporte au calcul nunié-

rique, on a aussi cru en trouver de pareils dans le domaine

de l'algébre. Mais comme des auteurs plus recents out si-

gnalé dans la géométrie grecque des recbercbes et des resultats

algébriques de méme nature que ceux dont on a attribut- l'hon-

neur aux Arabes, la question des rapports des Arabes a leurs

devanciers grecs mérite d'étre examinée de plus pres. Pour

provoquer une contribution a la solution de cette question,

L'Académie propose le prix Schou pour une etude des ou-

vrages de mathématiques arabes qui out été tra-

d nits e n 1 a t in o u en une la n g ue européen n e ni <
>

-

derne, principale ment de ceux qui traitent de la

t li é o r i e et de la dis c u s sion des é quations et de 1' ap-

plication des sections coniques a cette t b é o r i e ,

dans le but de determiner le degré plus on moins
g r a n (1 d'originali t é d o n t 1 e s Arabes. dans leurs

travaux sur ces matiéres, f o n t p r e u v e vis-a- vis d e

I e ii r s d e van ciers s re c s.

Les réponses a ces questions peuvent étre écrites en latin,

en l'rancais. en anglais. en allemand. en suédois et en danois.

Les ménioires ne doivent pas porter le noni de l'auteur, mais

une devise, et étre accompagnés dun billet cacbeté niiini di

la méme devise, et renfermant le noui. la profession et l'adressi
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de l'auteur. Les membres de i'Académie qui demeurent en

Danemark ne prennent point part an concours. Le pri\ accordé

pour nne réponse satisfaisante a l'nne des qnestions proposées,

lorsqu'aucun autre n'est indiqné, est la médaille d'or de l'Aca-

démie, d'une valenr de 320 eonronnes.

A l'exception des mémoires relatifs an pri\ Tliott.
,
pour

lesqnels le délai fixe nexpire que le 31 oetobre 1890, tous les

autres devront étre adresses avant la fin d'octobre 1889 an

seqrétaire de rAcadéinie. M. H. (*. Zeuthen
,
professeur a l'uni-

versité de Gopenhagne. Les prix seront pnbliés en levner 1890
5

et les auteurs ponrrnnt ensnite retirer lenrs mémoires.

(Rés. du Bull. de l'Acad Roy. Dan. des Scienc. et des Lettr. p. 1888.)



IX

La station des chasseurs de Mammouths de Predmost

en Moravie.

Par

fif. Jap. Steenstrup.

Voir p. 145—212).

Lå examen de. l'ossuaire de Predmost m'a conduit au\ conclu-

sions suivantes.

1. Les chasseurs de Mainmouths de Predmost, en Moravie,

ont bien réellement été des chasseiirs de Mammoiitlis, mais de

la méme maniére que les lakoutes et les peuplades congénéres

du nord de l'Asie ou de la Sibérie le sont de nos jours , et

l'ont été, comme on sait. pendant des milliers d'années. aussi

longteinps qu'ils ont pratiqué la chasse lucrative aux dents

luen conservées (ivoire fossile), et aux ossements de ces élé-

phants colossaux enterrés dans un terrain gelé ou a demi

gelé.

2. Mais pas plus que les lakoutes actuels et les peuplades

ci-dessug mentionnées ne sont contempprains des Mammouths

dont ils recherchent si a.videment les dents et les ossements.

bien que les squelettes de ces animaux soient restés enfouis

pendant des milliers d'^innées, et ne Tout été a auciine époque,

(pie nous sachions , de Mammouths vivants, pas davantage ne

le sont les chasseurs de Predmost des Mammouths qui, ii la

maniére des éléphants de nos jpurs, yivaient alors en troupes

aux environs de Predmost et y ont en troupes trouvé la

niort.
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3. L'époque ou vivaient les chasseurs de Mammouths de

Predmost tombe en dega de la periode du Renne dans l'Europe

centrale, et remonte certainement plus haut que les 4—5000

ans qui, suivant M. le professeur Maska, suffiraient å rempli

r

l'intervalle entre cette époque, et le temps actuel. Mais c'esl

a une époque bien plus reculée, peut-étre a des multiples de

eet intervalle, que les Mammouths (et leurs contemporains) onl

vécu en Moravie, et y ont trouvé la mort sur le «champ de

bataille» ou «l'ossuaire» de Predmost, ou leurs squelettes dis-

joints reposent encore. sur la couche de «L6ss» qui s'y étail

alors formée.

4. Durant cette longue periode, les cadavres ou les car-

casses des Mammouths sont restées tranquillement sur leur lit

de Loss, non, il est vrai, comme le prouvent les traces de

vigoureux coups de dents, sans avoir, de temps a autre, été

dérangées et rongées par les hyénes et autres carnassiers de

I'antiquité , de méme que, suivant la nature des formations du

Loss, elles ont été, a divers intervalles, tantot plus ou moins

recouvertes d'une couche de sablon du Loss, tantot de nouveau

découvertes et mises a nu. Que ces restes aient été souvent

et pendant longtemps exposés a toutes les intempéries de l'air,

c'est ce que montrent la rupture et les fentes longitudinales

des gros os, les brisures dans tous les sens des os plus petits

(corps de vertébres, cotes), la chute des épiphyses, le poli

particulier que le frottement du sable ou du sablon, sous l'ac-

tion du vent, a donné h la surface des os, l'usure et l'efface-

ment des angles , dus a la méme cause
,

que présentent les

bords des gros os et des fragments d'os.

5. Pendant qu'ils étaient découverts ou en partie décou-

verts, des bandes de loups ont bien souvent visité et fouillé ce

riche cimetiére, de méme que ces animaux voraces et toujours

alTamés, qui chassent en troupes, sont de nos jours encore,

dans tout le nord de l'Asie, les premiers a découvrir et h

altaquer les restes des cadavres de Mammouths qui se mon-

trent dans la terre dégelée oii<sur les rives minées des fleuves.

Peut-étre ont-ils, pendant des siécles, avec certains intervalles,

visité dans leurs longues courses ces environs de Predmost, et
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\ ont-ils nierne fait des stations prolongées. En tout eas, La

quantité tout a fait surprenanie des ossements de lou[ts semble

indiquer bien elairement que ces animaux sont restes fidele s

;i leurs habitudes, et qu'ils n'ont pas manqué de se disputer

letir proie, de s'attaquer et de s'entretuer.

En tout etat de cause, les nombreux cadavres de Mam-
mouths que renfermait la couehe, méme s"ils n'étaient acces-

sibles que de temps a autre et en partie, out fourni aux

troupes bien aUtrement nombreuses des loups une nourriture

tres suffisante, car les ossements de ces derniers, relativement

a leur grand nombre, ne sont rongés que tout exceptionuelle-

ment.

Les renards polaires (Carris lagopus L.) ont sans doute

aussi, comme les loups, pris part a la curée, mais, a en juger

par leurs restes, ils étaient en bien plus petit nombre.

G. C'est dans im tout autre but et principalement en vue

(Tun grand profit materiel, qu'une population morave de Tåge

de pierre, a l'instar des peuplades sibériennes mentionnées

plus baut, a, dans la periode du ttenne, visité eet ossuaire de

Mammouths, qui était a découvert tantot en entier tantot en

partie, s'y est installée passagérement ou peut-étre périodique-

ment, et l'a bouleversé en tous sens dans le triple but:

al tout d'abord de degager du sable ou du Loss les restes

bien conservés de l'ivoire (dents d'éléphants) dont ils fabri-

quaient des ustensiles et des ornements, tant pour leur propre

usage que comme objets d'échange, et en méme temps,

b) de cboisir dans les carcasses des Mammouths les os

ou les fragments de grands os qui se prétaient le mieux h

étre convertis en outils, en armes, eta; et sans doute aussi,

pour profiter de cette bonne occasion,

c) de se procurer les peaux et les fourrures des loups,

des renards polaires et autres animaux qui se glissaient la

nuit dans l'ossuaire.

7. 11 va sans dire que ces peuplades, pendant de pareilles

excursions, chassaient comme dhabitude le renne , le cheval

des steppes ou cheval sauvage et le bceuf musqué, quand elles

en trouvaient l'occasion. Que, pendant leur séjour dans ce
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riclie ossuaire de Mammouths, elles aient aussi lait du feu

pour préparer le produit de leur chasse, c'est ce qui résulte

eu toute évidence du grand nombre de petits os charbonnés

qu'on y trouve, et de la masse de poudre d'os et de cendres

qui recouvre les ossements, les dents, les débris et les outils

de pierre, etc.

(Ros. du Rull. do l'Acud. Roy. Dan. des Scienc. et des I.ettr. p, 1888.)
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Apercu des travaux de l'Académie pendant L'année 1888.

A la fin de l'année 1887, l'Académie comptait 45 membres

danois et 71 étrangers. Dans le courant de l'année, elle a

perdu im menibre danois, AL le professeur L. Au g. (-olding,

ancien ingénieur de la ville de Copenhague, élu le 11 avril

1856 dans la elasse des Sciences, et trois membres étrangers,

ii savoir : M. le conseiller privé Dr. H. L. Fleischer, professeur

a l'université de Leipzig, menibre de la elasse des Lettres

depuis le 18 avril 1884. M. le Dr. Eric Edlund, professeur

de physiqne ii Stockholm . menibre de la elasse des Sciences

depuis le 11 janvier 1867. et M. le Dr. Theodor Kjerulf,

professeur de niinéralogie ii Christiania, niembre de la méme
elasse depuis le 22 avril 1870. Le 18 mai 1888, ont été élus.

•Ians la elasse des Sciences, AI. le Dr. Chr. Uobr, lecteur ii

l'université de (Copenhague, M. le Dr. J. P. Gram, M. Adam
Paulsen, directeur de l'Institut météorologique, et Al. le Dr.

H. Valen tiner
,

professeur a l'école militaire , et, dans la

elasse des Lettres. Al. le Dr. Ivr. Erslev, professeur ii l'uni-

versité de Copenhague. AI. le Dr. ,1. A. Fridericia, attaché ii

la bibliothéque de 1'unrversRé, et A1AL les Drs. Thor Sundby
et C. A. Verner, professeurs a l'université de Copenhaijue.

Le l
er juin ont été élus huit membres étrangers dans la elasse

des Lettres, a savoir: Al. le Dr. et ancien doyen J. Fritz ner,

ii Christiania, AI. GL T. Odhner, directeur des archives de

l'Etat
.

, ii Stockholm, AL le professeur Dr. G. Storm, ii Chri-

stiania. M. le professeur Dr. R. Heinz el, ii Vienne, AL le

conseiller privé Ernst Kunik, ii S* Pétersbourg, Al. le pro-

fesseur Paul Meyer, membre de l'Institut de France, ii Paris.

el AIAL les professeurs Drs. .I.Schmidt, ii Berlin, et E.Sie-
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vers, a Halle. A la fin de l'année , l'Académie comptait 52

membres danois et 76 membres étrangers , dont 27 danois et

28 étrangers dans la classe des Lettres, et 25 danois et 48

étrangers dans celle des Sciences.

Dans sa seance du 2 avril, l'Académie a adopté le nouveau

reglement, qui est publié dans un supplement immédiatement

aprés le compte rendu de ses seances.

Dans la seance du i mai, M. le conseiller et professeur

em. Jap. Steenstrup a été élu président de l'Académie;

mais, sur son rems, l'élection a été reprise le 18 mai, et M.

le professeur Dr. Jul. Thomsen a été élu président de l'Aca-

démie pour cinq ans.

M. le Dr. F. V. A. Meinert, inspecteur du musée, a été

élu caissier de l'Académie pour la méme periode, et M. le

professeur Dr. Jul. Petersen, reviseur pour trois ans.

Dans la commission de la caisse, AI. le professeur Dr. E.

Holm, dont le temps d'exercice était expiré, a été réélu pour

i ans.

La commission du dictionnaire n"a pas présenté de rapport

annuel.

La commission chargée de publier les Hegesta Diplomatica

Historiæ Danicæ n'a fait paraitre cette année aucune livraison,

mais dans la seance du 21 décembre, elle a propose de pour-

suivre et de clore la deuxiéme serie par la publication du

deuxiéme vølume.

Les papiers et les documents de l'ancien comité météoro-

logique ont été remis a l'Institut météorologique danois.

L'Académie a, dans le courant de l'année, tenu 16 seances

ordinaires. Il y a été fait 15 Communications scientifiques,

dont 8 par des membres de la classe des Lettres et 7 par des

membres de la classe des Sciences. De ces Communications,

1 a été publiée dans les Mémoires et 3 ont paru dans le Bulletin

de l'Académie : i autres paraitront dans le Bulletin et 3 dans les

Mémoires. En outre, une communication faite l'année derniére

par un membre de l'Académie, M. le Dr. jur. V. Finsen,

aucien assesseur a la Cour supréme, a été publiée dans les

Mémoires, de méme que deux autres, Tune de M. le pro-

fesseur II. G. Zeuthen, l'autre de M. le professeur em. Jap.

Steenstrup, dans le Bulletin de cette année. Deux mé-

moires, l'un de M. le Dr. C. N. Starcke. et l'autre de M.
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le Dr. II. J. Hansen, paraitront dans les Mémoires de l'Aca-

démie.

Dans le courant de l'année ont paru dans les Mémoires

de l'Académie, classe des Sciences, le n° 6 .(CF. Lutken,

Etudes critiques sur quelques baleines a dents des genres

Tursiops, Orca et Lagenorhynchus) et le n° 7 (Koefoed, Etudes

sur les combinaisons du protochlorure de piatine) duIVe volume,

G e serie, et, dans la classe des Lettres , le n° 1 (V. Finsen,

Sur l'organisation primitive des institutions de la république

islandaise), le n° 2 (Alfr. Lehmann, De la reconnaissance) et

le n° 3 (J.L.Heiberg, Sur les scholies des elements d'Euclide)

du II volume, 6 e serie.

M. le professeur Dr. E. Holm a été réélu pour 10 ans

membre de la dir e etion du fonds de Carlsberg et de

Tadministration du musée de Frederiksborg. La dite direetion

a envoyé son rapport annuel. L'Académie a approuvé un 3 e

supplement aux statuts du fonds de Carlsberg,

adopté a Funanimité par la direetion du fonds. Ce supple-

ment, qui a été sanctionné par le Roi le 3 janvier 1889, est

relatif å la transmission au fonds de Carlsberg de la brasserie

de »Vieux Carlsberg", transmission qui, conformément au

testament du propriétaire de cette brasserie, feu M. le capitaine

Dr. J. C. Jacobsen, a eu lien a l'aide d'un supplement ajouté

par les exéeuteurs testamentaires a l'acte par lequel le fonds a

été institué.

(Rés. du Bull. de l'Acad Roy. Dan. des Scienc. et des Lettr. p. 1888.)
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I. Liste over de til det Kgl. Danske Videnskabernes Selskab indsendte og
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I.

Liste over de til det Kgl. Danske Videnskabernes Selskab

indsendte og i dets Moder i Aaret 1888 fremlagte Skrifter.

De med * mærkede Nr. erc ikke afgivne til Universitets-Bibliotheket.

Universitetet i Ejøbenhavn.

*1. Begnskabsberetninger. 1S86— 87. Kjøbenhavn 1887. Ito.

Det Danske Meteorologisir Institut, Kjøbenhavn.

2. Maanedsoversigt. Novbr. 1887. Fol.

3. Bulletin météorologique du Nord. Novbr. 1887.

Bergens Museum, Bergen.

i. Dr. J. Brunchorst. Naturen. ll.Aarg. No. 12. Bergen 1887.

L'Académie Imperiale des Sciences de St.-Petersbourg.

*5. Mémoires. T. XXXV. No. 2— 7. St.-Pétersbourg 1887. Ito.

*6. Bulletin. T. XXXII. No. 1. St.-Pétersbourg 1887. 4to.

L'Observatoire Physique Central, St.-Pétersbourg.

7. Bepertorium lur Meteorologie. Suppl. Bd. V mit einem Atlas. St. Peters-

burg 1887. ito & fol.

Le Comité Géologique (å VInstitut des Mines). St.-Pétersbourg.

8. Mémoires. Vol. II, No. 4—5. Vol. III, No. 3. St.-Pétersbourg 1887. Ho.

9. Bulletin. 1887. VI. No. 8—10, & Suppl. St.-Pétersbourg 1887.

The Royal Society of London.

10. Proceedings. Vol. XLIII. No. 259. London 1887.

The Royal Astronomicai Society, London.

11. Monthly Notices. Vol. XLVIII. No. 1. London 1887.

The Royal Geographical Society, London.

12. Proceedings. Vol. X. No. 1. London 1888.

The Geological Society of London.

13. Quarterly Journal. Vol. XLIII. P. i. No. 172. London 1887.

li. List of the members. 1. November 1887.

The Royal Microscopical Society, London.

L5. Journal. 1SS7. P. G. London 1887.



i Tillæg I. Bogliste 1888. Nr. 16— 39.

The Editors of Tron, 161, Firet Street. London E.C.

16. (rda. Nos. 779—82. London 1887—88. Fol.

Birmingham Philosophical Society, Birmingham.

17. Proceedings. Session 1886—87. Vol. V. P. 2. Birmingham, s. a.

The Royal Geologicai Society of Ireland, Dublin.

18. Journal. Vol. XVIII. Part 2. Dublin 1887.

L'Académie Royale de Médecine de Bélgique, Bruxelles.

19. Bulletin. 4e serie. T. I. No 10. Bruxelles 1887.

Der Naturwissenschaftliche Verein fiir Sachsen u. Thiiringen in Halle a S.

20. Zeitschrift fur Naturwissenschafteh. Bd. LX. H. 3— i. Halle a. S. 1887.

Naturhistorisches Museum zu Hamburg.

21. Bericht des Direktor, Prof. Dr. Pagenstecher fur 1886. Hamburg 1887

Die Medicinisch-naturwissenschaftliche Gesellschaft zu Jeiia.

22. Zeitschrift fur, NaturwiBsenscbaft. Bil. XXI. H. 3— 1. Jena 1887.

Die kon. Bayerische Akademie der Wissenschaften, Miinchen.

23. Sitzungsberichte. Philos.-philol.-hist. Cl. 1887. Bd. II. Helt 2. — Math-

phys. Cl. 1SS7. Heft 2. Munchen 1887.

Die kais.-ki'ni. Zoologisch-botanische Gesellschaft in Wien.

24. Verhandlungen. 1887. Bd. XXXVII. Qu. 3—4. Wien 1887.

Bibladet il Nazionale Centrale di Firenze.

25. Bollettino. 1887. Num.47—48. Firenze 1887

Academia Romana, Bucuresd.

26. B. Petricelcu-Hasdeu. Etymologicum magnum Romaniæ. T. II. Fase. 1.

Bucuresci 1887.

Thi Johns Hopkins University, Baltimore. Mari/land.

27. Circulars. Vol. VII. No. 60— 61. 1887. ito.

28. American Chemical Journal. Vol. IX. No. 6. Baltimore 1887.

29. American Journal of Philology. Vol. VIII. No. 3. Baltimore 1887.

30. Studies in Hist. and Pidit. Science. V. Series. XI. Baltimore 1887.

The Academy of Natural Sciences of Philadelphia, Feren.

31. Proceedings. 1887. Part II. Philadelphia 1887.

The Cliief Signal Officer, XJ.S.Army, Washington, D.C.

*32. International Meteorologicai observations. September 1886. Washington

ISS7. i lo.

*33. Monthlj Weather l',e\iew. Sent. 1887. Washington 1887. 4to.

Bureau of Education (Department of the Interim-). Washington. D. C.

34. Circulars ol Information. 1887. Nr. 1 — 2. Washington 1887.

Geological and Natural history Survey "f Canada. Ottawa, Ont.

"35. Report of Progress. isso—81—82 & 1882—83—84. With tnaps.

Montreal 1883—85.

"36. Mesozoic Fossils. Vol. I. P. 1— 3. Montreal 1876—84.

*37. PalæozoiC Fossils. Vol. I, II. P. 1. III, P. 1 . Montreal 1SG5— 84.

*38. Canadian Palæontology. Vol. I. PI. Montreal 1885.

*39. Comparative Vocabularies of the Indian tsibes. Montreal 1884.



Tillæg I. Bogliste 1888. fir. 10—59. 5

* 10. Catalogue of Canadian piants. Pari I — III. Montreal 1883—86.

Ml. The fossil piants of Canada. P. 1— 2. Montreal 1871—82.

•42. Report om the fossil piants of Canada. Montreal 1*7:..

Imperial Observatorio do Rio de Janeiro.

i:). Revista. Anno II. No.- 11. Rio de Janeiro 1887.

La Academia national de Cienciaa en Cordoba (Bepublica Argentina).

44. Adas. T. II. Entr. 1. Buenos Aires 1886. 4to.

The Meteorological Reporter to the Government of India, Calcutta.

* 15. Registers of original observations. Juk 1887. Folio.

Har Hofrath Dr. Adolph Drechsler, Director des kimigl. Math.-Phys.

Salons, Dresden.

*46. Dr. A. Drechsler. Der Witterungsverlauf zu Dresden 1879—1885. Dresden

1887. 4to.

Hrrr Professor. Dr. A. Kolliker. Wwrzburg, Selsk. uden}. Median.
' 47. A. Kolliker. l'her die Fntstehung des Pigmentes in den Oberhaut-

gebilden. (Separat-Abdruck. Leipzig 1887.)

Generalmajor. Gehejmeraad Nikolaj v. Kdkscharoff, St. Petersborg. Selsk.

udenl. Median.

18. Gehejmeraad N. v. Kokscharoffs 50 Aars Embedsjubilæum ru-

st. Petersborg 1887.

Hr. G, Mittag-Leffier, Prof. red Højskolen i Stockholm.

49. G Mittag-Leffier. Acta Mathematica. 10,4, 11. 1. Stockholm 1887. 4to.

.1/. Felix Plateau, professeur å l'université de Gand.

50. F. Plateau. Recherches expérinientales sur la vision chez les arthropodes.

I— 2. parfie. Bruxelles 1SS7.

Det Danske Meteorologiske Institut. Kjøbenhavn.

51. Bulletin météorologique du Nord. Dcbr. 1887.

Kongl. Svenska Vetenskaps-Akademien, Stockholm.

52. Dfversigt. 1887. Årg.44. No. 9. Stockholm 1887.

Kongl. Vitterhets Historie oeh Antiqvitets Akademien, Stockholm.

53. Hans Hildebrand. Antiqvarisk Tidskrift for Sverige. Del X. Hatte A— 4.

Stockholm 1887.

La Société Imperiale des Naturalistes de Moscou.

54 Bulletin. Année 1887. 2e Serie. T. I. No. 4. Moscou 1887.

55. Meteorologische Beobachtungen. Beilage zum Bulletin ? e Serie. T. i.

Moskau 1887. Tverfolio.

The Royal Sotiety of London.

56. Proceedings. Vol. XLIII. No. 260. London 1887.

The Royal Astronomicai Sotiety, London.

57. Monthlj Xotices. Vol. XLVIII. No. 2. London 1887.

The Editors of Tron. 161. Fleet Street. London E. <
'.

58. Iron. Vol. XXXI. Xos.783-S4. London 1888. Fol.

Die kim. Sachs. Gesellschaft der Wissenschaften. Leipzig.

.",'.1. Abhandlungen. — Math.-Phys. t'.lasse. Bd. XIV. Nr. V— VI. Leipziu

1SS7.



(5 Tillæg 1. Bogliste 1888. Nr; 60—79.

Die Anthropologische Gescllschaft in Wien.

60. Mittheilungen. Bd. XV. Heft. i. Bd. XVII. H. 3—4. Wien 1885 (fe

1887. 4to.

Hrvatsko Arkeologiéko Druztvo. Zagreb (Agram).

61. Yiestnik. Godina X. Br. 1.' U Zagrebu 1888.

La Societå Geografica Italiana, Roma.
li,'. Bollettino. Serie II. Vol. XII. Fase. 12. Bonia 1887.

Il R. Comitato Geologico (VItalia, Roma.

63. Bollettino. 1887. No. 9— 10. Roma 1887.

Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.

64. Bollettino. 1888. Num. 19. Firenze 1888.

65. Indici del Bollettino. 1887. Pag. 1— 16.

Die Zoologische Station, Director Prof. A. Dohm, Neapel.

66. Mittheilungen. lid. VII. Heft. 8—4. Berlin 1887.

La Societå Toscana di Scienze naturali, Pisa.

67. Atti. Processi verbali. Vol. VI. P. 1-36.

La Reale Accademia delle Scienze di Torino.

68. Atti. Vol. XXIII. Disp. 1. (Torino 1887.)

The Netv-York Microscojrical Society, 12. College, Place, New- York.

69. Journal. Vol. IV. No. 1. New-York 1888.

The. Chief Signal Officer, U. S. Artrig, Washington, D. C.

*K). International Meteorologicai observations. Octbr. 1886. Washington

1SS7. ito.

"71. Monthlj Weather Review. Octbr. 1887. Washington 1887. ito.

The Surgeon- General's Office, U. S. Army, Washington.

"72. Index-Catalogue of the library. Vol. VIII. Washington 1887.

Imperial Observatorio do Rio de Janeiro.

73. Revista. Anno II. No. 12. Bio de Janeiro 1887.

The Seismological Society (Imp. Univ.) of Japan, Tokyo.

71. Transactions. Vol. XI. P. 1-2. With 3 maps. Yokohama 1887.

Ur. Professor, Dr.jur. Johannes C. H. R. Steenstrup, Selsk. Medl., Kjøben-

havn.

70. Joh. Steenstrup. Den danske Bonde og Friheden. Otte Foredrag.

Kjobenhavn 1888.

Hr. Professor, Dr. Vilh. Thomsen, Selsk. Medl. Kjøbenhavn.

"76. Vilh. Thomsen. Rasm. Cbr. Bask (1787— 1887). (Særtryk af «Nord.

Tdskr.» 1887.)

Det Danske Meteorologiske Institut. Kjøbenhavn.

77. Maanedsoversigt. Dcbr. 1887. Fol.

Norges UniversitetSrBibliothék, Kristin nia.

78. Dr. F. C. Schubeler. Norges Væxtrige. I. Bd. 2..H. II. Bd 1. H. (Univ.-

Progr. 2. Sem. 18861. Christiania 1886. ito.

"79. Forhandlinger ved de skand. Naturforskeres trettende Mode. Christiania

1887.
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Bergens Museum, Bergen.

80. Dr. J. Brunchorst. Naturen. 12. Aatg. No. 1. Bergen 1888.

L'Académie Imperiale den Sciences de St.-Pétersboury.

*81. Mémoires. T. XXXV. No. 8—9. St.-Pétersbourg L887. ito.

L'Observatoire Physique Central, St.-Pétersbourg,

82. Annalen. 1886. Theil II. St. PetersbUrg 1887. Ito.

La Direction du jardin Imperial de Botanique å St.-Pétersbourg.

83. Acta. T. X. Fase. 1. St.-Pétersbourg 1887.

La Société Imperiale Russe de Géographie, St.-Petersbourg.

84. Beobachtungen der Russischen Polarstation an der Lenamundung, Th. II.

Meteor. Beobachtungen. Lief 2. s. 1. 1887

Das Meteorologische Observatorium der Kais. Universitat, Dorpat.

*85. Meteor. Beobachtungen. 1887. Sign. 10— 11. (Dorpat 1SS7). 4t0.

The Royal Qeographical Society, London.

86. Proceedings. Vol. X. No. 2. London 1888.

The Editors of Iron, 161, Fleet Street. London E. C.

87. Iron. Vol. XXXI. Nos. 785— 86. London 1888. Fol.

The Astronomer Royal, Royal Observatory, Greenwich, London S. E.

88. Astronomicai and magnetical and meteorological observations. 1885.

London 1887. 4to.

89. Sir George B. Airy. Numerical Lunar Theory. London 1886. 4to.

The Provost and Senior Fellotvs of Trinity College, Dublin.

90. Astronomicai " observations and researches made at Dunsink. Part VI.

Dublin 1887. 4to.

Het koninkl. Nederl. Minisieric van Binnenlandsche Zdken, s'Gravenhage.

(Ved det Holl. General-Consulat i Kjobcnhavn).

*91. Flora Batava. Afl. 279—80 Leiden, ito.

L'Académie Royale de Médecine de Belgique, Bruxelles.

92. Bulletin. 4* serie. T. I. No. 11. Bruxelles 1887.

Die kais.rkon. Geologische Reichsanstalt, Wien.

93. Abhandlungen. Bd. XI. Abtb. 2. Wien 1887. 4to.

94. .labrbuch. 1887. Bd. XXXVII. Heft. 2. Wien 1888. 4to.

95. Verhandlungén. 1887. Nr. 9-16. Wien 18S7. 4to.

Der Verein fur Natur- und Heilkunde zn Presburg.

96. Verhandlungén. Neue Folge. Heft. 5— 6. Presburg 1884—87.

La Reale Accademia dei Lincei, Roma.
97. Atti. Anno CCLXXX1V. Serie 4a . Rendiconti. Vol. III. Semestre 2.

Fase. 6-8. Roma 1887. 4to.

La Societå Geografien Italiana, Roma.
98. Bollettino. Serie III. Vol. I. Fase. 1. Roma 1888.

Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.

99. Bollettino. 1888. Num. 50. Firenze 1888.

100. Indici del Bollettino. 1887. Paa. 17— 32.



S Tillæg I. Bogliste 1888-. \r 101 — 120.

La Societå Entomoloyica lialiana, Firenze.

101. Bulletlinu. Anno XIX. Trim. 111— IV. Firenze 1887.

Real Academia de Ciencias naturales y Artes de Barcelona.

102. L. Bouviere. Leves Cdsmicas. (sesi6n inang. fle 1887—88K Barcelona

1S.S7.

The Johns Hopkins University, Baltimore. Maryland.

103. Circulars. Vol. VII. No. 62. 1888. ito.

104. American Journal of Mathematics. Vol. X. Nr. 2. Baltimore 1888. ito.

Ki"). American Chemical Journal. Vol. X. No. 1. Baltimore 1888.

The American Geographical Socicty. New York.

106. Bulletin. Vol XIX No. i. Nev York.

The Geoloyical Surrey of India, Calcutta.

107. Records. Vol. XX. P. 4. Calcutta 1887.

The Meteorological Reporter to the Government of India, Calcutta.

' 108. Registers of original observations. Aug. 1887. Folio.

The New Zealand Institute, Wellington.

109. Transaetions and Proceedings. Vol. I (1868. 2d ed. 187$, V—VII,

IX XIX. Wellington 1875- -87.

Hr. G. Mittag-Leffler, Prof. ved Højskolen i Stockholm.

110. G. Mittag-Leffler. Acta Matliematica. 10,8. Stockholm 1887. ito.

Det Danske Meteorologiske Institut. Ejuhciiharn.

111. Bulletin météorologique du Nord. Janvier 1888.

Kongl. Svenska Vetenskaps-Akademien. Stockholm.

112. Ofversigt. 1887. Årg. 44. No. 10. Stockholm 1S87.

La Société Imp. des Amis d'Histoire natur., d'Anthropologie et d'Ethno-

graphie å Moscou.

113. Mémoires. T. XL VI, 1-2, T. XLVII, 1—2, T. XL VIII, 1, T. XL1X,

1—3, T. L, 1 -2, T. LI, I, T. LII, 1—3. Moscou 1886— 87. ito.

Les Masées Public et Roumiantzoni å Moscou.

11 i. Description systematique des collections du Sfusée Ethnographique

Dasehkov. Livr. 1. Moscou 18S7.

The Royal Society of London.

115. Proceedings. Vid. XLIII. No. 261—62. London 1887—88.

The Royal Astronomicai Society, London.

116. Monthlj Notices. Vol. XLVIII. No. 3. London 1888.

The Royal Microscopical Society, London.

117. Journal. 1888. P. 1. London 1888.

The Editors of Iron. Kil. Flect Street, London E. C.

118. Iron. Vid. XXXI. Nos. 787— 88. London 1888. Fol.

La Société Royale des Sciences de Liége.

119. Mémoires. 2 e Serie. T. XIV. Bruxelles 1888.

La Société Botanique de Frame, Paris.

120. Bulletin. T. XXXIV. Goraptes rendus des Seances. 6. Paris 1887. (Table

des matiéres dans le T. XXXIII.)
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// Ministero di pubblica istruzione, Roma.

121. A. Favaro. La Ediz. naz. delle opere <li G. Galilei. Firenze 1888.

La Reale Accademia dei Lincei, Roma.

122. Atti. Anno CCLXXXIV. Serie ia . Rendiconti. Vol. III. Semestre 2.

Fase. 9. Roma 1887. ild.

Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.

123. Bollettino. 1888. Num. 51. Firenze 1888.

124. Indici déll'annata 1887 del Bollettino. Pag. 33 64.

La R. Accademia della Crusca, Firenze.

125. Atti. Adunanza pubblica del i ili Dicembre 1887. Firenze 1888.

La Reale Accademia delle Scienze di Torino.

126. Atti. Vol. XXIII. Disp. 2— 3. (Torino 1887—88.)

La Commission des travaux Géologiques du Portugal, 113, Rua do Ann
a Jesus. TAsbonne..

127. Communicacoes. T. I. Fase. 2. Lisbna 1887.

The Astronomicai Observatory of Harvard College, Cambridge, Mass.

128. 42. Annual Report of the Director. Cambridge, Mass. 1887.

129. Annals. Vol. XIII. P. II. Cambridge 1888. 4to.

The Chief Signal Officer, U.S.Anny. Washington, D. C.

* 130. International Meteorological observations. Novbr. 1886. Washington

1888. i to.

»131. Monthly Weather Review. Novbr. 1887. Washington 1888. tto.

Het Bataviaasch Genootschap ran Kunsten en Wetensckappen, Batavia.

132. Notulen. Deel XXV. 1S87. Afl. 3. Batavia 1887.

133. Nederlandsch-Indisch Plakaatboek. 1602—1811. Deel IV. Batavia en

's Hage 1887.

The Meteorological Reporter to the Government of India, Calcutta.

"134. Registers of original observations. Sept. 1887. Folio.

Herr Stadtbaurath Ernst Sasse, Brandenburg a. H.

* 135. E. Sasse. Das Zahlengesetz in der Weltgeschichte. (Sep. Abdr. aus

»Vom Fels zum Meer» 18 87
/««.)

Generalstabens topografiske Afdeling. Kjøbenhavn.

M36. Atlasbladene: Gedsted, Hobro og Holstebro, i 1.40,000 i Sort. 1888.

Det Danske Meteorologiske Institut, Kjøbenhavn.

137. Maanedsoversigt. Jan. 1888. Fol.

Kyl. Svenska Vetenskaps-Akademien, Stockholm.

13S. Ofversigt. 1888. Årg. 45. No. 1. Stockholm 1888.

Kongl. Carolinska Universitetet i Lund.

M39. Acta Universitatis Lnndensis. T. XXIII. 1886—87. Lund 1887— SS. 4to.

L'Académie Imperiale des Sciences de St.-Pétersbourg.

M40. Mémoires. T. XXXV. No. 10. St.-Pétersbourg 1887. ito.

The Royal Microscopical Sodety, London.

I il. Journal. 1887. Part 6a. Suppl. Nr. London 1SS7.
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The Editors of Iron, 161. Fleet Street, Lovdon E. C.

142. Iron. Vol. XXXI. Nos. 789—90. London 1888. Fol.

The Cambridge Philosophical Society, Cambridge.

143. Proceedinirs. Vol. VI. Part 3. Cambridge 1888.

L'Académie Royale de Médecinc de Belyique, Bruxelles.

144. Bulletin. 4e serie. T. II. No. 1. Bruxelles 1888.

Die Naturforschende Gesellschaft in Ziirich.

145. Vierteljahrschrift. Jahrg. XXXII. Heft. 2—3. Zurich 1887.

Die Kbn. Preussische Akademi? der Wissenschaften, Berlin.

146. Politisene Conespondenz Friedrich's des Grossen. Bd. XV. Berlin 1887.

Das Koniyl. Preussische Meteoroloyische Institut. Berlin W.
* 147. Meteorologische Beobachtungen. 1886. Berlin 1888. 4to.

Das Directorium des Germanischen Nationalmuseums in Niirnberg.

14S. Anzeiger. Jahrg. 1887. Bd. II. H. 1. Niirnberg 1887.

149. Mittheilungen. Jahrg. 1887. Bd. II. H. 1. Niirnberg 18S7.

150. Katalog der vorgeschichtlichen Denkmiiler. Niirnberg 1887.

La Reale Accademia dei Lincei. Rmun.
* 151. Annuario 1888. Homa 1888.

La Societå Geoyrafica Italiana. Roma.

152. Bollettino. Serie III. Vol. I. Fase. 2. Roma 1888.

L'Accademia delle Scienze dell'lstituto di Bologna.

153. Memorie. Serie IV. T. VII. Bologna 188G. 4to.

Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.

154. Bollettino. 188S. Num. 52. Firenze 1S8S.

155. Indiei dell'annata 18S7 del Bollettino. Pag. 65—SO.

Il Reale Istituto Yeneto di Scienze, Lettere ed Årti. Venezia.

156. Memorie. Vol. XXII. Parte 3. Venezia 1887. ito.

157. Atti. Serie VI. T. V. Disp. 2—9. Venezia 1886—87.

El Instihito y Obscrratorio de Marina de San Fernando.

*158. Anales. Seceion 2 a . Observaciones meteorologicas. Ano 1SS6. San

Fernando 1SS7. 4to.

The Museum of Comparative Zooloyy. Harvard Colleye, Cambridye. Mass.

159. Bulletin. Vol. XIII. No. 6. Cambridge 1887.

Imperial Observatorio do Rio de Janeiro.

160. Re\ista. Anno III. No. 1. Bio de Janeiro 1888.

Mr. Georye H. Boehnier, ChiefExchange Bureau, Smithsonian Institution,

Washington, D. C.

* 1 61. Geo. H. Boehmer. Elektrische Erscheinungen in den "Rocky Moun-

tains». Autogr. Copy. Washington, Febr. 1SS8.

Mr. Bernard Quaritch, Bookseller, lo Piccadilly, London, W.

162. Choiee portions of various libraries. No. 88. London 1888.

Hr. Professor Dr. H. G. Zeuthen, Selsk. Medlem, Kjøbenhavn.
*

1 63. H.-G. Zeuthen. Sur la determination d'une courbe-algébrique par

des points donnés. (Særtryk af Math. Ann. XXXI. 1887.)
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Det Danske Meteorologiske Institut. Kjøbenhavn.

164. Bulletin météprologique du Nord. Fevrier 1888. Med Titelbl. f. 1888.

Det Norske Meteorologiske Institut, Kristiania.

* 165. H. Mohn et H. Hildebrandsson. Les orages dans la péninsule scandinave

Upsal 18SS. 4to.

Bergens Museum, Bergen.

166. Dr. J. Brunchorst. Naturen. 12. Aarg. No. 2. Bergen 1888.

Das Meteorologische Observatorium der Kais. Universitåt, Dorpat.

* 167. Meteor. Beobachtungen. 1887. Sig. 12— 13. Dorpat 1887. 4to.

The Royal Society of London.

1G8. Proceedings. Vol. XLIII. No. 263. London 1888.

The Royal Astronomicai Society. London.

169. Monthly iNotices. Vol. XLVII1. No. 4. London 18S8.

The Royal Geographical Society, London.

170. Proceedings. Vol. X. No. 3. London 1888.

The Meteorologieal Office. London.

"171. Hourly Beadings. 1885. P. II. London 1888. 4to.

M72. Montbly Weather Report. Jan.—Febr. 1887. London 1888. ito.

M73. Weekly Weatber Report. Vol. IV. No. 46—52, App. I—IV, pp. 7—32 &
Title to Vol. IV. — Vol. V. No. 1—7. London 1887—88. ito.

The Editors of Tron. Fleet Street, London E. C.

174. Iron. Vol. XXXI. Nos. 791— 93. London 1888. Fol.

La Société Entomoloyique de BeJyique, Bruxelles.

175. A. Lameere. Table générale des Annales I—XXX et catalpgue des

ouvrages périodiques de sa bibliothéque. Bruxelles 1887.

La Société Botanique de France. Paris.

176. Bulletin. T. XXXIV. Comptes rendus des Seances. 7. — Revue Biblio-

grapbique. D. Paris 18S8.

Die Naturforschende Gesellschaft in Danzig.

177. Dr. A. Lissauer. Die pråbist Denkmiiler der Provinz Westpreussen.

Leipzig 1887. 4to.

Der Naturirissenschaftliche Verein fur Schlesu-iy-Holstein. Kiel.

178. Schriften. Bd. VIL H. 1. Kiel 1888.

Die kon. Sdchsische Gesellschaft der Wissenschaften, Leipzig.

179. Berichte. Philol.-Hist. Classe. 1SS7, IV—V. — Math.-Phys. Classe. 1887.

I— II. Leipzig 188S.

Das Ion. Wurttembergische statist.-topogr. Bureau. Stuttgart.

180. Vierteljahrshefte fur Landesgeschicbte. Jahrg. X. Heft 1—4. Stuttgart

1SS7-88.

Die Physikal.-Medidnische Gesellschaft zu Wiirzbury.

181. Sitzungsberichte. 1887. Wiirzhurg 1887.

Das k. k. Xaturhistorische Hofmuseum, Wien.

182. Annalen. Bd. III. Nr. 1. Wien 188S.
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La Reale Accademia dei TAncei, Roma.
183. Atti. Anno CCLXXXIV. Serie 4». Rendiconti. Vol. III. Semestre 2.

Fase. 10—11. Roma 1887. 4tO.

Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.

184. Bollettino. 1888. Num. 53. Firenze 1888.

185. Indici dell'annata 1887 del Bollettino. Pag. 81—96.

La Reale Accademia drilc Scienze di Torino.

186. Atti. Vol. XXIII. Disp.4— 5. (Torino 1887—88.)

The Johns Hophins University, Baltimore, Maryland.

187. Circulars. Vol. VII. No. 63. Baltimore 1888. 4to.

188. Ameriean Journal of Philology. Vol. VIII. No. 4. Baltimore 1887.

189. Studies in Hist. and Polit. Science. V. Series. XII. Baltimore 1887.

The, American Academy of Arts and Sciences, Boston, Mass.

190. Memoirs. Vol. XI. P. V. No. 6. Cambridge 1887. Ito.

The Trustces of the Newberry Library, Chicago.

191. Proceedings for si\ Months 1887. Chicago 1888.

The Meriden Scientific Association. Meriden, Gonn.

192. Transactions. 1885—86. Vol. II. Meriden, Gonn. 1887.

Professor James I>. and Edward S. Dana, New Haven, Conn.

193. The American Journal of Science Establ. by B. Silliman). 3. Series.

Vol. XXXIV XXXV. .Nos. 203— 206. New Haven 1887—88.

The New York Academy of Sciences, New York.

* 194. Transactions, Vol. II. New York 1882 83.

195. Proceedings of the Lvceum of Nat. hist. 1870- 71. pp. 1—300.

196. ('.harler, Con Stitution and By-lavs of the Lyceum. 1867.

197. do. do. of the New York Academy. 1876.

198. List of the Officers and Members. New York 1879.

The American Philosophical Society, Philadelphia.

199. Proceedings. Vol. XXIV. No. 126. Philadelphia 1887.

The (Second) Geological Survey of Pennsylvania, Philadelphia (907,

Walnut Street).

200. Annual Report, isse, in 1 parts. P. I- II. Harrishurg 1887.

The Kansas Academy of Science, Topeka, Kansas.

201. Transactions of 18" 1 and 19th annual meetings. Vid. X. Topeka, Kansas

1887.

The Chief Signal Officer, U.S.Army, Washington.

202. Annual Report. 1886. Washington 1886.

"203. International Meteorological observations. Decbr. 1886. Jan. 1887.

Washington 1888. ilo.

*204. Monthly Weather Review. Decbr. 1887. Washington 1888. ito.

The U. S. Geological Swrvey (Departm. of the Interior), Washington, D.C.

*205. Mineral Resources of the L". S. 1886. Washington 1887.

United States Naval Observatori/, Washington.

206. Observations made during the year 1883. Washington 1887. 4to.
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Imperial Observatorio do Rio de Janeiro.

207. Annuario. 1885. 1886. 1887. Rio de Janeiro 1884 86.

The Meteorologicai Reporter to the Government of India, Calcutta.

*208. Registers of original observations. Octbr. Novbr. 1887. Folio.

Teikoku Daigaku, Imperial University of Japan, TokyS.

209. The Calendar for tbe year 1887 88. Tokyo 1888.

Senor Ad. Ernst, catedratico de historia natural en la Universidad de

Caråcas.

210. A. Ernst. La exposicion nacional do Venezuela en 1.SS3 (Pnblicacion

del ministerio de Foniento). T. I. Texto. Caråcas 1886. 4to.

Herr Professor, Dr. A. Eolliker, Wilrzburg, Selsk. udenl. Medlem.

*211. A. Kolliker. Uber die Entstehung des Pigmentes in den Oberhaut-

gebilden. (Separat-Abdruck. Leipzig 1887.)

Hr. G. Mittag-Leffler, Prof. ved Højskolen i StockJwlm.

212. G. Mittag-Leffler. Acta Mathematica. 11.2. Stockholm 1888. 4to.

Herr Professor K.Weirauch, Kais. Universitåt, lim-pat.

*213. K. Weirauch. Privatbeobachtungen der Regenstation Alswig, isse.

Dorpat 1887. (Separat-Druk.)

Kongl. Svenska Vetenskaps-Akademien, Stockholm.

214. Ofversigt. 1888. Års. 40. No. 2. Stockholm 1888.

L'Observatoire ('nit rul Nicolas, St.-Pétersbourg.

215. Jahresbericbt. 1887. St. Petersburg 1887.

216. O. Stime. Observations de Poulkova. Vol. XII. St.-Pétersbourg 1S87. 4to.

217. W. Ddllen. Stern-Ephemeriden. 1888. St. Petersburg 1887.

La Société Imperiale des Naturalistes de Moscou.

218. Rulletin. Année 1888. 2e Serie. T. II. Nr. 1. Moscou 1888.

210. Meteorologische Beobachtungen. Beilage zum Bulletin. 2 e Serie. T. I.

2'e Hålfte. Moskau 1S87. Tverfolio.

The Royal Geographical Sodet//. London.

220. Proceedings. Vol. X. No. 4. London 1888.

The Geological Society of London.

221. Quarterly Journal. Vol. XL1V. P. 1. Xo. 173. London 1888.

The Meteorologicai Office, Lovdon.

222. Report to the Royal Society. 1886—87. London 188S.

*223. Meteorologicai Observations at stations of the second order. 1883.

London 1888. 4to.

*224. Synchronous Weather Charts of the North Atlantic. Part III. London

(1888). stor Folio.

The Editors of Iron, 161, Fleet Street. London E. C.

225. Iron. Vol. XXXI. Xos. 794—95. London 1888. Fol.

L'Ecole Polytechnique de Delft.

226. Annales. . T. III. 18S8. Livr. 4. Leide 1S8S. 4to.

L'Académie Royale de Médecine de Belyique. Bruxelles.

227. Bulletin. 4* serie. T. II. Xo. 2. Bruxelles 1888.
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Die kSnigl. Preussische Akademie der Wissenschaften, Berlin.

228. Sitzungsberichte. 1887. XL—LIV. M. Titel u. Reg. Berlin 18S7.

Das Konigl. Christianeum, Altona.

2?'.). Jahresbericht. 1887—88. Altona 1888. 'ilt*.

Die konigl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Gottingen.

230. Abhandlungen. Vol. XXXIV. 1887. Gottingen 1887. 4to.

*231. Nachrichten. 1887. Gottingen 1887.

Der Naturwissenschaftliche Verein fur Sachsen, u. Thiiringen inHalle a'S.

232. Zeitschrift fur Naturwissenschaften. Bd. LX. H. 5. Halle a. S. 1887.

Die kon. Bayerische Akademie der Wissenschaften, Munchen.

233. Sitzungsberichte. Philos.-philol.-hist. Cl. 1887. Bd. II. Heft 3. -

Math.-phys. GI. 1887. Heft 3. Munchen 1888.

Der Offenbacher Verein fur Naturkunde. Offenbaeh a. M.
234. 26—28. Bericht uber die Thåtigkeit des Vereins. 1881—87. Oll'enbach

a. M. 1888.

Hrvatsko Arkeologidko Druztvo, Zagreb (Agram).

235. Viestnik. Godina X. Br. 2. II Zagrebu 1888.

La Reale Accademia dei Lincci, Roma.

236. Atti. Anno GGLXXXIV. Serie -i
a

. Rendiconti. Vol. 111. Semestre 2.

Fase. 12— 13. Roma 1887. 4to.

La Societå Geografica Italiana, Roma.

237. Bollettino. Serie III. Vol. I. Fase. 3. Roma 1888.

Il R. Comitato Geologien d'Italia, Roma.

238. Bollettino. 1887. No. 11— 12. 1888. No. 1—2. Roma 1887—88.

Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.

239. Bollettino. 1888. Num. 54. Firenze 1888.

240. Indici dell'annata 1887 del Bollettino. Pag. 97— 112.

La Societå Italiana di Antropologia, Etnologia e Psicologia comparata.

Firenze.

241. Arelmio. Vol. XVII. Fase. 3. Firenze 1887.

La Real Academia de Cieneias, Madrid.

212. Anuario 1888. Madrid 1888. 3 Expl.

Academia Romana, Bucuresch

2 43. Analele. Serie II. T. VIII. Sect. II. — T. IX. Bncuresci 1887—88. 4to.

244. Miron Costin. Opere complete. Tom. II. Bucuresci 1888.

2-io. Prof. J. Bianu. Psaltirea in versuri intocmita. Bucuresci 1887.

246. M. D. A. Stourdza. Le 10 Mai, Mémoire. Buearest 1887.

247. M. G. Obédénare. Le cinq mai, ode par A. Manzoni. traduction littérale

en roumain. Montpellier 1885.

The Johns Hopkins Universitg, Baltimore, Maryland.

248. Circulars. Vol. VII. No. 64. 1888. ito.

The Museum of Comparative Zoology, Harvard College, Cambridge, Mass.

249. Bulletin. Vol. XIII. No. 7. Cambridge 1888,
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Iowa Weather Service, Director Prof. Gr. Hinrichs, Iowa City, Iowa.

250. Fifth Biennial Report. Des Moinés 1887.

*251. G.Hinrichs. Choice selections from the recent histor} of the admini-

stration oi' tlie State-University of Iowa. (Iowa, Febr. 1888.)

- The climate of Southern Russia and Iowa oompared.

16 pages. — A few facts about the Iowa Weather Service.

4 pages. - The Iowa Weather Service and bow it is

supported. i pages. — To my friende, correspondents

and observers, i pages. — Flag Signals of the U. S. Signal

Service. 4 pages.

The Academy of Natural Sciences of Philadelphia, Perm.

252. Proceedings. 1887. Part III. Philadelphia 1887.

The Chief Signal Officer, U.S. Anny, Washington, D.C.

*253. Monthly Weather Review. Jan. 1S88. Washington 1888. 4to.

"254. International Meteorologicai observations. Febr. 1887. Washington

1888. itu.

La Sociedad cientifica »Antonio Alzate«, Mexico.

255. Memorias. Tomo I. Guaderno num. 8. Mexico 1888.

Professor Francis E. Nipher, Washington University, St. Louis, Mo.

*256. Francis E. Nipher. The Volt, the Ohm and the Ampere. (Repr. fr.

Journ. of Engin. Soc, March 1888.)

Det Danske Meteorologiske Institut, Kjøbenhavn.

257. Maanedsoversigt. Febr. 1888. Fol.

258. Bulletin météorologique du Nord. Mars 1888.

Bergens Museum, Bergen.

259. Dr. J. Brunchorst. Naturen. 12. Aarg. No. 3— 4. Bergen 1888.

Die Naturforscher-Gesellschaft bei der Universitåt Dorpat.

260. K. Weihrauch. Neue Untersuchungen iiber die Bessel'sche Formel und

deren Verwendung in der Meteorologie. Dorpat 18S8. 4to.

Tlie Royal Astronomicai Society, London.

261. Monthly Notices. Vol. XL VIII. No. 5. London 18SS.

The Royal Microscopical Society, London.

262. Journal. 1888. P. 2. London 1888.

The Editors of Iron, 161, Fleet Street, London E. C.

263. Iron. Vol. XXXI. Nos. 796—97. London 1888. Fol.

Die kon.' Sachsische Gesellschaft der Wissenschaften, Leipzig.

264. Abhandlungen. Philol.-Hist. Classe. Bd. X. Nr. VIII. Leipzig 1888.

Biblioteca Nazionale Centrede Yittorio Emanuele di Ronta.

265. Bollettino. Vol. II. No. 4—6. Roma 1888.

La Reale Accademia dei Lincei, Roma.
266. Atti. Anno CGLXXXV. Serie i

a
. Rendiconti. Vol. IV. Semestre 1.

Fase. 1. Roma 1888. 4to.

Biblioteca Nazionale Centrede di Firenze.

267. Bollettino. 1S8S. Num. 55. Firenze 1888.

268. Indici dell'annata 1887 del Bollettino. Paa. 113-128.
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La Societå Toscana di Scienze naturali, Pisa.

269. Atti. Processi verbali. Vol. VI. P. 37-70.

La Real Academia de. Giencias, Madrid.

270. Memorias. Tomo XII & XIII, P. 1. Madrid 1887. (3 Expl.)

271. Revista de los progresos de las eiencias exactas &c. T. 22. No. 4.

Madrid 1887. (3 Expl.)

Academia Bomana, Bucuresti.

272. B. Petriceicu-Hasdeu. Etymologicum magnum Romaniæ. T. II. Fase. 2.

Bucuresci s. a.

The Johns Hopkins University, Baltimore. Mari/land.

273. American Chemical Journal. Vol. X. No. 2. Baltimore 1888.

The Museum of Comparative Zoologi/, Harvard College, Cambridge. Mass.

271. Bulletin. Vol. XIII. No. 8. Cambridge 1888.

Imperial Observatorio do Bio de Janeiro.

275. Revista. Anno III. Xo. 3. Rio de Janeiro 18S8.

La Academia national de Giencias en Cordoba ( Bepfiblica Argentina).

270. Boletin. T. X. Entr. I . Buenos Aires 1887.

Het Magnctisch en meteorologisch Observatorium te Batavia.
* 277. Observations. Vol. IX. 188G. Batavia 18S7. ito.

*278. Regenwaarnemingen in Xederlandseh-lndié. Jaarg. VIII. 1886. Batavia

18S7.

The Geological Survey of India. Calcutta.

279. Records. Vol. XXI. P. 1. Calcutta 1888.

Mr. A. L. Hummel, Publisher, 1231 Filbert Street, Philadelphia.

280. The Journal of comparative Medicine and Surgery. Vol. IX. No. 2.

Philadelphia 1888.

Herr Professor Dr. K. Benita, Wien.

281. K. Penka. Ueber die Zeit des ersten Auftretens der Buche in Nord-

Europa und die Frage nach der Heiinath der Arier. (Separatabdr. aus

«Globus», Bd. 53, Nr. 13.) 4to.

M. Felix Plateau, professeur å Vuniversité de Gand.

*282. F. Plateau. Recherches expérimentales sur la vision chez les arthropodes.

3. partie. Bruxelles 1888.

* 283. — Expcriences sur le role des palpes chez les arthropodes

maxillés. 3 e et derniére partie. (Extr. du Bull. de la Soc.

Zool. de France. XII, 1887.)

Mr. Bernard Quaritch, Bookseller, 15 Piccadilly, London, W.

284. Choice portions of various lilnaries. Xo. 89. London 18S8.

Det Danske Meteorologiske Institut, Kjøbenhavn.

285. Maanedsoversigt. Marts 1888. Fol.

Kongl. Carolinska Universitetet i Lund.

286. Sveriges offentliga Bibliotek. Stockholm. Upsala. Lund. Accessions-

Katalog. 1887. Stockholm 1888.
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Universitetets Observatarvwm i Upsala.

"287. Bulletin mensuel. Vol. XIX. Année 1887. Upsal 1887—SS. 4to.

The Royal Society of London.

288. Proceedings. Vol. XLIII. No. 264. London 1888.

The Royal Geographical Society, London.

289. Proceedings. Vol. X. No. 5. London 1SSS.

The Meteorologieal Office, London.

*290. Monthly Weather Beport. March 1SS7. London 1888. 4to.

The Editors of Iron, 161, Fleet Street, London E. C.

291. Iron. Vol. XXXI. Nos. 798— 99. London 1SS8. Fol.

L'Acadcmie Royale de Mcdecine de Belgique, Bruxelles.

292. Bulletin. 4 e serie. T. II. No. 3. Bruxelles 1888.

La Société Botanique de France, Paris.

293. Bulletin. T. XXXV. Comptes rendus des Seances. 1. Paris 1888.

Der Naturwissenschaftliche Verein zu Bremen.

294. Abhandlungen. Bd. X. H. 1—2. Bremen 1888.

Die Naturforschende Gesellschaft in Danziy.

295. Schriften. Neue Folge. Bd. VII. Helt 1. Danzig 1888.

Der Verein fur Geschichte des Bodensees &c, Lindau.

296. Schriften. Heft 1G. Lindau 1887.

Die Physikalisch-Medicinische Gesellschaft zu Wiirzburg.

297. Verhandlungen. Neue Folge. Bd. XXI. Wiirzburg 1888.

Die Anthrojwloyische Gesellschaft in Wien.

298. Mittheilungen. Bd XVIII. Heft. 1. Wien 1888. 4to.

Die kais.-kon. Geoloyische Reichsanstalt, Wien.

299 Verhandlungen. 1887. Nr. 17-18. 1S8S. Nr. 1— 5. Wien 1887—88. 4to

La Societå Geoyrafca Italiana, Roma.

300. Bollettino. Serie III. Vol. I. Fase. 4. Roma 1888.

Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.

301. Bollettino. 1888. Num. 5G. Firenze 1888.

302. Indici dell'annata 1887 del Bollettino. Pag. 129—168.

303. Indici e cataloghi. IV. I codici Palatini. Vol. I. Fase, 7. Roma 1888.

The Johns Hopkins University, Baltimore, Maryland.

304. Circulars. Vol. VII. No. 65. 1888. 4to.

Tlie Museum of Comparative Zoology, Harvard Colleye, Cambridye, Mass.

305. Bulletin. Vol. XVI. No. I. Cambridge 1888.

The Neiv- York Microscopical Society, 12. College Place, Nete- York.

306. Journal. Vol. IV. No. 2. Nev-York 1888.

The Cliief Siynal Officer, U. S. Army, Washington, D. C.

*307. International Meteorologieal observations. March 1SS7. Washington

1888. 4to.

"308. Monthly Weather Beview. Febr. 1888. Washington 1SSS 4to.

2
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La Direccion general de Estadistica, Guatemala.

309. Informe. 1887. Guatemala (1888).

The Meteorologicai Reporter to thc Government of India, Calcutta.

"310. Report. 1886 Calcutta 1887. 4to.

*3U. Indian Meteorologicai Memoirs. Vol. IV. P. i. Calcutta 1887. 4to.

312. Cyclone Memoirs. P. I. Calcutta 1888.

313. W. L. Dallas. Memoir on the vinds and monsoons of the Arabian Sea

and North Indian Ocean. Calcutta 1887. 4to.

Generalmajor, Gehejmeraad N. v. Kohscharow, St. Petersborg, Selsk. udenl.

Medlem.

314. N. v. Kokschanvw. Materialien zur Mineralogie Russiands. X. Sig. 1— 6.

St. Petersburg 18SS.

Ur. Docent, Dr.phil. Cl. Wilkens, Kjøbenhavn.

315. Cl. Wilkens. Æsthetik i Omrids. Kjøbenhavn 1888.

Det Danske Meteorologiske Institut, Kjøbenhavn.

316. Bulletin météorologique du Nord. Avril 1888.

The Royal Astronomicai Societg, London.

317. Monthly Notices. Vol. XLVIII. No. (5. London 1888.

318. Memoirs. Vol. XLIX. P. 1. London 1888. ito.

The Meteorological Office, London.

*319. Monthly Weather Report. April 1887. London 1888. 4to.

*320. Weeklv Weather Report. Vol. V. Nos. 8— 18. App. I. 1—2. London

1888. Uo.

The Editors of Iron, 161, Flcet Street. London E. C.

321. Iron. Vol. XXXI. Nos. 800— 801. London 1888. Fol.

The Yorkshire Geologicai and Polytechnic Societg, Leeds.

322. Proceedings. New Series. Vol. IX. Part 3. Pag. 337—498. Halifax 1888.

Die Naturforschende Gcsellschaft in Zurich.

323. Vierteljahrschrift. Jahrg. XXXII. Heft. 4. Zurich 1887.

Der Naturwissenschaftliche Verein fur Sachsen u. Thilringen in Halle a'S.

324. Zeitschrift fur Naturwissenschaften. Bd. LX. H. 6. Halle a. S. 1887.

Die Astronomische Gesellschaft in Leipzig.

325. Vierteljahrsschiift. Jahrg. XXII. Heft i. Leipzig 1887.

Die kon. Bagerische Akademie der Wissenschaften, Miinchen.

32G. Abhandlungen. Hist. Cl. Bd. XVIII. Abth. 1. — Math.-phys. Cl. Bd.XVI.

Al.th. 2. Miinchen 1887—88. ito.

327. Sitzungsberichte. Philos.-philol.-hist. Cl. 1888. Bd. I. Heft 1. Miinchen

1888.

328. Festrede. K. Meiser. Ueher historische Dramen der Romer. Miinchen

1887. 4to.

329. A. v. Druflel. Monumenta Tridentina. H. 3. Miinchen 1887. 4to.

Die kais.-kon. Geologische Beiclt sanstalt, Wien.

330. Verhandlungen. 1SS8. No. 6. Wien 1888. 4to.
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La Reale Accademia dei Lincei, Ronni.

331. Atti. Anno CCLXXXV. Serie 4*. Rendiconti. Vol. IV. Semestre 1.

Fase. 2—4. Roma 1888. 4to.

The American Geographical Society, New York.

332. Bulletin. Vol. XIX, Suppl. — Vol. XX. No. 1. New York 1887—88.

The Canadian Institute, Toronto.

333. Annual Report. Session 1 SS6— 87. Toronto 1888.

334. Proceedings. Series 111. Vol. V. Fase. 2. Toronto 1888.

The Meteorologicai Reporter to the Government of India, Calcutta.

* 335. Meteorolog. Observations recorded at seven stations in India in 1S87.

Calcutta 1888. (Titel og Indledn. til »Registers«.) Folio.

*336. Registers ol' original observations. Debr. 1887. Folio.

Mr. Cl.J.Blake. M.D., Instructor in Diseases of the Ear &c, Boston,

Mass.

337. Cl. J. Blake. Retlex aura! symptoms without aura! disease. Aural

disease exciting retlex symptoms. Octbr. 1886. — Deux cas montrant

les efl'ets de la eompression exercée par des polypes de l'oreille

moyenne; traduit par R. Leudet. — Relation des tumeurs Adénoides

du naso-pharynx a\ec les affections de l'oreille moyenne chez les en-

fants; traduit par R. de Fursac. Fevrier 1888. (Extraits.)

Det Danske Meteorologiske Institut, Kjøbenhavn.

338. Maanedsoversigt. April— Maj 1888. Fol.

339. Bulletin météorologique du Nord. Mai 1888. Fol.

Bergens Museum, Bergen.

340. Dr. J. Brunohorst. Naturen. 12. Aarg. No. .5— 6. Bergen 1888.

Kongl. Svenska Vetenskaps-Akademien, Stockholm.

341. Ofversigt. 1888. Årg. 45. No. 3—4. Stockholm 1888.

Les Musées Public et Ronmiantzow å Moscou.

342. Recueil de matériaux pour rethnographie. Livr. 3. Moscou 1888.

343. Catalogue de la section des gravures. Livr. 1—4. Moscou 1S8S.

Das Ti/tiser Phgsikalische Observatorium, Tiflis.

344. Meteorologische Beobachtungen. 1886 Tiflis 1888.

The Royal Society of London.

345. Proceedings. Vol. XLIII—XL1V. No. 265—267. London 1SS8.

The Royal Astronomicai Society, London.

346. Monthly Notices. Vol. XLVIII. No. 7. London 1888.

The Royal Geographical Society, London.

347. Proceedings. Vol. X. No. 6—7. London 1888.

The Geologiccd Society of London.

348. Quarterly Journal. Vol. XLIV. P. 2. No. 174. London 1888.

The Meteorological Office, London.

*349. Hourly Readings. 1S85. P. Hl. London 1888. 4to.

350. Quarterly Weather Report. New Series. 1879. Part III. London 1888.

4to.
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351. Charts showing tbe menu barometrical Pressure over the Atlantic,

Indian and Pacific Oceans. London (1887). Stor Folio.

The Royal Microscopical Society, London.

352. Journal. 1888. P. 3. London 1888.

The Zoological Society of London.

353. Transactions. Vol. XII. Part 7. London 1888. 4to.

354. Proceedings. 1887. P. IV. 1888. P. I. London 1888.

Tlit Editors of Tron, 161, Fleet Street, London E. C.

355. Iron. Vol. XXXI—XXXII. Nos. 802—808. London 1SS8. Fol.

The Royal Physical Society, Edinburgh.

»356. Proceedings. Session 1886—87. Vol. IX. P. 2. Edinburgh 1887.

De Koninkl. Akademie ran Wetenschappen te Amsterdam.

357. C. H. D. Buys Ballot Verdeeling der Warmte over de Aarde. Amster-

dam 1SSS. ild.

358. Chr. Huygens. Oeuvres completes. T. I. La Have 1888. itu.

Het Koninkl. Nederl. Meteorologisch Tnstituut te Utrecht.

3.39. Jaarboek. 1887. Utrecht 1888. Fol. obl.

L'Académie Boyale de Médecine de Belgique, Bruxelles.

360. Bulletin, ie serie. T. II. No 4—5. Bruxelles 1888.

L'Académie des Sciences de V Institut de France, Paris.

361. Oeuvres completes d'Augustin Cauchy; Ser. I. Tome VI. Paris 188S.

4to.

La Société Botanique de France. Paris.

362. Bulletin. T. XXXV. Comptes rendus des Seances. 2. — Bevue Biblio-

graphique. A. Paris 1888.

363. Session cryptogamique tenue 1887 par les sociétés Botanique et

M\cologique de France. Paris 1888.

La Société de Physique et d'Histoire naturelle de Geneve.

364. Mémoires. T. XXIX. Partie 2. Geneve 1886—87. 4to.

La Société Yaudoise des Sciences naturelles. Lausanne.

365. Bulletin. 3e Serie. Vol. XXIII. No. 97. Lausanne 1888.

Die konigl. Preussische Akademie der Wissenschafteu. Berlin.

366. Sitzungsberichte. 1888. I—XX. Berlin 1888.

Die historische GeseUschaf't des Kunstlerrercins, Bremen.

367. Bremisrhes Jahrbuch. Bd. XIV. Bremen 1888.

Die Pliysikalisch-niedicinische Societcit zu Erlangen

368. Sitzungsberichte. Heft. 19. & 1887. Erlangen 1887—88.

Der Naturnrissenschaftliche Verein von Neu-Vorpommern und Rugen

in Greifswald.

369. Mittheilungen. Jahrg. XIX. Berlin 1888.

Die kon. Sachsische Gesellschaft der Wissenschaften, Leipzig.

370. Abnandlungen. Math.-Pbys. Classe. Bd. XIV. Nr. VII—VIII. Leipzig

1 888.
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Die klin. Bayerische Akademie der Wissemchaften, Mtinch&n.

371. Sitzungsberichte. Math.-phys. Cl, 1888. Hefl I. Muncben 1888.

Die kais. Akademie der Wissemchaften, Wien.

372. Mittheilungen der pråhistorischen Commission. No. I. 1887, Wien

1888. 4to.

Die k. k. Geologische Reichsanstalt, Wien.

373. Verbandlungen. 1888. .No. 7— s. WieD 1888. Ito.

Spolek Chemiku Ceskych, Praha (Prag).

374. Listy Chemické. Rocnik XII. Gislo 1—5. VPraze 1SS7— SS.

La Reale Accademia dei Lincei, Roma.
375. Atti. Anno CCLXXXV. Serie 4a . Rendiconti. Vol. IV. Semestre 1.

Fase 5— S. Roma 1SS8. i to.

376. Atti. Anno CCLXXIII Serie seconda. Vol. IV. Roma 1887. 4to.

377. Atti. Anno GCLXXXI. Memorie della elasse di Scienze morali,

storiche e fllologiche. Serie III. Vol. XII. Roma 1884. ito.

La Societå Geografien Italiana, Roma.
37S. Bollettino. Serie III. Vol. I. Fase. 5 - G. Roma 1888.

U R. Comitafo Geologico d'Italia, Roma.
379. Bollettino. ISSS. No. 3—4. Roma ISSS.

Biblioteea Xazionale Centrale di Firenze.

380. Bollettino. ISSS. Num. 57—60. Firenze ISSS.

381. Indici dell'annata 1887 del Bollettino. Tavola sinottica & Titolo 1887.

H Micseo Givico di Stortå Naturale di Genom.
382. Annali. VoU. XXIII—XXV. (Serie 2&. III—V.) Genova 1886—88.

Die Zoologische Station, Director Prof. A. Dohrn, Neapel.

3S3. Mittheilungen. Bd. VIII. Heft. 1. Berlin 18SS.

La Reale Accademia delle Scienze di Torino.

384. Memorie. Serie II. T. XXXVIII. Torino 1888. 4to.

385. Atti. Vol. XXIII. Disp. G— 7. (Torino 18S7— SS.)

The Johns Hopkins University, Baltimore. Maryland.

386. A. T. Bruce. Observations ' on the embryology of insects and arachnids.

A Memorial Vol. Baltimore 1887. 4to.

The Boston Society of Xaticral History, Boston.

387. Memoirs. Vol. IV. Nr. 1—i. Boston 1S8G— 88. ito.

The Museum of Comparative Zoology, Harvard College. Cambridge, Mas*.

388. Memoirs. Vol. XV. Cambridge 1SS7. ito.

Iowa Weather Service, Director Prof. G. Hinrichs, Iowa City, Iowa.

"389. Second Biennial Report. Des Moines 1882. (4 Expl.)

*390. Report for 1883. No. 1—3. Des Moines 1885. (10 Expl.)

* 391. Report comprising the summaries for 1881. Nr. 4. Des Moines 1887

1 10 Expl.

'392. Report for 188G. Des Moines 1887. (11 Expl.)
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Professors James D. and Edward S. Dana, New Haven, Conn.

393. The American Journal of Science (Establ. by B. Silliman). 3. Series.

Vol. XXXV. Nos. 207—9. New Haven 1888.

The New York Academy of Sciences, New York.

394. Annals. Vol. IV. No. 3—4. New York 18SS.

395. Transactions. Vol. VI <fc VII. Nos 1—2. New York 1886—88.

Tlie Academy of Natural Sciences of Philadelphia, Penn.

396. Proceedings. 1888. Part I. Philadelphia 1888.

The California Academy of Sciences, San Francisco.

397. Memoirs. Vol I. Titel & Index San Francisco 1868. — Vol. II. No. 1

San Francisco 1888. 'i I < »

.

398. Proceedings. Vol. VII. Titel & Begister 1876. San Francisco 1877.

*399. Bulletin. Vol. II. No. 8. 1887. San Francisco 1887.

The Chief Signal Officer, U. S. Army, Washington, D. C.

*400. International Meteorologicai observations. April 1887. Washington

1887. ito.

"401. Monthly Weather Review, March—April 1888. Washington 1888. ito.

Tlie Smithsonian Institution, Washington, D. C.

402. Miscellaneous Collections. Vol. XXXI. Washington 1888.

Geologicai and Natural history Survey of Canada, Ottawa, Ont.

*403. Rapport annuel pour 1885. Nr. 6. Gartes des iles Ottawa baie

d'Hudson.

La Sociedad Mexicana de Historia natural, Mexico.

404. La Naturaleza. Segunda serie. T. I. Cuaderno n° 2. Mexico 1888. ito

De Kon. Natuurkitndige Vereeniging in Nederlandsch-Indie, Batavia.

405. Natuurkundig Tijdschrift. Deel XLVH. Batavia 1888.

Het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen , Batavia.

406. Notulen. Deel XXV. 1887. Afl. 2. Batavia 1887.

407. Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde. Deel XXXII.

Ah. 1. Batavia 1887.

Teikoku Daigaku. Imperial Universitg of Japan, Tokyo.

408. Journal ol' the College of Science. Vol. II. P. 1. Tokyo 1888.

S. A. Mgr. le Prince Albert de Monaco, seerétariat du Prince, 16 rue

St.-Guillaume, Paris.

409. J. de Guerne. Exciirsions zoologiques dans les iles de Fayal et de

San Miguel (Acores). (Gampagnes scient. du Yacht Monégasque l'Hiron-

delle, 3* année'l. Paris 1888.

M. Adolphe d'Assier, de l'Académie des Sciences de Bordeaux, publiciste

å Ercé par St.-Girons (Ariége).

*410. A dAssier. Note sur le Transformisme. Une grande lacune du Dar-

winisme comblée. (Extrait, 1888.)

Mr. John G. Bourke, Captain, Third Cavalry, U. S. Army, Washington

City, D. C.

*411. J. G. Bourke. Upon the use of human ordure and human urine in

rites of a religions character among various nations. Washington 188S.
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M. Adolphe Frentz, directeur, 6 Bue G-aucheret, Bruxelles-Nord.

*412. La Gazetie du Brasseur. JI P Année. Nr. 36. Bruxelles 1888.

Ur. G. Mittag-Leffier, Prof. red Højskolen i Stockholm.

413. G. Mittag-Leffier. Acta Mathematica. 11. 8. Stockholm 1888. 4to.

M. le Professeur Gaston-B.-P. Paris, membre de l'Institwt, Paris, Selsk.

udenl. Medl.

414. G. Paris. La littérature francaise au moyen åge. Paris 1888.

Mr. Edtcard C. Pickcring, Director of the Astron. Observ. of Harvard

College, Cambridge, Mass.

415. Edw. C. Pickering. Henry Draper Memorial. Second annual report of

the photographic study of stellar spectra. Cambridge 1888. 4to.

M. A. Freudhotnme de Borre, Président de la Société Entomol. de

Belgique, Bruxelles.

*416. Preudhcmme de Borre. Liste des 105 especes de Coléoptéres Lamelli-

eornes &c. (Extrait des Ann. de la Soc. Entom. de Belg. T. XXXII.)

BLenrg Shaw, Esq., St. Louis.

417. W. Trelease and A. Gray. Botanical works of the late George Engel-

mann. Cambridge, Mass. 1887. 4 to.

Hr. Professor, Dr.jur. Johannes C. H. R. Steenstrup, Selsk. Medl., Kjøben-

havn.

*418. Joh. Steenstrup. Bonden og Universitetet, i Anl. af Hnndredaars-

Mindet'esten. Kjøbenhavn 1888.

M. A. Fischer de Waldheim. Professeur å Vuniversité de Varsovie.

*419. A. F. de Waldheim. Les Ustilaginées. (Extrait, 1888.)

Herr Professor. Dr. G. D. E. Weger, Kiel.

*420. G. D. E. Weyer. Beitr. z. Bereehnung der Deviation der Schiflfskompasse

&c. (Separat-Abdruck, 1888.)

Det Danske Meteorologiske, Institut, Kjøbenhavn.

421. Maanedsoversigt. Juni 1888. Fol.

422. Bulletin météorologique du Nord. Juin— Juillet 1888.

Det kgl. Norske Frederiks Universitet, Kristiania.

423. Programma quo Univ. Bonon. gratulatur Univ. Beg. Fred. Christ. —
L.Daae. Symbolae ad historiam ecclesiasticam. Christianiæ 1888. 4to.

Norges Universitets- Bibliothek, Kristiania.

424. Dr. F. C. Schiibeler. Norges Væxtrige. II. Bd. 2. H. (Univ.-Progr. 2. Sem.

1887.) Christiania 1888. 4to.

*425. H. Reusch. Bømmeløen og Karmøen med omgivelser, udg. at' den geo-

logiske undersogels"e. Kristiania 1888. 4to.

Det Norske Meteorologiske Institut, Kristiania.

*42G. Jahrbuch. 1885— 8G. Christiania 1886-87. 4to.

Det Norske Meteorologiske Institut, Hr. Aksel S.Steen, Kristiania.

*427. Aksel S. Steen. Beobachtungs-Ergebnisse der Polarstation liossekop in

Alten. Th. II. Christiania 1888. 4to.
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Videnskabs- Selskabet i Kristiania.

*428. Forhandlinger. 1887, Christiania 1888.

Bergens Museum, Bergen.

429. Dr. J. Brunchorst. Naturen. 12. Aarg. No. 7. Bergen 1888.

Kgl. Svenska Vetenskaps-Akademien, Stockholm.

430. Handlingar Ny Foljd. Bd. XXI. 1884—85. 1—2 og Atlas. Stockholm

1884—87. 4to.

431. Ofversigt. 188S. Årg. 45. No. 5. Stockholm 1888.

432. Exploration internationale des regions polaires 1882—83. Observations

faites au Cap Thordsen, Spitzberg. T. II. Stockholm 1887. 4to.

L'Académie Imperiale des Sciences de St.-Pétersbourg.

M33. Mémoires. T. XXXVI. No. 1—2. St.-Pétersbourg 1888. 4to.

*434. Bulletin. T. XXXII. No. 2. St.-Pétersbourg 1888. 4to.

435. Bepertorium fur Meteorologie. Bd. XI. St. Petersburg 1888. 4to.

La Société Imperiale des Naturalistes de Moscou.

136. Bulletin. Année 1888. 2" Serie. T. II. Nr. 2. Moscou 1888.

Das Meteorologische Observatorium, der Kais. Universitdt, Dorpat.

* 437. Meteor. Beobacbtungen. 1888. Sig. 14— 16. (Dorpat 1888.) itu.

The Royal Government of Great Britain, London.

438 Report on the scientific results of the voyage of H. M. S. Challcnger

1873—76. Zoology. Vol. XXIII, XXIV. Te\t & Piates, XXV. London

1888. 4to.

The Royal Society of London.

i:i'.). Proceedings. Vol. XLIV. No. 268— li'.). London 1888.

The Royal Astronomicai Society, London.

44Q. Monthly Notices. Vol. XL VIII. No. 8. London 1888.

The Royal Geographical Society, London.

441. Proceedings. Vol X. No. 8. London 1888.

The Editors of Iron. 161, Fleet Street, London E. C.

142. Iron. Vol. XXXII. Nos. 809—813. London 1888. Fol.

The Leeds Philosophical and LUentry Society.

443. The LXVIII. report. 1887-88. Leeds 1888.

The Literary and Philosophical Society of Manchester.

444. Memoirs. Third Series. Vol. X. London 1887.

445. Proceedings. Vol. XXV—XXVI. Manchester 1886—87.

The Royal Society of Edinburgh.

44G. Transactions. Vol. XXX. Parti. XXXI. XXXII, P. 2—4. XXXIII, P. 1—2.

For the sessions 1882— 83, 1883—84, 18S4— 85, 1885—86, 1886—87.

Edinburgh 1883—88. 4to.

147. Proceedings. Vol. XII—XIV. Sessions 1883— 84, 1884-85, 1885—86,

1886—87. Edinburgh 1884—88.

The Royal Irish Academy, Dublin.

448. Transactions. Science. Vol. XXIX. Part 1—2 Dublin 1887. 4to.

449. Cunningham Memoirs. No. IV. Dublin 1887. 4to.
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450. List of tlie papers published in die Transactions, Cunningham Memoirs

&c. 1786—1886. Dublin 1887. 4toi

451. Proceedings. Ser. II. Polite, Literature and Antiquities. Vol. II. No. 8.

— Science. Vol. IV. No. G. Dublin 1888.

L'École Polgtcchnique de Delft.

452. Annales. T. IV. 1888. Livr. 1—2. Leide isss. il...

De Hollandsche Maatschappij der Wetenschappcn te Haarlrm.

453. Arehives Néerlandaises. T. XXII. Livr. 4— 5. Harlem 1888.

L'Académie Royale de Médecine de Bélgique, Bruxelles.

454. Bulletin. 4e serie, T. II. No. 6. Bruxelles 1888.

I/Observatoire de Montsouris (Gauthiet- Villars, Qiiai des Augustins 5o),

Paris.

455. Annuaire (Météorologie pp.) 1888. Paris.

Die Naturforschende Gesellschaft in Zilrich.

456. Vierteljahrschrift. Jahrg. XXXIII. Heft. 1. Zurich 1888.

Naturhistorisches Museum zu Hamburg.
457. Bericht des Direktor, Prof. Dr. Pagenstecher fur 1887. Hamburg 1S88.

Die Mediciniseh-naturwissensehaftliche Gesellschaft zu Jena.

458. Zeitschril't fur Xaturwissenschai't. Bd. XXII. H. 1— 2. Jena 1888.

Die Gesellschaft fur Schlesw.-Holst.-Lauenb. Geschichte, Kiel.

459. Zeitschril't. Bd. XVII. Kiel 1887.

*4G0. Dr. P. Hasse. Regesten und Urkunden. Bd, II. Lief. 5. Hamburg und
Leipzig 1887. 4to.

461. R. v. Liliencron. Der Runenstein von Gottorp. Kiel 1888.

Die Physikalisch-okonomische Gesellschaft zu Konigsberg.

462. Schriften. Jahrg. XXVIII. Konigsberg 1888. 4to.

Die kon. Sdchsische Gesellschaft der Wissenschaften, Leipzig.

463. Abhandlungen. Philol.- Hist. Classe. Bd. X. Nr. IX. — Math.-Phys.

Classe. Bd. XIV. Nr. IX. Leipzig 1888.

Der Verein fur Geschichte des Bodensees &c, Lindaa.

464. Schriften. Heft. 15. Lindau 1886.

Die kon. Bayerische Akademie der Wissenschaften, Milnchen.

465. Sitzungsberichte. Philos. -philol. -hist. Cl. 1888. Bd. I. Heft 2. Miinchen

1888.

Die kais.-kon. Geographische Gesellschaft in Wien.

466. Mittheilungen. 1887. Bd. XXX. Wien 1887.

Die kais.-kon. Geologische Reichsanstalt, Wien.

467. Jahrbuch 1888. Bd. XXXVIII. Heft. 1—2. Wien 1888. ito.

468. Verhandlungen. 1888. No. 9—10. Wien 1888. 4to.

Die kais.-kon. ZoologiscJi-botauiscJic Gesellschaft in Wien.

469. Verhandlungen. 1888. Bd. XXXVIII. Qu. 1— 2. Wien 1888.

Die kais.-kon. Stemwarte zu Prag.

470. Magnet, und meteorolog. Beobachtungen 1887. Jahrg. 48. Prag (1888).

4 to.
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Hrvatsko Arkeologicko Druztvo, Zagreb (Agram).

471. Viestnik. Godina X. Br. 3. U Zagrebu 1888.

Biblioteca Nazionale Centrale Vittorio Ema/nuele di Roma.

472. Bollettino. Vol. II. Indici. Koma 1888.

La Reale Accademia dei Lincei, Roma.

473. Atti. Anno CCLXXXV. Serie 4 a . Bendiconti. Vol. IV. Semestre 1.

Fase. 9—10. Roma 1888. 4to.

La Societå -Geografica Italiana, Roma.

474. Bollettino. Serie III. Vol. I. Fase. 7. Roma 1S8S.

Il R. Comitato Geologico d'Italia, Roma.

475. Bollettino. 1888. No. 5— 6. Roma 1888.

Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.

476. Bollettino. 1S88. Num. 61—63. Firenze 1888.

La Societå Italiana di Antropologia, Etnologia e Psicologia comparata,

Firenze.

477. Archivio. Vol. XVIII. Fase. 1. Firenze 1888.

La Societå Toscana di Stierne naturali, Pisa.

478. Atti. Processi verbali. Vol. VI. P. 73— 84.

Il Reale Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Årti, Venezia.

479. Temi di Premio 18S8.

Academia Romana, Bucuresti.

480. E. de Hurmuzaki. Doeumente privitore la Istoria Romånilor Vol. III.

P. II. Bueuresci 1888. ito.

The Boston Society of Natural History, Boston.

481. Memoirs. Vol. IV. Nr. 5—6. Boston 18S8. 4to.

The Museum of Comparative Zoology, Harvard College, Cambridge, Mass.

482. Bulletin. Vol. XIII. No. 9. Vol. XIV—XV. Cambridge 1888.

The Geologicai and Natural history Surrey of Minnesota, Minneapolis.

*483. Annual Report. XV. St. Paul 1887.

*484. Bulletin. Nr. 2—4. St. Paul 1887.

The Observatory of Yale University, New Haven.

485. Beport. 1886—87 <fc 1887-88. New Haven 1887—88.

Professor James D. and Edward S. Dana, New Haven, Conn.

486. The American Journal ol' Science (Establ. by B. Silliman). 3. Series.

Vol. XXXV. No. 210. New Haven 1888.

The Neiv York Microscopical Society, 12. College Place, Neic York.

487. Journal. Vol. IV. No. 3. New York 1888.

The American Geographical Society, New York.

488. Bulletin. 1888. Vol. XX. No. 2. New York.

The American Museum of Natural History, Central Park, New York.

489. Annual Report of the Trustees. 1887—88. New York 1888.

The American Philosophical Society. Philadelphia.

490. Proceedings. Vol. XXV. No. 127. Philadelphia 1888.
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The (Second) Geological Survey of Pennsylvania, Philadelphia (907,

Walnut Street).

*491. Annnal Report, isse, in i parts. P. III with an Atlas. Harrisburg

1887.

*492. Western Middle Atlas. P. II. AA.
* 493. Bucks and Montgomerv Counties Atlas. C. 7.

The American Association for the Advancement of Science, Salem, Mass.

494. Proceedings. XXXVI. Meeting, held at New York. Salem 1888.

The Chief Signal Officer, U. S. Army, Washington, D. C.

195 Aninial Report. 1SS7. P. 1. Washington 1887.

*496. International Meteorologicai observations. Maj 1887. Washington

isss. 4to.

*497. Monthly Weather Reviev. May 1S8S. Washington ISSS. 4to.

The Philosophical Society of Washington.

-198. Bulletin. Vol. X. Washington 1888.

The Smithsonian Institution. Washington, D. C.

*499. Annual Report of the Board of Begents. 188.5. P. 2. Washington

1886.

Ret Bataviaasch Genootscltap ran Kunsten en Wetenschappen , Batavia.

500. Notulen. Deel XXV. 1887. All. 4. Batavia 1888.

501. Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde. Deel XXXII.

Afl. 2. Batavia 1888.

502. J. A. v. d. Chijs. Dagh-Register gehouden int Casteel Batavia 1653.

Batavia 1888.

The Geologicai Survey of India. Calcutta.

503. Records. Vol. XXI. P. 2. Calcutta 1888.

Teikokn Daigaku. Imperial University of Japan, Tokyo.

504. Mitteilungen aus der medicinisehen Fakultat. Bd. I. Ar. 2. Tokio

1888. 4to.

Det Danske Meteorologiske Institut. Kjøbenliavn.

505. Maanedsoversigt. Juli 1888. Fol.

Bergens Museum. Bergen.

506. Dr. J. Brunchorst. Naturen. 12. Aarg. No. 8. Bergen 1888.

Kongl. Svenska Vetenskays-Akademien, Stockholm.

507. Oi'versigt. 188S. Årg. 45. No. 6. Stockholm 1888.

The Royal Society of London.

508. Proceedings. Vol. XLIV. No. 270. London 1888.

The Royal Geographical Society, London.

509. Proceedings. Vol. X. No. 9. London 1888.

The Royal Microscopical Society, London.

510. Journal. 1888. P. 4. London 1888.

The Zoologicai Society of London.

511. Proceedings. 1888. P. II London 1888.



28 Tillæg I. Bogliste 1SSS. Nr. 512—531.

The Editors of Iran, 161, Fleet Street, London E. C.

512. Jron. Vol. XXXII. Nos. 814— 17. London 1S8S. Fol.

The Marine Biologicai Association of the United Kingdom, Plymouth.

513. Journal. No. 1 — 2. London 1887—88.

The Royal Dublin Society, Dublin.

514. Scientific Transactions. Series II. Vol. III. Part 14. Vol. IV. P. 1.

Dublin 1887—88. 4to.

515. Scientific Proceedings. New Series. Vol. V. Part 7—8. Vol. VI. P.

1-2. Dublin 1887—88.

Het Koninkl. Nederlandsch Ministerie van Binnenlandsche Zaken,

's Gravcnhage. (Ved det Boll. General-Cons. i Kjøbenhavn.)
* 516. Nederlandsch kruidkundig Archief. Tveede Serie. D. V. 2. Stuk.

Nijmegen 1888.

De Nedcrlaiidsche Botanische Vereeniging, Leiden.

517. Nederlandsch kruidkundig Archief. Tweede Serie. Deel V. 2. Stuk.

Nijmegen 1888.

L'Académie des Sciences de Vinstitut de France, Paris.

518. Mémoires présentés par divers savants. T. XXIX. Serie II. Paris 1887.

4to.

*519. Comptes rendus. T. 102-105. Paris 1886—87. 4to.

L'Académie des Inscriptions et Belles-Lett res de Vinstitut de France, Paris.

520. Mémoires. T. XXXII, Parlie l e avec Planches (infolio). T. XXXIII,

Partie l
e

. Histoire. Paris 1886-88. 4to.

521. Mémoires présentés par divers savants. 2 L' Serie. T. VI. P. 2. Paris

1888. 4to.

522. Notices et Extraits des manuscrits de la Bibliothéque Nationale.

T. XXVIII p. le. T. XXXII p.2«. Paris 1887 - 88. 4to.

523. Corpus Inscriptionum Semiticarum. Pars Prima. T. I. Fase. 3—4.

(cum tabulis). Parisiis 1S85— 87. Ful.

L'Académie des Sciences Morales et Politiques de V Institut de France,

Paris.

524. Mémoires. T. XV—XVI. Paris 1887— 88. 4to.

525. Collection des Ordonnances. Gatalogue des Actes de Francois I er .

T. 1. Paris 1SS7. 4to.

La Société. Botanique de France, Paris.

526. Bulletin. T. XXXIV. Comptes rendus des Seances, 8. Paris 1888.

Die Kaiserl. Leopoldinisch-Carolinische Deutsche Akademie der Xatur-

forscher, Halle alS.

527. Leopoldina. Heft XXII— XXIII. Jahrg. 1886-87. Halle 1886—S7. 4to.

528. Nova Acta. Vol. XL1X-LI. Halle 1887. 4to.

529. Katalog der Bibliothek. Lief. 1. Halle 1887.

Die Anthropologische Gesdlschaft in Wien.

530. Mittheilungen. Bd. XVIII. Heft. 2— 3. Wien 1888. 4to.

Das k. k. Xaturhistorische Hofmuseum, Wien.

531. Annalen. Bd. III. Nr. 2. Wien 1888.
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La Reale Accademia dei Lincei, Roma.

532. Atti. Anno CCLXXXIV. Memorie della clas.se di Scienze morali, storiche

e filologiclie. Serie IV. Vol. III. Parte 2». Cenn.-Novlir. Roma 1887.

4to.

La Societå Geografica Italiana, Roma.

533. Bollettino. Serie III. Vol. I. Fase. 8. Roma 1888.

Biblioteca Xazionale Centrale di Firenze.

534. Bollettino. 1888. Num. 64. Firenze 1888.

Die Zoologische Station, Director Prof. A. Ddhrn, Xeapel.

535. Mittheilungen. Bd. VIII. Heft. 2. Berlin 1888.

The Astronomicai Observatory of Harvard College, Cambridge, Mass.

536. Annals. Vol. XVIII. No. 3—5. (Cambridge 1888.) 4to.

The Museum of Comparative Zodlogy, Harvard College, Cambridge, Mass.

537. Bulletin. Vol. XIII. No. 10. XVII. No. I. Cambridge 1888.

Tlie American Museum of Xatural History, Central Park, Xeiv York.

*53S. Annual Report of the Trustees. 1887—88. New York 1888

The Chief Signal Officer, U. S. Anny, Washington, D. C.

*539. International Meteorologicai observations. June 1887. Washington

1888. 4to.

The United States Coast and Geodetic Survey, Washington.

540. Report. 1S8G. P. 1—2. Washington 1887. 4to.

541. Bulletin. No. 2. (Washington 1888.) 4to.

Geologicai and Xatural History Survey of Canada, Ottawa, Ont.

*542. Annual Report. New Series. Vol. II. 1886. Montreal 18S7.

La Academia nacional de Ciencias en Cordoba (Republica Argentina).

543. Roletin. T. X. Entr. 2. Buenos Aires 1SS7.

Teikoku Daigaku, Imperial University of Japan, Tokyo.

544. Journal of the College of Science. Vol. II. P. 2—3. Tokyo 1888. 4to.

The Seismological Societg (Lup. Univ.) of Japan, Tokyo.

545. Transactions. Vol. XII. Yokohama 1888.

Mr. Lawrence Sluter Benson, 25. Bond Street, Xew York.

* 546. L. S. Benson. Solved at last! &c. 6 Expl.

M. Gauthier -Villars, Imprimeur-Libraire , Paris ( Quai des Grands-

Augustins 55).

547. Bulletin des publications nouvelles. Année 1887. 3— 4. Trimestre.

Paris 1888. — Extrait du Catalogue. Paris 1888.

Herr Professor, Dr. A. Kolliker. Wilrzbury. Selsk. udenl. Medlem.

*548. A. Kolliker. Die Entwicklung des menschliehen Nagels. (Separat-

Abdruck, 1888.)

Herr Dr.Carl Laucher, k. b. Med.-Rath. &c, Salzbrunn in Pr.-Schlesien.

549. Dr. C. Laucher. Die Kronenquelle zu Obersalzbrunn in Schlesien. 1887.
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Herr Geheimemedicinalrath , Professor, Dr. med. Franz Leydig, Wiirz-

biirg, Selskabets udenl. Medlem.

*550. Fr. Leydig. Beitiåge zur Kenntniss des thierischen Eies im unbe-

fruchteten Zustande. — Altes und Neues uber Zellen und Gewebe.

(2 Separat-Abdr. 1S88.)

Ur. G. Mittag-Leffler, Prof. ved Højskolen i Stockholm.

551. G. Mittag-Leffler. Acta Mathematica. 11.4. Stockholm 1888. 4to.

M. Ed. Pergens, Bruxelles.

*552. Sur l'åge de la partie supérieure du tufeau de Giply. Bruxelles

1887. — Sur la reunion du calcaire de Mons et du tufeau de Ciply.

Bruxelles 1888. (Extraits du Bulletin de la Soc. Beige de Géologie.)

Mr. Bernard Quaritch, Bookseller, 15 Piccadilly, London, W.
553. Choice portions of various libraries. No. 91. London 1888.

Det Danske Meteorologiske Institut, Kjøbenhavn.

554. Maanedsoversigt. Aug. 1888. Fol.

555. Bulletin météorologique du Nord. Aout 1888.

Dir. for den grevel. Hjelmstjerne-Rosencroneske Stiftelse, Kjøbenhavn.

*556. Beretning om Stiftelsens Tilstand i Aaret 18S7. (1888.)

Det philologisk-historiske Samfund, Kjøbenhavn.

*557. Kort Udsigt over dets Virksombed. Oct. 1S85— Oct. 1887. Kjøbenhavn

1888.

"558. Mindre Afhandlinger. Kjøbenhavn 1887.

Det kf/l. Norske Universitets-Observatorium, Kristiania.

559. C. Fearnley u. H. Geelmuyden. Zonenbeobachtungen der Sterne. Chri-

stiania 1888. Ito.

Bergens Museum, Bergen.

560. Dr. J. Brunchorst. Naturen. 12. Aarg. No. 9. Bergen 1888.

Ko ii f/I. Svenska Vetenskaps-Akaåemien, Stockholm.

561. Astronomiska Iaktlagelser och Indersokningar. Bd. 111. Hafte 1. Stock-

holm 1888. ito.

L'Académie Imperiale des Sciences de St.-Pétersbourg.

562. Bulletin. T. XXXII. No. 6— 4. St.-Pétersbourg 1888. 4to.

The Royal Government of Great Britain, London.

563. Report on the scientific results of the voyage of H. M. S. Challenger

1873-76. Zoology. Vol. XXVI. London 1888. ito.

The Royal Geographical Society, London.

564. Proceedings. Vol. X. No. 10. London 1888.

The Geological Society of London.

565. Quarteriy Journal. Vol. XLIV. P. 3. No. 175. London 1888.

The Meteorological Office. London.

*566. Synchronous Weather Gharts of the North Atlantic. Part IV. London

(1888). stor Folio.

The Editors of Iron, 161, Fleet Street, London E. C.

567. Iron. Vol. XXXII. Nos. 818— 21. London 1888. Fol.
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L'Académie Royale de Médecine de Bélgique, Bruxelles.

568. Bulletin. 4* serie. T. II. No. 7. Bruxelles 1888.

Ministere de VAgriculture et du Commerce, Paris.

569. Statistique de la France. Nouvelle Serie. T. XIV. P;iris 1887. 4to.

Ministere du Commerce et de l' Industrie, Paris.

570. Annuaire Statistique tie la France. Année X. 1887. Paris 1887.

Ministere de la Gnerre, Paris.

571. Catalogue de la Bihliothéque. T. IV— V. Paris 1880—87.

Ministere de VInstruction publique, Paris.

572. Berthelot. Collection des anciens alchimistes grecs. Livr. 1—2. Paris

1887— 88. ito.

Ministeres de la Marine et de VInstruction publique, Paris.

573. Mission scientifique du Cap Horn, 1882—83. T. I. Histoire du xovage.

T. IV. Géologie. T. VI. Zoologie, E. Araehnides. Paris 1887-88. 4to.

Les Professeurs-Administrateurs du Museum d'Histoire naturelle, Paris.

574. Nouvelles Archives du Museum. Serie 2 e . T. IX. Fase. 2. X. Fase. 1.

Paris 1887. 4to.

La Société Géologiquc de France, Paris.

575. Bulletin. 3^ Serie. T. XIV. No. 8. T. XV. No. 1—6. T. XVI. No. 1-3.

Paris 1887—88.

La Société Zoologique de France, Paris.

576. Bulletin. T. XI. No. 5—6. XII. No. 1— 6. XIII. No. 1—i. Paris

1887- 88..

L'École Polgtechnique, Paris.

577. Journal. Cahier 56—57. Paris 1S86— 87. ito.

La Société Linnéenne da Nord de la France, Amiens.

578. Bulletin mensuel. T. VII. 151—62. T. VIII. No. 163— 74. Amiens

1885-86.

La Société Linnéenne de Bordeaux.

579. Actes. 4* Serie. T. IX. Bordeaux 1885.

L'Académie Nationale des Sciences, Arts et Belles-Lettres de Gåen.

580. Mémoires. Caen 1886.

La Société nationale des Sciences naturelles et mathématiques de Cher-

bourg.

581. Mémoires. T. XXV. Paris 1887.

L'Académie des Sciences, Arts et Belles-Lettres de Dijon.

582. Mémoires. 3e Serie. T. IX. Dijon 1887.

583. Ph. Milsand. Bibliographie Bourguignonne. Suppl. Dijon 1888.

L'Académie des Sciences et Lettres de Montpellier.

584. Mémoires de la Seet. des Lettres. T. VIII. Fase. 1. Montpellier 1887. 4to.

585. Mémoires de la Sect. des Sciences. T. XI. Fase. 1. Montpellier 1887. 4to.

La Société des Sciences de Nana/.

586. Bulletin. Serie 2e. T. VIII. Fase. 19—20. Paris 1886—87.
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L'Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Rouen.

587. Précis analytique des travaux. 1 .885— 86. Rouen 1887.

Die Kon. Preussische Akademie der Wissenschaften. Bei-lin.

588. Abhandlungen. 1S87. Berlin 1888. ito.

589. Sitzungsberichte. 1888. XXI— XXXVII. Berlin 1888..

590. Politisene Correspondenz Friedrichs des Grossen. Bd. XVI. Berlin 1888.

Die Schlesische Gesellschaft filr vaterlåndische Cultur, Breslau.

*591. LXV. Jahresbericht. Breslau 1888.

Die TJniversitat zu Kiel.

*592. Chronik 1887—88. Kiel 1888.

*593. Verzeichniss der Vorlesungen. Winter- und Sommerhalbjahr 1887—88.

Kiel 1887—88.

*594. 4 Festreden. Kiel 1S8S. 8° & 4to.

*595. 71. Dissertationen. Kiel og a. St. 18S6— 87. 8° <fe 4to.

Die kon. Såchsische Gesellschaft der Wissenschaften, Leipzig.

596. Abhandlungen. Philol- Hist . Classe. Bd XI. Nr. I. Leipzig 1888.

Die kon. Bayerische Akademie der Wissenschaften.

597. Sitzungsberichte. Math.-phvs. Cl. 1888. Heft II. Miinchen 1888.

Die k. k. Geologische Reichsanstalt, Wien.

598. Verhandlungen. 1888. No. 11 — 12. Wien 1888. 4to.

Magyar Tudomånyos Akadémia, Budapest.

599. Almanach. 1888. Budapest 1887. (Ung.)

600. Rapports de la Section Philologique. T. XIV. 1—7. Budapest 1887.

(Ung.)

601. Mémoires Philologiques. T. XX, 3. Budapest 1S87. (Ung.)

602. Rapports de la Section Historique. T. XIII, 6 — S. Budapest 1887.

(Ung.)

603. Rapports de la Section des Sciences Politiques. T. IX, 2— 7. Budapest

1887—88. (Ung.)

604. Monumenta Comitialia Regni Transilvaniae. Vol. XII. Budapest 1887.

(Ung.)

605. Monumenta Hung. Historiæ. Sectio I. Diplomataria. T. XXVII. Buda-

pest 1887. (Lat. og Ung.)

606. J. Gelcich. Documents rel. au.\ relations entre la Hongrie et Raguse.

Budapest 1887. (Ung.)

607. G. Wenzel. Histoire de 1'AgricuIture en Hongrie. Budapest 1887. (Ung.

60S. Bulletin Archéologique. T. VII, 3— 5. VIII, 1—2. Budapest 1887— 88.

(Ung.)

609. Ungarische Revue. 1887, Nr. 8 — 10. 1888, Nr. 1—6. Budapest

1SS7-S8. (Tysk.)

610. Rapports de la Section des Sciences Naturelles. T. XVI, 7. XVII, 2—5.

Budapest 1887. (Ung.)

611. Rapports de la Section Mathématique. T. XIII, 3. XIV, 1. Budapest

1887. (Ung.)

612. Bulletins des Sciences Naturelles et Mathématiques. T. V, 6—9. VI, 1.

Budapest 1887. (Ung.)
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613. Mémoires des Sciences Naturelles et Mathématiques. T. XXII, 1 — S.

Budapest 1886—88. (Ung.)

614. L. ThanhofTer. Données sur la stiueture du systéme central des nerfs.

Budapest 1887. 4to. (Ung.)

615. Zs. Simon\i. Les adverbes dans la langue hongroise. I, 1. Budapest

1888. (Ung.)

616. Monumens de rancienne langue hongroise. T. IV, 2. V. Budapest

1888. 4to. (Ung.)

617. Monumens de la langue aneienne hongroise. T. IX—X. Budapest 1888.

(Ung.)

618. Erkehertug Joseph. Grammaire de la langue Tsigane. Budapest 1888.

(Ung.)

619. I. Kiinos. Recueil de poésies osmano-turques. T. I. Budapest 1888.

(Ung.)

620. A. Ballagi. Vie de Colbert. Budapest 1887. (Ung.)

621. L. Szadeczky. Isabelle et Jean Sigismond de Pologne. Budapest 1888.

(Ung.)

622. H. Marczali. Histoire de la Hongrie sous Joseph II. T. III lavcc rég.

I— III). Budapest 1888. (Ung,)

623. F. Pesty. Les noms topographiques en Hongrie. T. I. Budapest 1888.

(Ung.)

*

624. A. Pech. Histoire des mines de la Basse-Hongrie. T. II. Budapest

1887. (Ung.)

Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.

625. Bollettino. 1S8S. Num. 65-66. Firenze 1S88.

L'Accademia delle Scienze fisiche e matematiche, Napoli.

626. Atti. Serie seconda. Vol. I -II. Napoli 1888. 4to.

627. Rendiconto. Serie 2*. Vol. I. Fase. 1— 12. Napoli 1887. 4to.

La Reale Accademia delle Scienze di Torino.

628. Atti. Vol. XXIII. Disp. 8 & 11— 12. (Torino 1887—88.)

The Johns Hopkins University, Baltimore, Maryland.

629. American Journal of Mathematics. Vol. X. Nr. 3. Baltimore 1888. 4to.

630. American Chemical Journal. Vol. X. No. 3. Baltimore 1888.

631. American Journal of Philology. Vol. IX. No. 1. Baltimore 1S8S.

632. Studies in Hist. and Polit. Science. Vol. VI. I—XII. Baltimore 1888.

633. Studies from the Biologicai Laboratory. Vol. IV. No. 3. Johns Hopkins

Univ. 1888.

The Connecticut Academy of Arts and Sciences, Xeu- Haven.

634. Transactions. Vol. VII. P. 2. New Haven 1888.

Professors James D. and Edward S. Dana, Xeiv Haven, Conn.

635. The American Journal of Science (Etabl. by B. Sillimani. 3. Series.

Vol. XXXVI. Nos. 211— 12. New Haven 1888.

Historical Society of Pennsylvania, Philadelphia.

636. Banquet to commemorate the framin g and signing of the constitution

of the United States. Philadelphia 1888. 4to.

3
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The Academy of Natural Sciences of Philadelphia, Pcnn.

637. Journal. Second Series. Vol. IX. P. 2. Philadelphia 1888. 4to.

The Chief Signal Officer, U. S. Army, Washington, D. C.

*638. Monthly Weather Reviev. June— July 1888. Washington 1888. 4to.

La Sociedad Mexicana de Historia natural, Mexico.

639. La Naturaleza. Segunda serie. T. I. Cuaderno no. 3. Mexico 1888. 4to.

Real Colegio de Belen, Habana.

*640. Observaciones magnétieas y meteorologieas. 1886. Trimestre 1—2.

Habana 1887. Folio.

Imperial Observatorio do Rio de Janeiro.

641. Revista. Anno III. No. 7—8. Rio de Janeiro 1888.

The Government of Bengal (Colman Macauley, Esqu., Secretary), Calcutta.

642. Annals of the Royal Rotanic Garden. Vol. I. P. II. Calcutta 1888. 4to.

The Geological Survey of India, Calcutta.

643. Records. Vol. XXI. P. 3. Calcutta 1888.

Mr. Bernard Quaritch, Bookseller, 15 Piccadilly, London, W.

644. Choice portions of various libraries. No. 92. London 1888.

Det Danske Meteorologiske Institut, Kjøbenhavn.

645. Bulletin météorologique du Nord. Septembre 1888.

La Société Imperiale des Naturalistes de Moscou.

646. Nouveaux Mémoires. T. XV. Livr. 3—5. Moscou 1885-88. 4to.

The Royal Society of London.

647. Philosophical Transactions. Vol. 178. Part A— B. London 1888. 4to.

648. List of fellows. 30. November 1887. 4to.

649. G. J. Symons. The Eruption of Krakatoa. London 1888. 4to.

The Meteorological Office^ London.

*650. Weekly Weather Report. Vol. V. Nos. 19—38. App. 1, 3—4. London

1888. 4to.

The Royal Microscopical Society, London.

651. Journal. 188S. P. 5. London 1888.

The Editors of Iron, 161, Fleet Street, London E. C.

652. Iron. Vol. XXXII. Nos. 822— 23. London 1888. Fol.

The Royal Geologicai Society of Ireland, Dublin.

653. Journal. Vol. XVII. Part 2. Dublin 1887.

L'Académie Royale de Médecine de Belgique, Bruxelles.

654. Bulletin. 4e serie. T. II. No. 8. Bruxelles 1888.

Die Medicinisch-naturwissenschaftliche Gesellschaft zu Jena.

655. Zeitschrift fur Naturwissenschaft. Bd. XXII. H. 3—4. Jena 1888.

Die kais.-kon. Geologische Reichsanstalt, Wien.

656. Jahrbuch. 18S7. Bd. XXXVII. Heft. 3— 4. 1888. Bd. XXXVIII. Heft. 3.

Wien 1888. 4to.

La Societå Geografica Italiana, Roma.

657. Bollettino. Serie III. Vol. I. Fase. 9. Roma 1888.
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Il B. Comitato Geologico d'Italia, Roma.

658. Bollettino. 1887. Suppl. Roma 1888.

La B. Accademia della Crusca, Firenze.

659. Vocabolario. V ta Impr. Vol. VI. Fase. 2. Firenze 1888. 4to.

Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.

660. Bollettino. 18S8. Num. 67. Firenze 1888.

La Beale Accademia delle Scienze di Torino.

661. Atti. Vol. XXIII. Disp. 13—15. (Torino 1887—88.)

The American Geographical Society, Neiv York.

662. Bulletin. 1888. Vol. XX. No. 3. New York.

The Chief Signal Officer, U. 8. Army, Washington.
* 663. International Meteorological observations. August 1887. Washington

1888. 4to.

The United States Coast and Geodetic Survey, Washington.

664. Bulletin. No. 3. (Washington 1888.) ito.

Het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, Batavia.

665. Verhandelingen. Deel XLV. AH. 2. Batavia 1888. 4to.

666. Notulen. Deel XXVI. 1888. All. 1. Batavia 1888.

667. Tijdschrift voor lndische Taal-, Land- en Volkenkunde. Deel XXXII.

Atl. 3. Batavia 1888.

M. Gauthier -Villars, Imprimeur - Libraire , Baris (Quai des Grands-

Augustins 55).

668. Bulletin des publicalions nouvelles. Année 1888. 1— 2. Trimestre. Paris

1888.

Det Danske Meteorologiske Institut, Kjøbenhavn.

669. Maanedsoversigt. Sept. 1888. Fol.

Bergens Museum, Bergen.

670. Dr. J. Brunchorst. Naturen. 12. Aarg. No. 10. Bergen 1888.

L'Académie Imperiale des Sciences de St.-Fétersbotirg.

*67l. Mémoires. T. XXXVI. No. 3— 5. St.-Pétersbourg 1S8S. ito.

L'Observatoire Fhysique Central, St.-Pétersbourg.

672. Annalen. 1887. Theil I. St. Petersburg 1888. 4to.

Le Comité Géologique (å Vinstitut des Mines), St.-Pétersbourg.

673. Mémoires. Vol. V. Nr. 2, 3, i, VI. Nr. 1— 2. VII. Nr. 1— 2. St.-

Pétersbourg 1888. -ito.

674. Bulletin. 1887. VI, Nr. 11— 12. 1888. VII, Nr. 1—5 & Suppl. St.-

Pétersbourg 1S87— 88.

Geologiska Kommissionen, Helsingfors.

*675. Finlands geologiska undersokning. Kartbladet No. 10— 11. Folio. —
K. A. Moberg. Beskrifninger af Samme. 8°. Helsingfors 1887.

Finska Vetenskaps-Societeten, Helsingfors.
"
676. Aeta. T. XV. Helsingforsiæ 1S88. 4to.

*677. Ofversigt. T. XXVIII— XXIX. 1885—86 & 1886 — 87. Helsingfors

1886—87.

3*
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"678. Dess Organisation och Verksamhet 1838—88. Helsingfors 1888.

*679. Bidrag till kånnedom af Finlands natur och folk. H. 45— 47. Helsing-

fors 1887—88.

The Royal Society of London.

680. Proceedings. Vol. XLIV. No. 271. London 1888.

The Royal Astronomicai Society, London.

681. Monthly Notices. Vol. XLVIII. No. 9. Suppl.-Nr. London 1888.

The Royal Geographical Society, London.

682. Proceedings. Vol. X. No. 11. London 1888.

The Editors of Iron, 161, Fleet Street, London, E. C.

683. Vol. XXXII. Nos. 824—26. London 1888. Fol.

De Koninkl. Akademic van Wetenschappen te Amsterdam.

684. Verhandelingen. Afd. Letterkunde. XVII. Deel. Afd. Natuurkunde.

XXVI. Deel. Amsterdam 1888. 4to.

685. Verslagen en Mededeelingen. Afd. Letterkunde. 3 e Reeks. D. IV.

Afd. Natuurkunde. 3 e Reeks. D. III— IV. Amsterdam 1887—88.

686. Jaarboek voor 1886—87. Amsterdam s. a.

687. Carmina in certamine Hoeuiftiano probata. 2. voll. Amsterdam

1887—88.

Les Directenrs de la Fondation Teyler å Harlem.

688. Archives du Musée Teyler. Ser. II. Vol. III. Partie 2. Haarlem 1888.

4to.

689. C. Ekama. Catalogue de la Bibliothéque. Livr. 7—8. Harlem 1887—88.

4to.

Het Provinciaal Utrechtsch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen

te Utrecht.

690. Verslag van het Verhandelde in de alg. Vergadering. 1887. Utrecht

1887.

691. Aanteekeningen van het Verhandelde in de Sectie-Vergaderingen. 1887.

Utrecht s. a.

692. P. M. Netscher. Geschiedenis van de kolonien Essequebo, Demerary

en Berbice. 'sGravenhage 1888.

693. Ph. Kooperberg. Geneeskundige Plaatsbeschrijving van Leeuwarden.

'sGravenhage . 1888.

694. Th. H. F. Riemsdijk. Bijdr. tot de Geschiedenis van de Kerspelkerk

van St. Jacob te Utrecht. Leiden 1888. 4to.

La Société Entomologique de Belgiqne, Bruxelles.

695. Annales. T. XXXI. Bruxelles 1887.

Die Physikalische Gesellschaft zu Berlin.

696. Die Fortschritte der Physik im Jahre 1882. Jahrg. XXXVIII. Abth. 1—3.

Berlin 18S7-88.

697. Verhandlungen. 1887. VI. Jahrg. Berlin 1888.

Die Astronomische Gesellschaft in Leipzig.

698. Vierteljahrsschrift. Jahrg. XXIII. Heft. 1. Leipzig 1888.
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Das Naturhistorische Museum in Lubcck.

699. Jahresbericht 1SS7. Lnlicck 1888.

Die Kon. Bayerische Akademie der Wissenschaften, Miinchen.

700. Afchandliingen. Philos.-philol. Cl. Bd. XVIII. Abth. 1. Miinchen 1888.

4to.

701. Sitzungsberichte. Philos.-philol.-hist. Cl. 1888. Bd. I. Heft. S. Bd. II.

H. 1. Miinchen 18SS.

702. C. M. v. Bauemfeind. Das Bayerische Praecisions-Nivellement. 7 tc Mit-

teilung. Miinchen 1888. 4to.

Die k. k. Geologische Beichsanstalt , Wien.

703. Verhandlungen. 1888. No. 13. Wien 1888. 4to.

Spolek CJiemiku Ceskych, Praha (Prag).

704. Listy Chemické. Rocnik XII. Cislo 0—10. V Praze 1888.

Hrvatsko Arkeologicko Druztvo, Zagreb (Agram).

705. Viestnik. Godina X. Br.4. U Zagrebu 1888.

Biblioteca Nazionale Centrale Vittorio Emanuele di Roma.

706. Bollettino. Vol. III. No. 1—3. Roma l«88.

La Reale Accademia dei Lincei, Roma.

707. Atti. Anno CCLXXXV. Serie 4 a . Beiuliconti. Vol. IV. Semestre 1.

Fase. 11 — 13. Semestre 2. Fase. 1. Roma 18S8. ito.

La Societå Italiana delle Scienze (detta dei XL), Roma, S. Pietro in

Vincoli.

708. Memorie di matematica e di lisica. Serie III. T. VI. Napoli 1887. ito.

Il R. Comitato Geologico d'Italia, Roma.

709. Bollettino. 1888. No. 7—8. Roma 1888.

Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.

710. Bollettino. 1888. Num. 68. Firenze 1888.

Il Reale Istituto Lombardo di Scienze e Lettere, Milano.

711. Memorie. Cl. di Lettere e Scienze morali e politiche. Vol. XVIII.

Fase. 1. — Cl. di Scienze matematiche e naturali. Vol. XVI. Fase. 2.

Milano 1887— SS. ito.

712. Rendiconti. Serie II. Vol. XX. Milano 1887.

La Regia Accademia di Scienze, Lettere ed Årti in Modena.

713. Memorie. Serie II. Vol. V. In Modena 1887. ito.

Imperial Observatorio do Rio de Janeiro.

714. Revista. Anno III. No. 9. Rip de Janeiro 1888.

Herr Dr. Paulus Cassel, Berlin.

715. P. Cassel. Der Elephantenorden u. seine Symbolik. Berlin 1888. (Bes.

Abdr.)

M. Leon Lallemand, Paris (5. rue des Beaux-arts).

71f>. L. Lallemand. Histoire des enfants abandonnés et délaissés. Ouvrage

couronné. Paris 1885.

M. le docteur Loeivenberg, Paris (15. rue Auber).

*717. Loewenberg. Etudes sur le furoncle de l'oreille. Paris 1888. (Extrait.)
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Hr. G. Mittag-Leffler, Prof. ved Højskolen i Stockholm.

718. G. Mittag-Leffler. Acta Mathematiea. 12.1. Stockholm 1888. 4to.

Hr. Dr. Jon Thorkelsson, Rektor ved Reykjavik lærde Skole, Selsk. Medl.,

Reykjavik.

719. Skyrsla ura hinn lærSa skola i Reykjavik. 1887—88. Reykjavik 1888.

720. Beyging sterkra sagnoroa i Islensku. Reykjavik 1888.

Det Danske Meteorologiske Institut, Kjobenhavn.

721 Maanedsoversigt. Oktbr. 1888. Fol,

722. Bulletin météorologique du Nord. Octobre 1888.

Bergens Museum, Bergen.

723. Dr. J. Brunchorst. Naturen. 12. Aarg. No. 11. Bergen 1888.

Iiongl. Svenska Vetenskaps-Akademien, Stockholm.

724. Ot'versigt. 18SS. Årg. 45. No. 7. Stockholm 1888.

Kongl. Universitetet i Upsala.

*725. Redogorelse. Lasåret 1887—88. Upsala 1SSS.

The Royal Government of Great Britain (Adr. Mr. J. Murray, Clial-

lenger Office, 32. Quecn's Street, Edinburgh).

726. Report on the scientific results of the voyage of H. M. S. Challenger

1873—76. Zoology. Vol. XXVII. London 1888. 4to.

The Zoological Society of London.

727. Proceedings. 1888. P. III. London 188S.

The Editors of Iron, 161, Eleet Street, London E. C.

728. Iron. Vol. XXXII. Nos. 827— 28. London 18SS. Fol.

Het koninkl. Nederl. Ministerie van Binnenlandsche Zaken. s'Gravenhage.

(Ved det Holl. General-Consulat i Kjøbenhavn.)

*729. Flora Batava. All. 281—82. Leiden. 4to.

L'Académie Royale de Médecine de Bclgique, Bruxelles.

730. Bulletin. 4<= serie. T. II. No. 9. Bruxelles L888.

La Société Royale des Sciences de Liége.

731. Mcmoires. 2 e serie. T. XV. Bruxelles 1888.

La Société Vaudoise des Sciences naturelles, Lausanne.

732. Bulletin. 3e Serie. Vol. XXIV. No. 98. Lausanne 1888.

Die Naturforschende Gesellschaft zu Hatte alS.

733. Abhandlungen. Bd. XVII. H. 1— 2. Halfe 1888. itu.

734. Bericht uber die Sitzungen. 1887. Halle 1888.

Die Astronomische Gesellschaft in Leipzig.

735. Vierteljahrsschrift. Jahrg. XXIII. Heft. 2. Leipzig 1888.

La Reale Accademia dei Lincei, Roma.
736. Atti. Anno CCLXXXV. Serie 4 a

. Rendiconti. Vol. IV. Semestre 2.

Fase. 2— 5. Roma 1888. 4to.

Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.

737. Bollettino. 1888. Num. 69. Firenze 1888.

El Instituto y Observatorio de Marina de San Fernando.

738. Almanaque Nautico para 1890. Madrid 1888. 4to.
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The New York Microscopical Society, 12. College Place, New York.

739. Journal. Vol. IV. No. 3—4. New York 1888.

The Chief Signal Officer, U. S. Army, Washington, D. C.

*740. International Meteorological observations. Sept. 1887. Washington

1888. 4 to.

* 741. Monthly Weather Review. Aug. 1888. Washington 1888 4to.

The Canadian Institute, Toronto.

742. Proceedings. Series III. Vol. VI. Fase. 1. Toronto 1888.

La Sociedad de Geogr. y Estadistica de la Repnblica Mexicana, Mexico.

743. Boletin. Cuarta é;ioca. T. I. Num. 1—2. Mexico 1888.

Museo Nacional, Republica de Costa Rica, San José.

744. Anales. T. 1 1887. San José 1888.

Academia nacional de Ciencias en Cordoba (Republica Argentina).

745. Boletin. T. XI. Entr. l
a

. Buenos Aires 1887.

The Royal Society of Victoria, Melbourne.

746. Transactions and Proceedings. Vol. XXIV. P. 1— 2. Melbourne 1887—88.

Det Danske Meteorologiske Institut, Kjøbenhavn.

747. Bulletin météorologique du Nord. Novembre 18S8.

Tromsø Museum.

748. Aarshefter. XI. Tromso 1888.

749. Aarsberetning for 1887. Tromso 1888.

Kongl. Svenska Vetenskaps-Akademien, Stockholm.

750. Ofversigt. 1888. Årg. 45. No. S. Stockholm 1888.

The Royal Geographical Society, London.

751. Proceedings. Vol. X. No. 12. London 1888.

The Editors of Iron, 161, Fleet Street, London E. C.

752. Iron. Vol. XXXII. Nos. 829— 30. London 1888. Fol.

Het Kon. Zoologisch Genootschap, Natura årtis magistra, te Amsterdam.

753. Bijdragen tot de Dierkunde. Afl. 14, 15, Gedeelte 1—2, 16 en Feest-

Nummer. Amsterdam 1887— 88. 4to.

De Holla?idsche Maatschappij der Wetenschappen te Haarlem.

754. Archives Néerlandaises. T. XXIII. Livr. 1. Harlem 1888.

Die konigl. Sternwarte bei Kiel.

"755. Publicationen, herausg. v. Prof. Dr. A. Krueger, Director. — E. Lamp.

Das Aequinoctium far 1860 O. Kiel 1882. — H. Kreutz. Unter-

suchungen iiber das Cometensystem 1843 I, 1880 1 u. 1882 II. Th.I.

Kiel 1888. 4to.

Die k. k. Geologische Reichsanstalt, Wien.

756. Verhandlungen. 1888. No. 14. Wien 1888. 4to.

La Sodetå Geografica Italiana, Roma.

757. Bollettino. Serie III. Vol. I. Fase. 10— 11. Roma 1888.

Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.

758. Bollettino. 1888. Num. 70. Firenze 1888.
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La Societet Ital. di Antropologia, Etnologia e Psicologia comp., Firenze

759. Archivio. Vol. XVIII. Fase. 2. Firenze 1888.

The Museum of Comparative Zoology, Harvard College, Cambridge, Mass.

760. Bulletin. Vol. XVII. No. 2. Cambridge 1888.

The Academy of Natural Sciences of Philadelphia, Penn.

761. Proceedings. 1888. Part II. Philadelphia 1888.

The United States Coast and Geodetic Survey, Æashington.

762. Bulletin. No. i. (Washington 1888.) 4to.

La Sociedad de Geogr. y Estadistica de la Republica Mexicana, Mexico.

763. Boletin. III época. T. VI. Nos. 4— 9. Mexico 1887.

Real Colegio de Belen, Habana.

*764. Observaciones magnéticas y meteorologicas. 1886. Trimestre 3.

Habana 1888. Folio.

Academia nacional de Ciencias en Cordoba (Republica Argentina).

765. Boletin. T. XI. Entr. 2 a . Buenos Aires 1888.
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II.

Oversigt

de lærde Selskaber, videnskabelige Anstalter
og offentlige Bestyrelser, fra hvilket det K. D. Viden-

skabernes Selskab i Aaret 1888 bar modtaget Skrifter,

samt

alfabetisk Fortegnelse over de Enkeltmænd, der i samme Tids-

rum have indsendt Skrifter til Selskabet, alt med Henvisning til

foranstaaende Boglistes Numere.

(De i foranstaaende Bogliste med * mærkede Nr. ere ikke afgivne til Universitets-

Bibliotheket.)

Danmark.

Universitetet i Kjøbenhavn. Nr. 1.

Kommissionen for Ledelsen af de geologiske og geografiske Undersøgelser i

Grønland, Kjøbenhavn. Nr. —
Generalstabens topografiske Afdeling, Kjøbenhavn. Nr. 136.

Det Danske Meteorologiske Institut, Kjøbenhavn. Nr. 2—3, 51, 77, 111, 137,

164, 2.57—258, 285, 316, 338-339, 421—422, 505, 554—555, 645,

669, 721—722, 747.

Dir. f. den grevel. Hjelmstjerne-Rosencroneske Stiftelse, Kjøbenhavn. Nr. 556.

Det philologisk-bistoriske Samfund, Kjøbenhavn. Nr. .557—558.

Islenzkt Fornleifafélag, Reykjavik. Nr. —

Norge.

Det Kgl. Norske Frederiks Universitet, Kristiania. Nr. 423.

Det Kgl Norske Universitets-Observatorium, Kristiania. Nr. 559.

Norges Uuiversitets-Bibliothek, Kristiania. Nr. 78—79, 424—125.
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Den Norske Nordhavs-Expeditions Udgiver-Komité, Kristiania. Nr. —

Den Norske Gradmaalingskommission, Kristiania. Nr. —
Norges Geografiske Opmaaling, Kristiania. Nr. —
Videnskabs-Selskabet i Kristiania. Nr. 428.

Det Norske Meteorologiske Institut, Kristiania. Nr. 165, 426—427.

Den Physiograpbiske Forening, Kristiania. Nr. —
Redaktionen af Archiv for Math. og Naturvideask., Kristiania. Nr. —
Bergens Museum. Nr. i, 80, 166, 2.59, 340, 429, 006, 560, 670, 723.

Det kgl. Norske Videnskabers Selskab, Trondhjem. Nr. —
Tromsø Museum. Nr. 748—749.

S ve rig.

Kgl. Svenska Vetenskaps-Akademien i Stockholm. Nr 52, 112, 138, 214,

341, 430-432, 507, 561, 724, 750.

Kongl. Vitterbets Historie och Antiqvitets Akademier), Stockholm. Nr. 53.

Sveriges Geologiska Undersokning, Stockholm. Nr. —
Kongl. Garolinska Universitet i Lund. Nr. 139, 286.

Kongl. Universitetet i Upsala. Nr. 725.

Universitetets Observatorium i Upsala. Nr. 287.

Kongl. Vetenskaps-Societeten i Upsala. Nr. —

Rusland og Finland.

L'Académie Imperiale des Sciences de St.- Pétersbourg. Nr. 5—6, SI, 140,

433—435, 562, 671.

L'Observatoire Physique Central de Russie a St.- Pétersbourg. Nr. 7, 82,

672.

L'Observatoire Central Nicolas, St. -Pétersbourg. Nr. 215— 217.

La Commission Imp. Arcbéologique a St.-Pétersbourg. Nr. —
La Direction du jardin Imperial de Botanique, St.-Pétersbourg. Nr. 83.

Le Comité Géologuiue, St.-Pétersbourg. Nr. 8 — 9, 673 — 674.

La Société Imperiale Russe de Géographie, St.-Pétersbourg. Nr. 84.

La Société Imperiale des Naturalistes de Moscou. Nr. 54— 55, 218—219,

436, 646.

La Société Imp. des Amis d'Histoire naturelle, d'Antbropologie et d'Etbno-

grapbie a Moscou. Nr. 113.

Les Musées Public et Roumiantzow å Moscou. Nr. 114, 342 — 343.

Das Meteorologische Observatorium der kais. Univ., Dorpat. Nr. 85, 167, 437.

Die Naturforscher-Gesellschaft bei der Univ. Dorpat. Nr. 260.

L'Administration des Mines du Caucase et du Transcaucase, Tiflis. Nr. —
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Das Tifliser Physikalische, Observatorium, Tiflis. Nr. 344.

Geologiska Kommissionen, Helsingfors. Nr. 675.

Finska Vetenskaps-Societeten, Helsingfors. Nr. 676—679.

L'Institut Météorologique de la Soeiété des Sciences, Helsingfors. Nr. —
Societas pro Fauna et Flora fennica, Helsingfors. Nr. —

Storbritanien og Irland.

The Royal Government of Great Britain. Nr. 438, 563, 72G.

The Under Secretarj of State of India, London. Nr. —

The British Association for the Advancement of Science, London. Nr. —
The Royal Society of London. Nr. 10, 56, 115, 168, 288, 345, 139, 508,

647—649, 680.

The Royal Astronomical Society, London. Nr. 11, 57, 116, 169, 261, :S17—318,

3 16, 440, 6S1.

The Royal Geographical Society, London. Nr. 12, 86, 170, 220, 289, 317,

441, 509, 564, 682, 751.

The Geologicai Society of London. Nr. 13— li, 221, 348, 565.

The Linnean Society, London. Nr. —
The Meteorological Office, London. Nr. 171— 173, 222—224, 290, 319—320,

349—351, 566, 650.

The Royal Microscopical Society, London. Nr. 15, 117, 141, 262, 352, 510,

651.

The Physical Society of London. Nr. —
The Zoological Society of London. Nr. 353—354, 511, 727.

The Astronomer Royal, Royal Observatory, Greenwich, London. Nr. 88—89.

The Editors of Iron, 161 Fleet Street, London. Nr. 16, 58, 87, 118, 142,

174, 225, 263, 291, 321, 355, 442, 512, 567, 652, 683, 728, 752.

The Birmingham Pliilosophical Society. Nr. 17.

The Cambridge Pliilosophical Society. Nr. 143.

The Yorkshire Geologicai and Polytechnic Society, Leeds. Nr. 322.

The Leeds Philosojdiical and Literary Society. Nr. 443.

The Litterary and Pliilosophical Society of Liverpool. Nr. —
The Literary and Pliilosophical Society of Manchester. Nr. 444—445.

The Radcliffe Trustees, Oxford. Nr. —
The Marine Biologicai Assoc. of the United Kingdom, Plymouth. Nr. 513.

The Royal Society of Edinburgh. Nr. 446-117.

The Edinburgh Geologicai Society, Edinburgh. Nr. —
The Royal Physical Society, Edinburgh. Nr. 356.

The Scottish Meteorologicai Society, Edinburgh. Nr. —
The Royal Observatory, Edinburgh. Nr. —
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The Provost and Senior Fellows of Tririity College, Dublin. Nr. 90.

The Royal Irish Academy, Duhlin. Nr. 448—4-51.

The Royal Dublin Society. Nr. oli— 515.

The Royal Geological Society of Ireland, Dublin. Nr. 18, 653.

The Armagh Observatory, Ireland. Ar. —

Nederlandene.

Het Koninklijk Ministerie van Rinnenlandsche Zaken, s'Gravenhage. Nr. 91,

516, 729.

De Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam. Nr. 357— 358,

6S4— 687.

Het Kon. Zoologische Genootschap, Natura årtis magistra, te Amsterdam.

Nr. 753.

L'École Pol\technique de Delft. Nr. 226, 452.

De Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen te Haarlem. Nr. 453, 754.

Les Directeurs de la Fondation Teyler a Harlem. Nr. 688— 689.

De Nederlandsche Rotanische Vereeniging, Leiden. Nr. 517.

La Société Ratave de Philosophie expérimentale, Rotterdam. Nr. 12.

Het Physiologisch Laboratorium der Ltrechtsche Hoogeschool, Ltrecht. Nr.

—

Het Koninklijk Nederlandsch Meteorologiscli Instituut te tJtrecht. Nr. 359.

Het Provinciaal (Jtrechtsch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen te

Utrecht. Nr. 690—694.

Belgien.

L'Académic Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Relgique,

Rruxelles. Nr. —
Musée Royal d'Histoire naturelle de Relgique, Rruxelles. Nr. —

L'Académie Ro\ale de Médecine ile Belgique, Bruxelles. Nr. 19, 92, 144,

227, 292, 360, 454, 568, 654, 730.

L'Observatoire Royal de Rruxelles. Nr. —

La Société Lntomologique de Belgique å Bruxelles. Nr. 175, 695.

La Société Royale des Sciences de Liége. Nr. 119, 731.

Frankrig.

Le Ministére de L'Agriculture et du Gommerce, Paris. Nr. 569.

Le Ministére du Gommerce et de l'Industrie, Paris. Nr. 570.

Le Ministére de la Guerre, Paris. Nr. 571.

Le Ministére de lTnstruction puldique, Paris. Nr. 572.

Les Ministéres de la Marine et de lTnstruction publique, Paris. Nr. 573.
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L'Académle des Sciences de l- Institut de France, Paris. Nr. 361, 518—519

L'Acadéinie des Inscriptions et des Helles Lcttres de L'Institut de France, Paris.

Nr. 520—523.

L'Académie des Sciences Morales et Politiques de l'Institut de France, Paris.

Nr. 524—525.

L'Observatoire de Montsonris, Paris. Nr. 455.

Les Professeurs-Administrateurs du Museum d'Histoire Naturelle, Paris.

Nr. 574.

La Société Botanique de France, Paris. Nr. 120, 176, 293, 362—363, 526.

La Société Géologique de France, Paris. Nr. 575.

La Société Zoologique de France, Paris. Nr. 576.

L'École Polytechnique, Paris. Nr. 577.

La Société Linnéenne du Nord de la France, Amiens. Nr. 578.

La Société des Sciences physiques et naturelles de Bordeaux. Nr. —
La Société Linnéenne de Bordeaux. Nr. 579.

L'Académie nationale des Sciences, Arts et Belles-Lettres de Caen. Nr. 580.

La Société nationale des Sciences naturelles &c. de Cherbourg. Nr. 581.

L'Académie des Sciences, Arts et Belles-Lettres de Dijon. Nr. 582—583.

L'Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Lyon. Nr. —
La Société d'Agriculture de Lyon. Nr. —
La Société Linnéenne de Lyon. Nr. —

L'Académie des Sciences et Lettres de Montpellier. Nr. 584— 585.

La Société des Sciences de Nancy. Nr. 586.

L'Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Bouen. Nr. 587.

La Société d'Histoire naturelle de Toulouse. Nr. —

Schweiz.

La Société de PhysiqUe et d'Histoire naturelle de Geneve. Nr. 364.

La Société Vaudoise des Sciences naturelles, Lausanne. Nr. 365, 732.

Die Naturforschende Gesellschaft in Ziirich. Nr. 145, 323, 456.

Tyskland.

Die Konigliche Preussische Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Nr. 146,

228, 366, 588-590.

Das konigl. Preuss. Meteorologische Institut, Berlin. Nr. 147.

Die Physikalische Gesellschaft zu Berlin. Nr. 696—697.

Der Verein fur Naturwissenschaft zu Braunschweig, Altenburg. Nr. —
Das konigl. Ghristianeum, Altona. Nr. 229.

Der Naturwissensehaftliche Verein zu Bremen. Nr. 294.
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Die Historische Gesellschaft des Kiinstlervereins, Bremen. Nr. 367.

Die Schlesische Gesellschaft fur vaterlåndische Gultur, Breslau. Nr. 591,

Die Naturforschende Gesellschaft in Danzig. Nr. 177, 295.

Die Physikalisch-Medicinische Societåt zu Erlangen. Nr. 368.

Die Oherhessische Gesellschaft fur Natur- und Heilkunde, Giessen. Nr. —
Die Konigliche Gesellschaft der Wissenschaften zu Gottingen. Nr. 230— 231.

Der Naturwissenschaftliche Verein von Neu-Vorpommern und Riigen, Greifs-

wald. Nr. 369.

Die kaiserlich Leopoldinisch - Carolinische Deutsche Akademie der Natur-

forscher, Halle a/S. Nr. 527—529.

Die Naturforschende Gesellschaft zu Halle a/S. Nr. 733—734.

Die Naturwissenschaftliche Verein fur Sachsen und Thiiringen in Halle a/S.

Nr. 20, 232, 32 i.

Naturhistorisches Museum zu Hamburg. Nr. 21, 457.

Der Verein fur Naturwissenschaftliche Unterhaltung zu Hamburg. Nr. —
Die Grossherz. Bad. Ilniversitat, Heidelberg. Nr. —
Die Medicinisch - Naturwissenschaftliche Gesellschaft zu Jena. Nr. 22, 458,

655.

Die Ilniversitat zu Kiel. Nr. 592—595-

Die konigl. Sternwarte bei Kiel. Nr. 755.

Der Naturwissenschaftliche Verein fur Schleswig-Holstein, Kiel. Nr. 178.

Die Gesellschaft fiir Schleswig- Holstein -Lauenburgische Geschiehte, Kiel.

Nr. 459—461.

Schleswig -Holsteinisches Museum fur vaterlåndischer Alterthiimer, Kiel.

Nr. —
Die Physikalisch-oekonomische Gesellschaft zu Konigsberg. Nr. 462.

Die kon. Sachsische Gesellschaft der Wissenschaften, Leipzig. Nr. 59, 179,

264, 370, 463, 596.

Die Astronomische Gesellschaft, Leipzig. .Nr. 325, '598, 735.

Die Fiirstlich Jablonowski'sche Gesellschaft, Leipzig. Nr. —
Der Verein fiir Erdkunde ini Leipzig. Nr. —
Der Verein fiir Geschiehte des Bodensee's und seinc Umgeb., Lindau.

Nr. 296, 464.

Das Naturhistorische Museum in Liibeck. Nr. 699.

Die konigl. Bayerische Akademie der Wissenschaften zu Munchen. Nr. 23,

233, 326—329, 371, 465, 597, 700-702.

Die konigl. Sternwarte bei Munchen. Nr. —
Das Direktorium des Germanischen National -Museums in Niirnherg. Nr.

148—150.

Der Ollenbacher Verein fur Naturkunde, Ollenhach. Nr. 234.

Der Naturwissenschaftliche Verein zu Osnabruck. Nr. —
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Das kon. Wiirttenibergische Statistisch-topographische Bureau, Stuttgart.

Nr. 180.

Der Nassauische Verein fur Naturkunde, Wiesbaden. Nr. —

Die Physikaliseh-Medicinische Gesellschaft in Wurzburg. Nr. 181, 297.

Øs ter rig og Ungarn.

Die kaiserliche Akademie der Wissenschaften in Wien. Nr. 372.

Die Anthropologische Gesellschaft in Wien. Nr. GO, 298, 530.

Die kais.-kon. Geographische Gesellschaft in Wien. Nr. 466.

Die kais.-konigl. Geologische Reichsanstalt in Wien. Nr. 93—95, 299, 330,

373, 467—468, 598, 656, 703, 756.

Die kais.-kon. Central- Anstalt fur Meteorologie und Erdmagnetismus in

Wien. Nr. — .

Die kais.-kon. Zoologisch-Botanische Gesellschaft in Wien. Nr. 24, 469.

Das kais.-kon. Naturhistorische Hofmuseum in Wien. Nr. 1S2, 531.

Die kon. Bohmische Gesellschaft der Wissenschaften in Prag. Nr. —
Die kais.-kon. Sternwarte zu Prag. Nr. 470.

O v

Spolek Chemiku Ceskych, Prag. Nr. 374, 704.

Der Naturwissenschaftliche Verein fur Steiermark, Graz. Nr. —
La Societå Adriatica di Scienze Naturali in Trieste. Nr. —
11 Museo civico di Storia naturale, Trieste. Nr. —
Magyar Tudomånyos Akadémia, Budapest. Nr. 599—624.

Hrvatsko Arkeologicko Druztvo, Zagreb (Agram). Nr. 61, 235, 471, 705.
V

La Soeiété d'Histoire naturelle Croate (Hrvatsko Naravoslovno Druztvo) å

Zagreb (Agram). Nr. —
Der Verein fur Natur- und Heilkunde zu Pressburg. Nr. 96.

Italien.

Il Ministero di pubblica istruzione, Roma. Nr. 121.

Biblioteca Nazionale Centrale Vittorio Emanuele di Roma. Nr. 265 , 472,

706.

La Reale Accademia dei Lincei , Roma. Nr. 97, 122, 151, 183, 236, 266,

331, 375-377, 473, 532, 707, 736.

La Societå Italiana delle Scienze (detta dei XL), Roma. Nr. 708.

La Societå Geografica Italiana, Roma. Nr. 62, 98, 152, 237, 300, 378, 474,

533, 657, 757.

Il Real Comitato Geologico d'Italia, Roma. Nr. 63, 238, 379, 475, 658, 709.

L'Accademia delle Scienze dell'Istituto di Bologna. Nr. 153.
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Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Nr. 25, 64—65, 99—100, 123—124,

154—155, 184—185, 239—240, 267—268, 301—303, 380-381, 476,

534, 625, 660, 710, 737, 758.

La Reale Accademia della Crusca, Firenze. Ne. 125, 659.

Il R. Istituto di Studi superiori pratici, Firenze. Nr. —
La Societa Entoniologica Italiana, Firenze. Nr. 101.

La Societa Italiana di Antropologia, Etnologia e Psieologia comparata, Firenze.

Nr. 241, 477, 759.

La R. Accademia Medica di Genova. Nr. —
Il Museo Chico di Storia naturale, Genova. Nr. 382, 759.

Il Reale Istituto Lombardo di Scienze e Lettere, Milano. Nr. 711—712.

La Regia Accademia di Scienze, Lettere ed Årti, in Modena. Nr. 713.

L'Accademia delle Scienze fisische e matematiche, Napoli. Nr. 626—627.

Die Zoologische Station , Director Prof. A. Dohrn , zu Neapel. Nr. 66 , 383,

535.

La Sovrintendenza agli Archivi Siciliani, Palermo. Nr. —
La Societa Toscana di Scienze Naturali, Pisa. Nr. 67, 269, 478.

L'Osservatorio della R. Universita di Torino. Nr. —
La Reale Accademia delle Scienze di Torino. Nr. 68, 126, 186, 384—385,

628, 661.

II Reale Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Årti, Venezia. Nr. 156— 157,

479.

S p an i e n.

La Real Aeailemia de Ciencias Exactas Ae. de Madrid. Nr. 242, 270— 271.

La Real Academia de Ciencias nat. \ Artes de Barcelona. Nr. 102.

El Instituto y Observatorio de Marina ile San Fernando. Nr. 158, 738.

Portugal.

La Commission des travaux Géologiques du Portugal, Lisbonne. Nr. 127.

Rumænien.

Academia Romana, Bucuresci. Nr. 26, 243—247, 272, 480.

Grækenland.

7/ "E>%cxij BifiÅiotifjxrj ttjs 'EÅÅdåos, év "A^rjvatg. Nr. —

Amerika.

The Commissioners of the New York State Survey, Albany, New York

Nr. —
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Johns Hopkins Qniversity, Baltimore, Maryland. Nr. 27—30, 103—105,

187—189, 248, 273, 304, 386, 629-633.

The Peabody Institute of the City of Baltimore, Nr. —
The American Academy of Arts and Sciences, Boston. Nr. 190.

The Boston Society of Natura] History, Boston. Nr. 387, 181.

The Buffalo Societj of Natura! Sciences. Buffalo. Nr. —
The Astron. Observatory of Harvard College, Cambridge, Mass; Nr. 128 129,

536.

The Museum of Comparative Zodlogy, at Harvard College, Cambridge, Mass.

Nr. 159, 249, 27 i, 306, 388, 182, 537, 760.

The Trustees of the Newberry Library, Chicago. Nr. 191.

Davenport Academy of Natural Sciences, Davenport, Iowa. Nr.

—

Iowa Weather Service, Iowa City, Iowa. Nr. 250— 251, 389—392:

The Wasburn Observatory of the Univ. of Wisconsin, Madison. Nr. —
The Wisconsin Academy of Sciences. Arts and Letters, Madison. Nr. —

The Geologicai and Natural history Survey of Mimi., Minneapolis. Nr.

483—484.

The Meriden scientilic Association, Meriden. Nr. 192.

The Connecticut Academy of Arts and Sciences, New Haven. Nr. 634.

The Astron. Ohservatory of Yale University, New Haven. Nr. 485.

Prof. James D. and E. S. Dana, New Haven, Conn. Nr. 193, 393, 486, 635.

New Orleans Academy of Sciences, New Orleans. Nr. —
The New York Academy of Sciences, New York. Nr. 194-198, 394—395.

The American Geographical Society, New York. Nr. 106, 332, 488, 662.

The American Museum of Nat. History, Central Park, New York. Nr. 489,

538.

The New York Microscopical Society, New York. Nr. 69, 306, 487, 739.

The Ohio State Board of Agriculture, Ohio. Nr. —
The Academy of Natural Sciences of Philadelphia. Nr. 31, 252, 396, 637,

761.

The American Philosophical Society, Philadelphia. Nr. 199, 490.

The Second Geological Survey of Penn., Philadelphia. Nr. 200, 491—493.

The Historical Society of Penn., Philadelphia. Nr. 636.

The Wagner Free Institute of Science of Philadelphia. Nr. —
The Portland Society of Natural history, Portland. Nr. —
The Academy of Science of St. Louis. Nr. —
The Minnesota Historical Society, St. Paul. Nr. —
The American Association for the Advancement of Science, Salem. Nr. 494.

The Essex Institute, Salem. Nr. —
The Peabody Academy of Sciences. Salem. Nr. —

4
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The California Academy ol' Sciences, San Francisco. Nr. 397—399.

The Kansas Academy ol' Science, Topeka. Nr. 201.

The Comptroller of the Curreney, Washington. Nr. —
The Gommissioner of Agricultnre, Washington. Nr. —
The Chief Signal officer of the U. S. army, Washington. Nr. 32— 33, 70—71,

130-131, 202-204. 253—254, 307—308, 400—401, 495-497, 539,

638, 663, 740—741.

The U. S. Coast and Geodetic Survey, Washington. Nr. 540—541, 664, 762.

The C. S. Geological Survey, Dep. of the Int., Washington. Nr. 205.

The United States Naval Observatory, Washington. Nr. 206.

The Bureau of Education (Dep. of the Int.), Washington. Nr. 34.

The National Academy of Sciences, Washington. Nr.

—

The Philosophical Society of Washington. Nr. 498.

The Smithsonian Institution, Washington. Nr. 402, 499.

The Surgeon Generals Office, U. S. Army, Washington. Nr. 72.

The Canadian Institute, Toronto. Nr. 333— 331, 742.

Geol. and Natura! histor} Survey of Canada, Ottawa. Nr. 35—42, 403, 542.

Observatorio Meteoroldgico-Magnético Central de Mexico. Nr. —
La Sociedad Mexicana de Historia natural, Mexico. Nr. 404, 639.

La Sociedad de Geografia y Estadistica de la Republica Mexicana, Mexico.

Nr. 743, 763.

La Sociedad cientifica "Antonio Alzate«, Mexico. Nr. 255.

Real Colegio de Belen, Habana. Nr. 610, 76 1.

La Direccion general de Estadistica, Guatemala. Nr. 309.

Museo Nacional, Republica de Costa Rica, San José. Nr. 744.

El Observatorio nacional de Santiago, Chile. Nr. —
Der Deutsche wissenschaftliche Verein zu Santiago, Chile. Nr. —
Imperial Observatorio do Rio de Janeiro. Nr. 13, 73, 160, 275, 641, 71 i

Riblioteca nacional do Rio de Janeiro. Nr. —
Musen nacional do Rio de Janeiro. Nr. —
El Museo Nacional de Buenos Aires. Nr.

—

La Academia Nacional de Ciencias de la Republica Argentina, Cordoba.

Nr. li, 276, 5 i::, 745, 765.

Asien.

De Kon. Natuurkundige Vereeniging in Nederlandsch-Indié, Batavia. Nr. 105.

Ilet Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen , Batavia.

Nr. 132—133, 406—107, 500-502, 665—667.

Het Magnetisch en Meteorologiseh Observatorium te Batavia. Nr. 277— 278.

The Governmenl of Bengal, Calcutta. Nr. 642,
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The Geologicai Survey of India, Calcutta. Nr. 107, 279, 503, <',i:;.

The Meteorological Reporter lu the Govemmenl of India, Calcutta. Nr. 45,

108, 134, 20S, 310-313, 335—336.

The Government Observatory, Madras. Nr. —
The Imperial University ni' Tokyo, Japan. Nr. 209, 408, 504, 544.

The Seismologicai Society of Japan (Imp. Univ.), Tokyo. Nr. 74, 545.

The Hongkong Observatory. Nr. —

Al ri ka.

La Société Khédiviale tie Géographie, au Caire. Nr. —

Australien.

The Post Office and Telegraph Dep. Adelaide. Nr. —
The Royal Society of Victoria, Melbourne. Nr. 746.

The Linnean Society of New South Wales, Sydney. Nr. —

The New Zealand Institute, Wellington. Nr. 109.

P e r s o n é r.

Albert, Prins af Monaco, Sekretariat i Paris. Nr. 409.

Assier, A. d', publiciste, Ercé (Ariége). Nr. 410.

Ben son, L. S., New York. Nr. 546.

Blake, Cl. J., M.D., Orelæge, Boston. Nr. 337.

Boehmer, G. H., Washington. Nr. 161.

Bourke, J. G., Kaptajn, Washington. Nr. 411.

Cassel, P., Dr., Berlin. Nr. 715.

Drechsler, A., Hofrath, Dr., Uresden. Nr. id.

Ernst, A., Prof. Dr., Caråcas. Nr. 210.

Fischer de Waldheim, M. A., Professor, Warschau. Nr. i 19.

Frentz, A., Direktor, Bryssel. Nr. i 11'.

Gauthier-Villars, imprimeur-libraire, Paris. Nr. 547, 668.

linerne, J. de, Paris. Nr. 509.

Bummel, A. L, Publisher, Philadelphia. Nr. 280.

Kolliker, A., Prof., Dr., Wur/.liurg, Sclsk. udenl. Medl. Nr. 47, 211, 548.

Kokscharow , N. v., Generalmaj., St. Petersborg, Selsk. udenl. Medl. Nr.

48, 314.

Lal le mand, L., Paris. Nr. 716.

Laucher, C, Dr., Medicinalrath, Salzbrunn. Nr. 549.

Leydig, Prof.. Geheimeraad, Prof. Dr. med., Selsk. udenl. Medl., Wurzburg.

Nr. 550.
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Loewenberg, Dr , Paris. Nr. 717.

Mittag-Lel'l'lei , (i.. Professor ved Højskolen i Stockholm. Nr. 19, 110,

212, 413, 551, 718.

Nipher, F. E., Professor, St.Louis. Nr. 256.

Paris, (i.-O.-P.. Prof., Medl. af Inst., Selsk. tdenl. Medl., Paris. Nr. .414.

Penka, K.. ProfessoT, Wien. Nr. 281.

Pergens, E., Bryssel. Nr. 552.

Pickering, E. C, Director of Astr. Obs. of Han-

. Coll., Cambridge. Nr. U5.

Plateau, F., Professeur de l'Univ. de Gand. Nr. 50, 282—283.

Preudhomme de Borre, A. Bryssel. Nr. ilii.

Qua ril di, B., Bookseller, London. Nr. 162, 284, 553, 644.

Sasse, E., Stadtbaurath, Brandenburg. Nr. 135.

Shaw . II., Esq., St. Louis. Nr. 'il 7.

S i ee ii , A. s., Kristiania. Nr. 127.

Steen s l ru p . Joh., Prof., Dr. jur., Selsk. Medlem, Kjøbenhavn. Nr. 75, 418.

Thomsen, Vilh., Prof. Dr., Sélsk. Medl., Kjøbenhavn. Nr. 76.

Thorkelsson, J6n, Dr., Rektor \<'<i Reykjaviks lærde Skole, Selskabets

Medlem. Nr. 719—720.

Wa hl lie i ni , Fischer de, se Fischer.

Weirauch, k. Professor, Dorpat. Nr. 213.

Weyer, <;. I). E., Professor, Dr., Kiel. Nr. 120.

Wilkens, CL, Docent, Dr., Kjøbenhavn. Nr. 315.

Zen i hen, II. G., Professor, I >i . . Selsk. Medl., Kjøbenhavn. Nr. 163.
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III.

Sag- os; Navnefortegnélse.

Agravn Zagreb), Archæol. Selsk., træder i Bytteforbind. m. Selsk., S. 58

Aktstykker og Oplysn. til Rigsdagens og Stændermødernes Historie i Chri-

stian IV's Tid, udg, af Selsk. for Udgiv, af Kilder til dansk Hist.

II, 2. H. sendes i 25 Expl., S. (58).

Antik Kunst, Fødselsgudindernes Fremstil I.. Medd. af Prof., Dr. J. Lange,

S. 1 13).

Apercu des travaux de l'Académie, p. XIII— XV

Arabiske, math. Skrifter, Undersøgelse herom, Prisopg. tor del Schouske

Legat, S. (31).

Archæologisk Selsk. i Agram træder i Bytteforb. ni. Selsk., S. (58).

Aristoteles, et math. Sted. Bemærkn. herom af Skolebestyrer, Dr.'J. L. Hei-

berg, S. (32), opt. i Overs. S. 1 — (i.

Barfoed, C. T.. Prof., Dr. med. & phil., er Medl. af Udv. ang. Cand. polyt.

J, Sebeliens Studier over Æggehvidestollernes analyt. Best., S. (45).

Bladhvepseslægterne Laphyrus, Lyda og Nematus, Prisopg. I', c.lassenske

Legat, S. (30).

/>'<»///'. (Irr.. Lektor. Dr. phil.. optages til Selsk. Medlem, S. (55), (80), Fore-

drag om Luftskiftet gjennem Lungerne, S. (60;, Medd. om Hæmoglo-

binets Forbindelse ni. III og Kulsyre, S. (64).

Bologna. Lykønsku. i Anl. af dets Universitets 8de Hundredaarsfest, S. (26),

Medd. herom, S. (58), Takskrivelse fra Bologna, S. (59).

British Museum* Bibi., nalnrii. A Id.. London, træder i Bytteforb. m. Selsk..

S, (58).

Budgetforslag for 1889, fremlægges og vedtages, S. (69)— (73).

Bytteforbindelse med fem Institutioner vedtages, S. (58).

Carlsbergfondet, dets Direktion fremlægger Aarsberetning, S. ;13)— (24), (82),

Medd. fra Laboratoriet indsendes. S.- (59), Gjenvalg af Prof., Dr.

E. Holm til Medl. al' Direktionen og Museumsbestyr., S. (52), (82),

Tillæg til dets Fundats og Statuter, S. (61)— (64), [82).

Carlsberg-Laboratoriet sender Meddelelser II. 5. H., S. (59).
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Christiansen, CL, Prof., Medl. af Udv. ang. Dr. Alfr. Lehmanns Afhdl. Om
Genkendelse, S. (33), giver Medd. om Ørsteds store Elektromagnet,

S. (56).

Cirolanidæ, isopode Krebsdyr, Afhdl. af Dr. H J. Hansen, forelægges af

Prof., Dr. C. F. Lutken, S. (51)- (52), Betænkn. S. (64)— (67), ny

Betænkn., S. (76)—(79), Bevilling til Opt. i Skr., S. (69), (79), (82).

Classenske Legat. Prisopgave udsættes, S. (30).

Colding, L. A., Prof., Dr., Selskabets Medl., afgaar ved Døden, S. (45), (80).

Coordonnées, sur leur invention, Afhdl. af- Prof., Dr. Zeuthen, S. (82), opt. i

Overs. S. 127 --li i.

Dansk Skriftsprogs Opstaaen paa Reformation stiden, fllol. Prisopgave, be-

svares, S. (26), Bedømmelse, S. (41)— (43), Fort., Stud. mag. P. K.

Thorseji l'aar 200 Kr. til sine Studiers Fortsættelse, S. (45).

Dekelia (Tatoi), græsk Indskr. derfra, forelægges af Prof., Dr. J. L. Ussing,

S. (64).

Delft, École polytechnique, træder i Bytteforb. m. .Selsk., S. (58).

Dirigent ved Forlull. om Ændringer i Selskabets Vedtægter, Prof., Dr. jur.

Goos fungerer, S. (26), (33), (37), (46).

École polytechnique i Delfl træder i Bytteforb. m. Selsk., S. (58).

Edlund, Erie. Professor, Dr., Stockholm, Selskabets udenl. Medlem, død,

S. (59), (80).

Elektromagnet, H. C. Ørsteds, Medd. herom af Prof. C. Christiansen, S. (56).

Ernst, A., Professor i Caråcas, faar Selsk. Oversigter, S. (46).

Erslev, Kr., Professor, Dr.. optages til Selskabets Medl., S. (55), (80), giver

en Medd. om l'nionsbrevet fra Kalmarmødet 1397, S. (67).

Ethikens theoretiske Grundlag, el Skrift al' Dr. CX. Starcke, indsendes,

S. (59), Betænkn., S.(68)-(69), skal opt. i Skr.. S. (69), (82).

Euklids Elementer. V. Ild., udg. af Dr. J. L. Heiberg, forelægges med Be-

mærkn. Scholierne til disse, S. (45), opt. i Skr., S. (60), (82).

Fausbøll. V., Professor, Dr., ga\ en Beretn. om Jataka-Bogens Udgiv, og

Bemærkn. om vansk Pali-Ord i samme, S. (53), disse opt. i Overs.,

S. 7— 5S.

Ferskrandsmuslinger af Unio og Awodonia-Grupperne, naturh. Prisopgave,

S. (29).

Finsen, V.. fh. Røjesteretsassor , Dr. jur., er Modets Præsident, S. (46),

Afhdl. opt. i Skr., S. (52), (82).

Fleischer, HL., Prof., Leipzig, Selsk. udenl. Medlem, død, S. (33), (80).

Fridericia, J. A.. Dr. , Biblioteksassistent , oplages til Selsk. Medl., S.

(55), (80).

Fritzner. Joh., fh. Provst, Dr., Kristiania, optages til udenl. Medl., S.(56),

(80), takker for Optag., S. (59).

Fødselsgudindernes Fremstilling i den antike Kunst. Meddelelse af Prof.,

Dr. Jul. Lange, S. (13).

Grenkendelse, Afhdl. herom af Dr. Alfr. Lehmann, indsendes, S. (33), Be-

tænkn.. S. (46)-(47), opt, i Skr., S. (60), 82).

Goos. C, Prof, Dr. jur., Dirigent ved Forhdl. om Ændringer i Selsk. Ved-
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lægter, fungerer, S. (26), (33), (37), (46), Selsk. Delegerede i Bo-

logna, S. (581

Gram, J. P., Direktør, Dr., optages til Selsk. Medl., S. (55), (SO).

Hansen. H.J., Dr phil., Afhdl. om Girolanida-, forelægges al' Prof.. Dr. C. ¥.

Luthen, S. Cl)— (52), Betænkn., S. (64)— (67), ny Betænkn., S.

(76)— (79), Bevilling til Opt. i Skr., S. (G!)), (79), (82).

Heiberg, J. L., Dr., Sk(debest., Bemærkn. om et math. Sted hos Aristoteles,

S. (32), "|it. i Overs., S. i—fi, fremlægger Euklids Elementer V. og

meddeler Bemærkninger om Scholierne til disse, S. (45), disse

Bemærkn. opt. i Skr., S. [60), (82).

Heinzel, B., Professor. Dr., Wien, opt. til udenl. Medl., S. (56), (81), takker

f. Opt., S. (59).

Historieskrivning i Danmark i 1(3. Aarh.. Bemærkn. herom af Pastor. Dr.

H F. Rørdam, S. i32).

Historisk-filosofisk Klasse fremlægger Bedømmelse af en Besvarelse af den

filos. Prisopg., S. (41)— (43), fremsætter intet Forslag til Bortgiv. af

den Madvigske Æresmedaille, S. (79).

Holm, E., Prof., Dr., er Mødets Præsident, S. (32), gjenvælges til Medl. af

Carlsbergfondets Direktion og Museumsbestyrelsen, S. (52), gjen-

valgt til Medl. af Kassekommissionen, S. (67), (SI), stiller et Forslag

paa Regestakonimissionens Vegne, S. (73), (81 1.

Hrvatsko arkeol. druétvo i Zagreb (Agrann træder i Bytteforb. m. Selsk.,

S. (58).

Hæmoglobinets Forb. m. Ilt og Kulsyre, Medd. af Lektor. Dr. Chr. Bohr,

S. (64).

Høffding, H, Prof.. Dr., Medl. af Udv. ang. Dr. Alf): Lehmanns Athdl. Om
Genkendelse, S. (33), ang. Dr. C. X. Starckes Afhdl. Ethikens

theoretiske Grundlag, S. (59).

Indskrift, græsk, fra Dekelia (Tatoi), forelægges af Prof., Dr. J. L. Ussing,

S. (64).

institut. Det Danske Meteorol. , modtager den Udi. Meteorolog. Komités

Papirer, S. (67)—(68), (81).

Islandske Fristats Institutioner, Afhdl. herom af fh. Højesteretsassessor,

Dr.jur. V.Finsen, opt. i Skr., S. (52), (82).

Jacobsen. J. C, Kaptajn, Dr., Brygger, testamentarisk Best. træder i Kraft,

S. (61) -(04), (82).

Tåtaka -Bogens Udgivelse, Beretn. herom af Prof., Dr. Fausbøll, S. (53), Be-

mærkn. om vansk. Pali-Ord i samme, opt. i Overs. S. 7— 58.

Johnstruj), F., Prof., er Modets Præsident, S. (13), (38), (45), fung. Vicepræs.,

S. (51). (53).

Jørgensen. S. M., Prof., Dr., Medl. af Udv. ang. J. Sebdiens Studier over

Æggehvidestoffernes analytiske Bestemmelse m. særl. Hensyn til

Mælk, S. (44), (45), Medl. af Udv. ang. cand. mag. K. Børdams
Bidr. til Kundsk. om Æthylendiamin, S. (52).

Kalmarmødet 13.97, Unionsbrevet fra dette, Medd. af Prof., Dr. Kr. Erslev,

S. (67).

Kassekommissionen fremlægger Regnskabsoversigt for 1887. S. (37), trykt,
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s. 34)—(37), Prof., Dr. Holm gjenvalgt paa 4 Aar, S. 67 . 81

Forespørgsel til den, S. (43), besvares, S. (45), fremlægger Buddet

for 1889, S: (69)—(73), afgiver Betænkn. over Bevilling lil Dr. H.J.

Hansens Afhdl.. S. (78 — 79), Prof. Johnstrup gjenvalgt til For-

mand, S. (79), (81 .

Kasserer vælges, S. (52), (81).

Kjerulf. Th.. Professor. Dr.. Kristiania, Selsk. ndenl. Medl., dod. S. (60), (80).

Kjøkkenmøddinger , eine gedrangte Darstell., Medd. \ed Fremlægs, heraf

af Prof. em., Dr. Jap. Steenstrup, opt. i Overs. S. 213— 202.

Klasseformændene, Medl. af Udvalget ang. et Forslag fra Redaktøren og

Sekretæren ang. Forsendelse af Selsk. Skr., S. (52)—(53), (56)— 57).

Koefoed. Emil, eand. mag., Afhdl. , Studier i Platosoforb. , Betænk., S.

(25)—(26), opt. i Skr.. S. (52), (82).

Koksckarow, X. V., Selsk. udenl. Medlem, sender et Festskrift i Anl. af

70 Aars Fødselsd., S. 26

Koordmater, en Medd. om deres Oprind, af Prof.. Dr. H. G. Zeuthen. S (82

opt. paa fransk i Overs. S. 127— li i

Krebsdyr, isopode (Cirolanidæ) , Afhdl. af Dr. H.J. Hansen, forelægges af

Prof.. Dr. C. F. Lutken, S. (51)—(52}, Betænkn.. S. (64)—(67), n\

Betænkn., S. (76)— (79), Bevilling til Opt. i Skr.. S. 69), (79), 82).

Kroman, K.. Prof., Dr., Medl. af Udv. ang. Dr. Alfr. Lehmanns Afhdl.

Om Genkendelse, S. (33), ang. Dr. C. X Starckes Afhdl. Ethikens

theoretiske Grundlag, S. (59).

Klinik, Tv. Gehejmeraad, St. Petersborg, opt. til ndenl. Medl., S.- (56), (81 .

Lange, Jul.. Prof., Dr., giver en Meddelelse om Fremstillingen af Fødsels-

gudinderne i den antike Kunst, S. (13).

Lehmann, Alfr., Dr. phil., indsender en Afhdl. Om Genkendelse, s. :;:;
.

Betænkn., s. (46)— 17), opt. i Skr. S. (60), (82).

Ijondon. Brit. Mus. Bibi., naturh. Aid., trailer i Bytteforh. m Selsk S 58

Luftskiftet gjennem Lungerne,, Foredrag af Lektor, Dr. Chr. Bohr. s. (60

Lu ml li. E Museo, Skrifter om den Lundske Saml. i Zool. Mus. 1. Bd.,

fremlagt af Prof.. Dr. C. F. Liitken, S. (59), 50 Expl. modt., S. (61).

Lutken, C. F.. Prof., Dr., kril. Studier over nogle Tandhvaler, opt. i Skr..

S. (33), (82), rorelægger en Afhandl, om tre pelagiske Delfinslægter,

S. (51 . forelægger en Afhdl. af Dr. H J. Housen om Cirolanidæ,

S. 51)—(52), Medl. af Udv. ans. denne Afhdl.. S. (52), ønsker ikke

Gjenvalg til Kasserer, s. 52), fremlægger I. Bd. af E Museo Lwndii,

S. (59), sender .}(> E\pl., S. (61).

Ma dv
i
gske ÆresmedaiUe bortgives ikke. s. (79 ,

V

Mammuthjæger-Stationen red Predmost, Medd. af Prof. em. Jap. Steen-

strup, S. (59), opt. i (hers. S. 145— 212, Resumé heraf, p. IX— XII

Marine biolog. Assoc. i Plymouth tråder i Bytteforh. ni. Selsk., S. (58

Moth. Prisopgave fra 1886, bedømmes, S. (38)—(41).

Meinert. F.. Museumsinspektør, Dr., Medl. af Cdv. ang. Dr. H. J. Hansens

Afhdl. om Cirolanidæ, S. (52), va'lges til Kasserer, S. (52), si .

Meteorologisk Komités Papirer afgives til det Danske Meteorologiske Institut.

s. (67 —(68 . (81).
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Meyer, M. P. H. Professor, Direktør, Paris, opt. til udenl. Medl., s. (56),

(81), takker for Opt., S. (59).

Monument << Historiæ Danicce fremlægges af Pastor, Dr. //. F. Børdam,

S! (82).

Museo Lundii, K. Skrifter om den Lundske Saml. i Zool. Mus. I. lid..

fremlag! af Prof., Dr. CF. LUtken, S. (59), 50 Expl, modi., S. (61),

Muller. P.E., Kammerherre, Dr., Medl. af Udv. ang. Dr. H. .1. Hansens

Afhdl. om Cirolanidæ, S. (52).

Naturv.-math. Klasse fremlægger Bedømmelse af en Besvarelse af den

inalh. Prisopgave for 1886, S". (38)—(41).

Odhner, Cl. T., Rigsarkivar, Stockholm, optages til udenl. Medl., S. (56),

(80), lakker f. Optag., S. (59).,

Oplaget af Selsk. Forlagskr., n\ Post paa Regnskabet, Bevilling fornys,

S. (69).

Ordbogskommissionen imlgher ingen Aarsberetninsj, S. (81).

Pali-Grå-, vansk. i, Jåtaka-Bogeh , Bemærkn. herom af Prof., Dr. Fausbøll,

S. (53), opt. i Overs. S. 7— 58.

Paulsen, A., Bestyrer af meteor, hist., optages til Selsk. Medl., S. (55), (80).

Petersen. Jul.. Prof., Dr., vælges til Revisor, S. (52), (81).

Platosoforbindelser, Studier heri, Afhdl, af ('.and. mag. Emil Koefoed, Be-

tænkn., S. (25)— (26), opt. i Skr. S. (52), (82).

Plymouth, the marine biolog. Assoc, træder i Bytteforb. m. Selsk.. S. (58).

Potensrækker, math. Prisopgave herom, S. (28)— (29).
V

Predmost, Mammuthjæger - Stationen der. Meddelelse af Prof. em.-, Dr. Jap.

Steenstrup, S. (59), opt. i Overs. S. 145—212, Resumé heraf,

p. IX -XII.

Prisopgaver udsættes, S. (27)— (32), Resumé, p. III—VIII, Besvarelser be-

dømmes, S. (38) -(43), Præmie tilkjendes ikke, S. (40), (43), Be-

svarelse indkommer, S. (26), (60), (61), Bedømmelse forsinket.

S. (2fi).

Præsident vælges, Prof. em. Dr. Jap. Steenstrup ,
S. (52), modtager ikke

Valget, S. (53)
—

"(55), Prof., Dr. Jul. Thomsen vælges, S. (55), ind-

tager Forsædet første Gang, S. (56), overbr. Hs. Maj. Selsk. Lyk-

onskn. i Anl. af Regeringsjub., S. (61).

Præsident for Modet. Prof. F. Johnstrup, S. (13), (38), (45), fung. Vicepræs.,

S. (51), (53), Prof. C. Goos (Dirigent), S. (26), (33), '37), (46), Prof.

E. Holm, S. (32), Højesteretsass. V.Finsen, S. (46), Prof. J. L.

Ussing. fung. Vicepræs., S. ((31).

Bedaktøren fremlægger Skrifter (ved Sekr.), S. (33), selv, S. (52), (60), frem-

lægger Oversigten ved Sekr., S. (33), selv, S. (52), (60), han og

Sekr. stille Forslag og blive Medl. afUdvalg, S. (52)—(53), (56)— 57),

Betænkn. om Bevilling til Dr. H.J. Hansens Afhdl., S. (77)—(78).

Regeringsjubilæum, Hs. Maj. Kongens, Selskabets Lykønskn. overbringes af

Præsidenten, S (61 1.

Begestakommissionen stiller el Forslag. S. (69). (73), (81), delle trykt, S.

(74)- (75).

Begnskabsoversigt f. 1887 fremlægges, S. 37), trykt, S. (34)— (37).
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Revisor vælges, S. (52), (81).

Runesten, nyfunden slesvigsk, Medd. herom af Prof., Dr. L. Wimmer,
S. (38).

Runologiske Arbejder forelægges af Prof., Dr. L. Wimmer, S. (38).

Rydberg, Arkivar, hans Skrift om Kalmarunionen, S. (67).

Rørdam, H. F., Dr., Sognepræst, fremlægger Monumenta Historiæ Danicæ

med Bemærkn. om Historieskrivn. i Danmark i lG.Aarh., S. (32).

Rørdam, K., Cand. mag., indsender Afhdl. Bidr. til Kundskab om Æthy-

lendiamin, S. (52), Betænkn., S. (57)— (58), opt. i Overs. S. 59— 80.

Sanskrit som levende Sprog, filol. Prisopgave, S. (27)— (28).

Schmidt, Joh.. Professor, Dr., Berlin, opt. til udenl. Medl., S. (56), (81), takker

f. Opt., S. (59).

Scholier til Euklids Elementer, Bemærkn. herom af Dr. J. L. Heiberg,

S. (45), opt. i Skr. S. (GO), (82).

Schouske Legat, Prisopgave udsættes, S. (31).

Sebelien, J., Cand. polyt., indsender Studier over Æggehvidestoffernes ana-

lytiske Bestemmelse m. særl. Hensyn t. Mælk, S. (44), Udvalg

nedsættes, S. (45), Betænkn., S. (57), opt. i Overs. S. 81— 126.

Sekretæren henleder Opmærks. paa fremlagte Skrifter, S. (26), (33), (44), (4(i),

(53), (55), (67), giver forsk. Meddelelser, S. (33), (60), fungerer for

Redaktoren, S. (33), han og Redakt. stille Forslag og blive Medl. af

Udvalg, S. (52)—(53), (56)— (57).

Selskabet for Udgiv, af Kilder til dansk Historie sender et Skrift i 25

Expl., S. (58).

Sievers. E., Professor, Dr., Hallu, opt. lil udenl. Medl., S. (5G), (81), takker

f. Opt., S. (59).

Skrifter, Selsk. , sendes delvis til udenl. Medl., Forslag af Redaktøren og

Sekretæren. Udvalg herom, S. (52)— (53), Beslutning, S. (5G)— (57).

Starcke, C. N., Dr.pb.il., indsender Ethikens theoretiske Grundlag, S. (59),

Betænkn., S. (68)— (69), skal opt. i Skr., S. (69), (82).

Steenstrup, Jap., Prof. em., Dr. med. k phil., vælges til Selskahets Præsi-

dent, S. (52), modtager ikke Valget. S. (53)—(55), giver en Medd.

om Maniniuthjæger-StatioiH'ii ved Pfedmost, S. (59), opt. i Overs.

S. 145—212, Resumé heraf p. IX— XII, Medd. ved Fremlægg. af

Kjokkenmoddinger, eine gedrångte Darstell., opt. i Overs. S. 213—252.

Storm, G., Professor. Dr., Kristiania, opt. til udenl. Medl., S. (56), (81). takker

for Optag., S. (59).

Sundby. Tit., Professor, Dr., optages til Selsk. Medl., S. (55), (80).

Talsystem, hvilket Tal der er fordelagtigst som Grundtal for et saadant,

Medd. af Prof, Dr. T.N. Thiele, S. (61).

Tandhvaler af Slægterne Tursiops, Orca og Lagenorhynchus, Kril. Studier af

Prof., Dr. C. F. iMtken, Opt. i Skr.. S. (33), (82).

Temperaturens Indvirkning paa Fro o. s.v. , Prisopg. f. det Thottske Lesat.

S. (29)— (30).

Thiele, T. N.. Professor. Dr.
,

giver en Medd. om hvilket Tal, der er for-

delagtigst som Grundtal for et Talsystem, S. (61).

Thomsen . Jul.. Prof., Dr. med. & phil., Medlem af Udv. ans Cand. mag.
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K. Rørdams Al'lidl. Bidr. (. Kundskab om Ætnylendiamin, S. (52),

vælges til Selsk. Præsident, S. (5.0), indtager Forsædet første Gang,

S. (56), overbr. H. M. Kongen Selsk. Lykonskn. t. Regeringsjubilæet,

S. (61).

Thorsen, P. K., Stud. mag., Forf. til Besvarelsen af Dansk Skriftsprogs

Opstaaeu paa Reformationstiden, faar 200 Kr. til sine Studiers

Fortsætt., S. (45).

Thottske Legat, Prisopg. udsættes, S (29)— (30), Besvar, indkommer, S. (60).

Topsøe, H, Dr. , Arbejdsinspektør , er Medlem af Udv. ang. Cand. polyt.

J. Sebeliens Studier om Æggehvidestolfemes analyt. Bestemm.,

S. (45), Medl. af Udv. ang. Cand. mag. K. Rørdams Al'lidl. Bidr. t.

Kundsk. om Æthylendiamin, S. (52).

Transformationsgrupipers, do endeliges, Theori, et Arb. af Dr. H. Valen-

tiner, fremlægges, S. (79).

Unionsbrevet fra Kalmarmodet 1397, Medd. af Prof., Dr. Kr. Erslev, S. (67).

Universitetet i Bologna lykønskes til dets 8de Hundredaarsfest, S. (26i.

(58), takker, S. (59).

Ussing, J. L., Prof., Dr., er fung. Vicepræsident, S. (61), forelægger græsk

Indskrift fra Dekelia (Tatoi), S. (64).

Valentiner, H, Dr. , hans Besvarelse af math. Prisopgave bedommes, S.

(38)— (41), optages til Selsk. Medl., S. (55), (80), fremlægger et Arb.

om de endelige Transformationsgruppers Theori, S. (79).

Valg af nye Medlemmer efter de ændrede Vedtægter besluttes. S. (44), fore-

tages, S. (55), (56), af Selskabets Embedsmænd udsættes, S. (45),

foretages, S. (52), (81), af Medlem af Kassekommissionen, S. (67),

(81), af dens Formand, S. (79), (81), af Revisor, S. (52!
, (81), af

Medlem af Carlsbergfondets Direktion, S. (52), (82).

Warming. E., Prof., Dr. , tilkaldes til Udv. f. Dr. H.J.Hansens Afhdl.,

S. (67), Udvalgets ny Betænkn., S. (76)—(77).

Vedtægter, Selskabets, Ændringer heri underkastes anden Behdl. , S. (32).

(33), (37), tredje Behandling, S. (47), samlet Beretning om For-

handling herom, S. (47)— (51), Udvalgsbetænkn., S. (48) — (50), lindes

trykte som Tillæg, S. 1-18, Medd. herom, S. (60l, (81).

Vicepræsident, fung.. Prof. F. Johnstrup, S. (51), (53), Prof. J. L. Ussing,

S. (61).

Verner, K. A., Professor, Dr., optages til Selsk. Medl., S. (55), (80).

Videnskabernes Selskab, dets Medl. i Beg. af 1888, S. (5) — (12), dets hist.-

lilos. Klasse, S. (5), (8), (79), dets naturv.-math. Klasse, S. (7), (9),

Valg af Præsident, S. (52), (55), (81), dets Ordbogskommission,

S. (81), dets Embedsmænd i Beg. af 1888, S. (5), se Sekretær,

Redaktør, o. fl., Valg foretages, S. (521, dets Kassekommission.

S. (12), se Kassekommissionen, dets Revisorer, Valg foretages,

S. (52), (67), (81), dets Oversigt, S. (33), (52), (60), dets Skrifter, S. (33),

(52), (60), (82), udsætter Prisopgaver, S. (27)— (32), Resumé heraf,

p. III— VIII. Bedømmelser, S. (38) -(43), mister Medlemmer, S. (33),

(45), (59), (60), (80), Optagelse af nye Medlemmer udsættes, S. (44),

foretages, S. (55), (56), (80)— (81), træder i nye Bytteforbindelser.
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S. (58), Udvalgsbetænkninger, S. (25)— (26), (46)-(47), (57), (58),

(64)— (67), (68)-(G9), (76)— (79), Forhandling om Ændringer i

Vedtægter, S. (32), (33), (37), (i7)— (51), disse trykte som Tillæg

S. 1—18, Medd. herom, S. (60), (81), Tilbageblik paa dets Virksom-

hed, S. (80)—(82), Apeiru de ses travaux, p. XIII—XV.

Wimmer, L., Prof., Dr., forelægger sine runologiske Arbejder, og giver en

Medd. om den nyfundne slesvigske Runesten, S. (38).

Zagreb lAgram), archæol. Selsk., træder i Bytteforb. m. Selsk., S. (58).

Zeuthen, H. G.. Prof. Dr., Selsk. Sekr., Afhdl. Sur l'invention des coor-

données, S. (82), opt. i Overs. S. 127— 144.

Æggehvidestoffernes analytiske Bestemmelse m. særl. Hensyn t. Mælk,

Studier af Cand. polyt. J. Sebelien, indsendes S. fii , Udv. ned-

sættes, S. (45), Betænkn., S. (57), opt. i Overs. S. 81— 126.

Æresmedaille, den Madvigske. bortgives ikke, S. (79).

Æthylendiamin, Bidr. t. Kundsk. herom, Afhdl. af Cand. mag. A'. Rørdam

indsendes, S. (52), Betænkn.. S. (57)— (58), opt. i Overs. S. .VI-SO.
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Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskabs Medlemmer

ved Begyndelsen af Aaret 1889.

Præsident: Jul. Thomsen.

F o r m and for den h i s t. - fil o s. Kl. : J. L. Ussing.

Formand for den natnrv.-math. Kl.: F. Johnstrup.

Sekretær: H. G. Zeuthen

.

Redaktør: Vilh. Thomsen.

Kasserer: F. V. A. Meinert.

A. Indenlandske Medlemmer.

Den historisk -filosofi ske Klasse.

Wegener, C. F., Dr. phil., Gehejme-Konferensraad, fh. Gehejme-

arkivar, Kgl. Historiograf og Ordenshistoriograf ; Stk. af

Dbg., Dbmd. (

15
/i2 43.)

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

Dbg., Dbmd.
(

3
!v> 47.)

(-J-

25
/i 89.)

Ussing, J. L., Dr. phil., LL. I)., Professor i klassisk Filologi ved

Købenbavns Universitet; Kmd. af Dbg. 2
, Dbmd. — For-

mand for den hist.-filos. Klasse. (

5
/i2 51.)

Gislason, K., Dr. phil., fh. Professor i de nordiske Sprog ved

Københavns Universitet; B. af Dbg., Dbmd. (

2
/ia 53.)

Mullef, C.L., Lic. theol., Dr. phil., Etatsraad, Direktør for den

Kgl. Mønt-Samling, Antik-Samlingen og Inspektør ved

Thorvaldsens Museum; B. af Dbg., Dbmd. (
5
/i2 56.)

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

Filologi ved Københavns Universitet; B. af Dbg. (

bU (iT.l

Holm, P. E., Dr. phil., Professor i Historie ved Københavns

Universitet; B. af Dbg., Dbmd. (

5
/ 4 67.)



Medlemmer. -fv 6 ?$- Hist.-fil. Kl.

Lund, G. Fr.V., Dr. phil. , Professor, fh. Rektor ved Aarhus

Kathedralskole ; R. af Dbg. (

l7
/4 68.)

Rordam, H. F., Dr. phil.. Sognepræst i Lyngby; II. af Dbg.

(

S
/l2 71.)

Fausbøll, M. ^\, Dr. phil., Professor i indisk-orientalsk Filologi

ved Københavns Universitet; R. af Dbg. C'U 76.)

Thorkelsson, Jon, Dr. phil., Rektor for Reykjavik lærde Skole;

R. af Dbg. (

7
/4 7 G.)

Thomsen, Vilh. L. P., Dr. phil., Professor i sammenlignende

Sprogvidenskab ved Købenbavns Universitet; R. af Dbg.

— Selskabets Redaktør. (

8
/t 2 76.)

Wimmer, L. F. A., Dr. phil., Professor i de nordiske Sprog ved

Københavns Universitet-; R. af Dbg. (

8
. 12 76.)

Lange, Jul. IL, Dr. phil., Professor i Kunsthistorie ved Køben-

havns Universitet og Docent ved det Kgl. Kunstakademi;

R. af Dbg. i-°. 4 77.)

Goos, A. H. F. Carl., Dr.jur., Professor i Lovkyndighed ved Kø-

benhavns Universitet, extraqrdinær Assessor i Højeste-

ret; Oxerinspektør ved Fængselsvæsenet; Kmd. af Dbg. 2
,

Dbmd. f-
s
/4 82.)

Steenstrup, Joh. C. H. R., Dr. jnris, Professor Rostgardianus

i Historie ved Københavns Universitet. (

8
/ia 82.)

Gertz , M.CL, Dr. phil., Professor i klassisk Filologi ved Ko-

benhavns Universitet; R. af Dbg.
(

13
/ 4 83.)

Nellemann, J. M.V., Dr.jur., Justitsminister og .Minister for Is-

land, extraord. Assessor i Højesteret ; Stk. af'Dbg., Dbmd.

(Vi* 83.)

Jørgensen, A. 1)., Gehejmearkivar; R. af Dbg. 1V17 83.)

Heiberg, J. L., Dr. phil., Bestyrer af Rorgerdydskolen i Køben-

havn. (V12 83.)

Finsen, V.L., Dr.jur., fh. Assessor i Højesteret; Kmd. af Dbg. 1

,

Dbmd. i

ls/4.S'u

Høffding, H., Dr. phil.. Professor i Filosofi ved Københavns

Universitet. (

12
/i2 84.)

Kroman, K. F. V., Dr. phil., Professor i Filosofi ved Køben-

havns Universitet. (
12
/i* 84.)

Erslev, Kr. S. A., Dr. phil., Professor i Historie ved Københavns

Universitet. (

18
/5 88.)



Katurv.-niath. Kl. Medlemmei

,

Fridericia, J.A., Dr. phil., Assistent ved Universitetsbibliotheket

i København. (

18
/s 88.)

Sundby, Tit., Dr. phil.. Professor i de romanske Sprog ved

Københavns Universitet. i

1 "
s 88.)

Verner, K.A., Dr.phil., Professor i de slaviske Sprog ved Kø-

benhavns Universitet. (
l8

/6 88.)

Den naturvidenskabelig-matliematiske Klasse.

Steenstrup, J. Jap. Sm., Dr. med. ^ phil., Etatsraad, fh. Professor

i Zoologi ved Københavns Universitet; Stk. ;it' Dbg.,

Dbmd.' (

4/n 42.)

Hannover, A.. Ih', med., Professor, fli. Læge i København;

II. af Dbg.. Dbmd. (V* 53.)

Andræ, C. C. G., Dr.phil.. Gehejme-Konferensraad, fh. Direktør

for Gradmaalingen ; Stk. af Dbg., Dbmd. i

1

"' i 53.)

Thomsen, II. P. J. Jul., Dr. med. & phil., Direktør for den poly-

tekniske^Læreanstalt, Professor i Kemi ved Københavns

Universitet; Kmd.afDbg.2
,
Dbmd. — Selskabets Præsi-

dent. (
7
/i2 60.)

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

landske Handel: Pi. af Dbg.. Dbmd. (

16
/i 2 64.)

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

havns Universitet; Kmd. af Dbg.'-. Dbmd. — Formand

for den naturv.-matli. Klasse. (

16
/i2 64.

i

Barfoed, C.T., Dr. med. 6c phil., Professor, fh. Lektor i Kemi

ved den Kgl.
#
Veterinær- ug Landbohøjskole; Kmd. af

Dbg. 2
, Dbmd. (

M/u 65.)

Lange, Joh. M. C, Dr. phil., Professor, Lærer i Botanik \ed

den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole: R. ;if Dbg.,

Dbmd. i

22
/ 1-2 6o.l

Lorenz, L., Dr. phil., Etatsraad. fh. Lærer ved Officerskolen;

11. af Dbg., Dbmd. i

14
,ij 66.

i

Lutken, Chr.Fr., Dr.phil.. Professor i Zoologi ved Køben-

havns Universitet; IL af Dbg. (

22
/4 70.)

Zeuthen, H. G., Dr. phil.. Professor i Mathematik \ed Køben-

havns Universitet: IL af Dbg. — Selskabets Sekretær.

(

6
/i2 72.)

Jørgensen, S. M., Dr. phil., Professor i Kemi ved Københavns

Universitet; R. af Dbg. i

1
-. l-.-Ti.i
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Christiansen, C, Professor i Fysik ved Københavns Univer-

sitet; li. af Dbg. (

17
/i2 75.)

Krabbe, H, Dr. med., Lærer i Anatomi og Fysiologi ved den

Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole; K. af Dbg.
(

7
/4 76.)

Topsøe, Haldor, F. A., Dr. pbil., Lærer ved Officerskolen, Ar-

bejdsinspektør; R. af Dbg., Dbmd. (

21
/i2 77.)

Warming, J.Eug.B., Dr. pbil., Professor i Botanik ved Køben-

bavns Universitet; R. af Dbg. (

21
/i2 77.)

Petersen, P. C. Julius, Dr. pbil. , Professor i Mathematik ved

Københavns Universitet. (

4
/4 79.)

Thiele, T.N., Dr. pbil., Professor i Astronomi ved Københavns

Universitet. (

4
/4 79.)

Meinert, Fr.V. Aug., Dr. pbil. , Inspektor ved Universitetets

zoologiske Museum. -- Selskabets Kasserer. (

16
/i2 81.)

Bostrup, Fr. G. Futil , Docent i Plantepathologi ved den Kgl.

Veterinær- og Landbohøjskole; R. af Dbg. (

28
/4 82.)

Muller, P.F., Dr. pbil. , Kammerherre, Hofjægermester, Over-

førster; R. af Dbg., Dbmd. (

12
/is 84.)

Bohr, Chr. H. L. P. F., Dr. med., Lektor i Fysiologi ved Køben-

bavns Universitet. (

18
/o 88.)

Gram, J.P., Dr. pbil., Direktør ved Forsikringsselskabet o Skjold-

i Købenbavn. (

18
/s 88.)

Paulsen, Adam F.W., Bestyrer af det danske meteorologiske

Institut i Kobenbavn; R. af Dbg. (

18
/5 88.)

Valentiner, H, Dr. pbil. , Lærer ved Officerskolen paa Frede-

riksberg.
(

18
/5 88.)

B. Udenlandske Medlemmer 1

)-

Den li istorisk-filoso fiske Klasse.

Styffe, C. G., Dr. pbil., fb. Pibliotbekar ved l niversitetsbibliotbeket

i Upsala. (

n
/i 67.)

Bossi, Giamb. de', Commendatore, Direktør for de arkæologiske

Samlinger i Rom. (

18
/is 67.)

Bawlinson, Sir Henry C, D. C. L., LL. D., Generalmajor, London.

(

llU 68.)

Bohtlingh, Otto, Dr. phil., Gehejmeraad, Akademiker i St. Peters-

borg, i Leipzig.
[

l

"'U 68.)

') Klammerne betegne et oprindelig indenlandsk Medlem.



Hfet-fll. Kl. -K 9 ^ r.i.1,1. Medl.

Bugge, Sophus, Dr. phil, Professor i sammenlign. Sprogforskning

ved Universitetet i Kristiania. (

22
/i 70.)

åmari, Miehele, Professor, italiensk Senator, i Firenze. (

22
/4 70.)

Cobet, C. G., Professor i klassisk Filologi ved Universitetet i

Leiden. (

28
/ 4 70).

Lubbock, Sir John, Baronet, 1). C. L., LL. D., \ iee-Kansler for

Universitetet i London. (

19,
4 72.)

Unger, Carl R., Dr. phil., Professor i nyere Sprog ved Univer-

sitetet i Kristiania. (

17
/i2 75.)

Delisle, Léopold-V., Medlem af det franske Institut, Direktør for

Bibliothéque Nationale i Paris; Kmd. af Dbg. 2 (Vi 76.)

Miklosich, Franz X. Ridder af, Dr. phil., Hofraad, Professor i

slavisk Filologi ved Universitetet i Wien. (

s
/i2 76.)

Malmstrom, Carl Gustaf, Dr. phil., fh. kgl. svensk Rigsarkivar,

Stokholm. (

6
/i2 78.)

Boissier, M.-L.-Gaston, Medlem af det franske Akademi, Pro-

fessor ved College de France i Paris. (

22
/i2 82.)

Paris, Gaston-B.-P., Medlem af det franske Institut, Professor

ved College de France i Paris. (

22
/i2 82.)

Curtius, Ernst, Dr. phil., Gehejmeraad, Professor i Archæologi

ved Universitetet i Heri in. (

12
/i2 84.)

Conze, Alex. Chr. L., Dr. phil., Professor, Direktør for det kgl.

Museum i Perlin. (

12
/i2 84.)

Stubbs, William, The Right Rev., DD., LL. D., Biskop i Chester.

(

10
/4 85.)

Freeman, Edic. A., D. C. L ,
LL. I)., Regius Professor i nyere

Historie ved Universitetet i Oxford. (

10
/4 85.)

Maurer, Konrad, Dr. phil., Professor i nordisk Retshistorie ved

Universitetet i Munchen. (

10
/4 85.)

Mobius, Theodor, Dr. phil., Professor i de nordiske Sprog ved

Universitetet i Kiel. (

10
/4 85.)

Fritzner, Joh., Dr. phil., fh. Provst, Kristiania. (Ve 88.)

Odhner, CL T., Dr. phil., kgl. svensk Rigsarkivar, Stokholm. (Ve 88.)

Storm, Gustav, Dr. phil., Professor i Historie ved Universitetet

i Kristiania. (Ve 88.)

Heiuzel , R.
}

Dr. phil. , Professor i germansk Filologi ved Uni-

versitetet i Wien. (Ve 88.)

Kunik, E., Gehejmeraad, Præsident for det kejs. Videnskabernes

Akademi i St. Petersborg. (Ve 88.)
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Meyer, M. Paul H., Medlem af det franske Institut, Direktør for

École des Chartes, Paris. (Ve 88.)

Schmidt, Joh., Dr. phil., Professor i sammenlignende Sprog-

videnskab ved Universitetet i Berlin. (Vg 88.)

Sievers, E., Dr. phil., Professor i germansk Filologi ved Univer-

sitetet i Malle. (Ve 88).

Den naturvidenskabelig-mathematiske Klasse.

Chevreul, M.-E., Medlem af det franske Institut i Paris; R. af Dbg.

(

,0
/5 33.)

Weber, Wm
., Dr. phil., Professor i Fysik i Gottingen. j

13
/i8 39.)

Airy, Sir George B., LL.D., D. CL., Ivgl. Astronom ved Obser-

vatoriet i Greenwich, fb. Præsident for Royal Society i

London. (

27/n 10.)

[Gottsche, C. M., Dr. med. & phil., Læge i Altona. (

5
/i2 45.)]

Bunsen, R.W., Professor i Kemi i Heidelberg; R. af Dbg.
(

l5
/ 4 59.)

Owen, R. D., M. D., D. C. U., LL. D., Superintendent over British

Museum, Medlem af Royal Society, London. (

15
/4 59.)

Daubrée, A., Medlem af det franske Institut, Professor i Geo-

logi ved Museum d'Histoire Naturelle i Paris. (

23
/i2 63.)

Broch, O. J., Dr. pliil., Professor i Matbematik i Kristiania.

(' Vi 67.) (f
5
/2 89.)

Hooker, Sir Joseph D., M.D., I). U.L., LL.D., fb. Præs. for

Royal Society i London, Sunningdale, Berkshire. {—U 70.1

Loven, Sven, Dr. med. & phil., Professor i Stockholm; Kmd. af

Dbg. 1

(

22
/ 4 70.)

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

(

22
/ 4 70.)

Agardh, J. G., Dr. med. & phil., fb. Professor i Botanik ved

Lunds Universitet.
f

ts
/4 73.)

Huggins, William, D. C. L., LL. D., Fysisk Astronom i London.

(

18
/ 4 73.)

Joule, J.P., D. C. L., LL.D., Fysiker i Manchester.
(

UU 73.)

Cayley, Arthur, D. C. L., LL. D. , Professor i Matbematik ved

Universitetet i Cambridge. (

5
/i2 73.)

Haan, David Bierens de, Dr. phil., Professor i Matbematik ved

Universitetet i Leiden.
(

5
/i2 73.)



Natunr.-math. Kl. -4\ I • ,
v
f Udenl. Med!

Hermite , Charles, Medlem af det fransk«' Institut, Professor i

Mathematik ved Faculté des Sciences, Paris. (
14

/i 76.)

Salmøn, Rev. George, D. D., D. G. L., LL. D. , Regius Pro-

fessor i Theologi ved Universitetet i Dublin. (
14

/i 76.)

Cremona, Luigi, Professor i Mathematik Og Direktør for Ingeniør-

skolen i Rom. (

14
/i 7 G.

I

Helmholts, Hermann, Dr. phil., Professor i Fysik ved Universi-

tetet i Berlin. (

14
/i 76.)

Huxley, Thomas H., D.C.L., LL.D., Professor ved den Kgl. Bjerg-

vaerksskole, fh. Præs. for Royal Society, i London. |

14
/i 76.

i

Ludwig, Carl Fr.W., Dr. med., Geb.-IIofraad. Professor i Fy-

siologi ved Universitetet i Leipzig. (

14
/i 76.)

Struve, Otto Vilh., Gehejmeraad, Direktør for Observatoriet i

Pulkova. (

17
/ 4 76.)

Altman, George James, M. D., LL.D., fh. Professor i Natur-

historie ved Universitetet i Edinburgh. (

22
/i2 76.)

Thomson, Sir William, LL.D., Professor i Fysik ved Universi-

tetet i Glasgow. |

22
/i2 76.)

Tait, P. Guthrie, Professor i Fysik ved Universitetet i Edin-

burgh. (

22
/i2 76.)

Pastenr, A.-M.-Louis, Medlem af det franske Institut, Professor

honorarius ved Faculté des Sciences, Paris.
(

4U 79.)

Des Cloizeaux, A.-L.-O.-L., Medlem af det franske Institut,

Professor i Mineralogi ved Museum d'Histoire Naturelle

i Paris. (

4
/ 4 79.)

Kokséharow, Nicolai v., Generalmajor, Direktør for det kej-

serlige Rjergværksinstitut i St. Petersborg. (

4
/4 79.)

Donders, F. C, Professor i Fysiologi ved Universitetet i Utrecht.

(

4
/ 4 79.)

Blomstrand, C.W., Dr. phil., Professor i Kemi og Mineralogi ved

Universitetet i Lund; R. af Dbg. (

16
/4 80.)

Cleve, P.Tli., Dr. phil., Professor i Kemi ved Universitetet i

Upsala; R. af Dbg. (

16
/4 80.)

Key, E. Axel H., Dr. med. & phil., Professor i Anatomi ved det

Karolinske Institut i Stockholm. (

17
/i2 80.)

Berthelot, P.-E.-MareeUin, Medlem af det franske Institut. Pro-

fessor i Kemi ved College de France i Paris. (

8
/ 4 81.)

Ndgeli, Carl v., Dr. phil., Professor i Rotanik ved Universitetet

i Munchen. (

16
/i2 81.)
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Gylden, J. A. Hugo, Dr. phil., Professor, Direktør forVetenskaps-

Akademiens Observatorium i Stockholm. (

16
/i2 81.)

Moller, Axel, Dr. phil., Professor i Astronomi ved Universitetet og

Direktør for Observatoriet i Lund. (

18
/i'2 81.)

Lacaze-Duthiers , F.-J.-Henri de, Medlem af det franske Insti-

tut, Professor ved Faculté des Sciences, Direktør fol-

den zoologiske Station i Koscoff. f
28

/4 82.)

Retzius, M. Gustav, Dr. med., Professor i Histologi ved det

Ivarolinske Institut i Stockholm. (

28
/4 82.)

Areschoug , Fred..Vilh, Chr., Professor i Botanik ved Universi-

tetet og Direktør for den botaniske Have i Lund.
(

30/
4 86.)

Nordenskiold, Ad. Erik, Professor, Friherre, Intendant ved

Iliksmuseet i Stockholm. (

30
/ 4 86.)

Toreli, O. M.
}
Professor, Direktør for Sveriges geologiska Under-

sokning, Stockholm.
(

30
/4 86.)

Weierstrass, Karl, Dr. phil., Professor i Mathematik ved Uni-

versitetet i Herlin. (

30
/4 86.)

Kronecker, Leopold, Dr. phil., Professor i Mathematik ved Uni-

versitetet i Berlin. (

30
/4 86.)

Leidy, Joseph, Professor i Anatomi, Præsident for Academy of

TSatural Sciences i Philadelphia. (

30
/4 86.)

K'Vliker, Albert von, Dr. phil., Professor i Anatomi ved Uni-

versitetet i Wurzburg, (

30
/4 86.)

Legdig, Franz von , Dr. med., Gehejmemcdicinalraad, fh. Pro-

fessor i Anatomi i Wfirzburg. (

30
/4 86.)

flirn. G.-A., Professor, Colmar i Elsass.
[

Ak 87.)
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l.Møde. -ff 13 .V H •,; '"-

1889.

1. Medet den ll
te

Januar.

(Tilstede vare 19 Medlemmer, nemlig: Jul. Thomsen, Præsident, Ussing,

Johnstrup, Joh. Lange, Holm, Lutken, V. Thomsen, Warming, Thiele, Goos,

Joh. Steen strup, Gertz, A. D. Jørgensen, Heiberg, Finsen, Paulsen, Erslev,

Sekretæren, Mehren.)

Professor, Dr, J. L. Ussing gav en Meddelelse om de

gamle Stæder Men des og Thmuis i Nedreægypten, hvilken

er optagen i Selskabets Oversigt S. 1— 24.

Det i Modet den 21. December f. A. meddelte Forslag fra

lieges takommissionen om Fortsættelse og Afslutning af

anden Række af Regesta dip 1 om at ar i a ved Udgivelsen af

andet Bind (trykt i Overs. 1888, S. (74)— (75)) blev enstemmig

vedtaget og det paa Budgettet betingelsesvis dertil opførte Beløb

for indeværende Aar saaledes endelig godkendt.

Af det af Selskabet for Udgivelsen af Kilder til

Dansk Historie udgivne og af Videnskabernes Selskab under-

støttede Skrift: »Aktstykker og Oplysninger til Rigsraadets og

Stænderforsamlingernes Historie i Kristian IV's Tid« var III. Binds

første Hæfte udkommet og tilsendt Videnskabernes Selskab.

I Mødet vare fremlagte de paa Boglisten under Nr. 1—62

opførte Skrifter, deriblandt private Gaver fra d'Hrr. L all em and

i Paris og Dr. O. G. Petersen i København.



25. Jan. ^ 14 i^. 2. Mode.

2. Modet den 25
de

Januar.

(Tilstede vare 22 Medlemmer, nemlig: Jul. Thomsen, Præsident, Ussing,

Johnstrup, Juli. Lange, Mehren, Holm , Liitken, S. M. Jørgensen, Krabbe,

Warming, Petersen, Meinert, Gertz, Heiberg, Høffding, Kroman, P. E. Muller,

Bohr, Gram, Valentiner, Fridericia, Sekretæren.)

Prof., Dr. Jul. Petersen gav en Meddelelse om Fladers

Sammenhæng. Denne Meddelelse vil ikke blive optagen i

Selskabets Publikationer.

Fra Direktionen for Carlsbergfondet var indkommen

og fremlagt i Selskabet den nedenstaaende Beretning for Aaret

1887— SS.

Beretning* for 1887—88, afgiven af Direktionen for

Carlsbergfondet.

I Henhold til det i Statuteroe for Carlsbergfondet § X inde-

holdte Paalæg undlader Direktionen ikke herved at indsende til

det Kgi. Danske Videnskabernes Selskab Indberetning om Virk-

somheden i Aaret 1887— 88.

I.

Hvad Carlsberg Laboratoriet vedrører skal følgende

meddeles

:

1. Laboratoriets Lokaler og Inventarium.

Nogle af Lokalerne, navnlig i den fysiologiske Afdeling, ere

i den afvigte Sommer blevne reparerede og opmalede.

Til Anskaffelse af nye og Reparation af ældre Instrumenter

og Apparater og til andet Inventarium af forskellig Slags er

medgaaet 1574 Kr., hvoraf til en analytisk Vægt med Lodder

fra Westphal 358 Kr. , til Pasteur'ske og andre Kulturkolber

332 Kr., til en Objektmarkerer 70 Kr., til Flasker og Glas fra

Køln 203 Kr., til et Experimentbord 57 Kr., til en Ovn for

Kvælstofbestemmelser 35 Kr. o. s. v.



2. Møde. -f* 15 »- 25. Jan.

Udgiften til Bøger var omtrent 292 Kr. Bogsamlingen er

ogsaa i dette Aar bleven forøget med flere Gaver, dels afsluttede

Værker, dels Tidsskrifter.

2. Laboratoriets Personale.

Af de ved Aarets Begyndelse ansatte Assistenter fratraadte

Hr. Poulsen sin Tjeneste ved den fysiologiske Afdeling 31. De-

cember. Hans Plads forblev ubesat indtil 1. August, da den

overtoges af Cand. pharm. J. Cbr. Nielsen.

Ved Aarets Udgang var derefter Hr. R.Koefoed Assistent

i den kemiske Afdeling og d'Hrr. Holm og Nielsen Assistenter

i den fysiologiske Afdeling.

3. Laboratoriets D d g if t.

Udgiften bar udgjort 21909 Kr. 31 øre, nemlig:

Lønning til Forstanderne: Hr. Kjeldabl efter

Statuterne 4400 Kr. og extraordinært Tillæg

af 800 Kr., Ilr. Dr. Hansen efter Statu-

terne 3800 Kr. og extraordinært Tillæg af

1200 Kr 10200 Kr. 0.

Lønning til Assistenterne, 100 Kr. maanedlig:

d'Hrr. Holm og Koefoed begge for et Aar,

Hr. Poulsen for 3 Maaneder og Hr. Nielsen

for 2 Maaneder 2900 - » -

Lønning til to Laboratoriumskarle, hver 840 Kr. 1680 - » -

Inventarium og Forbrug 5007 - 33 -

Reparation af Lokalerne 162 - 74 -

Udgivelse af "Meddelelser fra Carlsberg Labo-

ratoriets 2det Bd., 5te Hæfte 1459 - 24 -

Rejseunderstøttelse til Hr. Assistent Holm. . 500 - » -

lait 21909 Kr. 31 O.

Angaaende Forstandernes extraordinære Lønningstillæg ben-

vises til Beretningen for Aaret 1885— 86, som er trykt i Viden-

skabernes Selskabs »Oversigt" for 1887. Disse Lønningstillæg



25 Jan. ^ 16 *f -• Mede -

ville ophøre ved Udgangen af den Tid, for hvilken de nn ere

bevilgede, nemlig for lir. Kjeldahl til 1. Oktober 1891 og

for lir. Dr. Hansen til 1. Oktober 1894, idet Direktionen

under 30. Maj 1888 paa Laboratoriebestyrelsens Indstilling har

givet de nuværende Forstandere Tilsagn om Pension efter den

for Statens Embedsmænd gældende Pensionslov.

Det udgivne Hefte af "Meddelelserne", hvormed 2. Bind

er afsluttet, indeholder 9V* Ark dansk Text og 4Vs Ark fransk

Resumé med 20 Træsnit. Oplaget er paa 550 Exemplarer for-

uden 100 Aftryk af Résuméen. Der er uddelt omtrent 250

Kxemplarer til Videnskabsmænd, Bibliotheker o. s. v. her hjemme

og i Udlandet.

Den anførte Rejseunderstøttelse blev bevilget Hr. Assistent

Holm til en 6 Ugers Rejse i Sommeren 1888 til Tyskland og

Østerrig for at besøge derværende Bryggerier og Forsøgs-

stationer.

i . Lab o r a t o r i e t s V i r k s o m h e d.

Den kemiske Afdeling.

Hr. Kje Idahis Arbejder have angaaet:

Studier over det opløselige (koagulerende* Æggehvidestof

i Byg.

I ndersøgelse af nogle Jodforbindelser af Æggehvidestofferne.

Studier over et ligeledes i Byg forekommende Globulinstof.

I ndersøgelse af forskellige ved Udtrækning med højst for-

tyndede Alkalier af Kornsorterne vundne Æggehvidestoffer.

Studier over de optiske Forhold ved Peptondannelser.

Undersøgelse af nogle i syre- og alkaliholdigt Vand opløse-

lige Gummiarter i Byg.

Studier over den Fischerske Fenylhydrazin-Beaktions An-

vendelse i Bryggeriet.

Hr. Assistent Koefoed har fortsat sine tidligere paabe-

gyndte Arbejder over Cholinets Kemi og forsøgt at udstrække

dem til nogle isomere Choliner. Desuden har han ydet Hoved-



2. Møde. -f| 17 sy 25. Jan

arbejdet ved Tilvejebringelsen af en Samling Præparater for den

Nordiske Udstilling' i København 1888, ved hvilken Samling

den kemiske Sammensætning af 1 K° Byg og de dertil svarende

Kvanta Malt, Urt og 01 blev anskueliggjort i saa stor Detail

som muligt.

Den fysiologiske Afdeling.

lir. l)r. Hansen bar i det udkomne Hæfte af « Meddelel-

serne« (s. ovfr.) givet Beretning om en Del af sine Arbejder.

Flere af de deri omtalte theoretiske og praktiske Undersøgelser

ere blevne fortsatte, og ban bar desuden begyndt paa en Hække

Studier over Gærcellens Protoplasma. Hovedopgaven hermed

er at udfinde Udtryk i Protoplasmets Bygning og kemiske Sam-

mensætning for Funktionerne, særligt Gæringsvirksombeden.

Af de Forelæsninger, som ban i de senere Aar bar boldt

for udenlandske Naturforskere , bar ban paa Tysk nu udgive!

to, som handle om Analysen af Vandet og Luften.

Paa Grundlag heraf bar Hr. Assistent Holm udført en stor

Hække Undersøgelser af Vandet paa Gamle Carlsberg. Naar de

blive afsluttede, ville de blive offentliggjorte i »Meddelelserne".

Fra d'Hrr. Holm og Poulsen foreligger i »Meddelelsernes"

sidste Hæfte (se ovfr.) en Fortsættelse af deres i Beretningen

for 1885—86 omtalte Arbejder.

Laboratoriet har ogsaa i dette Aar været besøgt af mange

fremmede Videnskabsmænd og Teknikere og været benyttet af

flere af dem. 1 Løbet af Aaret arbejdede 4 Udlændinge — fra

Melbourne i Australien , Wien , Lonvain og St. Louis i Nord-

amerika — i det fysiologiske Laboratorium. For 2 Udlændinge

— fra Lonvain og Sta. Crnz i Brasilien — og 1 Dansk afholdt

Dr. Hansen i Foraaret et lignende Kursus paa en Maaned som

i de foregaaende Aar, og i September har han begyndt en ny

Bække Forelæsninger og Øvelser for 6 Udlændinge.

Overs, over d. K. D. Vidensk. Selsk. Forh. 1889. O
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II.

I uder Fondets Afdeling B er til videnskabelige Foretagender

i Aarets Lob udbetalt 204.S2 Kr. 55 øre, nemlig til:

1. Professor. Dr. ptail. Jul. Lange til kunsthistoriske Arbejder

over Billedhuggerkunstens Fremstilling at* Menneskeskikkel-

sen, 600 Kr. (Fortsættelse ifølge tidligere Bevilling.)

2. Etatsraad, Dr. phil. L. Lorenz. Lønning ifølge Carlsberg-

fondets Statuter g l\ c 4000 Kr.

3. Trykning af 13. og li. Hæfte af Pastor O. Kalkars Ordbog

til det ældre danske Sprog (1300—1700), (3(52 Kr. (Fort-

sættelse ifølge tidligere Bevilling.)

i. Baron, Kaptajn Eggers til en naturhistorisk, særlig bota-

nisk Undersøgelse af de endnu ufuldstændig kendte Jom-

fruøer, specielt St. Jan, 2000 Kr.

5. Gand. phil. Trenckner til Udgivelse af et Palihaandskrift,

en af de lire saakaldte Nikåyaer, 500 Kr. (Fortsættelse ifølge

tidligere Bevilling.)

6. Videnskabernes Selskab til Udgivelse af: «E Museo

Lundii» ved Professor, Dr. phil. Lutken, 3500 Kr. (Fort-

sættelse ifølge tidligere Bevilling.)

7. Overlærer J. Kinch til Forarbejder til 3. Bind af Ribe Bys

Historie, 400 Kr. (Fortsættelse ifølge tidligere Bevilling.)

8. Adjunkt, Dr. phil. Bjørn Olsen til Rejser i Island før at

samle "Materiale til en Ordbog over det levende islandske

Sprog, 500 Kr. (Fortsættelse ifølge tidligere Bevilling.)

9. Professor, Dr. phil. Wimmer til Udgivelse af lians Værk

om danske Runeminder, 625 Kr. (Fortsættelse ifølge tid-

ligere Bevilling.)

10. Trykning af Grev Bar tb é le ni y : Histoire des relations de

la France et du Danemarck sous le ministére du comte de

Bernstorff, 1751—70. Complément de la Correspondance

ministerielle du Comte J. 11. E. Bernstorff, publiée par P.

\ edel, 870 Kr. 53 Ore.
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11. Arkivsekretan- Bricka lil Udgivelse af et dansk biografisk

Lexikon, looo kr. (Fortsættelse ifølge tidligere Bevilling.)

12. Professor, Arkitekt Løffler lil Afbildninger og Beskrivelse

af danske Ligstene indtil Begyndelsen af det 1(1. Aarhun-

drede, 1800 Kr. (Fortsa>ttelse ifølge tidligere Bevilling.)

13. Provst Hainmersliaiml) under Medvirkning af Bestyrelsen

for »Samfundet til Udgivelse af gammel nordisk Litteratur«

til Udgivelse af en færøsk Anthologi , 2. Hæfte, 745 Kr.

2 O. (Fortsættelse ifølge tidligere Bevilling.)

li. I)r. phil. S. Sørensen til Udgivelse af et Navneregister til

Mahabharata, 800 Kr. (Fortsættelse ifølge tidligere Bevilling.)

15. Prof., Dr. phil. Fausbøll til Udgivelse af et Palihaandskrift,

Suttanipåta, 700 Kr. (Fortsættelse ifølge tidligere Bevilling.)

16. Cand. phil. S ved s trup til et astronomisk Beregningsarbejde.

800 Kr.

17. Pastor, Dr. phil. H. Bordam til Ldgivelse af 2. Ba'kke af

bistoriske Kildeskrifter til dansk Historie, især fra det 16.

Aarhundrede, 980 Kr. (Fortsættelse ifølge tidligere Bevilling.)

III.

Oversigt over Fondets Indtægt, Udgift ou; Status.

Afdeling A (Laboratoriet).

1 ndtægt.

Kassebeholdning Vio 1887 22414 Kr. 21 O.

Fastsat Andel af Benten af Prioriteten i Gamle

Carlsberg for Aaret 25
/g 87 — 25

/9 88 .... 35000 - » -

Fem Dages Bente af samme, fra 25
/9 88

—

30
/9 88 186 - 11 -

:

,

.
1
,2 "/o Bente for et Aar af 64000 Kr. kgl.

Obligationer, anbragte paa Indskrivningsbevis 2240 - » -

Vedtaget Andel af Benten af hele Fondets

Kassebeholdning 293 - 18 -

7de aarlige Afdrag paa Laan til Afdeling C . . 1100 - » -

61563 Kr. 50 0.
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Udgift.

Halvdelen af Administrationsudgifterne .... 3523 Kr. 47 0.

Lønninger, Anskaffelser o. s. v. efter det oven-

for anførte 21909 - 31 -

Indkøb af 3V2 °/o Østifternes Kreditforenings

Obligationer, 20000 Kr 19436 - 95 -

44869 Kr. 73 0.

Kassebeholdning ved Aarets Udgang . . 16693 - 77 -

61563 Kr. 50 0.

Afdeling B (Statuterne g IX).

Indtægt.

Kassebeholdning Vio 1887 27138 Kr. 66 0.

Fastsat Andel af Renten af Prioriteten i Gamle

Carlsberg for Aaret 25
/9 87— 25

/9 88 40000 - -

Fem Dages Rente af samme fra 25
/9 88

—

3%88 555 - 55 -

3V2 ° o Rente for 1 Aar af 90000 Kr. kgl. Obli-

gationer, anbragte paa Indskrivningsbevis . 3150 -

Vedtaget Andel af Renten af hele Fondets

Kassebeholdning 335 - 30 -

Gyldendalske Boghandel for Salg af Vedels

Grev Bernstorffs Correspondance 21 - 76 -

7de aarlige Afdrag paa Laan til Afdeling C. . 1100 - » -

72301 Kr. 27 0.

Udgift.

Halvdelen af Administrationsudgifterne .... 3523 Kr. 48 0.

Udbetalinger til videnskabelige Foretagender

efter det ovenfor anførte 20482 - 55 -

Indkøb af 3 l
/2 % Østifternes Creditforenings

Obligationer, 20000 Kr 19436 Kr. 95 0.

43442 Kr. 98 0.

Kassebeholdning ved Aarets Udgang . . 28858 - 29 -

72301 Kr. 27 0.
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Status ved Aare i s l dg an g.

Afdeling A. Afdeling U.

Kassebeholdning 16693 Ivr. 77 0. 28858 Kr. 29 0.

Tilgode hos C (det national-

historiske Museum) . . . 3:500 - « - 3300 - -

El Indskriv ningshevis ly-

dende paa 64000 - - 90000 - -

V - °/o Østifternes Gredit-

forenings Obligationer . 20000 - - - 20000 - » -

103993 Kr. 77 O. 142158 Kr. 29 0.

Fra Bestyrelsen af det nationalhistoriske Museum paa Fre-

deriksborg har Direktionen modtaget den ved Tillæg til Stalu-

terne £ XVIII befalede Generalkvittering for Museets samtlige

Udgifter. Efter Meddelelse fra Fondets Regnskabsfører havde

Museet, Regnskabets Afdeling C, ved Aarets Begyndelse en

Kassebeholdning af 29339 Kr. 89 Øre og i Aarets Løb en Ind-

tægt af 52901 Kr. 16 øre — deraf som Forevisningsindtægt

14352 Kr. 40 Øre — tilsammen 82211 Kr. 35 Øre. Udgiften

var 38223 Kr. 49 Ore, og derefter var den. dels hos ham, dels

hos Konservatoren paa Frederiksborg beroende Kassebeholdning

ved Aarets Udgang 14017 Ivr. 86 øre. Af Museets for 8 Aar

siden hos Afdelingerne A og B i Fællesskab gjorte rentefri

Laan, oprindeligt 22000 Kr. og at afbetale med 2200 Kr. aarligl

i 10 Aar. stod ved Aarets Udgang 6600 Kr. til Rest (s. ovfr.}.

I\.

Overensstemmende med, hvad der er fastsat ved Tillæg til

Statuterne for Carlsbergfondet % XIX, lader Direktionen frem-

deles medfolge den Beretning, den har modtaget fra Bestyrelsen

for det nationalhistoriske Museum paa Frederiksborg, og som

er en Genpart af den Beretning, det paahviler denne Bestyrelse

aarlig at afgive til Hans Majestæt Kongen om Museets Fremgang.
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Alle r u n cl e r d a n igs.t I n d b e r e tni u g

fr a l> c s t y reis e n a f il e l. n a t i o n a 1 h i st o ris k e M u s e u ni

paa Frederiksborg Slot.

I det sidst forløbne Aar fra den 25de September 1.S87 lit

den 25de September 1SSS har Museet ved Ind ko li erhvervet:

af Buster:

1. Professor Rasmus C. Rask . modelleret af Tli. Stein.

Gibs.

2. Pastor .1. G. Hostrup, modelleret af C. Peters. Marmor.

3. Professor M. Goldschmidt . modelleret af Axel Hansen.

Gibs.

i. Fru Birgitte <ijoe. Modelleret af O. Evens. (iihs.

5. Marinelieiitenant Peter Willemoes, Statuette af G.Peters.

BroDce.

af Male rfe r:

(i. og 7. Kong Christian den Syvende og Dronning Garoline

Mathilde, malede af P. Als.

8. Kong Frederik den Syvende . Knæstykke . malet af D.

Monies.

i). Kong Frederik <\en Andens Dronning, Sophie, gammel

Kopi af Maleriet i tfykjøbing Kirke.

10. Statsminister, Greve Otto Thott, Brystbillede.

11. Ftatsraad. Professor Gregers Wad, Brystbillede, malet af

11. Hansen.

12. Overberghauptmand 'Thrane Brfinniche , malet af C. V.

Eckersberg.

13. Professor. Landskabsmaler P. G. Skovgaard, Brystbillede

malet af J. Koed.

li. Konferentsraad , Kammeradvokat F. M. Schønheyder, malet

af C A. Lorentzen.

15. Hertug August Frederik. Biskop af Lubek, mindre Ku;i-

stvkke.
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I (i. Landskabsmaler E. C. Petzholdt, mindre Brystbillede, malel

af A. Kiichler.

17. Maler A. Kiichler, Brystbillede, malet af F. C. Lund.

18. Konferentsraad C. F. Jacobi, Lektor hos Koni^ Christian den

Syvende, Miniaturportræt, malet af W. A. Muller.

li). Miniaturmalcr W. A. Muller og Hustru Bodil Marie Jensen,

Miniaturportræter, malede af Kunstneren.

20. « Bajonetangreb » , Episode af Slaget ved Fredericia d. 6*e

Juli 1849, malet af N. Simonsen.

21. »Episode af Soldaternes Hjemkomst i Septemberdagene

1850", malet af I). Monies.

l
)-
2. «Dybbøl Skandser i 1864», malet af J.Sonne.

23. »Parti af Marmorkirken for dens Ombygning, Udsigt mod

Amalienborg' Plads«, malet af N. liredal.

24. "Parti af Københavns gamle Nørreport«, malet af Eckersberg.

25. Kopi af det gamle Kalkmaleri i St. Peterskirken i Næstved,

forestillende "Kong Valdemar Atterdag knælende i Bøn«,

udfort af J. Kornerup.

Fremdeles har Museet erhvervet adskillige karakteristiske

Møbler fra forskellige Tidsaldere.

Ved Gaver har Museet endvidere erhvervet

:

1. Portræt af Hans Majestæt Kong Christian den Niende

malet af II. C Jensen. Skænket af danske Lens-

besid de re.

2. Fortræt af Kong Oscar den Anden, malet af Persens. Skænket

af Kaptajn, Brygger, l)r. pli il . Jacobsen.

3. Portræt af Etatsraad , Dr. med. et chirurg. S. VV. V. Stein,

Knæstykke, malet af D. Monies. Skænket af hans Sønner.

i. Portræt af Komponisten 1). K. Kuhlau, Brystbillede, Pastel.

Kopi efter Horneman. Skænket af Frøken Cathrine

Reitzel.
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5. Portræt af Kaptajn, Brygger, Dr. phil. Jacobsen, Knæstykke.

malet af A. Jerndorff. Skænket af Fru Jacobsen.

6. Ni Portræter af Familien Junghans, ifølge testamentarisk

Disposition af Oberst 11. Jung ban s.

7. Et Billede af Jægerspris Slotsgaard i Kong Frederik den

Syvendes Tid, malet af C. lletscb. Testamenteret Museet

af Frøken Nathalie Lutzen.

8. Et Flir med Klokkespil fra Slutningen af det 17de Aar-

liundrede. Skænket af Justitsraad Strunck og Frue.

Endvidere bar lir. Oberst F. C. Hansen i Jægersborg til-

sagt Bestyrelsen, at ban agter at testamentere Museet en Del

historiske Portræter og antike Møbler.

Der er i Aarels Lob foretaget de fornødne Vedligeholdelses-

arbejder ved Gulve og Vægge i Lokalerne , samt anskaffet et

større Antal Bænke til Siddepladser for de Besøgende, ligesom

der er blevet trykt et nyt Oplag af den danske og tyske Katalog

over Museet. Det bar i Åarets Lob været besøgt af c, 50000

Personer.

København, den 21. December 1888.

C. F. llerbst. F. Meldahl. K. Holm.

Direktionen for Carlsbergfondet.

København, den 17. Januar 1889.

C. Barfoed. E. Holm. S. M. Jørgensen.

Japetus Steenstrup. J. L. I ssing.

i'aa Direktionens Vegne meddelte endvidere Professor, Dr.

E. Holm, at det af Selskabet under 23. November f. A. ved-

tagne »Tredje Tillæg til Garlsbergfondets Statnter« (trykt i Overs.

1888, S. (62)— (64)) den :\. Januar d. A. havde J'aaet allerhøjeste

Stadfæstelse.
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Efter at Forslag om Bytteforbindelser havde været til

Eftersyn for Selskabets Medlemmer, vedtoges det at indtræde i

følgende nye Forbindelser, nemlig med Die Gésellschaft fur

Morphologie und Physiologie i Miinebeii: Dick Observatorg,

CJniversity of California, paa Mount llamillon; The Scientific

Laboratory of Denison University i Granville, Ohio Og ZSAcadémt'e

Royale de Serbie i Belgrad.

Redaktøren fremlagde det nylig udkomne 8. Hæfte af

Skrifternes 6. Række IV. Bind, naturvidenskabelig - mathematisk

afdeling, indeholdende E. Warmin g, Familien Podostemaceæ III,

ledsaget af et fransk Resumé.

I Model vare fremlagte de paa Boglisten under Nr. 63— 107

Opførte Skrifter, hvoriblandt private (laver fra Selskabets Med-

lem, Professor Vilh. Thomsen, dets udenlandske Medlem,

Prof. F. Leydig iWurzburg, samt fra d'Hrr. Direktør A. Fr en tz

i l.rvssel o<j Dr. C. G. Joh. Petersen i København.

3. Modet den 8
de

Februar.

[Tilstede vare 7 Medlemmer, nemlig: Jul. Thomsen, Præsident, Ussing,

Thiele, Rostrup, Joh. Steeristrup, P. E. Muller, Sekretæren.)

Siden forrige Mode havde Selskabet faaet Meddelelse om,

al dets indenlandske Medlem, Biskop o\er Fyns Stift, Dr. theol.

C. T. Engelstoft var afgaaet ved Døden den 25. Jan. d. Å.

Man havde været Medlem af (len historisk -filosofiske Klasse

siden den 3dje December 1847. Den o. Februar mistede Sel-

skabet ligeledes et udenlandsk .Medlem, Professor Dr. O. J. Broch

fra Kristiania, optagen i den natuniden -kabelig-mathematiske

Klasse den 11. April 1807. Han døde i Paris, hvor ban var

Medlem af og Formand for den internationale Meter-Kommission.
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Professor I)r. J o li. S t e en s t ru p gav et Referal af Ind-

holdet af en af Gehejmeraad E. Knnik, Selskabets udenlandske

Medlem i St. Petersborg, indsendt .Meddelelse om jNavnet

Normanner og den saa kaldte Anonymus Ravennas.

Professor Dr. 11. G. Zeuthen gav en Meddelelse om
de .S Skæringspunkter mel lem 3 Flader af anden

Orden, hvoraf et kort Referat vil blive optaget i Oversigteu

for i Aar.

Klasserne forelagde Forslag til Prisopgaver for 1<S81>. Del

besluttedes ikke i Var at udsætte nogen filosofisk Pris-

opgave, ligesom den naturvidenskabelig-mathematiske Klasse, i

Overensstemmelse med Selskabets Beslutning den 3. Febr. f. \.

(Overs. 1888 S. (27)) ikke havde stillet Forslag om nogen Pris-

opgave for det Thottske Legat. Derimod vedtoges det at ud-

sætte 2 Prisopgaver for det Classenske Legal . hvoraf for den

anden Fristen forlængedes lil Udgangen af Oktober 1«S!)J. Sel-

skabet besluttede saaledes at stille de efterfølgende Opgaver og

for disse Besvarelse at udsætte de tilføjede Belønninger.

Prisopgaver for 1889.

Den historisk-filosofiske Klasse.

Historisk Prisopgave.

(Pris: Selskabets Guldmedaille.)

Danmarks indre Historie i det femtende Aarhundrede er

forholdsvis lidet behandlet, og særlig savner man en Frem-

stilling af Landets Forvaltning og Embedsposter, dets Lens- og

Forsvarsvæsen , Købstædernes Styrelse og de af Regeringen

fulgte Handelsprinciper, Skatterne og Statens øvrige Finans-

system. Der er næppe Tvivl om. at Datidens Lovgivning i
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Forening med de mange andre bevarede offentlige og private

Aktstykker ville ved omhyggelig Granskning kunne give en rel

fyldig Oplysning herom, især naar de sammenholdes med, hvad

iler vides om de tilsvarende Forhold i den forudgaaende og

efterfølgende Tid saml med administrationen i Naborigerne og

andre Lande. Videnskabernes Selskab har derfor besluttet al

udsætte sin Guldmedaille for

en Afhandling, der belyser Landets administration, dets

Embedsmænd, Lens- og Forsvarsvæsen, Skatteforholdene

og Statens øvrige Finansstyrelse i det 15de Aarhundrede,

især dog Tidsrummet fra Dronning Margrethes l)od indtil

' kone Hans's Tronbestigelse.

Den naturvidenskabelig-mathematiske Klasse.

Kemisk Prisopgave.

Piis: Selskabets Guldmedaille.

Mellem de talrige Forbindelser af Alkoholradikaler med

Metaller, sum i tiere Henseender lune spillet en betydnings-

fuld Rolle i den theoretiske Kemi og som vigtige Midler

til at iværksætte forskellige Syntheser, savner man mange,

som det. forsaavidt de kunne dannes, vikle have stor Interesse

at lære nærmere at kende. Exempelvis kan fremhæves, at \i

ikke kende Alkylforbindelsef af Kobber, Sølv eller Guld, medens

de i del periodiske System sideordnede Grundstoffer: Zink.

Arsenik. Selen. — kadmium. Tin, Antimon. Tellur. — Kvæg-

sølv, Thallium , Bly, Vismut — høre til dem. hvis Alkyl-

forbindelser ere bedsl bekendte. For den theoretiske kend

vilde slige Forbindelser af de 3 førstnævnte Metaller have en

meget stor Betydning. 1 en anden Henseende kan nævnes, al

Aletalalkylt'orbindelser af polyvalente Alkoholradikaler ere aldeles

ukendte . og dog vilde de . hvis de existerede . sikkert kunne

anvendes i stor Udstrækning til vietise Svntheser.
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Selskabet udsætter derfor sin Guldmedaille som Pris for

el Arbejde, der i væsentlig Grad udvider vore Kundskaber i

de her antydede Retninger.

Astronomisk Prisopgave.

Piis: Selskabets Guldmedaille.

Iblandl Vanskelighederne ved de tre Legemers Problem i den

fysiske Astronomi tør man maaske nævne, at Forholdene ved

de Himmellegemer, h\is Bevægelse man kender ved Iagttagelse,

ikke svare lil udprægede Tilfælde af dette Problem eller saa-

danne. hvor dets Betingelser næsten nøjagtig ere opfyldte uden

forstyrrende Biomstændigheder. Man savner saaledés den

Stotte. som en Naturbetragtning kunde have givet . og i\ov kan

være Grund til at søge en Erstatning' i specielle Regninger

over enkelte af de Bevægelsesformer, som Problemet frembyder

i sin rene Form. For at fremkalde en saadan udsætter Sel-

skabet sin Guldmedaille for en Behandling af følgende Tilfælde:

1 en Dobbeltstjerne, bestaaende af to ligestore Masse-

punkter A og B ere Omløbsbevægelserne cirkulære. Et

tredje Punkt C med uendelig lille Masse bevafger sig saaledés

i A og B's Bevægelsesphin , at det ved Begyndelsestiden

staar paa Linien A B ud for A i halv saa stor Afstand fra

. dette som fra B til A , og- at det ud fra denne Stilling

vilde bevæge sig i en Cirkelbane om A, dersom B ikke

havde været tilstede. I Begyndelsesøjeblikket gaa fremdeles

alle Omløbsbevægelserne til samme Side.

Regningen hor gennemføres saa vidt, at C i det mindste

vil have udført et Omløb om B, og dette ogsaa mindst el

Omløb om A. Resultaterne hor dels fremtræde i Form af

en Tabel med omtrent ."> Cifres Nøjagtighed, dels hor der

i det mindste for Begyndelses- og Slutningsøjeblikkene med-

deles intermcdiaere Baner med Kontakt af tredje Orden

eller mere.
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For det Classenske Legat.

I.

JMis: indtil 600 Kroner.)

De mangfoldige analytiske l odersøgelser, som i de .-curie

Aar ere foretagne i det Øjemed at skelne med Sikkerhed

mellem rent Smør og Kunstsmør
3

have noksom vist, at vore

Kundskaber med Hensyn til Smørrets Sammensætning ere

mangelfulde, og at ethvert videnskabeligt Arbejde i denne Hen-

seende kan faa sin store Betydning. Derfor udsætter Selskabel

en Fris af indtil 600 Kr. for en kemisk Undersøgelse af,

hvilke Fedtsyrer der findes i Smørrets Fedtstof, idet der fordres.

at disse liver for sig isoleres og identificeres paa betryggende

Maade. Da Undersøgelsen kan antages ogsaa at ville give Op-

lysninger om den relative Mængde, hvori Fedtsyrerneforekomme

i Smørrets Fedtstof, ønskes ogsaa de herhenhørende Iagttagelser

fremdragne, forsaavidt dertil lindes grundet Anledning, og særlig

forventer man, at Forholdet mellem Mængder af Oliesyre paa

den ene Side, og af Palmitinsyre sammen med dens højere

Homologer paa den anden, maa kunne angives.

II.

(Pris: indtil 000 Kroner.)

Med Navnet Mycorhiza har Frank i 1885 betegnet nogle

ejendommelige Roddannelser, som hyppig lindes hos forskellige

Træer, især Cupuliferer, Coniferer og Ericaceer. Han antog, al

de vare fremkaldte af visse paa Rødderne voxende Svampehyfer,

og han opfattede Forholdet mellem disse som en Symbiose.

Saadanne Hyfers Tilstedeværelse paa Rødderne vare dog tidligere

kendte og omhandlede, saaledes paa Rogerodder af P. E. Midler

Studier over Skovjord« 1878, af Rondier og senere af Max

Rees paa Fyrretræernes Rødder, hos hvilke Myceliet er godt-

gjort at tilhore Hjortetrøflen. Da der har dannet sig megel
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ulige Meninger om, hvorvidt disse «Mycorhizer» ere af patho-

logisk eller af mutualistisk symbiotisk Natur, samt om hvilke

Svampe de nævnte Mycelier tilhøre, kunde der ønskes en ind-

gaaende Undersøgelse af Forholdet hos Bøgen og særlig Be-

svarelser af følgende Spørgsmaal:

a) Er der nogen paaviselig Forskel i disse Mycorhizers op-

træden i Bøgemuld og Bøgemor?

b) Findes der .nogen morfologisk Forskel mellem de Mycelier,

som tindes hos Bogen og andre Rakletræers Myeorhizer.

samt mellem disse og de paa Fyrretræer optrædende

Myeorhizer?

c) (iiver Myceliets Bygning i Rakletræernes Myeorhizer noget

Holdepunkt med Hensyn til Bestemmelsen af, til hvilken

Hovedgruppe af Svampe eller endog lil hvilken Familie

eller Slægt det maa hore?

d) Er der Grund til at antage, at Bøgens Myeorhizer spille

den Bolle, som allerede 1 88 1 af Kamiénski blev paavist

hos de paa Monotropa forekommende .Myeorhizer, hvor

nemlig en mutualistisk Symbiose tinder Sled. idet Svampen

tjener som Middel til at optage Humusforbiiidelser og til-

føre Værtplanten disse?

For en fyldestgørende Besvarelse af et eller liere af disse

Spørgsmaal udsættes en Pris af indtil 600 hr.

Besvarelsen maa være indleveret inden Udgangen af Oktober

Maahed 1891.

Besvarelserne af Spørgsmaalene kunne være affattede i

del danske, svenske, engelske, tyske, franske eller latinske

Sprog. Afhandlingerne betegnes ikke med Forfatterens Navn,

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

indeholder Forfatterens Navn, Stand og Bopad, og som bærer

samme Motto. Intet af Selskabets indenlandske Medlemmer

kan konkurrere til nogen af de udsatte Præmier. Belønningen
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ror den fyldestgørende Besvarelse af et af de fremsatte Spørgs-

maal. foT hvilket ingen anden Pris or nævnt, er Selskabets

Guldmedaille af 320 Kroners Værdi.

Med Undtagelse af Besvarelser af den anden for det Clås-

senske Legat udsatte Opgave, for hvilken Indleveringsfristen

først ndlober den 31te Oktober 1 Si) 1 , indsendes.Prisbesvarelserne

inden o lte Oktober 1890 til Selskabets Sekretær,

Professor, Dr. fl.Gr. Zeuthen. Bedømmelsen falder i den

paafølgende Februar, hvorefter Forfatterne kunne faa Avi-t--

Besvarelser tilbage.

fra den histoiisk - iilosoliskc Klasse var indsendt neden-

staaende af et Udvalg |J. E. I ssing, E. Holm, V. Finsen)

affattede og af Klassen enstemmig vedtagne Hegler for dennes

forhandlinger ved Bortgivelsen af den Madvigske Æresmedaille.

hisse Hegler, som Selskabet tog til Efterretning, lyde saaledes :

Naar det Aar kommer, da den Madvigske Æresmedaille

etter Vedtægternes g 22 kan uddeles, skal Formanden for den

historisk -filosofiske Klasse lire Uger før Selskabets første

Mmle i December opfordre Klassens Medlemmer til at gøre

Forslag om Medaillens Bortgivelse. Forslagene, der bor være

ledsagede af en kort Motivering, tilsendes barn i Løbet af

.S Dage: Forslaget underskrives .kun af det enkelte Medlem,

der har affattet det. Derefter meddeler Formanden ved el

Cirkulære til Medlemmerne, hvem der er bragt i Forslag, dog

uden at Forslagsstilleren nævnes.

Sagen bliver underkastel to Behandlinger, ved hvilke ingen,

der er foreslaaet, maa være til Stede. I det første Møde fore-

lægges det eller de indkomne Forslag til Drøftelse for, saa vidt

muligt, al bringe Enigbed til Veje. Derpaa afstemmes ved

Ballotering for hvert enkelt Forslags Vedkommende , om det

l'oreslaaede Skrift, under Forudsætning af at Medaillen denne

Gang uddeles, egner sie' til at belønnes med samme. ll\is ti»
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eller flere Skrifter opnaa over Halvdelen af Stemmerne, af-

stemmes paa ny om, hvilket af disse der maa anses for det

værdigste.. Derefter afstemmes, ligeledes ved Ballotering, om

der overhovedet er Anledning til denne Gang at bortgive Me-

daillen. Saafremt to Tredjedele af de tilstedeværende Med-

lemmer besvare dette Spørgsmaal med Ja, anses det ved denne

Behandling for besluttet, at det Skrift, som ved den foregaaende

Afstemning fik tiest Stemmer, bor belønnes med Medaillen.

Ved anden Behandling, som foretages mindst otte Dage

efter, afstemmes kun om den ved første Behandling vedtagne

Bes.lutning skal fastholdes. Afstemningen foregaar ved Ballo-

termg, og der kræves to Tredjedele af de Tilstedeværendes

Stemmer. I bekræftende Fald indstilles den Forfatter, sum ved

første Behandling fik Stemmeflerhed, til at erholde Medaillen.

Paa Redaktørens Vegne forelagde Sekretæren det nylig

udkomne i. Hæfte af Skrifternes hfstorisk- filosofiske Afdeling

6. Rækkes II Bd., indeholdende .1. L. I s s in g: «Phratri-Beslut-

ninger fra Dekeleia«.

I Modet vare fremlagte de paa Boglisten under _\r. 108— 1 17

opførte Skrifter, hvori bl. a. en privat Gave fra Selskabets

Medlem, Professor Dr. A. M. F. v. Mehren.

4. Modet den 22
de

Februar.

(Tilstede vare 15 Medlemmer, nemlig: .hil. Thomsen, Præsident,

Johnstrup, Mehren , Lntken, Christiansen, Krabbe, Meinert, Rostrup, Juli.

Steenstrup, Finsen, Bohr, Gram, Paulsen, Valentiner, Sekretæren.]

Bestyrer for det danske meteorologiske Institut A.Paulsen

meddelte et Bidrag til vort Kendskab til Nordlyset Denne

Meddelelse vil blive optagen paa Fransk i Oversigten for i Aar.
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Museumsinspektor Dr. F. Meinert meddelte Bidrag til

Myreiøvernes Anatomi. Denne Meddelelse vi! blive op-

tagen paa Fransk i Oversigten tor i Aar.

Derefter forelagde den historisk -filosofiske Klasse Bedøm-

melse at' en indkommen Besvarelse af den filosofiske Prisopga> e

t'or 1887 om Følelsernes Natur, Optræden og Systematik, saa-

lydende

:

Som Besvarelse af den af det kgl. danske Videnskabernes

Selskab i Aaret 1887 udsatte filosofiske Prisopgave: «Der

ønskes en kritisk Undersøgelse af Følelsernes Natur og Op-

træden og et paa de vundne Resultater grundet Bidrag til en

Følelsernes Systematik« . er der indkommen en udførlig Af-

handling med Motto, af Kant: «Dass alle unsere ErJcenntniss

mit der Erfahrung omfange, daran ist gar Icein ZweifeU.

Af de to Hovedspørgsmaal, som Opgaven har stillet, be-

handler Forfatteren' det første, om Følelsens Natur og Op-

træden, paa en i det hele grundig og dygtig Maade. Han

opstiller vel ingen nye Synspunkter, men giver en mere gennem-

fort og nøjagtig Udførelse af de af tidligere Forskere opstillede

Principer for Følelsernes almindelige psykologiske Udvikling.

Særlig er hans Fremstilling af Forestillingsintensitetens og

Forestillingsforhøldenes Indflydelse paa Følelsens Natur at frem-

hæve. Hvad den anden Del af Opgaven, Bidrag til en Følelserne?

Systematik, angaar, har han derimod kun givet højst ufuldkomne

Antydninger.

Skønt der nu ogsaa i Afhandlingens første Del er flere

Mangler, — skønt Forfatteren ofte udtaler sig med større Selv-

tillid, end hans Undersøgelser berettige ham til, — og skønt

flere af hans Betragtninger lide af en Bredde , som hellere

burde være kommen Sjiørgsmaal til gode. som han helt er

gaaet forbi, mene vi dog. at disse Alangier i saa høj Grad op-

overs, over d. K. D. Yidensk. Selsk. Forh. 1880. '•>
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vejes af de ovenfor nævnte Fortrin, at \i kunne indstille Af-

handlingen til Belønning med den udsatte Pris.

København, <leii 25." Januar 1889

Goos. H. Bøffdin g, K. Kroman.
Affatter.

1 Overensstemmelse med Klassens Indstilling besluttede

Selskabet at tilkende denne afhandling Selskabets Guldmedaille.

Forf. er Or. pli il. Alfr. Lehmann.

Den naturvidenskabelige-mathematiske Klasse forelagde lige-

ledes Bedømmelse af en indkommen Besvarelse af den i 1887

udsatte Prisopgave for det Thottske Legat, saalydende :

Som Besvarelse af den Prisopgave, som det Kgl. Danske

Videnskabernes Selskab udsatte i 1887 for det Thottske Legat.

om de i den vestlige og sydlige Del af Bornholm forekommende

mesozoiske Lerarters kemiske Beskaffenhed, er der indkommen

ni afhandling, betegnet med Mottoet:

Ilet fortjener derfor i højeste Grad at undersøges, hvorledes

de Produkter ere. der fremkomme ved den Indvirkning, som

man sammenfatter under Navnet Forvitring, og som med Hensyn

til sin Ejendommeliglied ikkun er lidet kendt".

Videnskabernes Selskabs naturvidenskabelig - mathematiske

Klasse bar overdraget os at afgive en Betænkning om dette

Vrbejde, som \i herved have den Ære at indsende til Klassen.

Det fortjener Paaskønnelse , al forfatte ren ikke bar ind-

skrænket sig til alene at gøre de mesozoiske Lerarter paa

Bornholm til Genstand for sine Undersøgelser, men bar ind-

draget derunder andre paa Øen forekommende Lerarier, nemlig

Kaolin og nogle røde Lerarter af usikker Alder.

Efter at der i Afhandlingen er gjort Rede for. hvorfra

forfatteren har forskaffet sig det til Undersøgelsen benyttede

Materiale med nøjagtig Angivelse af Lejringsforholdene paa

hverl enkelt Sted. gaar ban over til Besvarelsen af den væsent-

ligste Del af Opgaven, nemlig de forskellige Lerarters mekaniske
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og kemiske Sammensætning. Forfatteren forkaster med Rette

Masseanalysen («Bauschanalyse») og vielser «ilen rationelle

Leranalyse«. Herved er bestemt: kemisk bundet Vand, det i

Leret, indblandede Kulstof, Mængden af »amorfe Silikater- og

disses enkelte Bestanddele samt Mængden af de i Leret ude-

komponerede Mineralier (Kvarts, Feldspath o. s. v.i. For end-

\ idere al kunne bedømme disse Lerarters Anvendelse i tekniske

Øjemed er der foretaget Bestemmelse af deres pyrometriske

Beskaffenhed ved 800°, 1000°, 1300° og 1700°, hvoraf fremgaar,

;it ingen af de undersøgte Lerarter med Undtagelse af Kaolinel

kunne betragtes som aldeles ildfaste, og som almindelig Regel

gælder, at deres Ildfasthed tiltager i omvendt Forhold til Jærn-

mængden.

Til Slutning anstilles der ogsaa nogle theoretiske Be-

tragtninger om Oprindelsen til de enkelte Lerarter. Naar

Forfatteren i dette Afsnit opstiller en Formel for de amorfe

Silikater i det røde Ler, da forekommer det os, at den kemiske

Sammensætning er altfor variabel til, at der kan tillægges en

saadan Formel nogen videre Betydning, ligesom det heller ikke

kan godkendes at udlede de amorfe Silikater alene af et enkelt

Mineral (llornblende) eller at lade den i Skandinavien hidtil

ikke paaviste Trachyt være «Stammemoderen» til de omtalte

Lerarter.

Denne Forfatterens Theori svækker dog ingenhinde del

gunstige Indtryk, vi have faaet af Besvarelsen af Hovedopgaven,

der var stillet angaaende de mesozoiske Lerarters kemiske Be-

skaffenhed. Hele Afhandlingen hærer Vidnesbyrd om , at For-

fatteren haade har forskaffet sig et saa rigeligt Materiale, som

det var muligt, og foretaget særdeles grundige og omhyggelige

kemiske Undersøgelser , saa at der derved er tilvejebragt et

1 1 id til savnet Kendskab til disse teknisk vigtige Lerarters

Sammensætning. Vi anse derfor Afhandlingen for værdig til

;d, belønnes, og paa Grund af Arbejdets Omfang og de ikke

ubetydelige Omkostninger, der have været forbundne med Til-
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vejebringelsen af Materialet, tillade vi os at t'oreslaa, at der

tildeles Forfatteren den højeste Pris , der af Selskabet er udsat

for Afhandlingen, nemlig 000 Ivr.

"Med Afhandlingen fulgte Prøver af de undersøgte Lerarter,

et Hefte med Profiler, en .Mappe med Fotografier og Prøver af

de ved forskellige Temperaturer brændte Lerarter.

København, den 21. Januar 1889.

Fr. John s trup, Haldor Topsøe.
Affatter.

I Tilslutning til denne Bedømmelse besluttede Selskabet

at tildele denne Afhandling den udsatte højeste Pris. nemlig

(500 Kr. Forfatteren er Cand. mag. K.Rørdam.

Hedaktoren fremlagde det nylig udkomne odje Hæfte af

Oversigten for 1888.

1 Mødet vare fremlagte de paa Boglisten under Nr. 148— 175

opførte Skrifter, hvoriblandt private Gaver fra Selskabets Medlem

Prof. Dr.jur. Joh. Steenstrupj og fra Prinsen af Monaco.
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5. Modet den 8
de

Marts.

(Tilstede vare 20 Medlemmer, nemlig: Jul. Thomsen, Præsident, Ussing,

Holm, S.M.Jørgensen, Christiansen, Krabbe, Vilh. Thomsen, Topsøe, Thiele,

Meinert, Joh. Steenstrup, Finsen, Høffding, Gram, Paulsen, Erslev, Sekre-
tæren, Johnstrup, Warming, Bohr.)

Professor, Dr. T. N. Tliiele forelagde sine nylig udgivne

Forelæsninger o v e r a 1 m i n d e 1 i g la g t t a g e I s e s I æ r e og

knyttede dertil Bemærkninger om det videnskabelig nye deri.

En Meddelelse heraf paa Fransk vil blive optagen i Oversigten

for i Aar.
i

Kassekommis s ion en fremlagde det reviderede og de-

ciderede Hegnskab for 1888. En Oversigt over dette er aftrykt

S. (38)—(41).

Den italienske Udgiver af G a 1 i I e i s Skrifter havde ind-

sendt en Fortegnelse over dennes Korrespondenter med Vnmød-

ning om Opgivelse af, hvorvidt der i danske Samlinger skulde

lindes Skrivelser til eller fra Galilei.

Af Re ge s takom m i s s i on en forelagdes det nys udgivne

2. Kækkes første Hinds (>. Hæfte af Regesta Diplomaiica historiæ

Danicæ, hvormed dette Bind er sluttet.

I Mødet vare fremlagte de paa Boglisten under iNr. 17(3

—

207 opførte Skrifter, deriblandt private (laver fra Selskabets

udenlandske Medlem Gehejmemedicinalraad Leydigi Wiirzburg

og fra d'Hrr. F. Plateau i Gand, Pre ud bomme de Borre

i Bryssel og F. Te sar i Prag (sidstnævnte i 5 Expl.).
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Oversigt over Regnskabet for Aaret 1888.

5. Møde.

Indtægt.
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Oversigt over Regnskabet for Aaret 1888.

Udgift.

I. Selskabets Bestyrelse:

a. Løn Ml Embedsmænd, Medhjælp til Sekre-

tariatet og Arkivet, Buddet

h. Gratiflkationer

c. Brændsel

il. Belysning

e. Kontorudgifter

f. Porto

g. Kontorleje og Brandforsikring

2. Til Selskabets Forlagsskrift e r

:

a. Af Selskabets Midler :

Kr. Ore.

a. Trykning af Oversigterne 1227 09

Disses Hæftning 240 16

ben franske Resumé (Oversættelse

og Trykning) 70 21

Kobberstik, Lithografi, Træsnit . i i »

/?. Trykning af Skrifterne 1397 62

Disses Hæftning 180 30

Den franske Resumé (Oversættelse

og Trykning) 197 50

Kobberstik, Lithografi, Træsnit. . 812 30

Papir til Skrifterne 585 12

y. Ordbogen

o. Oplaget af Selskabets Forlagsskrifter . . . .

b. Af det Hjelm stjerne -Rosener one ske
B i d r a g

:

a. Regesta Diplomatica

At overfore . . .

3420

200

i8

52

9 i l

5 1
ti

1758

1581

si3172

300

182

467 29

19

6936

5703

12640

86

62



8. Marts. *K 40 >f

Oversigt over Regnskabet for Aaret 1888.

5. Mode.

Udgift.

Overført . . .

3. Til anden Virksomhed ved Selskabets

Medie ni m e r

:

a. Al' Selskabets Midler:

a. Til Udgivelse af Skrifter.

[i Til andre videnskabelige Arbejder.

b. Af det Hjelms Ij erne -Rosencro neskc

Bidrag:

4. Un deis tot teis e til Skrifters^Udgivelse

og videnskabelige Arbejder af Ikke-

Med I e mine r:

a. Af Selskabets Midler

1«. Af den Hjelmstjerne-Rosencroneske
Stiftelse:

a. Til Udgivelse al' en Katalog over den

danske Litteratur ved .lustitsraad Bruun.

fl Til Udgivelse at .I. C. Espersens Ordbog.

y Til Udgivelse al' V. Holms "Supplement

til Eispersens Samling af bornholmske

Ord».

8. Til Selskabet for Udgivelse at' Kihler lil

dansk Historie

5. Pengepræmier ug Medailler:

a . Pr æ ni i e a I' L e g a t e r n e.

fra det Classenske Fideikommis.

Etatsraad Schous og Hustrus.

h. Af Selskabets Kasse (derunder Ren-
terne af det Thottske Legat).

(i. Tilfældige Udgifter:

a. Til endelig Afslutning af den meteorologiske

Komités Arbejder.

b. Til Bohave in. ni

At overfore . . .

200

1 000

69

12640 \ s

U'on

50
(39 50

1 3909 ".»S
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Oversigt over Regnskabet for Aaret 1888.

Udgift.

Overført

7. Indkjøb af Obligationer:

200 Ki. Jydske Landejend. Creditforen. Oblii

8. Kassebeholdning:

a. Rede Penge

b. Det Hjelmstjerne-Rosencroneske Bidrag .

c. En Guldmedaille

(I. To Sølvmedailler

Samlet Udgift

Kr.

13909 98
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6. Modet den 22
ae

Marts.

(Tilstede vare 18 Medlemmer, nemlig: Jul. Thomsen, Præsident, John-

strup, Lorentz, Holm, Lutken, S. M. Jørgensen, Christiansen, Krabbe, Topsoe,

Warming, Thiele, Job. Steenstrup, Høffding, P. E. Muller. Bohr, Paulsen,

Erslev, Sekretæren.)

Professor C.Christiansen meddelte nogle Bemærkninger

i Anledning af de nyere Iagttagelser over elektriske

Bølger. Denne Meddelelse vil blive optagen i Selskabets Over-

sigt for i Aar.

Fra «Selskabet for l dgivelsen af Kilder til dansk Historie"

var der i det foregaaende Mode indkommen Andragende om en

Understøttelse af indtil 800 Ivr. til Udgivelsen af 3. Binds 2. og

sidste Hæfte af »Aktstykker og Oplysninger til Rigsraadets og

Stændermødernes Historie i Kristian I\ s Tid». Efter at Kasse-

kommissionens Betænkning var bleven indhentet, bevilgedes

det forlangte Beløb af indtil 800 Kr. , dog saaledes at dette

først optages paa Budgettet for 1890 til Udbetaling i sidst-

nævnte Aar.

Paa Bed ak to ren s Vegne fremlagde Sekretæren det nylig

udkomne første Hæfte af Oversigten for 1889 og 6. Rækkes

IL Bind, 5. Hæfte af Selskabets Skrifter, bistorisk-lilosofisk Af-

deling, indeholdende C. N. Starcke, Etikens teoretiske Grundlag.

I Modet vare fremlagte de paa Boglisten under Nr. 208

—

2:>5 opførte Skrifter, hvoriblandt en privat Gave fra Selskabets

Medlem, Professor T. N. T b i e I e.
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7. Modet den 5
te

April.

(Tilstede vare 18 Medlemmer, nemlig: Johnstrup, fungerende Vicepræ-

sident, Mehren, Lutken, Christiansen, Krabbe, Warming, Meinert, Rostrup,

Joh. Steenstrup, Gertz, Høffding, Kroman, 1*. E. Muller, Bohr, Gram, Valentiner.

Fridericia, S e k re I æ ren.)

Siden forrige Møde var Selskabets udenlandske Medlem,

Professor F. C. Donders afgaaet ved Døden den 24. .Marts,

lian var den 4. April 1879 Ideven optaget i Selskabets nalur-

videnskabelig-mathematiske Klasse.

Professor, Dr. H. Høffding forelagde en Afhandling: Psy-

kologiske Undersøgelser. Denne Afhandling vil blive

optagen i Selskabets Skrifter.

Fra Dr. phil. W. Sørensen var indkommen en Afhandling

«Om Forbeninger i Svømmeblæren, Pleura og Aortas Væg og

Sammensmeltning deraf med Hvirvelsøjlen særlig hos Siluroi-

derne samt de saakaldte Webers Knoklers Morfologi", som

Fort', ønskede optagen i Selskabets Skrifter. Til Bedømmelse af

denne Afhandling nedsattes et l dvalg bestaaende af Professorerne

Jap. Steenstrup og Lutken, samt Dr. med. Krabbe.

Til udenlandske Medlemmer blev, efter de i forrige

Møde indbragte Forslag fra den historisk-filosotiske og den

naturvidenskabelig-mathematiske Klasse, optaget følgende \ iden-

skabsmænd

:

a) i den historisk-filosotiske Klasse;

fra Sverig: Professor i græsk Sprog og Litteratur, Dr.Chr.

Cavallin i Lund,

fra andre Lande: Gebejmeraad, Professor i Homerret, Dr.

jur. Pi u d. v. J h e r ing i Guttingen ; Filosofen He rbe rt Sp e n c e r

i London; Professor i Filosofi, Dr. Wilh. Wundt i Leipzig:
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Gehejmeraad , Professor i Filosofi, l)r. Eduard Zeller i

Herlin

;

)>i i <len aaturvidenskabelig-mathematiske Klasse;

fra Sverig og Norge: Professor i Fysiologi, Dr. A. Fr.

Hol myre n i Upsala; Professor i Mathematik, Dr. G. Mittag

Leffler i Stockholm; Professor i Geometri, Dr. Sophus Lie

(fra Norge) i Leipzig; Prof. em. i Zoologi, Ur. Vi Ih. Lillje-

borg i Upsala; Professor, Dr. Alfr. G. Nathorst, Intendant

ved Riksmuseet i Stockholm ; Professor ved Landtbruksakademien

L. Fr. Nilson i Stockholm, og Professor i Botanik, Dr. Fr. C.

S c li ii bele r i Kristiania
;

fra andre Lande: Palæontologerne Prof. E. D. G op e i Phila-

delphia og Prof. O. Ch. Marsh i New Haven; Professorerne i

Zoologi, Dr. Carl Gegenbaur i Heidelberg og Dr. Rud.

Leuckart i Leipzig; Professor i Kemi I). Men de leeff i St.

Petersborg; Medlem af det franske Institut, Professor i Mathe-

matik Gaston Darboux i Paris, og Medlem af det, fraflske

Institut, chef d'escadron d'artillerie, Dr. George II. llalphen i

Versailles.

Der var kommen Indbydelse til Deltagelse i to Kongresser,

som agtes afholdte i Aar i Paris, nemlig en Congrfo de la

Société Géologique de France otj- en Congrés international de

Zoolofjie.

I Modet vare fremlagte de paa Boglisten under Nr. 236

—

270 opførte Skrifter, deriblandt private Gaver fra d'llrr. Caligny

oii Lalle mand i Paris.
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8. Modet den 26
ae

April.

(Tilstede vare 15 Medlemmer, nemlig: Jul. Thomsen, Præsident. Ussing,

Holm, Liitken, S.M.Jørgensen, Joh. Steenstrup, Gertz, Heiberg, Finsen,

Høfl'ding, Bohr, Gram, Valentiner, Sekretæren, Paulsen.)

Siden forrige Mode havde Selskabet mistet sit ældste uden-

landske Medlem, Kemikeren N. E. Chévfeul, Medlem af det

franske Institut, som var død den 9. April d. A., efter at have

været Medlem af Selskabets naturvidenskabelig - mathematiske

Klasse siden 10. Maj 1833.

Skolebestyrer, Dr. J. L. Heiberg meddelte Bidrag til Be-

lysning af Middelalderens Studium af græsk Mathe-

matik. Denne Meddelelse vil blive offentliggjort andensteds.

Herefter foretoges følgende Valg:

Til Selskabets Sekretær og Arkivar genvalgtes Professor.

Dr. H. G. Zeuthen for de følgende fem Aar.

Til Hedaktør genvalgtes Professor, Dr. Vi Ih. Thomsen for

samme. Tidsrum.

Som Medlem af Kassekommissionen fratraadte efter Tur

Professor F. Jo lins trup og genvalgtes for de følgende fire

Aar.

Til Re Vis o r genvalgtes Dr. H.Topsøe for de næste tre Aar.

Fra Klasserne var indkommen Meddelelse om, at Prof., Dr.

J. L. Ussing var genvalgt til Formand for den historisk-filoso-

fiske Klasse og Professor, Dr. CF. Liitken valgt til Formand

for den naturvidenskabelig -mathematiske Klasse for de næste

tre Aar. Ha Professor Ussing af disse er ældst Medlem i Sel-
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skabet, vil han i forefaldende Tilfælde fungere som Selskabets

\ i cepræ side n t.

Fra Dr. phil. Alfr. Lehmann var indkommen en Afhand-

ling "Skelneloven, en Korrektion af Webers Lo\ og den Ebbing-

haus'ske Kontrastlov paa Grundlag af psykometriske Under-

søgelser" ,
hvilken Forf. ønskede optagen i Selskabets Skrifter.

Til Bedømmelse heraf nedsattes et Udvalg bestaaende af d'Hrr.

Professorer ( \ h r i s t i|a n s e n, 11 ø f f d i n g og K r o m a n.

Fra den engelske Filosof Herbert Spencer, som i forrige

Møde var valgt til udenlandsk Medlem af Selskabets historisk-

Pilosofiske Klasse, var der indkommen en Skrivelse, hvori han,

næst at takke for det paa ham faldne Valg, meddelte, at han,

ifølge en for lang Tid siden tagen Beslutning øverfor deslige

Æresbevisninger, ikke kunde modtage dette.

Derimod havde d'Hrr. Chr. Ca val lin, II. v. Jhering,

W. Wundt, E.Zellér, F. Holmgren, G. Mittåg Leffler,

S. Lie, V. Lilljeborg, A. G. Nathorst, L.F.Ni I son, I).

Mendeleeff og (i. II. Hal plien i Takskrivelser modtaget de

paa dem faldne Valg.

Der var indkommen Indbydelse til Deltagelse i en botanisk

Kongres, søm la Société Botanvpe de France agter at afholde i

Paris i Aar.

Paa 11 e dak tør e ns Vegne fremlagde Sekretæren Ild. V,

Hæfte 1 af 6. Hække af Selskabets Skrifter, naturvidenskabelig

og mathematisk Afdeling, indeholdende G. F. Lutken, « Bidrag

til Kundskab om de tre pelagiske Tandhval-Slægter Steno, Del-

phinus og Prodelphinus", hørende til Samlingen Spolia Ailantica.

I Mødet vare fremlagte de paa Boglisten under Nr. 271 —

304 opførte Skrifter, hvoriblandt en privat Gave fra Hr. Sinter

Ben son i New-York.



9. Møde. -« 47 ,
v-v

10. Maj

9. Modet den 10
de

Maj.

(Tilstede vare 21 Medlemmer, nemlig: Jul. Thomsen, Præsident, Ussing,

Hannover, Joh nstrup, Holm, Lutken, S.M.Jørgensen, Kausbøll, Krabbe, Vilh.

Thomsen, Warming, Meinert, Rostrup, Joh. Steenstrup, Heiberg, Høffding,

Bohr, Gram, Erslev, Fridericia, Sekretæren,

Præsidenten omtalte det Tab, Selskabet havde lidl ved

Professor, Dr. med. et ph il. C.T.Barfoeds Død den 30. April.

Han var bleven Medlem af Selskabets naturvidenskabelig-mathe-

matiske Klasse den 22. December 1866.

Di*. J. A. Fri de ri c ia gav nogle historisk-statistiske Med-

delelser vedrørende Ejendomsfordelingen paa Landet og Bonde-

standens Stilling i Danmark i det 17. Aarh und rede,

med særligt Hensyn til Sjælland og Skaane. Denne Afhandling

vil foreløbig ikke blive udgiven.

Derpaa forelagde Lektor, Dr. Chr. Bohr nogle af barn i

Forening med Dr. med. S. Torup udførte l ndersøgelser

over o \ v b æ m o glo b in kryst al lernes løst bundne Ilt.

Denne Afhandling vil blive oplagen paa Fransk i Selskabets

(hersigt.

Selskabet vedtog at indtræde i Bytteforbindelse med the

Research Laboratory qf the Royal College of Physicians i Edin-

burgh.

Takskrivelser vare siden forrige Møde indkomne fra de ny-

valgte Medlemmer F. C. S c b ii b e I e r og L eu c kar t.

Fra det til Bedømmelse af Dr. plul. Alfr. Lehmanns Af-

handling nedsatte Udvalg i C h ri s ti an s en , Hø f f d in g , K r o -

man) var indkommen følgende Betænkning:

Af Dr. phil. Alfr. Lehmann er til Videnskabernes Selskab

indsendt en Afhandling med Titel: «Skelneloven. En Korrektion

af Webers Lov og den Ebbinghans'ske Kontrastlov paa Grund-

lag af psykometriske Undersøgelser«.



10. Maj. -g 48 >—
9. Møde.

Dette arbejde gaar, som Titelen viser, ud paa en nøjagtigere

Bestemmelse af Loven om Forholdet mellem Fornemmelse og

fysisk Paavirkning, end den Weberske Lov yder. Den Weberske

Luv har vist siir ikke ;it slaa til i alle Tilfælde, og der er Strid,

om Undtagelserne ere tilsyneladende, saa at de kun skrive sig

fra de indviklede Forhold, under hulke Fornemmelserne kunne

blive til paa de forskellige Sanseomraader , eller om Formule-

ringen i sig selv er urigtig. Dr. Lehmann opstiller nu den

Hypothese, at Fejlen bestaar i, at man har antaget Forholdet for

simplere, end det i Virkeligheden er. Foruden Fornemmelsens

Opstaaen i Bevidstheden synes han at hævde, at der ogsaa

linder en særegen Skelneproces Sted, ved hvilken den enkelte

Fornemmelse sondres fra andre Fornemmelser, og ved at

finde et mathematisk l dtryk for denne sidste Proces gennem

Maaling af den Tid . den tager , og benytte det til Berigtigelse

af den Weberske Formel, viser han, at de tilsyneladende Und-

tagelser falde bort.

Medens det ikke forekommer os, at Forfatteren har været

ganske klar. maaske heller ikke ganske heldig i de almindelige

Betragtninger, ved hvilke han vil retfærdiggøre sin Distinktion

mellem Fornemmelsen selv og dens Sondring fra andre For-

nemmelser, har han ved de Forsøg, som han har anstillet om

Evnen til at opfatte Forskelle mellem Paavirkninger under lur-

skellige Betingelser, kastet Lys over flere vigtige Punkter' i

Fornemmelsens Psykologi. Han har vist. hvorledes Synsfor-

nemmelsens Opstaaen er bestemt ved Forholdet mellem Gen-

standens og Baggrundens Størrelse, naar Belysningen er konstant,

og ved Klarhedsforholdet mellem Genstand og Baggrund, naar

Storreisen er den samme. Paa Grundlag af disse Undersøgelser

føres han nu til en Formel, ved hvilken de især af Aubert og

Delboeuf fremdragne Uoverensstemmelser mellem Webers Lov

og Erfaringen unægtelig synes at falde bort. — Endelig søger

Forfatteren ogsaa at vise, hvorledes man ved at foretage den

omtalte Ændring i Formlen vil kunne dels udlede, dels be-
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rigtige de af Ebbinghaus i <len ayeste Tid opstillede Love for

Kontrastvirkningen.

Selv om der baade i experimental og theoretisk Henseende

skulde være adskilligt i Afhandlingen , som kræver nærmere

Undersøgelse, indeholder den dog saa meget dygtigt og inter-

essant, at vi tillade os at foreslaa den optagen i Selskabets

Skrifter.

København den 10. Maj 1889.

11. Høffding, C. Christiansen. K. Kro man.
Affatter.

I Henhold hertil besluttede Selskabet at optage ovennævnte

Afhandling iblandt sine Skrifter.

1 Mødet vare fremlagte de paa Boglisten under Nr. 305

—

333 opførte Skrifter.

Overordentligt Mode den 24
de

Maj.

(Tilstede vare 22 Medlemmer, nemlig: Jul. Thomsen, Præsident, Jap.

Steenstrup, Ussing, Johnstrup, Holm, Lutken, S.M.Jørgensen, Krabbe, Vilb.

Thomsen, Wimmer, Warming, Meinert, Goos, Rostrup, Joh. Steenstrup. Gertz,

P: E. Muller, Bohr, Gram, Valenliner, Erslev, Sekretæren.

Siden forrige Møde var det i Mødet den 5. Maj valgte Med-

lem af den naturvidenskabelig-mathematiske Klasse , Medlem af

det franske Institut, Or. George H. Halphen, afgaaet ved

Døden i Versailles den 21. Maj.

I Henhold til Carlsberg- Fondets Statuter g V foretoges

Valg af et naturkyndigt Medlem af Fondets Direktion for Resten

af afdøde Professor C. T. Barfoeds Funktionstid , nemlig til 25.

September 1896. Professor, l)r. Engen Warming blev valgt.

Overs, over cl. K. D. Vidensk. Selsk. Forh. 1889. 4
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Fra det nyvalgte .Medlem Professor G. Darboux i Paris

var indkommet et Brev, hvori han med Tak modtog det paa

ham faldne Valg.

Fra Kasse ko mini s s ion en var indkommen Meddele Uf

om, at Professor F.John s trup var genvalgt til Formand.

I Mødet vare fremlagte de paa Boglisten under Nr. 33 i
—

— 70 opførte Skrifter deriblandt private Gaver fra Selskabets

udenlandske Medlem, Senator M. Am ar i i Florens, fra Prins

Albert af Monaco og fra d'Hrr. V. Ernst i Garåcas og E.

S c b w o er er i Colmar. Desuden fremlagde Professor Wimmer

et Værk af Selskabets udenlandske Medlem Professor G. Schmidt

i Berlin Die Pluralbildungen der indogermcurischen Nentra, hvilket

vil blive optaget paa den følgende Bogliste.



10. Mode. -44 51 & 18. Oktober.

10. Modet den 18
de

Oktober.

(Tilstede vare 22 Medlemmer, nemlig: Jul. Thomsen, Præsident,

Jap. Steenstrup, Ussing, Johnstrup, Joh. Lange, Lorenz, Lutken, S. M. Jørgen-

sen, Christiansen, Vilh. Thomsen , Warming, J.Petersen, Thiele, Meinert,

Joh. Steenstrup, Finsen, Kroman, Gram, Paulsen, Valentiner,

Sekretæren, P. E. Muller.)

Selskabet havde i Løbet af Ferien mistet to af sine uden-

landske Medlemmer, den italienske Senator, Professor Mi c hele

Amari i Firenze, der var død den 16. Juli, efter at have været

Medlem af Selskabets historisk-filosofiske Klasse siden den

22. April 1870, og den engelske Fysiker, Dr. J. P. Joule, som

døde den 11. Oktober, og som havde været Medlem af Selska-

bets naturvidenskabelig -mathematiske Klasse fra den 14. April

1873.

Etatsraad, Dr. L. Lorenz holdt et Foredrag om Lys-

bevægelsen i og udenfor en af plane Lysbølger be-

lyst Kugle. Denne Afhandling vil blive optagen i Selskabets

Skrifter.

Professor F. Johnstrup forelagde Selskabet et Arbejde af

dets udenlandske Medlem, Professor, Dr. A. G. Nathor st, Sur

la présence du genre Diciyozamites Oldham dans les couches juras-

siques de Bornholm, hvilket i Feriens Løb er blevet trykt i Sel-

skabets Oversigt for i Aar S. 96—104.

Professor, Dr. S. M. Jørgensen fremlagde en Afhandling

af Cand. mag. E. Koefoed, Om Chloroformprocessen , der er

trykt i Festskrift i Anledning af Borchs Kollegiums 200 Aars

Jubilæum. Afhandlingen var oprindelig foranlediget ved en i

1884 udsat Prisopgave, som dog den Gang ikke blev besvaret.

4*
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Fra det til Bedømmelse af Dr. phil. W. Sørensens Af-

handling nedsatte Udvalg (Jap. Steenstrup, Lutken, Krabbe)

var indkommen følgende Betænkning:

Ved Selskabets Beslutning af 6. April dette Aar er det over-

draget Undertegnede at afgive en Betænkning over en af Hr.

Dr. phil. William Sørensen til Optagelse i Selskabets Skrifter

indsendt Afhandling «om Forbeninger i Svømmeblæren, Plenra

og Aorta' s Væg og Sammensmeltning deraf med Hvirvelsøjlen,

særlig hos Silnroiderne, samt de saakaldte Weberske Knoklers

Morfologi« , hvilken Betænkning vi herved have den Ære at

afgive.

Den foreliggende Undersøgelse er paa en Maade et Supple-

ment til de Undersøgelser over Fiskenes Svømmeblære som

Lydorgan, hvortil Forfatterens ogsaa i andre Henseender lære-

rige og velbenyttede Udflugt til Sydamerika gav Stødet. Den

afhandler først og fremmest den mærkelige Kæde af Smaa-

knokler, som hos visse fysostome Fiskefamilier (Karpe- og

Mallefiskene, Karpelaxene og Barryggene) forbinder Hovedskallen

og Høreredskabet med Svømmeblæren , men om hvis morfolo-

giske Tydning man aldrig er kommet til noget fuldtud overbe-

visende eller tilfredsstillende Resultat, uagtet den oprindelige

Tydning af disse Knokler som analoge med Høreknoklerne ved

Weber, efter hvem de benævnes «de Weberske Knokler », for-

længst er opgiven. Vel er den her i Dr. Sørensens Afhandling

givne Tydning: af den saakaldte «Stigbøjle» som Buen til første

Hvirvel, af « Ambolten«, forsaavidt den ikke er en Ligament-

Forbening, som Buen af anden, af »Hammeren« som i det

væsentlige dannet af 3dje Hvirvels Ribben, o. s. v., ikke aldeles

ny, men den er her gennemført paa en overbevisende Maade

ved en grundig Undersøgelse af Forholdene hos alle de 4 oven-

for nævnte Fiskefamilier, og der er dertil knyttet særdeles op-

lysende Undersøgelser over, hvor mange Hvirvler der hos de

forskellige Malleformer indgaa i Dannelsen af «det store, for-

reste Hvirvelparti », samt over de fremmede Elementer (Sene-
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hinder, Dele af Svømmeblærens Hudvægge m. m.), som deltage

i Dannelsen af dette. Og endelig ere de særegne Forhold hos

nogle Smerling- og Malleformer underkastede særlig Behand-

ling. Afhandlingens første Afsnit giver en historisk-kritisk Over-

sigt over Æmnets Behandling af tidligere Forfattere.

Dr. Sørensen's Afhandling er i det mindste et særdeles

værdifuldt Bidrag til den Del af Ichthyotomien , der drejer sig

om disse vanskelige og hidtil kun ufuldstændig forstaaede For-

hold, over hvilke den spreder et paaskønnelsesværdigt Lys;

den bærer overalt Præg af Grundighed og Udholdenhed i Un-

dersøgelsen , som ofte har nødsaget Forfatteren til at gaa ind

paa Sideundersøgelser af anatomiske Forhold, der ikke vare til-

strækkelig opklarede, samt af en sund Bedømmelse af det fore-

fundne. Den vil derfor efter vor Mening være værdig til at

optages i Selskabets Skrifter, uagtet vi maa indrømme og ikke

kunne undlade at gøre opmærksom paa, at Forfatterens Frem-

stilling ofte er mere knudret og ubehjælpsom, end det er for-

eneligt med en let og hurtig Forstaaelse — noget, som vi dog

ere overbeviste om, at Forfatteren baade vil og kan afhjælpe i

de fleste Tilfælde førend Trykningen. — Afhandlingens Omfang

er anslaaet til c. 10 Ark, og den ledsages kun af 3 Tavler i

Kvart, hvis Lithografering er tilbudt for 240 Kroner. Tavlefor-

klaringen foreslaar Forfatteren given paa Latin — maaske

bedst baade paa Dansk og Latin, hvis Afhandlingen ikke, som

vi ville ønske og foreslaa, ledsages af et fransk Resumé, for at

dens Resultater, fremsatte i en Række af Sætninger, lettere

kunne komme en zoologisk Almenhed til Gode.

Den S. Oktober 1881).

Japetus Steenstrup. Chr. Lutken, H. Krabbe.
Affatter.

1 Henhold hertil besluttede Selskabet at optage Afhandlin-

gen iblandt sine Skrifter.
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En i Ferien indsendt Afhandling af Assistent ved den Kgl.

Veterinær- og Landbo-Højskoles kemiske Laboratorium, Å. C h r i
-

s ten s en: Bestemmelse af frie Alkaloider og deres Molekyltal

ved Hjælp af den jodometriske Syretitrering, med Ønske om at

faa den optagen blandt Selskabets Publikationer, var efter Præsi-

dentens Bestemmelse bleven overgivet Professorerne Jul. Thom-
sen og S.M.Jørgensen til Bedømmelse, og fra dette Udvalg

var indkommen følgende Betænkning:

Herr Assistent A. Christensen ved Landbohøjskolens Labo-

ratorium har indsendt en Afhandling: "Bestemmelse af frie

Alkaloider og deres Molekyltal ved Hjælp af den jodometriske

Syretitrering«, som han ønsker optagen i Selskabets Oversigter

eller Skrifter.

Arbejdets Indhold er i det væsentlige angivet i Titlen, idet

Forfatteren har anvendt den især af Kjeldahl fremdragne, jodo-

metriske Syretitreringsmetbode til Bestemmelse af de naturlige

Plante-Alkaloiders Ækvivalenttal. Ved at anvende Methoden i

fortyndede vinaandige Opløsninger, bar Forfatteren, paa et Par

enkelte Tilfælde nær, hvor særegne Forhold gøre sig gældende,

faaet særdeles gode Resultater og har blandt andet ad denne

Vej kunnet stadfæste den allerede af E. Koefoed i Selskabets

Skrifter meddelte Iagttagelse, at det i Handelen gaaende Strych-

nin og Brucin hvert maa bestaa af to Alkaloider. Det er over-

hovedet ved Forfatterens Arbejde blevet muligt paa en særdeles

bekvem Maade at løse Opgaver, der tidligere vare forbundne

med ikke ringe Vanskelighed eller dog krævede langt vidtløftigere

Fremgangsmaader.

Forskellige særegne Forhold, som Kina-Alkaloiderne vise i

vandig og Narkotinet i vinaandig Opløsning, har Forfatteren op-

klaret med en ikke ringe Skarpsindighed. Ogsaa i Udtræk af

Plantedele har Forfatteren vist, at hans Methode lader sig be-

nytte ved Anbringelse af visse, nærmere angivne Modifikationer.

I det hele maa Arbejdet betegnes som et væsentligt analytisk
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Fremskridt, og det bærer samme Præg af udmærket Omhu og

Samvittighedsfuldhed som Forfatterens tidligere Publikationer.

Vi tillade os derfor at anbefale det til Optagelse i Selskabets

Oversigter, hvortil det efter sit mindre Omfang formentlig bedst

egner sig.

København, September 1889.

Julius Thomsen. S. M. Jørgensen,
Affatter.

I Henhold hertil vedtog Selskabet at lade den nævnte Af-

handling trykke i dets Oversigt for i Aar, hvor den har faaet

Plads S. 138—175.

Selskabet besluttede, at Academia Romana i Bukarest,

foruden Selskabets Skrifter og Oversigter, tillige skulde have et

Exemplar af Regesta Diplomatica Historiæ Danicæ.

Fra de udenlandske Medlemmer, Professorerne Gegen-

baur i Heidelberg og Cope i Philadelphia var der indkommet

Takskrivelser for det paa dem faldne Valg.

Redaktøren fremlagde, som udgivet i Sommerens Løb,

6te Hæfte af Bd. II af Selskabets Skrifter, 6te Bække , historisk-

filosofisk Afdeling, indeholdende Alfr. Lehmann «Skelne-

loven. En Korrektion af Webers Lov og den Ebbinghaus'ske

Kontrastlov» , hvormed dette Bind er sluttet, og 1 Hæfte af

sammeAfdelingsBd.lII, indeholdende H. Høffding, »Psykolo-

giske Undersøgelser«, samt Oversigt for i Aar Nr. 2.

De i Feriens Løb indsendte Værker ere opførte paa Bog-

listen under Nr. 371—515, og i Mødet vare fremlagte de paa

Boglisten under Nr. 546— 626 opførte Skrifter. Af private Gaver

maa heriblandt fremhæves Skrifter fra Selskabets indenlandske

Medlemmer, Professorerne E

r

slev og A. F. van M eliren og

Rektor J. Thorkelsson, fra Selskabets udenlandske Medlem-

mer, Professorerne J. Schmidt i Berlin, Gehejmemedicinalraad

Leydig i Wiirzburg og W. Lilljeborg i Upsala, samt fra

Landinspektør C. C. Ring i Hjørring.
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11. Modet den l
ste

November.

(Tilstede vare 24 Medlemmer, nemlig: Jul. Thomsen, Præsident, Ussing,

Johnstrup, Holm, Christiansen, Fausboll, Krabbe, Vilh. Thomsen, Warming,

Meinert, Rostrup, Joh. Steenstrup, Gertz, A. D. Jørgensen, Finsen, Høffding, Bohr.

Gram, Paulsen, Erslev, Fridericia, Sekretæren, Mehren, Nellemann.)

Siden forrige Møde havde Selskabet mistet et af sine uden-

landske Medlemmer, Professor em. CG. C ob et i Leiden, død

den 25. Oktober og Medlem af Selskabets historisk-filosofiske

Klasse fra den 22. April 1870.

Rigsarkivar A.D.Jørgensen gav en Meddelelse om Op-

fattelsen af Griffenfelds Domfældelse.

Sekretæren meddelte, at der inden Tidsfristens Udløb

var indkommen en paa Engelsk forfattet Besvarelse af den af

Selskabet i 1888 stillede filologiske Opgave om Sanskrit som

levende Sprog med Motto : Et quo quæque modo jiant opera

sine divom, og en paa Dansk skreven Besvarelse af samme Op-

gave med Motto

:

Ajaråmaravat prajno vidyåm arthanca prårthayet

grJuta iva kepeshu mrtyunå dharmam åcaret,

samt en paa Dansk skreven Besvarelse af den ligeledes i 1888

udsatte Prisopgave for det Classenske Legat om de for Naale-

træerne i Danmark skadelige Bladbvepseslægter Lophyrus, Lyda

og Nematus, med Motto: Præstat distinguere quam confundere,

og ledsaget af 3 Samlinger Præparater.

Redaktøren fremlagde 2det Hæfte af Bd. V af Selskabets

Skrifter , 6te Række , naturvidenskabelig - matbematisk Afdeling,

indeholdende H. Valent in er: »De endelige Transformations-

Gruppers Tbeori» med en Resumé paa Fransk.

I Mødet vare fremlagte de paa Boglisten under Nr. 627— 656

opførte Skrifter deriblandt som privat Gave et Skrift af Profes-

sor Teixeira i Oporto om Integralregning.
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12. Modet den 15
de

November.

(Tilstede vare 24 Medlemmer, nemlig: Jul. Thomsen, Præsident,

Jap. Steenstrup, Ussing, Johnstrup, Joh. Lange, Mehren, Holm, Lutken,

S.M.Jørgensen, Krabbe, Vilh. Thomsen, Wimmer, Warming, Thiele, Meinert,

Joh. Steenstrup, Gertz, Heiberg, Finsen, Bohr, Gram, Erslev,

Fridericia, Sekretæren.)

Professor em., Dr. J a p. S t e e n s t r u p fremlagde L. B a 1 1 z e r

s

autograferede Atlas ofver Båhus-Låns Hiillristningar og

fremsatte paa Grundlag af dette og andre Fremstillinger af

Skandinaviens og Danmarks Helleristninger enkelte Led af sin

Opfattelse af disse Bil ledskrifters rette Tydning og

Betydning for Forhistorien. Dette Foredrag, som steno-

graferedes til Foredragsholderens Brug, fortsattes i næste Møde.

I Mødet vare fremlagte de paa Boglisten under Nr. 657

—

714 opførte Skrifter.

13. Medet den 29
de

November.

(Tilstede vare 23 Medlemmer, nemlig: Jul. Thomsen, Præsident,

Jap. Steenstrup, Ussing, Johnstrup, Mehren, Holm, Lutken, S. M. Jørgensen,

Krabbe, Wimmer, Thiele, Meinert, Rostrup, Joh. Steenstrup, Heiberg, Finsen,

Bohr, Gram, Paulsen, Valentiner, Sekretæren, Sundby, P. E. Møller.)

Prof. em., Dr. Jap. Steenstrup fremsatte som Fortsættelse

og foreløbig Afslutning af sit Foredrag om Skandinaviens

og Danmarks Helleristninger flere Led af sin Opfattelse

af disse Billedskrifters rette Tydning og Betydning for Nordens

Fortidshistorie. Dette Foredrag stenograferedes ligeledes til

Foredragsholderens Brug. Et Uddrag vil blive optaget i Sel-

skabets Oversigt.
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Fra Dr. pliil. C. Crone var der indkommet en Afhandling-

om Flod og Ebbe ved København med Ønske om at faa

den optagen i Selskabets Oversigt. Til Bedømmelse heraf

nedsattes et Udvalg bestaaende af Professor T. N. Thiele og

Bestyrer A. Paulsen.

I Mødet vare fremlagte de paa Boglisten mider Nr. 715— 751

opførte Skrifter.

14. Modet den 13
de

December.

(Tilstede vare 20 Medlemmer, nemlig: Jul. Thomsen , Præsident, Ussing,

Johnstrup, Holm, Liitken, Krabbe, Vilh. Thomsen, Warming, Thiele, Meinert,

Joh. Steenstrup, Heiberg, P. E. Muller, Bohr, Paulsen, Erslev. Fridericia,

Sekretæren, Fausbøll, Valentiner.)

Før Budgetforhandlingen, hvormed der ellers begyndes i

sidste Møde i December, fremsattes et Forslag fra Regesta-

kom missionen om Udgivelse af et andet Bind af anden

Ba'kke af Begesta diplomatica, hvortil knyttedes Begæring

om en Bevilling paa 1600 Kr. for 1890. Dette Forslag, som

vil blive aftrykt i Beretningen om det næste Møde , henvistes

til Kassekommissionen.

Derefter forelagde paa Kassek om mision ens Vegne

dens Formand, Prof. Johnstrup, Forslag til Budget for 1890.

Der foretoges nogle formelle Ændringer deri. Saaledes flyttedes

1600 Kr., som i Henhold til foranstaaende Forslag fra Regesta-

kommissionen, hvilket forud foreløbig var anmeldt for Kasse-

kommissionen, fra Konto Ib«, hvor de vare opførte paa For-

slaget, til Konto 3 b («til Baadighed«), fordi denne Sag endnu

ikke var endelig afgjort. Derefter vedtoges Budgettet i følgende

Skikkelse:
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Budget for 1890.

|:i. Drcciiilicr.

Indtægt.

1 . Kassebeholdning:
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Budget for 1890.

14. Mode.

Udgift.

1. Selskabets Bestyrelse:

a. Løn til Embedsmænd, Medhjælp til Sekre-

tariatet og Arkivet, Budet

b. Gratifikationer

e. Brændsel

d. Belysning

e. Kontorudgifter

f. Porto

g. Kontoiieje og Brandforsikring

2. Til Selskabets Forlagsskrifter:

a. Af Selskabets Midler:
Kr.

et. Trykning af Oversigterne 1100

Disses Hæftning 230

Oversættelse paa Fransk 200

Kobberstik, Lithografi, Træsnit. . 300

[i. Trykning af Skrifterne 1540

Disses Hæftning 470 »

Oversættelse paa Fransk 320 »

Kobberstik, Lithografi, Træsnit. . 1480

Papir 840 »

y. Ordbogen

d. Til Oplaget af Selskabets Forlagsskrifter (Ind-

hæftning, Aftryk af Tavler, m.m.) Kr. 455,60

som Rest af den for 18S9 givne Bevilling

og desuden Kr. 300

b. Af det Hjelms tjerne -Rosen croneske
Bidrag: Kr 0re

a. Regesta diplomatiea

/S. Afbildninger til Professor Julius

Langes kunsthistoriske Studier.

Af de dertil bevilgede 1200 Kr. er

der til Rest G75 «

3420

200

48

50

750

500

1780

1830

4650

500

755

7:,

60

6748 7:,

7735 60

675

At overfore 15159
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Budget for 1890.

13. December.
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Budget for 1890.

14. Mode.

Udgift.

Overfort .

Kr. Ore

830 50

3. Til Selskabet for Udgivelse af

Kilder til dansk Historie bevilget

d. 22de Marts 18S9 indtil . . . 800

s. Til Raadighed 400

o. Pengepræmier og Medailler:

a. Præmie af Legaterne.

fra det Classenske Fideikommis . .

Etatsraad Schous os Hustrus Legat

b. Af Selskabets Kasse (derunder Ren-

ten af det Thottske Legat):

1 Guldmedaille

6. Tilfældige Udgifter:

Til Bohave og Istandsættelser

7. Indkøb af Obligationer .

S. Kassebeholdning:

a. Rede Penge

b. Det Hjelmstjerne-Rosencroneske Bidrag . . .

c. Guldmedailler

d. 2 Sølvmedailler

Forskellige mindre Sølvmedailler til Værdi

38 Kr. og et Sæt Guld- og Platinvægte

opbevares i Kassen.

Samlet Udgift . . .

Kr.

600

2030

600

320

50

2628

265

25

35

96

17959

2630

920

100

50

2919

24529

31

16

Af disse Udgifter ere 1 a, b, g faste, 1 c— f, 2, 5 og 6 kalkulatoriske, 3, 4

afhænge af særlig Bevilling. Med Hensyn til 7 tager Kassekommissionen

Beslutning.

Det ændrede Budget er i Henhold til Vedtægternes g 17

trvkt og omsendt til Medlemmerne den 19de December.
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Museumsinspektor Dr. F. Me inert gav derpaa en iNleddelelse

om Snylte fluer hos Hvirveldyr, der ikke vil blive offent-

liggjort i Selskabets Publikationer;

Skolebestyrer Dr. J. L. Heiberg meddelte et lille Bidrag til

Belysning af Middelalderens Kendskab til Græsk, som

er optaget i Selskabets Oversigt for i Aar S. 198—204; og

Bestyrer af meteorologisk Institut A.Paulsen gav en Med-

delelse om et formodet Modsætningsforhold mellem

Variationerne i D e k 1 i n a t i o n s n a a 1 e n s daglige Ampli-

tuder i de arktiske og i de tempererede Egne. Et Ud-

drag af denne Meddelelse er optaget paa Fransk i Selskabets

Oversigt for i Aar S. 179—182.

I Mødet fremlagde Sekretæren et lille Skrift af Prof.

em., Dr. Jap. Steenstrup, «Nogle Bemærkninger om Ottar's

Beretning til Kong Alfred om Hvalros- og Hvalfangst i Nord-

havet paa hans Tid,» Særtryk af Hist. Tidskr. Dets Indhold var

af Forfatteren meddelt Selskabet i dettes Møde den 13. Oktober

1876. Det vil blive optaget paa næste Aars Bogliste.

I Mødet var fremlagte de paa Boglisten under Nr. 752—767

opførte Skrifter, hvoriblandt privat Gave fra Hr. Paolo Molteni

i Milano.



H 64 ^V Tilbageblik.

Tilbageblik

paa Selskabets Virksomhed i Aaret 1889.

Ved Slutningen af Aaret 1888 talte Selskabet 52 indenlandske

og 76 udenlandske Medlemmer. Det har i Aarets Løb mistet

2 indenlandske Medlemmer, nemlig Biskop over Fyns Stift,

Dr. theol. C. T. Engels toft, der blev Medlem af den historisk-

filosofiske Klasse den 3. Dec. 1847, og Professor, Dr. med. & phil.

(I.T.Barfoed, der tillige var Formand for Carlsbergfondets

Bestyrelse; han havde været Medlem af Selskabets naturviden-

skabelig-mathematiske Klasse siden den 22. Dec. 1865. Selskabet

har desuden mistet 7 udenlandske Medlemmer, nemlig den

norske Professor Dr. O. J. Broch, optagen i den naturviden-

skabelig -mathematiske Klasse den 11. April 1867, Professor

F. C. Do nder s i Utrecbt, Medlem af samme Klasse siden den

i. April 1879, Selskabets ældste Medlem, Kemikeren M.-E.

Chevreul, af det franske Institut, i Paris, der blev Medlem af

Selskabets naturvidenskabelig-mathematiske Klasse den 10. Maj

1833, det i samme Klasse nylig (5. April) optagne Medlem, Major,

Dr. G. II. II alphen i Versailles, og endelig den engelske Fy-

siker Dr. J. P. Joule, Medlem af samme Klasse siden den

li. April 1873; af den historisk-filosofiske Klasse har Selskabet

mistet Professor, Senator M. Am ar i i Firenze, Medlem siden

den 22. April 1870, og Professor C. G. Cobet i Leiden, Medlem

fra den samme Dag.

I Mødet den 5. April optog Selskabet følgende udenlandske

Medlemmer, i den historisk-filosofiske Klasse: Professor, Dr.

Chr. Cavallin i Lund, Gehejmeraad, Prof., Dr. B. v. Jhering

i Gottingen, Professor, Dr. \Y. Wundt i Leipzig, Gehejmeraad,

Professor, Dr. E. Z el ler i Berlin, og i den naturvidenskabelig-
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mathematiske Klasse, Professor, Dr. Å.Fr. Holmgren i Upsala,

Professor, Dr. (1. Mittag-L'effler i Stockholm, den norske

Professor, Dr. S. Lie i Leipzig, Professor emer. , Dr. V.

Lilljeborg i Upsala, Professor, Dr. A. G. Nathorst i

Stockholm, Professor ved Landbruksakademien L. F. iNilson

i Stockholm, Professor i Botanik, Dr. Fr. C. Sctatibeler i Kri-

stiania, Professor E. D. Cope i Philadelphia, Professor O. Ch.

Marsh i New Haven, Professor, Dr. C. Gegenbanr i Heidel-

berg, Professor, Dr. R. Leuckart i Leipzig, Professor D. Men-

deleeff i St. Petersborg, Professor G.Darboux, af det franske

Institut, i Paris, Major, Dr. G. H. Halphen, af det franske In-

stitut, i Versailles. Ved Aarets Slutning talte Selskabet 50

indenlandske Medlemmer og 87 udenlandske Medlemmer, af

hvilke 26 indenlandske og 30 udenlandske høre til den historisk-

fdosofiske Klasse, medens 24 indenlandske og 57 udenlandske

ere af den naturvidenskabelig-mathematiske Klasse.

I Mødet den 28. April genvalgtes Professor, Dr. H. G. Zeu-

then til Selskabets Sekretær og Arkivar for de næste fem Aar,

Professor, Dr. Vi Ih. Thomsen til dets Redaktør for samme

Tidsrum, og til Revisor genvalgtes Dr. H.Topsøe for de næste

tre Aar.

I Kassekommissionen, hvor Professor F. John s trup

fratraadte efter Tour, genvalgtes denne for de næste fire Aar.

Han genvalgtes ligeledes til Kommissionens Formand.

Or db ogskom missionen har ingen Beretning afgivet.

Regestakommissionen har udgivet 2den Rækkes I.

Hinds 6te og sidste Hæfte og har forberedt og stillet Forslag-

om Udgivelsen af andet og sidste Bind, som skal indeholde

Regester for Tiden 1536—1660.

Selskabet har i Aarets Løb holdt 14 ordinære og et extra-

ordinært Møde. Heri blev givet 19 videnskabelige Meddelelser,

7 af Medlemmer af den historisk -filosofiske Klasse, hvoraf et

var forfattet af et udenlandsk Medlem og 12 af Medlemmer af

den naturvidenskabelig-mathematiske Klasse, blandt hvilke ogsaa

5
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et var forfattet af et udenlandsk Medlem, medens et enkelt

Foredrag (af Prof. em. Jap. Steenstrup) optog tvende Moder.

Af disse Meddelelser ere to blevne optagne i Selskabets Skrifter,

medens tolv dels ere optagne, dels ville blive optagne i Sel-

skabets Oversigter, deraf flere paa Fransk. Desuden er af

Selskabets Medlemmer en ifjor forelagt Afbandling af Prof.,

Dr. C. F. Lutken optagen i Skrifterne, og to Meddelelser fra

ifjor, en af Prof., Dr. Thiele og en af Lektor, Dr. Bohr, op-

tagne i Oversigten paa Fransk.

Af Selskabets Skrifter er i Aarets Løb udkommet den hi-

storisk-filosofiske Afdelings 6. Rækkes II. Pind Nr. 4 (J. L. Ls-

sing, Phratri-Beslutninger fra Dekeleia), Nr. 5 (C. N. Starcke,

Etikens teoretiske Grundlag) og Nr. 6 (Alfr. Lehmann, Skelne-

loven), samt III. Pind j\r. 1 (H.Høffding, Psykologiske Under-

søgelser) og af den naturvidenskabelig -mathematiske Afdelings

6. Række IV. Pind Nr. 8 (E. Warming, Podostemaceae III),

hvormed dette Pind sluttede, V.Pind Nr. 1 (C. F. Lutken,

Tandhval-Slægterne Steno, Delphinus og Prodelphinus) og Nr. 2

(H. Valentin er, De endelige Transformationsgruppers Theori.)

Selskabets G u 1 d m e d a i 1 1 e er tilkendt Dr. A 1 f r. L ehma n

n

for Pesvarelse af den i 1887 udsatte filosofiske Prisopgave om

('Følelsernes Natur, Optræden og Systematik" og den Thottske

Pengepræmie, 600 Kr., Cand. mag. K. Rørdam for den for dette

Legat i samme Aar udsatte Prisopgave om «De mesozoiske

Lerarter paa Pornholm».

I Stedet for afdøde Professor C. T.Rarfoed, hvis Funktionstid

som naturkyndigt Medlem af Carlsbergfondets Direktion

først vilde være udløben den 25. September 1896, valgte Sel-

skabet Professor, Dr. E. Warming for det resterende Tidsrum.

Direktionen har indsendt sin sædvanlige Peretning
f
S. (14)-(24)).

Om Ils. Maj. Kongens Stadfæstelse af Tredje Tillæg til Fondets

Statuter under 3. Januar d. A. se Overs. f. 1888 S. (62).



Mendes og Thinnis i Nedre-Ægypten.

Af

J. L. Ussing.

[Meddelt i Modet den 11. Januar 1889.)

Hertil Tavle I—II.

Dom bekendt har dot Kgl. Danske Videnskabernes Selskab

Æren af at have givet det første dygtige Bidrag i den nyere

Tid til Kundskaben om det gamle Ægypten og dets Monumenter,

idet det i Midten af forrige Aarhundrede udga\ Nordens Rejse

i Ægypten (Voyage dans la Basse et la Haute Egypte). Under

de daværende Forbold var allerede selve Rejsen, som den

danske Søofficer udførte paa Kong Christian VTs Bekostning, en

Mærkværdighed : men enestaaende blev den ved den Dygtiglied,

hvormed den var foretaget , og ved de fortrinlige kaart og

de smukke Tegninger, som den kunstforstandige Officer havde

udført, og som nogle Aar efter hans Død bleve udgivne i et

for den Tid sjældent Pragtværk. Siden den Tid bar dette

Selskab maaske slet ikke beskæftiget sig med Ægypten , og

naar jeg mi atter vover at benlede Opmærksomheden paa dette

Land. skyldes det nærmest dets Omtale i den græske Litteratur.

Ned Siden af de epokegørende Opdagelser, som i det sidste

halve Aarhundrede ere gjorte i Assyrien, Babylonien og Ægypten,

opstaar idelig Sporgsmaalet om de græske Kilders, navnlig

Herodots Paalideligbed. Hvad man tidligere ansaa for taabelige

Opdigtelser, viser sig nu ofte at være fuld Sandhed. Den gamle

(ivers, over d. K. D. Vidensk. Selsk. Forh. 1889. 1



O .1 L. l'ssing.

Græker har virkelig været en saare omhyggelig og sandheds-

kærlig Gransker, og man kan godt stole paa, hvad han he-

retter efter eget Syn ; hvad andre have fortalt ham , maa

disse, og ikke han, bære Ansvaret for. Det er hans Beretning

om det ægyptiske Mendes, vi her sknlle drøfte. Der, fortæller

han, dyrkedes Pan med Bukkehoved og Bnkkeben , og der

underholdt man en hellig Buk". I den nyeste Tid synes man

at mene, at dette er galt alt sammen; Guden har haft et

Vædderhoved, og det var en hellig Vædder, og ingen Buk, man

dyrkede der; ja efter at Ebers i sin Uarda har ladet »den

hellige Vædder i Mendes« spille en saa betydelig Bolle, er dette

Dyr blevet almindelig kendt i den dannede Verden, og Herodots

Ituk antages som beroende paa en Misforstaaelse. Det har nu

forekommet mig umuligt, at Herodot og de andre Grækere ikke

skulde kunne skelne en Ituk fra en Vædder, og jeg haaber

ogsaa at vise. at dette ikke er Tilladdet.

Jeg maa desværre begynde med den Tilstaaelse, at jeg

er ikke Ægyptolog af Fag. Hvad der i disse Blade findes af

Hieroglyftydning, skyldes andre: foruden de Arbejder, som

tidligere Granskere have udgivet, maa jeg særlig nævne Professor

Valdemar Schmidt som den, der har hjulpet mig. Men jeg har

havt det Held i afvigte Foraar at kunne tilbringe en Tid i

Nedre-Ægypten, i Mansurah , og paa Udflugter derfra kom jeg

til at se Steder, som i Almindelighed ere lidet bekendte. Dette

gælder særlig om Thmuis, som rigtignok allerede Wilkinson

havde set og beskrevet, og som senere er blevet nærmere

undersøgt af Brødrene Brugsch , der have bragt interessante

hieroglyfiske Dokumenter derfra til Bulak , men som nu

syntes at skulle overgives til Forglemmelse; i det mindste

kender Badekers fortrinlige Bejsebog intet til den. Den

interessanteste Helligdom, som findes der, er rigtignok udgivet

i Description de l'Egypte, men Tegningen er tildels misforstaaet;

den flygtige Tegning i Burtons Excerpta hieroglyphica (1828)

er lige saa utilfredsstillende; tilmed er dette Værk kun blevet
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trykt i et megel ringe total Exemplarer, og de fleste af disse

siges at være defekte; her i Byen lindes del ikke Jeg troede

derfor, al del var rigtigt, om jeg offentliggjorde de Tegninger,

jeg selv havde Lidfart paa Sledet. skønl heller ikke de kunne

mire Fordring paa fuld Nøjagtighed, da det var flygtige Skitser.

som jeg dengang ikke tænkte paa at udgive. Dertil kom endnu,

at jeg ønskede at rette en paafaldende Fejltagelse i den ægyp-

tiske Geografi; thi skønt Beliggenheden af Thmuis allerede

af den franske Expedition var ansat fuldkommen rigtig og

Wilkinson havde den paa samme Maade, har dog Brugsen, Og

efter ham Dflmichen, vilkaarlig ombyttet Navnene Thmuis og

Mendes. Efter dem henføres nu stadig de i Thmuis fundne

Monumenter til Mendes, blandt andre den interessante Hiero-

glyfind skrift, vi nedenfor nærmere skulle omtale; den gaar

altid under Navnet »Stelen fra Mendes ». Det kunde synes

dristigt, særliii i Spnrgsmaal om Egyptens Geografi , at træde

op imod to saadanne Autoriteter, som Brugsen og Dumichen;

men Fejltagelsen er aabenbar, og i et Fag, der som Ægypto-

logien endnu er i sin Vorden, kan enhver Fejltagelse have

uberegnelige Følger.

Mendes og Thmuis vare Nabostæder. Paa Herodots Tid

vare de Hovedstæder hver i sin Nomos; der var en Mendesisk

og en Thmuitisk Nomos 1
)*, men siden bleve de forenede til een,

den 16de Nomos i Nedre- Ægypten. Denne beholdt Navnet

den Mendesiske ; men Thmuis var Hovedstaden 2
); den havde

hævet sig paa den førstes Bekostning.

') Herodot II, 1(5(5: Kakampiwv åk oiås ålkot vo;xoi slat, .. . MevSrjotog . . .

8/iouirrjg.

2
) Ptolemæos IV, 5, 61 : Mev&qotoq vo/uog xai firjfrpånoktq 0/j.oucg. Aristid.

IS, p. 361 : å Msvå-fjatoq »o/iug xai i) nofoq aurars, fy uvo/jtd&uøt Bfiouiv.

r



4 .1. L. Ussing.

Mendes har i sin Tid ikke været uden Betydning. Manetbo

kalder det 29de Dynasti Mendesier. Stor Magt havde disse

Konger i Alendes næppe. Det var under Persernes Herredomme,

at det lykkedes en Del af Ægypterne i dette at talrige Flodarme

og Kanaler gennemskaarne Land at hævde deres Uafhængighed.

Amyrtæos havde resideret i Sais; fra 398 f. Chr. er Mendes

Residensstaden i 20 Aar under Nepherites i, Achoris, Psam-

rnutis og Nepherites 11; derefter følger del 30te Dynasti med

Nektanebos, som residerede i Sebennytos.

Efter Herodot 1

) betyder MévdyQ en Buk, og dette er ogsaa

Navnet' paa den Guddom, der dyrkedes her som Hovedgud.

Medens Thebæerne og de andre Ægyptere ofre Geder, men

ikke Faar, siger han, er det omvendt med Mendesierne. De

have saj rlig Ærefrygt for Gederne, navnlig for Gedebukkene.

Een saadan var særlig hellig; naar den døde, var der stor Sorg

i hele Distriktet, ligesom over Apis i Memphis og Mneuis i

Heliopolis. Man fortalle endog, at denne Buk havde kødelig

Omgang med Kvinder. Dette, der bos Herodot omtales som

et enkelt uhyggeligt Tilfælde, bliver hos Pindar og hos senere

Forfattere anført som noget almindeligt 2
).

Men hvem er denne Gud, der dyrkedes i Mendes? Herodot

siger, det er Pan , en af de 8 ældste ægyptiske Guder. Han

tilføjer, at Malerne og Billedhuggerne afbildede ham ligesom

Herodot II, 46. Naar Hieronymus siger, at det er ftfiouts, der betyder

en Buk (Comment. in Isaiam cap.XLVI: »Pleraque oppida eoruni e\

bestiis et iumentis habent noniina. Kitt/tov a cane, Mor; a leone, &p.ouic

lingua Aegyptåaca al) hirco, Auxtov a lnpo ) , maa delte bero paa en

under disse Forhold Icl Forklarlig Misforstaaelse. Hieronymus kunde

sikkerl ikke Ægyptisk; del er en Reminiscens fra Herodol. der fore-

svæver ham eller hans Kilde

Se Plutarch. Gryllos 5,4. Strabo XVII, l,i:>, hvor de nyeste tilgivere

med l" rette have udeladt Citatet af Pindar: ]lé;or~a Ttapå xprjfivbv

i')</.A(J.(Tar
l
Q zoyaro';. \ziko-i xépag, alyi^azoi <»'li zodyoi yj^ai^i ruayo^rm.

Aristides anfører i sin 48de 'tale (p. 360 f.) del første Vers heral' som

et Exempel paa Digternes Upaalideligbed, thi »ved Mendes er der liverken

Brink eller Hav: det er ikke muligt at ojne Havet«.
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Hellenerne med Bukkehoved og Bukkeben, dog ikke fordi de

troede, at han saa saaledes ud 1

), men af en anden Grund,

som han ikke vil sige. Dette er nu højst besynderligt; thi

i alle de ægyptiske Billeder, vi have, lindes ingen Gud med

Bukkehoved, og Bukkeben vilde jo siride aldeles imod den

ægyptiske Mande at karakterisere (luderne paa, da det altid

er linvedet, og ikke nogen anden Legemsdel, man laaner fra

Dyrene. Imidlertid, den ægyptiske (luds Identifikation med

Pan var almindelig vedtagen. Staden Chemmis i Øvre- Egypten,

som Herodot II, 1)1 omtaler, hedder hos Dioder I, l<S Chemmo,

og denne Forfatter bemærker, at Navnet betød Pans Stad.

Plutarch 2
) har hørt, at der omkring denne By boede Paner og

Satyrer, og Ptolemæos 3
) nævner Panopolis eller »Panernes

By« som Hovedstad i den Panopolitiske Nomos. Dens Plads

vises ved Achmim, hvor der er Levninger af et Tempel fra

Ptolemæernes Tid. En dér funden Indskrift 4
) melder, at en

Statue af Kejser Trajan er bleven oprejst og indviet til den

store Gud Pan, [lavt fteqi ueytazto , af en Tiberius Claudius,

der var npoaTarrjc, Tpi(ftdoQ
b

) y.at Ilavhc, DzCov tisyio-tov. Ogsaa

i Apollinopolis (Edfu) var der. som Indskrifter vise 6
), et Pans

Tempel.

1
> Smig. Papyrus Sallier 11: Du skal ikke udhugge Dig Billeder al' Gud i

Sten og gore Dig Statuer al' ham med deu dobbelte Kongekrone paa

Hovedet. Man ser ham ikke; ingen Tjeneste, intet Olier kan naa ham;

lian kan ikke fremkaldes ved hemmelige Ceremonier; man kender ikke

det Sted, li\or han bor; man linder ham ikke ved Hjælp af de hellige

Skrifter." Lieblein, Gammel a^yptisk Religion 11 S. 171.

a
) Plutarch. Isis og Osiris 1 i.

3
) Ptolemæos IV, o,72: llavo-okirr/q vofws xal fir/Tpo-oÅig Uavuizohg r/

llavwv Ttokq. — 1 Fayum er fundet et Elfenbens Helief fra Romertiden

forestillende Pan med Bukkeben fløjtende og dansende, se Maspéro,

Guide au Musée de Boulaq p. 389 n. 5691.

4 Bockh. Corp. Inscr. Græear. III n.47!i.

5
)
En Forklaring af dette Navn er forsøgt al Dnmichen i Meyers Geschichte

des alten Aegyptens I S. 159.

6
) Bockh. Corp. Inscr. Græear. III n. 4S37 f.
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Efter den almindelige Antagelse er Herodots Pan i JMeiules

den ægyptiske Chnum eller Chnub, senere kaldet Chnuf;

Plntarcbs Kvrjy er formodentlig en Status-constructus-Form l
).

Denne Gud dyrkedes paa mange Steder, særlig i Over-Ægypten;

blandt andet stod der paa Øen Elephantine 2
) ved Ægyptens sydlige

Grænse et anseligt Tempel for ham, som nu desværre er ode-

lagt, lian antages at være en af Ægyptens ældste Guder.

Stammen chnum skal betyde at sammenføje. Han er Verdens

Ophav 3
); af sin Mund bar ban udkastet det Æg, hvoraf Ptah,

Verdens egentlige Danner og Former, fremstod. Han er Nordens

Sjæl, ba. Alen det ægyptiske <>nl ha (stat. constr. formodentlig

bi) betyder ogsaa en Vædder, og en Vædder som Hieroglyf

betegner Sjælen og den livgivende Kraft. llieroglyliske Ind-

skrifter betegne Chnum med Vædderen, men ofte ikke blot

med én, men med \ Væddere eller med i Hoveder som

en firdobbelt Vædder; han er ba eller lavet i de i Guder

Ra, Sebn , Seb og Osiris 4
) (efter Brugsch de i Elementer,

Ilden, Luften, Jorden og Vandet). Filer Porphyrios frem-

stilles ban som et Menneske med morkeblaa Farve, men

dertil ogsaa med et Vædderhoved 5
). Og ovenpaq Vædder-

') V.Schmidt, Assyriens og Ægyptens gamle Historie S. 1035 og 1038 il.

Brugsch, Religion und Mythologie der alten Aegypter [1888) S. 290 ff.

*) Strab. XVil, 1,48: åv zauzvj TzoÅcg k'/ouoa lepbv Iixo6<fiåoq.

''• Porphyrios hos Euseb. Præpar. Evang. III, 11,45: J'6> Syfuoupybv, 5v

K\>7]tp ol Alyuirttot -poøuyopsuouøcs, åv&pa>nøetåij, zry åk %potåv ix xoauob

fiékavoq Syoura, xparouvTa Ccbvyv (snarere £(oyv) xai axympov, énl åk rys

xs<pak^q Taepbv ftaaiketov 7teptxsifievov, ozi Åoyog duaeupsroq xai iyx.z-

xpu/j-fj-é'sog xai ob cru/yog, xai i'izi ^wo~ou)g xai ozi fiamÅeug xai ozc voepwq

xifelrat, dtb rj zou irrepou puatq év Tg xepaAjj xelrat. To'j åk &ebv rou-

zov éx zou aråpazog -poucrHai tpaovs ww, é£ ou yevvåo&cu &ebv, <r; auzol

-poaayopsi'joum Ætødi, ol åk Ekkijvsq llcpaiozov.

') Brugsch: Zeitschrift I', ågypt. Sprache u.Alterth. 1871. S. 82. Religion

u. Mythologie des alten Aeg. S. 272 f. Mythologische Insclirit'ten alt-

ågyptischer Denkmaler S. 73G IV.

5
) Porphyr. hos Euseb. Præp. Evang. III. 12, i: hazå ttjv 'EÅepavrtu^v

nufov zszi/ajac åyaAfia T:STzkaap.éi>ov fikv, å).)J åvåpsixsÅov xai xaftifj;j.suo>.
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hovedet har han et ejendommeligl Hovedsmykke, som Porphyrios

kalder en Kongekrone, og hvis \a\n Egyptologevne læse atef.

Det bestaar af to snoede Horn, der vende til slik modsatte

Sider; ini<lt imellem disse staar Solskiven og den høje Hue

imellem t<> Kjer. som man kalder Osiriskronen , og paa hver

Side af denne en Uræosslange. Denne Atef linde vi saa godl

som altid paa Chnums Hoved; men det er ikke ham alene, der

tjærer den. \i linde den paa Horus med Høgehovedet 1

), paa

SebeK med Krokodillehovedet 2
); \i linde den paa Kongers og

Dronningers Hoveder 3
); \i se Konger bringe den som en Gave

til Chnum, eller vi se den opstillet paa en Stang. Disse saa-

kaldte Bukkehorn tilhøre altsaa en Prydelse, der kan tages af

og sættes paa: men i andre Tilfælde synes de al staa i en

virkelig organisk Forbindelse med Vædderhovédet og at være

fremvoxede af dette, som paa den store Stele, vi ndfr. nærmere

skulle omtale, den saakaldte Stele fra Mendes 4
), eller paa

Billedet fra Philæ 5
), hvor Chnums Symbol, en stor Krukke

med et Vædderhoved, bæres i Procession. Ogsaa i Afbild-

ningen af Stjernebilledet Vædderen i;

i ses Dyret med begge Par

Horn: man maatte gøre dobbelt Ære ad en saadan Vædder.

naar den var bellig og guddommelig. Brugsch kalder den i

dette Tilfælde «Widderboc-k». Jeg véd ikke. hvad dette be-

tyder, og Navnet forekommer mig i hej Grad vildledende.

Mærkes maa del ogsaa. at. naar man i Hieroglyfskrift tegnede

en Vædder, gav man den ikke de almindelige Yædderhorn.

men disse saakaldte Bukkehorn; man bar uden Tvivl fundet.

xumouv ~c zr^ %potdv, zspa/.r// os xptou xexnjfténov xal fio.ai'/.zw; xépaza

Tpdyeta £'//>'>• otq i-zcrzt xuxÅog dtaxosto-^g. Kd&rjrat Sk napaxeipévou

zepa.jj.eou uyysiou. i(p' ov å'sftpuj-O'; ånaTcXdaastv.

1
) 1 Eril'u og Esneh, Description de l'Egypte, I, pi. (ii og SG.

-> 1 Ombos os Esneh, Description de l'Egypte, 1. pi. 73 og Ti.

*) Description de l'Egypte, I, pi. 15, 51 o. a.

4
1 Brugsch, Mythologische Inschriften p. 629.

5
) Description de l'Egypte, I. pi. 10, n. i.

6
)

1 Esneh, Description de l'Egypte, I. pi. T'.t og 87 ; i Erment. sinsds. pi. 96.
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at dette var den tydeligste Maade at fremstille Sagen paa, da

Hornene vanskelig vilde kunne ses, hvis de ikke laa helt

udenfor Figuren; ogsaa Æslernes Øren blive jo undertiden

tegnede ligedan, saa at de gaa hver til sin Side. Paa den

anden Side. naar den tbebanske Gnd Anion blev afbildet med

Vædderhoved, hvilket i det mindste i den senere Tid ofte fore-

kommer, bar ban kun de almindelige Vædderhorn, der jo ogsaa

efter ham kaldes Amonshorn, og ikke de snoede Horn eller

Atef, der betegne Chnutn l
).

Ligesom Chnum fremstilledes med Vædderhoved og i

Vædderskikkelse, saaledes var ogsaa Vædderen ham helliget.

Dette siger Porphyrios 2
), og det stadfæstes ved den store Ind-

skrift i Museet i Bulak, som i 1871 blev fundet i Thrauis af

Egyptologen Heinrich Brugsens Broder Emil Brugsch, og som

i Almindeligbed gaar under Navnet Stelen fra Mendes 3
). Ind-

skriften beretter, hvorledes Kong Ptolemæos Pbiladelphos har

besøgt Thmuis. den mægtige Vædderguds Stad. bar ladet sin

Søster og Hustru Arsinoe udnævne til Gudens Overpræstinde,

oii eftergivet denne Nomos Told og andre Afgifter. Gudens

Tempel var under Bygning; ved Kongens Gavmildhed forl-

sættes Bygningen med Kraft, og i lians 21de llegeringsaar er

det fuldendt. Men da bar man ogsaa i en Landsby udenfor

Byen fundet en Vædder, som de skriftkloge paa Grund af en

bellig Bog erkende at være i Besiddelse af alle de fornødne

Tegn og at være et belligt Dyr. og denne er nu bleven indført

i Templet som Genstand for guddommelig Ærefrygt. Billedet

paa Stenen viser Kong Ptolemæos Pbiladelphos og lians Søster

') Lepsius i Zeitschril't lur Aegyptische Sprache und Altorthuinskunde,

1877, S. S IV.

2
i Porphyr. hos Kusel>. Præp. Evang., III, II, 46: uuiipwrat. zw >'ts<p toutw

-poftaron. Den tilføjede Grund, åiå zu zoug naXaiobq yaAa/.zn-ozzh,

ville vi skænke ham; den viser os, hvorfor han har sagt 7rpoftazoi> og

ikke xpedg.

3
) Udgivet af Mariette i Monuments divers, pi. i3, og endnu nøjagtigere af

Brugsch i Mytholoeische Fnschriften S. 628—31, oversat S. 658—71.
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arsinoe tilbedende og ofrende Gaver lil Vædderen, som er op-

stillet paa et Fodstykke. Bagved dette staar den store Gud

med Vædderhoved og Atef imellem lians Son. den lille Hbr-

pechrut eller Harpokrates med Pingeren paa Munden, og lians

Hustru, der paa Hovedet bærer en Fisk, Tegnet for denne

\uinos. Hag ved dem, eller om man vil, ved Siden af dem,

thi dette udtrykkes paa samme Maade, staar endnu en Gang

arsinoe, der ikke blot er Overpræstinde, men selv er Gudinde;

thi de gamle Ægyptere ydede, som bekendt, deres Ronger og

Dronninger guddommelig Ære, og Ptolemæerne optog dette

paa ny, først maaske Arsinoe; thi naar Ptolemæos den Første

havde sin Helligdom i Ptolemais, da var dette græsk Skik,

saasom ban havde anlagt Staden; men Arsinoe dyrkes paa

ægyptisk Vis : hun havde sin egen Præstinde og sin egen

Kanepbore l
).

De vedføjede Hieroglyfindskrifter angive Figurernes Navn

og Betydning. Over Vædderen staar 2
): »Kongen over Øvre-

og Nedre - Ægygten , som er Livet i I\a, Livet i Schu, Livet i

Kel), Livet i Osiris , Kongernes Konges Vædder, Vædderen.

som er kommet til Svne i Staden Tanon (1 Sj». Over(n
Drengen staar: "Dorns den unge, den store Gud i Tat, som

troner i Tat og er Herre over alt Land" ; over Kvinden med

Fisken paa Hovedet staar: »Gudinden Damchit (maaske det

nordlige Ægypten), den rige, som er i Tat, den guddommelige

Hustru i Ba's (Vædderens) Hus, Solens Øje, Herskerinden over

Himlen, Dronningen over alle Guder". Men over Hovedpersonen,

den imellem begge staaende Gud med Vædderhovedet, læses

ikke, som vi havde ventet, Chnum eller Knef, men « Bi-neb-tet,

den store Gud, Livet af Ha, den avlende Vædder, Herren over

1

)
Revillout, Revue Egyptologique, I, p. 14 f.

2
) Oversættelsen, tildels efter Brugsch, tildels efter Professor Valdemar

Schmidt, gør ikke Fordring paa al være nogen ordret Gengivelse.
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•de skønne. Himlens Herre, (indernes Konge, der giver Livet

som Solen ». llieroglyfi.sk skrives Navnet saaledes:

forst Vædderen ba , med den tilføjede lille \ ase *

eller Urtepotte, som viser, at det er Guden, der § ^ §

menes, saa Stavelsetegnet for neb ^z? • derefter ^ © ^

Hilledet af en Genstand, der har Navnet tat, tet eller

ded. Denne Genstand findes snart afbildet enkelt, snart, som

her, fordoblet for Symmetriens Skyld. Hvor ofte den end

kommer igen, og det ikke blot i llieroglylindskrifter , men

ogsaa i særskilte Exemplarer af brændt glasseret Ler, blaat

eller grønt, naturligvis smaa Efterligninger af den virkelige

Genstand, maa vi dog desværre tilstaa. vi vide ikke, hvad det

betyder. Man har tidligere kaldt det en Nilmaaler; der er

fremsat andre Hypotheser; mi antager Brugsch, at det er

Osiris
1

Rygrad, der som Relikvie opbevaredes i Staden Busiris 1
).

Paa en Afbildning 2
) synes det, som om denne underlige Søjle

bliver oprejst ved Hjælp af et Tov; er det maaske et Slags

Alter eller en anden Festgeustand? Vi vide intet uden, at de

fonetiske Tegn tyde paa at den har heddel tat. tet, ded eller

noget lignende. Til Slutning Determinativerne , ^, o: t, her

formodentlig kun Hunkønsmærke , og ligesom den inddelte

Kreds ©. der følger efter, kim Angivelsen af, at det er en

By. der menes. Tat er altsaa Byens Navn, og Guden hedder

Bi -neb -tet, Herre i Tat. Man antager nu, at Bi -neb -tet

skulde være det sanmie som Mendes . idet «b ofte i Ægyptisk

ombyttes med m». JMen det er ikke oplyst, i hvilket Omfang

en saadan Ombytning kan finde Sted, og navnlig ikke, om det

kan ske i Begyndelsen af et Ord; der er heller ikke gjort rede

for, hvorledes neb s\ inder ind til det blotte n. Jeg har derfor

stor Tvivl om Identifikationen af Bi -neb -tet og Mendes, saa

') Brugsch, Religion u. Mythologie der Aegypter S. <;:>i f.

2
j Lensins. Answahl der wichtigsten Ulkundeu Tavle XVI Linie G.
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meget mere som del fuldt saa \H var Staden som Guden, der

hed Mendes; om Gudens Navn have vi kun Herodots Vidnes-

byrd, om Staden baade Herodots og alle andres. Staden kan

naturligvis ikke hedde Tats Herre; men den niaa hedde enten

Tat alene eller ogsaa, som der ogsaa staar i denne Indskrift,

Væddergudens Hus, *-
(

-1 ^^i ^=^ f? , Pi-bi-neb-tet, eller Vædde-

rens lins, c
-r' }£$, Pi-ha 1

). Og denne Stad, hvor Monumentet

har hjemme, er ikke Mendes, men Thmuis. Del er altsaa

denne, der hedder Tat, og dét er vilkaarligt, til Fordel for den

omtalte Hypothese, at man har ombyttet Navnene.

Lad altsaa Chnum, hvem vi her se afbildet ganske som

ellers, være den Gud, i\ev dyrkedes i Thmuis, og dér kaldes

Ba-neb-tat; men derfor er han ikke Pan i Mendes. Der er

hos Porphyrios ikke Spor af at Kneph skulde være Grækernes

Pan. lige saa lidt som Straho tænker sig, at Pan i Mendes

skidde være den samme som knuphis i Elephantine. Herodot

siger om den Mendesiske Pan, at han havde Bukkehoved; men

Guden i Thmuis havde, som Monumenterne vise, Vædderhoved:

og Herodot forvexler ikke disse to ; han fortæller om Mendesierne,

at de ofre Faar, men ikke vove at forgribe sig paa Geder 2
)

og han skelner bestemt Mendes som alyoTtpoowitoQ fra Anion

som xpw7cp6o(o7toQ. Ligesaa bestemt er Adskillelsen anden-

steds, som naar det i en magisk Papyrus i Leyden hedder, at

man skal lave 3 Figurer af fint Hvedemel, en med Tyrehoved,

en med Bukkehoved og en med Vædderhoved , hver staaende

paa en Kugle og holdende en ægyptisk Svøbe ; den skal man

bage og fortære med en bestemt Trylleformular 3
). Herodot

l
) Brugsen, Dictionnaire géograpbique p. 1048. Dumichen i Meyers Ge-

schichte Aegyptens, I, S. 261.

-i Herodot. II, 42 og 46.

3
) Leemans. Papyri Græci Mnsei Lugduno-Batavi II. p.85: itoir

t
aov i/.

øz[j.tådÅ£wq Zfadia y' . raupoTzpoaontov , TpayorzpoawiiOM , xpiOTrpoownov,

2> zzaarov adrwu i~c ~oÅou karojra. (idartyag zyo^za Aiyo—iox . xai

Ttepixamtaag xaroxraye x. r. /..
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siger, der var en hellig Buk i Mendes, og den Mønt, vi

strax nedenfor anføre, viser, han havde Ret; i Thmuis vidne

Monumenterne om en hellig Vædder'; naar Dyrene vare for-

skellige, maa ogsaa Guderne have væcet det. Vi mangle

heller ikke Vidnesbyrd om, hvordan (inden i Mendes saa ud

;

han havde intet Væéderhoved. Det er vistnok et Vidnesbyrd

fra en sen Tid, Kejser Marcus Anrelins"; men derfor kunne

vi ikke forkaste det. Paa den her afhildede Mønt ') fra

den Mendesiske Aomos ses Guden

staaende med stærkt Skæg og med

Atef paa Ho\edet: paa den frem-

rakte Ilaand lodder han en tydelig

tegnet Buk. Andre Munter, af mindre

Størrelse 2
), vise Hovedet alene, men

uden Forandring. En anden, endnu

mindre og meget senere ægyptisk

Mon I

3
) viser os et ungdommeligt, uskægget Hoved med den

samme Hovedprydelse og Overskriften ØEOY TANOC: men

vi vide ikke. fra hvilken Egn af Ægypten den skriver sig, og

skulle derfor ikke gøre særlig Brug af den her. Se \i paa de

to Mendesiske Mønter, kunne vi forstaa, at Grækerne fandt, at

delte skæggede Hoved med de ejendommelige Horn havde en

vis Lighed med Pans; ogsaa denne Gud havde jo Bukken lil

sit Yndlingsdyr, og ogsaa han repræsenterede Livskraften eller

Avlekraften. Urigtigt er det derimod, som ovfr. bemærket, naar

Herodot tillægger ham Bukkeben. Det er heller ikke sandsynligt,

at den romerske Nomemønt er korrekt, naar den sætter Guden

i en Stilling som Zeus eller Juppiter: han har snarere haft

Armen oploftet, og Benene mumieagtig indbundne som Anion.

I begge Tilfælde er Forskellen betydelig: men Forvekslingen

eller Omdannelsen synes dog mulig.

]
i Description de l'Egypte, Antiquités, V. pi. 58, n. 26.

2
i Feuardent, Monnaies de l'Egypte Romaine, |». 31 <

". , n. 3552.
:!

i Feuardent, p. 332, n. 3595.
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J)er kan saaledes ikke være Tvivl om, at det var to forskel-

lige (inder, der dyrkedes i Mendes og Thmuis 1
). I>el er heiler

ikke mig-

, der først fremsætter denne Mening. Heinrich Brugsen

har selv tidligere 2
)
paa Grund af den trilingue Indskrift paa en

Træsarkofag i Berlin ment. at Pans ægyptiske Navn var Min

eller Chem, skont han nu synes at være vendt tilbage til

den almindelige Forestilling, at det skulde være Chnum. Min

kaldes han ogsaa baade al' Erman 3
) og af Maspero, der i sin

Gnide du visiteur au musée' de Boulaq (1884) p. 158 under

n. 1 7 2 <s — 29 med dette Navn betegner nogle Figurer, der ere

indsvøbte som Mumier paa Armene mer, og paa Hovedet have

de to lange Fjer. som Anion plejer at bære. Ja Brugsch sel\

har i sine Mythologische Insehriften S. 756 meddelt Indskrifter

fra l'anopolis og fra Tentyra, hvor Min eller Chem ^^ er

fremstillet i samme Skikkelse som den thebanske Anion med

den opløftede Arm. Ogsaa paa en Stele i Museet i Køben-'

havn er han afbildet paa samme Maade *). Der opregnes de

Guder, til hvem der er ofret. Efter Chem kommer Annhis

som Schakal, og derefter Chnum fremstillet som Vædderen

med Vandkrukken foran i^). Det er klart, at Chem le Iler Min)

er forskellig fra Chnum, og Herodots Pan er den første, og

ikke den sidste.

Straks i Begyndelsen af denne Afhandling blev det sagt,

at Thmuis i den romerske Kejsertid var Hovedstad i den

Mendesiske TNomos. Hverken Strabo eller Plinius nævner den:

') Skulde det maaske vare de to Naboguddomme, der ere afbildede siddende

ved Siden af hinanden i Brugschs Mythologische Inschriften S. 750?
2

) Brugsch, Sammlung demotischer Urkunden (1850) S. 21.

8
) Erman, Aegypten und aegyptisches Leben im Alterthum S. 43.

'i V. Schmidt, Textes hiéioglyphiques du musée de Copenhague p. 5.

2 d Linie. Smlun. samme Forfatters Assyriens og Ægyptens gamle Hi-

storie S. 1048.
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mon den omtales hos Josepos l
). Den laa paa den almindelige

\ ej fra Alexandria til Pelusium, hvad enten man vilde gaa hele

Deltaet igennem til Lands eller, som Vespasian, sejle fra Alex-

andria (Nikopolis) til Nilens Hovedmunding ved Damiette og saa

»opad Floden langs med den Mendesiske Nomos til Staden

Thmuis«, hvorfra han saa gik over Tanis og llerakleopolis til

Pelusium. Animianus Marcellinus 2
) omtaler den som en stor

By. I Itinerarium Antonini nævnes den som Station baade paa

Vejen fra Memphis til Pelusium og paa den fra Pelnsinin til

Alexandria. I den christelige Tid omfales den som Sa^de for

en lliskop. Iler residerede, Serapion . den ivrige Forsvarer af

den orthodoxe Lære, som har Jskrevel den hellige Makarios'

Levned, og Phileas, som led Martyrdøden under Diokletian 3
).

Stadens Plads kan heller ikke være tvivlsom, da Navnet endnu

er bevaret. Med en forbavsende Troskab hæfte de gamle

ægyptiske Navne endnu ved Stedet, hvor de have staaet, selv

om der ikke er andet end en nogen Grusbanke tilbage. En

saadan Grusbanke ved Navn Tell-et-Tmai Ji^h Jo' °8 I;| ''

derved en lille Landsby Tmai el Emdid juA/o$ ^Uk ligger

nøjagtig paa det Sled, t]e\- angives i Itinerariet, 2'2 Mile fra Tanis og

16 fra Isidis Oppidnm. Iler have vi altsaa Thmuis. Dette stemmer

ogsaa saa godt, som man kan forlange, med Ptolemæos' Angivelse

af Bredden, 30° 50'; de nuværende Kaart vise 30° W. Dette

er alt sammen oplyst i Description de l'Egypte, og Stedet er

ansat rigtig paa Kaartet 4
). Der behøvedes ikke mere for at vise,

') .losep. Bell. Judaic. IV, 11,5: u^uTtÅsl åtå rod \zi/.o'> xaxå rir; Mev&fjoiov

;0[jl<>v fiéypt 7ruÅ£wg Ø/xousuig.

2
) Ammianus XXII, 15,6: Ægyptus .. .

. , exceptis minoribus multis, Athribi

et Oxyryncho et Tmui el Memphi maximis urbibus nitet.

:M Quatremére, Mémoires géographiques et historiques sur l'Egypte I,

p. 130 I".

4
) Deskription de l'Egypte, Atlas géographique [il. 35. De dér angivne

Levninger af en gammel Dæmning mellem Thmuis og Tanis vare maaske

den gamle Landevej.
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med hvor stor l rel Brugscti mi døber dette Sted Mendes.

Men eet vil jeg dog endnu tilføje: tøendes har naturligvis

ligget ved den Flodarm, der har lånet Navn efter den,

men Tmai ligger omtrent to Mile fra denne og 1 Mil fra den

Tanitiske Arm. Hertil knytter sig et Sagn, der fortælles i Des-

cription de l'Egypte. En Fyrste i Tmai var fortvivlet over, at

Nilens befrugtende Vande aldrig oaaede hans Land. Han lovede

da, at han vilde give sin eneste Datter, der naturligvis var

overordentlig smuk. til den. der kunde komme med Baad til

Tmai. En af Kiskerne havde begyndt at grave en Kanal

til Staden; men en anden fik det Indfald at sætte en Baad

paa Hjul, og kom ham i Forkøbet. Han fik Datteren, og den

begyndte Kanal blev opgivet. Hvis man af det ovfr. anførte

Sted hos Josepos vilde slutte, at man kunde sejle til Thmuis,

vilde dette vare en overilet Slutning. Vespasian sejlede til

det Sted i den Thmuitiske Nomos. hvor han mødte Landevejen,

som førte over Thmuis til Pelusium , formodentlig ved det

nuværende Kai'r-el - Schek. omtrent ligeoverfor fsidis Oppidum.

Var han sejlet ned ad den Mendesiske \ilarm til det Sted.

hvor Brugsch vil henlægge Thmuis., var han bleven nødt til

derfra paa smalle Diger i et meget sumpet Terrain at gaa til-

bage til Landevejen.

Den Mendesiske Nilarm kaldes nu Asrhmun - Kanalen, og

i Texten til Description de l'Egypte hensættes det gamle

M endes til Aschmun. Det vilde saa endnu van-e det samme

Sted. blot med et arabisk Navn, som gav Floden sin Benævnelse.

Men der findes intet Bevis herfor, hvorimod Navnet Mendes

endnu er bevaret et andet Sted, en Mils Vej højere oppe ved

den samme Flodarm ; desværre ikke stort mere end Navnet.

Den Mendesiske Nilarm eller Asehmun-Kanalen kaldes ogsaa

Uahr-el-Sughair, ^1*^ ysu, d. e. det lille Vand. Den har fuld-

stændig bevaret Karakteren af en Flod og ikke af en gravet Kanal.

Den gaar fra Mansurah i mange Snoninger imod O. N. O. til
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Menzaleh, livor den falder ud i den store Sø, der bærer denne

Stads Navn. Det var paa det Sted, hvor «den lille Flod« skilte

sig fra Nilens Uovedarm, at Araberne i Aaret 1220, efter al

korsfarerne havde erobret Damiette, anlagde en ny Fæstning,

som skulde hindre de ehristne Skarer fra at trænge længere

ind i Landet. De kaldte den Al-Mansurah , d. e. den sejrrige,

og den kom til at svare til sit Navn; thi Korsfarernes Angreb

paa den mislykkedes saa fuldstændig, at de nødtes til at indgaa

en ufordelagtig Kapitulation , og endnu værre gik det 30 Aar

senere da Louis den Hellige her led det afgørende Nederlag og

selv blev tagen til Fange. »Den lille Flod« hedder i Joinvilles

llistoire de Saint Louis «le fleuve de Re\i». Udgiverne antage

HLexi for at være Rosetta (Raschid). Dette er umuligt; end

ikke den simpleste Deltager i Felttoget kunde gøre sig skyldig

i en saadan Forveksling. Der maa have ligget en Ry af delte

eller et Lignende Navn ved Aschmun -Kanalen. Det franske

Kaart angiver i Virkeligheden ogsaa en halv Mil nedenfor

Aschmun en Landsby ved Navn Daraksch. Det er sandsynligvis

denne, der i det 13de Aarhundrede har være! Egnens Hoved-

stad og givet Floden Navn. Endnu i Begyndelsen af dette Aar-

hundrede laa "den lille-Flod » som en dyb Grav foran Byen; senere

har man for at forøge dens Vandmængde afbrudt Forbindelsen

her og ladet den modtage sit Nand højere oppe fra, igennem en

6 Mile lang gravet Kanal; men det gamle Flodleje tæt udenfor

Mansurah kan endnu med Lethed forfølges. Faa Minuters Nej

udenfor Byen, ved Broen, hvor Kanalen begynder, er Stedet,

hvor Fiskerbaadene fra Menzaleh og Postdampskibet lægger til.

Sejler man med dette ned ad Floden, kommer man efter

2V2 Times Forlob til en ret betydelig Itv paa Flodens venstre

Side; den hedder Dekernes. Ligeoverfor den ligger Landsbyen

{Mit- Rum (cl. e. Grækerbyen) 1
), og en halv Mil Syd for denne

') Paa det iranske Kaart kaldes den Mil Kouneh, vistnok blot en fejlagtig

Læsning af Manuskriptet.
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ligge aogle Grushøje, som vise. at <ler har staaet en gammel

Stad. Paa det franske Raarl betegnes dette Sted med Navnet

Debeleh , og Textens Forfatter mener, det var det gamle Dios-

polis. Mig blev Stedet vist som Tell-el- Mint , d. e. Ruinhøjen

IVfendes. Saaledes er det ogsaa betegnel paa Kaartet i Bådekers

Rejsehaaridbog, og jeg har ingen Tvivl om, at delte er rigtigt.

Det maa indrømmes, at heller ikke disse Høje ligge ved \il-

armen, men en halv Mil sydligere; men i en saa lav og

sumpig Egn kan Flodløbet have flyttet sig, eller det bele kan

have været en Sø.

Alle de gamle Ruinsteder i Deltaet frembyde et sørgeligt.

trøstesløst Skue. Næsten ikke en eneste Stump af de mægtige

Granitbygninger staar opret; alt er kastet til Jorden, Granit-

stenene ere slaaede i Stykker og for en stor Del bortførte , og

hvad der var Kalksten, og det var Bygningernes Fundamenter,

er helt forsvundet: det er brændt til Kalk, som man ellers

havde maattet hente langvejsfra. Beboernes Hnse, der i Al-

mindelighed vare opførte af soltørrede Sten, ere ved Regn og

Oversvømmelse sunkne sammen til formløse Masser, og de

Høje, som derved opstode, ere gennemrodede af Bønderne,

som i de gamle Mure og det Afifald, de gemte, fandt brugbar

Gødning og Jord til deres Marker. Nu ligge de som sorte

Grusbunker, undertiden oversaaede med smaa Potteskaar, naar

Stedet ogsaa har været beboet i Romertiden: der vokser knap

et Græsstraa paa dem. Det sørgelige Udseende af Højene ved

Mendes bliver ikke synderlig forbedret ved at hele Egnen er i

høj Grad sumpet. Den halve Del af Aaret staar den under

Vand . og den anden Halvdel er der ingen, der gør sig den

Ulejlighed at dyrke den; det vilde kræve betydelige Kanalanlæg.

Hvad man nu ser af den oldægyptiske Stad, indskrænker sig til

nogle enkelte Blokke af rød Granit, stærkt medtagne af Aar-

hundreders Regn. Ingen Hieroglyfer var at finde paa dem:

ingen arkitektoniske Profiler var at se; jeg kunde kun be-

mærke . at et Par Stenblokke syntes at have hørt til et lille

Overs, over d. K. D. Vidensk. Selsk. Forh. 1883. 2
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Kapel eller Ædicula. Det siges, at der enkelte Steder i Husene

i Mit-Rum og Dekernes skulle findes Granitstene fra Mendes;

men jeg havde ikke Tid til at opsøge dem.

Større Udbytte giver en Rejse til Thmuis. J)en første Sla-

tion paa Jernbanen fra Mansurah til Kairo hedder Simbellauin.

Derfra har man knap to Timers Æsels-Ridt til Landsbyerne

Ibn Salam og Tmai el Am did, hvorved de store Grushøje ligge,

som benævnes Tell-et-Tmai. Deres Udstrækning er ret anselig;

man ser, det har ikke været nogen lille By. Saa snart man

kommer saa nær, at Højene hæve sig lydelig i Horizonten,

undres man over al se noget, der ser ud som et højt firkantet

Taarn. En halv Times Tid derefter belinder man sig paa Toppen

af Højen ligeoverfor den uhyre monolithe Nische, som er af-

bildet paa medfølgende Tavle 1

—

II, med Undtagelse af Obelisken i

Heliopolis og Pompeius' Søjlen ved Alexandria det eneste Monu-

ment fra Ægyptens oldtid, som endnu lindes staaende i Nedre-

Egypten. Den bestaar af en eneste rød Granitblok, næsten

7 Meter høj; i denne er udhugget en firkantet Nische, hvis

Gulvflade er omtrent 2,70 i Kvadrat.

Monolithe Kapeller ere ikke sjældne i Ægypten; man kunde

snarere sige, det betragtes som en Selvfølge, at Gudens Aller-

helligste er udført af en eneste Sten, og af og til, især i den

senere Tid, blive Dimensionerne kolossale. Herodot omtaler en

saadan i Buto og en anden i SaisM. Denne sidste havde ud-

vendig en Længde af 10 Metres, en Bredde af 7 og en Højde

af iMet.; indvendig henholdsvis 0, 6 og 2 l
/s Metres. Den var

bragt fra Stenbrudene ved Elephantine til Sais, men Kong Amasis

havde ladet den ligge udenfor Templet; den var ikke ført ind

til sin bestemte Plads. I Almindelighed have saadanne Ka-

peller lignende Forhold som det i Sais : Længden eller Dybden

er større end Højden; i Thmuis er det omvendt, og Kapellet

kan sammenlignes med en Nische. Ogsaa herpaa haves ad-

]

) Herodot JI, 155 og 175.
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skillige Exerapler, navnlig fra en senere Tid. El Exempel fra

Philæ er afbildet i Description <le l'Egypte, I, pUlO, n. 5— 7.

I Apollinopolis parva, nu Rus, (se Description de l'Egypte, l\ . pi. 1)

lindes et mægtigt Monument af denne Art; dets Højde er ud-

vendig 13V2 Metr., inde i Nischen 7, og Nischens Gulv er 3 Meir.

i Kvadrat. Fronten er helt bedækket med Hieroglyfer; over

Nischen ses den bekjendte ægyptiske Huulkarnis med den vingede

Solskive og derover Indskriften l
) BASIAICSA KAEOnATPA

KAI BASIAEYS ITTOAEMAIOS OEOI MEfAAOI (DIAOMHTOPES

(KAI SOTHPE*] KAI TA TEKNA APOHPEI OEOI MEriSTOl KAI

TOIS SYNNA01S OEOIS. Den henhører altsaa til Iste Halvdel

af 2det Aarh. f. Ghr., og har været indviet til Horns. I Antæo-

polis (Description de l'Egypte l\. pi. 38) lindes en lignende,

men mindre og meget senere, som man bl. a. kan se deraf, at

Pyramiden paa Taget er bleven meget højere. Nischens Gulv-

flade har en Dybde af 1,58 Metr. og en Bredde af 1,13. Endnu

mindre er et Monument fra Heptanomis (Descr. de l'Eg. IV, pi. G7,

n. 2— 6): Nischen har indvendig en Højde af 0,95, en Dybde

af 0,693 og en Bredde af 0,44; ligesan et fra Mohallet el Kebir,

en By i Deltaet N. O. f. Tanta (Descr. de l'Eg. V, pi. 30), hvor

Nischen indvendig har en Højde af 1,22 og en Bredde af 0,45.

Endelig maa endnu nævnes de to monolithe Nischer, som

lindes i Museet i Louvre, den ene fra Amasis', t\en anden fra

Ptolemæos Vils Tid 2
).

Men Nischen eller Kapellet i Thmuis har eet, hvorved den

skiller sig fra alle de andre. Den øverste Trediedel eller lidt

mindre er afdelt fra det øvrige ved en Hylde, der, da den er

udhugget af den samme Sten, som det øvrige, selvfølgelig er

temmelig svær. Et Analogon dertil findes vistnok i et Billede

fra Theben , som forestiller en Procession med Amons hellige

') Corp. Inscr. Græcar. III, 11. I716e.
z

) E. de Rouge, Notice sommairc des monuments égyptiens du musée du

Louvre (1860) p. i i.
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Baad og Kapel 1
). Ogsaa der er den øverste Del af Kapellet

særlig afsondret, og i denne sidder en Gud med Vædderhoved

paa Hug imellem to staaende vingede Væsener.

Langs med Yderkanten af Nischen gaar en Fals, hvori der

findes en Del ejendommelige Stenfremspring, 7 paa hver Side.

Det synes derefter, som om Kapellet har kunnet lukkes med

en stor Dør eller Træskærm, der da har hvilet paa disse

Fremspring.

Kapellet staar paa en svær Granitsokkel ; men under denne

ligger et Fundament af Kalksten, hvis Blokke ofte ere halvanden

Meter lange og halv saa høje. Dette Fundament strækker sig

en lille Smule [\(\ til Siden, og del har tidligere strakt sig læn-

gere; men Beboerne i Omegnen, der ere meget begærlige efter

Kalksten, som de ellers maa hente langvejsfra, have sønderslaaet

og røvet det, og ere endnu i Færd med dette Arbejde. H\or

langt det har strakt sig, vide vi ikke; men det er ikke umuligt,

at der kan have staaet en lignende, maaske mindre, Nische

paa hver Side, saa at del ikke har været en, men 3 Guder,

der dyrkedes her, som det var Tilfældet mange Steder i

Ægypten, f. Ex. med Isis, Osiris og llorus, med Anion,

Mut og Chons o. a. 1. Vilde man gaa ud fra den ovfr.

beskrevne Stele, der er funden her, kunde man tænke paa

Chnum eller Binebtet, Hamehit og Horpachrut, og man kunde

tænke sig, at en Afbildning af Vædderen kunde have sin Plads

paa Hylden ovenfor. Dog dette er kun løse Formodninger;

thi vi se kun den ene Nische. 1 en ikke ubetydelig Afstand fra

denne ser man en Mur af soltørrede Sten, der indhegnede den

firkantede Plads, hvorpaa den stod. De sorte Vægge staa der

endnu i en anselig Højde, og man kan maale de gamle Mur-

sten, omtrent 0,40 M. lange og 0,10 tykke.

Hvor gammelt Monumentet er, vover jeg ikke at afgøre.

' Lepsius, Denkmåler III, 1 s 9 6 , og derefter Meyer, Geschichte des alten

Aegyptens, II, S. 267.
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Det haj* i sin Tid været prydet med Hieroglyfer, og endnu

Wilkinson, tier i Murrays Handbook for travellers in Egypt he-

skriver denne Ruin, kunde læse «Amasis' Fornavn »
; men nu

har Vejrligets Ødelæggelser, som del synes, revet all bort; jeg

kunde ingen Hieroglyfer se.

Foruden den ovenfor omtalte store Stele med Hieroglyf-

indskrift er der ogsaa i Thmuis fundet en anden lignende, men

mindre, der ligeledes er udgivet af Brugsen 1
)- Fremdeles ejer

Museet i Bulak nogle prægtige Sølvkar, der skrive sig derfra

(se Masperos Guide (\\\ visiteur (1884) n. 2949, 29(11, 29(i,S og

2970), en grøn Brændt-Lers Statuette af Pharao Nephorit fra

XXIX Dynasti (Maspero p. 89, n. 3927), samt en staaende lille

Statue af en Skriver, der med begge Ilænder holder et lille

Ædicula med Osiris som Mumie , se Maspero anf. St. p. 243,

n. 4442. Hans Navn læses Zabinibdidnamu ; han er Son af en

Sangerinde for Binibdid ved Navn Tikhut og Nsimthit, og han

henfores til XXI—XXIII Dynasti. Men særlig ville vi mærke en Art

Monumenter, hvoraf en stor Del endnu findes paa Stedet. Det

er de svære ovale Granitsarkofager, der hverken paa Grund af

deres Form eller deres Størrelse kunne have været bestemte til

at gemme Menneskelig. Det har aabenbart været Ligkister for

de hellige Væddere, af samme Art som Apissarkofagerne i

Gravene ved Sakkårah, men selvfølgelig meget mindre. Mariette

har i sine Monuments divers pi. 42 afbildet en Del saadanne;

men der savnes jo desværre Text til nærmere Oplysning. De

Sarkofager, der endnu ligge imellem Grushøjene, have væsentlig

to Former; naar Laagets Form tages med i Betragtning,

kunde man sige 4. Den ene er i omstaaende Træsnit Fig. 1

a— c gengivet, som den viser sig fuldstændig, i Gennemsnit

og set ovenfra uden Laag. Denne Art, som plejer at være af

sort eller mørkegraat Granit danner en Oval, hvis indven-

dige Hum er 1,41 Metr. langt og 1,26 dvbt, den anden, som

M Brucsch, MvtholnKischo Inschriften S. 738 il'.
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Fis. 1 a.

Fis. 1 b.
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i Almindelighed er af rød Granit (Fig. 2), bryder Ovallinien ved

at gøre Plads ti! Dyrets opbundne Korhen, som var del til et

Fi2. 2.

Menneskes Skuldre. Disse ere oftest lidt mindre, 1,37 M. lange

og 0,90 dybe. En Sarkofag af sort Basalt har undtagelsesvis

Laaget smykket med Billeder og med en lang Hieroglyfindskrift.

Den er bragt til Bulak, og beskrevet af Maspero i hans Kata-

log n. 5574. «Paa den ene Side ser man den nordlige Himmel,

paa den anden den sydlige ; begge fremstilles ved Gudinden

Not, hvis Legeme som en Hvælving strækker sig over Dagens

og Nattens tolv Timer. Til venstre, d. v. s. i Øst, fødes Solen

som Barn imellem to Figurer, der synes at være et Billede paa

den evige Tid: i Vesten synker den ned og dør imellem Armene

paa de to Kvinder, der græde over Osiris, Isis og Nephtys.

Indskriften tiltaler den afdøde Vædder som Bionch (Ba-anch),

Osiris' levende Sjæl». Monumentet tilhører Ptolemæertiden.
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Efterskrift,

Den Advarsel, jeg ovfr. S. 3, henkastede om ikke at bygge

nye Hypotheser paa tvivlsomme eller fejlagtige Præmisser, for-

anlediges jeg ved en nylig udkommen Afhandling til at gentage.

En af de dunkleste Perioder af Ægyptens Historie er det 21de

Dynasti. Manetho kalder Kongerne Taniter, og nævner 7, af

hvilke den første er Smendes. Dette synes at være samme

Navn som Ismandes, der efter Strabo havde hygget Labyrinthen

og var begravet der, og som af samme Forf. identificeres med

Grækernes Memnon, Diodors Osymandyas. Denne er nu uden

Tvivl Amenoph eller Amenhotep af det l<Sde Dynasti. Altsaa

Manetho henfører ham til 21de, Strabo og Diodor til 18de

Dynasti; hvem skulle vi følge? Kan ikke Ægyptologien vejlede

ns? E. Brugsen og Bouriant have i Le livre des Rois (1887)

p. Di ment at linde Smendes' Navn paa Guldblade fra Tanis,

hvor de læste Si-mentu. Delte kunde synes ret sandsynligt;

men Naville paastaar. at Navnet maa læses Si -Amen, og mi

har M. Daressy i Masperos liecueil des travaux relatifs a la

philologie et rarchéologie égyptienne et assyrienne vol. \,

[ivr. 3— 4, p. 138, ment at linde Kongens Navn i Stenbruddene

i GebeléD i Øvre-Ægypten, i —TTj ^||@ ,
Nes-bi-tat, idet

nes (nsi) skulde være det græske C, og det øvrige Mendes,

altsaa Znlvo/jq. Her er saa vidt, jeg skønner, en Tilsnigelse.

Brugsch havde ment, at Bi-neb-tat betegnede Mendes; nu skal

Bi-tat alene gøre det. Var det første lidet sandsynligt (se S. 10),

bliver det sidste det endnu mindre. Vi maa hævde, at Monu-

menterne vise, at Væddergudens By er Thmuis, og at der skal

andre Beviser end de hidtil fremførte for at gøre Tat eller

Bi-tat eller Bi-neb-tat til Mendes.

') Strabo XVII, 1, 37 og 42; der kan ikke være Tvivl om, at der har

staaet samme Navn begge Steder. Diodor I, 47 II".
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Quel noinbre serait å préférer comme base de

notre systéme de iiumération ?

Par

T. N. Thiele.

(Communiqué dans la seance du 2 novémbre 18SS).

Jj art du calcul a une telle importance non seulement pour

les mathématiciens, mais aussi pour toutes les classes de la

société
,

qu'il est d'un grand intérét que la question de savoir

si Fon a fait un heureux clioix en prenant le nombre dix pour

base de notre systéme de numération, recoive une réponse

claire et précise.

Nos contemporains ne sont certainement pas responsables

de ce choix, décidé déja dans l'antiquité par nos ancétres. qui

out clioisi les noms des nombres a une époque ou ils ne

savaient guére corapter que sur les doigts. Les generations

suivantes , bien que plus avancées, ne pouvaient cependant

que poser la question, 1'arithraétique étant encore dans son

enfance , et, dans leur incertitude , elles out été conduites a

des systémes irréguliérement composes dont on a encore des

exemples, notamment dans le calcul des nombres complexes

ijours, beures, minutes , etc). L'aritlimétique moderne, qui

aurait pu, il y a longtemps, répondre a notre question, a pré-

féré, non sans des raisons bien graves, d'employer ses forces a

introduirc plus d'ordre systématique dans l'emploi des nombres
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et plus d'unité entre les nombres écrits et parlés, et, dans ce

but, elle a du, tant pour le calcul pratique que pour la plupart

des noms des nombres, naturellement s'appuyer sur le systéme

dont l'usage était le plus universel, c'est-a-dire sur le systéme

decimal. Maintenant que ce systéme a été introduit dans

presque tons les systémes de monnaies et de mesures, il t'aut

évidemment poursuivre partout ce^ reformes, car mieux vant

employer un seul systéme, méme mauvais. d'une maniére

générale et ralionnelle. qu'un mélange <pielcompie de systémes

différents.

^Tais peut-étre aurait-on mieux fait encore si, avant de

monopoliser le systéme decimal, on en avait comparé les

qualités avec celles d'autres systémes. En tout cas, on doit

du moins, en l'acceptant, savoir s'il est bon en soi ou s'il

faut le considérer comme un mal nécessaire. Dans ce dernier

cas, il doil avoir des conséquences malheureuses; mais dilt-on

méme pour toujours renoncer a y remedier a fond , il importe

cependant (Ken connaitre rorigine, l'étendue et les particularités

afin de les adoucir autant que possible.

Notre question doit étre envisagée å différents points de

vue, mais tandis que quelques-uns s*imposent méme a ceux

qui se bornent a un examen tout superliciel, il en est d'autres

non moins importants dont n'ont pas encore assez tenu compte

les auteurs qui out le mieux traité cette matiére.

II est naturel qu'on reléve tout d'abord que les régles de

la divisibilité des nombres dérivent de la divisibilité du nombre

choisi pour base du systéme et de ses autres propriétés aritb-

métiques, et par suite que ces régles changent avec le cboix

de la base. Que la division par 3 et par 7 ne donne pas en

general des fractions décimales finies, et que la régle de divi-

sibilité par 7 soit trop compliquée , ce sont la des griefs bien

connus contre le systéme decimal, mais qui ne Urent pas a

conséquence. En efl'et aucun systéme ne peut donner de

développements finis, si ce n'est pour un petit nombre de frac-
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tions, ni nous dispenser de recourir a des calculs approximatifs,

et quant au\ régles de divisibilité , le choix de la base ne

saurait non plus satisfaire a tontes les exigences. Les avan-

tages et les défauts se compensent plus ou moins dans tous

les systémes, mais ni les mis ni les autres n'ont grande im-

portance. Le resultat le plus certain auquel od arrive en

partant de ce point de vue, e'est que la base du systéme doil

élre un nombre pair, rar le nombre deux se distingue de tous

les autres par tant de propriétés remarquables , et figure si

souvent comme diviseur dans les calculs théoriques et pratiques,

que ce n"est pas impunément qu'on négligerait de le prendre

pour diviseur de la base. Je dois néanmoins faire observer

que j'ai fait assez de calculs dans le systéme de numération

trinaire, pour m'assurer que les défauts de cette base ne sont

pas aussi grands qu'on pourrait le croire, et qu'elle présentc

méme quelques avantages, par exemple dans l'extraetion des

racines cubiques. Il est en outre evident que les grands nom-

bres premiers ne sauraient convenir comme bases ni comme

diviseurs de la base dun systéme, mais je ne crois pas qu'on

puisse decider si Ton doit préférer une base ayant pour divi-

seurs 3 ou 5 a coté de 2 , ou une base renfermant quelque

puissance de ces nombres premiers (par exemple, si 20 vaudrait

mieux que 10, 12 ou 18 mieux que 6). Au point de vue de

la théorie des nombres. il y aurait un grand avantage a prendre

pour base une puissance dun nombre premier; mais les déve-

loppements tinis des fractions seraient alors assez rares.

Si ces considérations devaient decider du choix d'une base,

le systéme par six réunirait peut-étre une majorité; toutefois,

il est a prévoir qu'il y aurait une minorité considérable pour

témoigner combien ont pen de valeur, sous ce rapport, les

avantages que le meilleur des systémes peut avoir sur ses

concurrents.

Mais il y a bien autre cbose a considérer, et beaucoup

de calculateurs ne manqueront pas surtout de rappeler que les
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grandes bases out sur les petites eet avantage, qu'on peul

écrire le méme nombre avec moins de chiffres et, par suite,

que tous les calculs peuvent s'effectuer avec un nombre uioius

grand d'opérations.

(Vest parfaitement exact. Si un nombre, dans le syslerne a,

s'écrit avec a chiffres et, dans le systéme b avec ft chiffres,

011 aura en moyenne:

a log a — [-i log b
,

c'est-a-dire que le nombre des chiffres est en raison inverse

<\^* logarithmes des bases, et les logarithmes croissent, on le

sait, avec les nombres.

Mais il faut aussitdt ajouter que les logarithmes croissenl

dans une proportion bien plus faible que les nombres, lorsque

ceux-ci ne sont pas des plus petits, l'our écrire un nombre

qui a si\ chiffres dans le systéme decimal, il faut employer

dans

le systéme par 2 de 17 h 20 chiffres

3 II a 13

i
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decimal peut étre regardé comme avantageux, on n'esl pas

tenu de toujours en employer los chiffres converttionnels dans

les autres systémes. <>n doil pouvoir, pour chaque base, se

servir du systéme de signes qui est le plus commode; or.

comme le nombre de ces signes est représenté par la hase

elle-méme. et que la difficulté de les éerire de maniére qu'ils

se distinguent facilement les uns des autres, et de les lire

ensuite, croit évidemment avec leur nombre, celte difficulté se

présente comme un produit de deux facteurs, dont Tun. oous

l'avons vu, décroit faiblement, tandis que l'autre croit avec la

base. et la réponse definitive dépend de la quantité dont ce

facteur croit. Mais la réponse a faire n'est pas aussi simple

que pour l'autre facteur.

La difficulté d'écrire chaque signe distinctement dépend

non seulement de la grandeur de la base , mais aussi de sa

divisibilité. JJien que je ne sois pas a méme de determiner la

forme de cette dépendance, il me semble cependant evident

que les inconvénients des grandes bases se manifestent sur-

tout lorsque la base est un nombre premier; chaque divisibilité

de la base doit pouvoir, (rune maniére ou de l'autre. faciliter

l'écriture et la lecture des nombres, et ne peut jamais nuire;

car on pourrait autrement, en choisissant arbitrairement les

signes, se placer dans les mémes conditions que si Ton avait

affaire a des nombres premiers.

S'il s'agissait seulement de copier des nombres déja écrits,

on pourrait prendre pour base des nombres premiers asse/.

grands sans recourir a des signes trop compliqués; mais il

faut comprendre ce qui est écrit et, par conséquent, on doit,

a la seule vue d'un signe, savoir quel en est le rang et quelles

sont les propriétés les plus simples du nombre. Or, d'aprés

Texpérience que j'en ai faite, je dois douter qu'il soit humaine-

ment possible de prendre pour base un nombre premier plus

grand que 30. J'ai en effet profité de la circonstance que l'al-

phabet nous otfre une serie de signes dont fordre est bien connu,
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pour essayer (Tun systéme de numération a grande base; a

l'aide de quelques supplements pris dans des alphabets étran-

gers., j'ai forme des chiffres pour nu systéme par 30, et fait

une serie de caleuls dans ce systéme, sans me servir, pour

me facilitet
- mon travail, de la divisibilité de cette base.

Cet essai m'a laissé l'impression (pie non seulemenl il

est impossible, avec mi pareil systéme, d'elfectuer des caleuls

d'ime maniére indépendante — nous reviendrons [dus lo in sur

cette question — mais aussi que l'écriture et la lecture des

Dombres deviennent extrémement difticiles. Pour éviter les

confusions, il faut que les signes soient écrits avec la plus

grande précision, et la connaissance (pie, par leurs autres

applications, on a acqnise de leur ordre de succession, est tout

a fait insuffisante pour pouvoir juger rapidement lequel de

deux nombrcs est le plus grand. J'avais en outre toute la

peine du monde a me rappeler les nombres qui étaient pairs

ou divisibles par un i\c^ autres facteurs, 3, 5, (5, 10, 15, de

la base , et me crois done autorisé a affirmer, d une part, que

les difficultés, en ce qui concerne l'écriture et la lecture des

nombres dans les systémes a grande base, croissent avec une

tellc rapidité que la limite du possible va a peine jusqu'å la

base 30, et, de l'autre, »pie l'avantage d'écrire les nombres

a\ec moins de chiffres est bien plus que coinpensé par la

difflculté de distinguer les uns des autres les nombreux chiffres

d'un pareil systéme.

Quant ;i conclure de la que l'inconvénieut inverse de de\oir

employer plus de chiffres pour écrire les nombres dans les

systémes ayant [tour base un nombre premier plus petit que

10, serait compensé par la possibilité d'exprimer chaque cbilfre

par ud signe plus simple que dans le systéme decimal, jc ae

crois pas pouvoir le faire, cai'i il y a ici a tenir compte de

certaines considérations secondaires. II faut, par exemple. que

toutes les piaces soient remplies et que les signes mal écrits

puissent étre corrigés avec précision; or, comme tons les



Qucl nombre serail ;'i préférer comme base? :})

signes, méme les plus simples, doivent sauter aux yeux, les

petites bases ne sauraient guére presenter de grands avantages

pour l'écriture des nombre s. Uien (|iie j'aie fait beaucoup de

calculs précisément dans des systémes ;t base tres petite, je

ne puis cependant, relativement a cette question, mettre dans

la balance les resultats de mes expériences, car, pour des

raisons faciles a comprendre
,

je n'ai employé que des signes

peu différents de ceux <\i\ systéme decimal, et n'ai ainsi obtenu

d'autre avantage que de pouvoir écrire couramment les nom-

bres composes.

(lomme étant en étroite connexiou avec ce qui précéde,

je rappellerai que la plupart des bommes ne peuvent, a pre-

miere vue et sans les compter, juger que d'un tres petit

numbre d'objets. Je suis moi-méme, par exemple, bors d'état,

dans ces conditions, de juger d'un noiubre renfermant 5 on (i

unités, et je ne connais personne qui puisse distinguer entre

8 et 9 unités a moins, sans eu avoir méme conscience , de

les compter d'une maniére ou de l'autre. Åussi y a-t-il tine

grande difference dans le degré de clarté des idées qu'on se

forme des nombres, méme des petits. Ce n'est pas non plus

une petite affaire de diviser a vue d'oeil un intervalle en 10

parties égales, et méme aprés un long exercice, j'ai la con-

science que je commence toujours par une division préalable

en deux ou en (piatre parties. La circonstance que , dans les

systémes a tres petite base, tons les signes simples correspon-

dent a des nombres dont la significatipn est immédialement

claire pour la plupart d'entre nous, constitue pour ces systémes

un avantage qui peut bien compenser Temploi d'un plus grand

nombre de signes.

S'il est difficile de juger des avantages que présentent

pour l'écriture des nombres les systémes qui out pour base

un grand nombre premier, il Test encore davantage de se pro-

noncer sur ceux qui peuvent resulter de la divisibilité de la

hase. Mais ils ne sauraient étre bien grands si Ton en juge,
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d'une part, par le systéme decimal, on les chiffres indiens out

été pendant si longtemps en nsage, bien qn'on n'ait par eu\

tiré aucnn avantage de la divisibilite de 10 par 2 et 5, et, de

l'autre, par la circonstance que les grands défauts des chiffres

romams n'ont pn étre compensés par l'avantage qne la divisi-

bilité et les restes de la division par 5 ressortent clairement

dans ces chiffres.

Par contre, on voit clairement qnelle est la conséquence

dn choix d'une puissance ponr base d'un systéme de numéra-

tion. Si, par exemple, les chiffres de notre systéme decimal

avaient été cboisis aussi henrensement qne possible, on sanrait

en méme temps qnelle est la meillenre maniére d'écrire les

nombres dans les systémes par cent on par mille, a savoir en

gronpant deux par deux on trois par trois les chiffres dn

systéme decimal. Il serait alors assez indifferent d'écrire les

nombres dans des systémes par telle on telle pnissance de la

base, l'avantage obtenn par l'emploi d'un nombre moins grand

de chiffres étant compensé exactement par la gene d'avoir a

écrire cbaenn des signes composes de ces systémes. Les

écarts de cette régle se rédniraient sans donte, d'une part, a

la nécessité de remplir qnelqnes piaces vides avec le signe 0,

et, de l'autre, a la possibilité d'apporter quelque simplification

dans les signes composes qu'on emploie, ce qui aiirait snrtont

de l'importance ponr nn systéme par pnissance d'une tres

petite base.

Toutefois, le resultat auquel nons sommes arrivé jusqu'a

present, se borne en somme a ceci, qne, en dehors des grands

nombres premiers et des nombres impairs, qni évidemment

sont impossibles comme bases, c'est senlement dans des points

secondaires qne le cboix de la base fait qnelqne difference, et

cela soit qn'on considére les propriétés aritbmétiqnes on la

facilité a écrire et a lire les nombres. Mais nons n'avons pas

encore abordé le point capital, et n'avons encore obtenn d'autre

resultat qne le droit de faire abstraction d'une serie de con-
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sidérations qu'on a souvenl cherché a iairo valoir
5
mais, comme

iiuiis l'avons montre, avec pen de raison.

Nous posons maintenani ces deux questions: d'aprés quel

systéme de numération est-il le plus facile d'apprendre a cal-

culer et surtout <le pratiquer l'art du calcul dans sa forme

approximative ? Le systéme decimal peut-il étre considéré

comme satisfaisant sous ces deux rapports?

L'enseignement du calcul comprend non seulement une

partié mathématique qui est commune a toutes les hases, mais

aussi ane partie qui doil étre apprise par cceur, a savoir les

lables d'addition et de multiplication. Pour apprendre la table

d'addition et la petite table de multiplicatiou dans le systéme

., . a [a — 1)
a base a, il lånt s approprier respectivémenf et

(o — l)(a— 2) , u . .
.

, ,—
-^— —- resultats, sans compter les propositions gene-

rales sur les propriétés particuliéres de et de 1 , c'est done

(a— l)'2 resultats qu'on doil se graver dans la mémoire. Par

conséquent

Le systéme par la base la plus petite possible, 2, demande

seulement qu'on se rappelle une cbose, a savoir que 1 —}— 1

s'écrit 10.

Le systéme par 3 en demande 4

1 + 1=2, 1+2 = 10, 2 + 2 = 11 et 2x2=11.
Le systéme par 4 en demande 9

1+1=2. 1+2= 3, 1+ 3 = 10 2x2=10. 2x3=12
9+2= 10, 2+ 3 = 11 3x3 = 21

3+ 3 = 12

Le systéme par G en demande 25

decimal — ' 81

— par 1G 225

Et. quant au travail de la mémoire, il ne suffit pas d'ac-

quérir une connaissance approximative et de pouvoir répondre

aprés un moment de réfle\ion, mais il faut se rendre compléte-

ment maitre de la matiére, de facon a avoir en tout temps et

Overs, over d. K. D. Vidensk. Selsk. Forh. ISSD. 3
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sans jamais se tromper la réponse préte, car autreinent il

esl impessible de calculer d'une maniére ntile en ayant con-

fiance dans l'exactitude des resultats.

Le oombre des resultats particuliers qu'on doit se rappeler

croit beaiicoup plus rapidement que les bases elles-mémes

;

mais ce nombre méme ne peut en aucune facon donner la

inesure de la difficulté iU\ travail d'appropriation , rar. pour

chaque Douveau resultat particulier, rette dit'ticidté est déter-

minée par le nombre de ceux qu'on s'est déja appropriés. et

qui tons doivent étre indépendants de ce demier; c'est pourquoi

il convient plutåt de prendre pour rette inesure le carré du

nombre des resultats particuliers. Mais re qu'on a appris. il

faut le lixer par un exercice qui doit étre continué jusqu'å ce

»pie chaque resultat particulier se snit présenté assez souvent

pour se graver dans la mémoire, el re travail esl d'autant

plus 1 o n i; que la base choisie exige la connaissance d'un plus

grand nombre de res resultats. D'aprés cela on doit admettre.

deux bases étant données, que les difficultés qu'elles présen-

tent pour le travail d'appropriation soul entre elles dans nu

rapport plus -rand que le rapport de leurs quatriémes puis-

sances, mais plus petit que celui de leurs sixiémes puissances,

et quij par conséquent, correspond a peu pres a celui de leurs

rinquiémes puissances.

En comparaison avec le systéme decimal, l'exercice du

calcul dans le systéme binaire ne couterait done aucune peine;

dans le systéme par quatre. il exigerait un centiéme du travail.

dans le systéme par si\. un treiziéme. et dans le systéme par

seize, dix fois autant de travail qu'il en coitte pour apprendre

les tables connues du systéme decimal. L'expérience que j'ai

l'aite de ces systémes s'accorde bien aver rette évaluation. II

faut en outre se rappeler que ce travail \u- >v borne pas a

uue premiere appropriation , mais que. pour ronserver la pra-

tique qu'on a acquise, il est nécessaire de s'exercer souvent,

surtout aprés les periodes pendant lesquelles on a peu calculé.
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Mais l'importani est de savoir si la oiémoire humaine esl

assez forte pour porter le fardeau <lu system« decimal. II

pourrait étre extrémement intéressanl d'avoir des renseigne-

ments statistiques sur le temps, assurémenl assez long, qu'on

emploie a apprendre a chaque homme les feables du systéme

decimal, <*«»iiiiii«' aussi de savoir combien s'oublie vite ane partie

essentielle de ce qu'on a appris*. Grande sans doute esl la

difference dans les dispositions i]e^ divers individus pour le

calcul. II v en a quelques-uns , malheureusement trop peu

nombreux, pour (jui le systéme decimal esl comme un jeu.

Mais il n'existe guére de grande sociéfé oii la majorité posséde

pleinement la pratique élémentaire du calcul; la plupart onl

bien appris une fois les tables
3
mais faide de s'exercer suffi-

samment, surtoul dans la table de multiplication , ils l'oublient

et s'aideut comme ils peuvent de l'addition et de la soustrac-

tion. Méme dans la minorité, qui conserve une certaine habi-

lude de la multiplication, il y en a certainemenl un bien grand

nombre pour qui c'est toute une atl'aire d'entreprendre de

simples multiplications et divisions, et qui ne le font qu'y

contre-cæuc, avec difficulté et méfiance. Je ne crois pas »pie

personne veuille soutenir que le systéme decimal ait réussi ;i

devenir la propriété eommune de la partie civilisée de l'hu-

manité. (le systéme s'approche beaucoup trop de la limite de

ee que la oiémoire humaine peut s'approprier et retenir.

Veut-on que l'art du calcul devienne familier a chaque

homme non seulement dans une de ses parties, mais dans son

ensemble, il tant remplacer dix par une base plus petite.

comme l'a sans doute le premier demandé Al. o. Lehmann, pro-

fesseur au gymnase de Leipzig. 11 a surtout recommandé le

systéme par si\ et public sur cette question, en 1870— 1878,

une serie de petits écrits, entre autres un recueil étendu de

tables d'aprés ce systéme. Sa proposition peut certainement

soulever phisieurs critiques; par exemple, les signes qu'il a

choisis. loin d'étre les meilleurs possible, sont méme plus

3*
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corapliqués et plus faciles a confondre que les signes indiens

du systeme decimal. II a cependant raison sur un point prin-

cipal, a savoir qu'il y aurait un grand avantage a substituer le

systeme par si\ au systeme decimal. Mais, dans son entbou-

siasme exagéré pour son systeme, il a pour ainsi dire com-

plétement oublié de rechercher sil n'y aurait pas d'autres

systémes encore meilleurs que le systeme par six.

\prés avoir reconnu, par t\o^ essais avec le systeme par

trente, que les petites hases sont préfcrables aux grandes, j'ai,

sur les indications de M. Lehmann, appris le systeme par six

et m'y snis exercé assez longtemps pour en reconnaitre les

a\ antages sur le systeme decimal: mais. aprés avoir essayé

le systeme par quatre. je lai complétement mis de cdté

el en ai oublié les tables. Uieii que les lables du systeme

par six soient bien plus faciles a apprendre que celles

du systeme decimal, elles demandent cependant un certain

exercice pour ne pas étre oubliées. Avec le systeme binaire,

il n'y a pour de bonnes raisons rien a oublier. et dans le

systeme par quatre. il y a bien quelque ehose a apprendre,

mais c'est si peu de chose que je doute fort que quelqu'im.

aprés avoir consacré un quart-d neure a en apprendre les tables,

el quelques beures a faire des multiplications et des divisions

pour s'exercer a cakuler dans ce systeme, puisse en oublier

les tables.

Je dois faire observer, en recommandant mi parei] essai,

que chacun peut le faire sans craindre que sa facilité ;i cal-

culer dans le systeme decimal u'en souffre le moins du monde.

ni qu'il u'en vienne it confondre les deux systémes lun avec

l'autre. Naturellement, on ne doil pas écrire les chiffres tout

a fait de la méme maniére dans les deux systémes, mais il

suffit qu'on puisse. quelque temps aprés lexécution, reconnaitre

d'aprés quel systeme un calcul a été fait. Je me suis borne

ii écrire couramment les chiffres du syslerne par quatre. et a

distinguer les deux chiffres pairs des deux impairs en faiaanl
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les premiers plus courts que les seconds. Sil étail question

d'une veritable reforme, on choisirail sans doute des signes

plus simples et plus indépendants, de méme aussi que d'autres

uoms de nombres, tandis que je me suis servi des anciens

noms jusqu'a quinze.

Comme but de mes travaux dans le systéme par quatre,

je me suis propose de calculer les tables >\r< fonctions les

plus néeessaires, et je pnis montrer:

1) L
Tne table de réduction des angles du systéme mixte

decimal et sexagésimal dans le systéme par i;

2) Une table dv> nombres réciproques, avec seize chiffres

et des arguments de 1000 a 2000;

3) Une table de multiplication pour iles facteurs di' trois

chiffres

;

4) Une table des . -arres jusqu'a 200002
," (512)

2
;

5) Une table d'antilogarithmes d'aprés le systéme de Prytz,

avec neuf chiffres el de^ arguments de quatre chiffres;

6i Dito, avec sei/.e chiffres et des arguments de i chiffres,

et comme table auxiliaire :

7) Une table ties logarithmes de 1-1
, avec log y pour

y
argument, depuis log?/ = B'3 jusqu'a l'infini;

(Si Une table de logarithmes ile vingt chiffres, aver un

argument de trois chiffres;

'.)i Une table de logarithmes de sei/.e chiffres, avec des

differences;

10) Une table des sinus, avec douze chiffres et un argu-

ment de quatre chiffres

;

11 1 Une table de sinus de vingt-quatre chiffres, avec un

argument de trois chiffres, et

12) Une table des puissances de 3 et du double de ces

puissanees, proposée comme exercice de calcul en écrivant

couramment de gauche a droite.
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Tontes ces tables, je les ai calculées tlirectement dans le

systéme par quatre, non seulement pour m'exercer dans ce

calcul, mais parce qué je me snis vite apercu quil était bean-

coup plus facile d'opérer ainsi que de transformer les tables

construites dans le systénie decimal.

Quoique j'aie fait tons ces calculs dans le syslerne par

• piatre exclusivemenl dans mes moments de loisir et pendanl

les vacances, je crois cependant pouvoir calcnler anssi vite et

anssi surement dans ce syslerne que dans le systéme decimal,

avec cette difference toutefois que, n'ayant pas a ma disposi-

tion des tables volumineuses permettant de faire des interpola-

tions de tete. je n'ai pas acquis cette grande facilité ponr les

multiplications a laquelle on n'arrive guére antrement.

Je n'ai pas en l'occasion de niettre en pratique le systéme

par bnil. Onani an systénie binaire , son emploi dépendra

beancoup d'un heureux choix de ses deux chiffres; mes essais

dans ce but ont échoué, parce que je n'ai pas réussi a trouver

de signes qu'on ptit, en cas d'erreur dans le calcul, corriger

sans les gratter. Mais si Ton voulait operer avec la machine

a calcul, le systéme binaire l'emporterait sur tons les autres,

car la difficulté des operations avec la machine croit avec la

somme des chiffres, qui est bien moindre dans le systéme

binaire que dans tout antre.

Si Ton se place exclusivement an point de vue des difli-

cultés a snrmonter ponr apprendre a calcnler, le systéme

decimal doil étre absolument condamné et remplacé aussitot

qne possible par le systéme par quatre, qui, en tout cas, a sur

le systéme par six l'avantage de pouvoir étre pratique a coté

du systéme decimal , et dont les rapports avec le systéme

binaire sont teis qu'il est [extrémement facile de passer de l'nn

a l'autre. Vis-å-vis de tous ces systémes de numération, le

systéme decimal se présente jcomme étant la senle canse de

eet enseignement si diflicile du calcul qui a tourmenté et con-

tinuera a tourmenter nos enfants, sans aboutir, dans la plupart
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des cas, a d'autre resultat qu'une pratique suffisante de l'addi-

tion et de la soustraetion, tandis que la multiplieation et la

division s'oublient plus ou inoins, tante de l'exercice constanl

que le systéme decimal exige a un bien plus liaut degré que

les autres systémes. II forme ainsi un triste contraste avec

ce principe démocratique que les institutions sociales doivenl

favoriser également tout le munde, et non pas sculemcnt de

petites minorités.

Faut-il done eroire que le systéme decimal l'avorise en

revanche l'aristocratie des calculateurs? Le petit nombre de

ceux qui sont doués des facultés relativement grandes qu'exige

ce systéme, acquiérent-ils dans le calcul une habileté telle

qu'ils ne puissent calculer aussi bien ou encore mieux dans

d'autres systémes? Nous avons vu que le nombre des chiffres

ou des signes qu'on emploie pour écrire cbaque nombre

diminue avec la grandeur de la base ; nous devons maintenant.

ajouter qu'en méme temps diminue le nombre des petites ope-

rations dont tout grand calcul se compose, et en supposant

qu'on sacbe parfaitement les tables, le temps et le travail

qu'exigent les grands calculs diminuent également ainsi que le

danger de commettre des erreurs. Pour les additions et les

soustractions , le rapport est, comme pour l'écriture des nom-

l>res, a peu pres en raison inverse des logarithmes des bases;

pour les multiplications et les divisions, le rapport devient plus

favorable aux grandes bases et est a peu pres en raison inverse

des carrés des logarithmes des bases. Le systéme decimal a

done sur le systéme par quatre un avantage qui, pour les

additions, a pour expression le rapport 5 : 3 et, pour les multi-

plications, presque le rapport 3:1. Le plus habile calculateur,

il est vrai , ne pourrait pas calculer aussi vite ni aussi sure-

nient avec les grands chiffres (7, 8, 9) qu'avec les petits (1, 2, 3);

mais cette difference en faveur du systéme par quatre ne com-

pense certainement pas l'autre, et tons les bons calculateurs

seront d'accord pour préférer les grandes bases aux petites.
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Uui, ils désirent en vérité sérieusement que 10 puisse étre

remplacé par une base plus grande. Le systéme par seize, par

exemple , ferait gagner 20 % pour l'addition et 44 % pour la

inultiplication. Cependant, comme il semble étre clair qu'une

base doit étre fixée, on pourrait croire que démocrates et

aristocrates, iei comme ailleurs, défendront cbacun si bien leur

cause ipie ce qui existe continuera a exister indéfiniment.

Mais en examinant de plus pres comment procéde l'aristo-

cratie des calculateurs, on arrive a un tout autre resultat. Il

y a une enorme difference entre les petits et les grands mem-

bres de cette aristocratie , et il est possible , avec beaucoup

d'exercice, de faire des progrés surprenants. Comme étudiant,

j'étais fort affligé et découragé en remarquant que le professeur

d'Arrest calculait toujours deux fois plus vite et plus surement

que nioi, et cela ne ine consolait guére d'apprendre qu'il con-

naissait un bomme dont liiabileté était avec la sienne dans le

méme rapport que la sienne avec la mienne. Plus tard, j%i

fait quelques progrés et vu des cboses encore plus étonnantes,

et il y a maintenant un de mes éléves qui a sur moi un avan-

tage encore plus grand, car on peut bien dire de lui qu'il a

éehangé le systéme decimal pour le systéme centésimal. Pen

de personnes calculent aussi bien avec un cbiffre a la fois que

lui avec deux. Additionner des nombres de deux cbiffres n'est

pas bien difficile . mais peu nombreux sont ceux qui peuvent

sans bésitation multiplier un nombre de deux cbiffres par un

chiffre et, a plus forte •aison, par un nombre de deux cbiifres.

Les bons calculateurs ne se contentent pas du systéme deci-

mal, mais s'efforcent constamment, malgré toutes les difficultés,

d'atteindre les bauts degrés de l'écbelle 10, 10 2
, 10 3

. . . . et,

quelque élevés que soient ces degrés, il y en a cependant un

grand nombre qui font, en quelque sorte, un usage journalier

du systéme par mille a i'aide des grandes tables de Grelle,

qui vont jusqu'a mille fois mille. L'avantage est grand méme

l»our les calculateurs ordinaires, bien qu'on perde beaucoup de
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temps a f'euilleter ce gros volume. L'aristocratie des calcula-

teurs sait done lort bien comment se procurer les grandes

bases dont elle a besoin ', mais est génée par la difficulté de

1'exécution. Et elle ne se plaint pas qne le systéme decimal

ne soit pas assez grand, mais senlement qu'il faille monter si

bant ponr atteindre les degrés suivants de l'éehelle en qnestion.

Avec le systéme par six , beanconp de caleulateurs pour-

raient mnltiplier nn nombre d'nn chiffre par nn nombre de

deux chiffires, et les plus habiles passer facilement de la an

systéme par trente-six.

Si le penpie était en possession du systéme par quatre,

toutes les bonnes écoles améneraient insensiblement leurs

éléves a multiplier un nombre d'nn chiffre par un nombre de

deux chilTres, ce qui correspond a l'usage du systéme par buit.

Tout calculateur exercé calculerait aisément dans le systéme

par seize, quelques-uns méme dans celui par soixante-quatre,

l'exercice d'un systéme servant de préparation pour passer a

un autre plus élevé , et chacun pourrait ainsi, par des degrés

presque insensibles, trouver le systéme le mieux approprié a

ses facultés et a ses besoins.

Les bons calculateurs ne défendront pas non plus le sys-

téme decimal, car s'il n'est pas suffisamment grand en soi, il

est cependant trop grand pour que ses puissances puissent

étre d'un usage bien commode. La base méme la plus petite,

deux, ne manque pas de puissances plus grandes que dix, et,

dans la serie de ses puissances
,

parmi lesquelles quatre et

seize auraient sans doute la plus grande importance dans la

pratique, cette base présente dans sa souplesse une supériorité

qui fait défaut chez toutes les autres.

Quelle est l'importance d'un développement graduel pour

acquérir petit a petit une habile té de plus en plus grande,

c'est ce que tout bomme de science, tout sportsman doit savoir.

L'art du calculateur tient a la fois de l'un et de l'autre. Le

développement en est entravé également a tous les degrés, les
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plus bas comme les plus élevés, par un mal fondamental com-

miin — le systéme decimal.

Je ne demande pas qu'on me croie sur parole ; rien , au

contraire, ne me sera plus agréable que de trom er beaucoup

de contradicteurs disposés a étudier eux-mémes la question.

Ils ne tarderont pas a découvrir dans les systémes si souples

a base 2 n une serie de beautés que je n'ai pu mentionner ici,

et cela dans les grandes comme dans les petites choses ; oui,

ne fut-ce méme que dans l'art si simple de compter sur les

doigts, art qui, d'aprés l'origine du systéme decimal, semblerait

devoir étre son ferme rempart, la question leur apparaitra sous

une tout autre face , s'ils font seulement glisser le pouce le

long de cbacun des autres doigts en comptant dans les sys-

témes par quatre et par seize.

Je désire naturellement une reforme, mais ne crois pas

qu'elle soit possible. Aprés les preuves que j'ai vues de la

force des idées conservatrices, je doute fort que non seulement

nos contemporains, mais aussi nos descendants, osent jamais

entreprendre d'échanger notre mauvais systéme de numération

contre un bon. Les difficultés ne sont pas petites , et elles

doivent paraitre immenses a ceux qui souffrent le plus de

l'état de choses actuel, et qui auraient le plus a gagner a un

changement, c'est-a-dire aux hommes pen instruits. Mais

méme sans reforme aucune, il importe qu'on sache bien que

tout n'est pas bon dans ce que nous avons hérité d'un passé

lointain.

Les tables, mentionnées plus haut, que j'ai construites

d'aprés le systéme par quatre, se trouvent en manuscrit dans

la bibliothéque de l'Observatoire de Copenhague. Comme je

ne suis pas sur que les chiffres que j'y ai employés soient

adoptés par d'autres, je n'ai pas cru devoir les faire imprimer,

mais elles sont a la disposition de tous ceux qui désireront

en prendre une copie.
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Coiitribution å l'anatoinie des Foiirmilions.

Par

Fr. Meinert.

(Gommuniqué dans la seance du 22 levner 1889.)

1 endant un séjour de cinq mois que je fis en Algérie et en

Tunisie, dans Timer de 1868—69, pour étudier la fanne ento-

mologique de ces contrées, je rencontrai anssi, dans le cours

de eette étnde, des larves dun fourmilion. Vu la saison, ces

larves étaient enloncées assez profondément dans le sable sur

des racines d'élyme, dans le terrain sablonneux qui limite la

cote å l'ouest de la ville de Bone. Je recueillis successivement

plus d'une vingtaine de larves de deux grandeurs différentes,

dont les unes, plus grandes, paraissaient étre adultes et les

autres, beaucoup plus petites et plus sveltes, provenaient pro-

bablement de la ponte de l'année, tandis que les premieres

étaient sans doute des larves de deux ans qui auraient atteint

tout leur développement l'été suivant. Je soumis ces derniéres

larves a un examen anatomique portant principalement sur le

canal alimentaire, et mon intention était d'acbever ce travail

aussitot aprés mon retour. Diverses circonstances m'empé-

chérent de donner suite a ce projet, et je le laissai dormir

jusqu'a ce qu'ayant aussi trouvé des foiirmilions en Danemark,

ce qui me permit de completer avec des animaux vivants et

frais mes exemplaires de l'Algérie conservés dans l'esprit de

Overs, over d. K. D. Videtisk Selsk. Forh. 1889. 4
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vin
,

j'en pris occasion pour reprendre et terminer mes an-

dennes recherches en les étendant un pen.

Il m'a été impossible de determiner l'espéce avec certitnde,

car je n'ai en ni le temps ni L'occasion de l'élever. D'aprés

M. Lucas 1
), on serait snrtont porte a croire qne c'est le

Myrmeleon pallidipennis Ramb., qni, snivant eet auteur, est

commun dans cette contrée ; mais il y a lien cependant d'exa-

miner d'abord s'il n'est pas possible , en partant de la larve

elle-méme, d'en determiner, sinon l'espéce, dn moins le genre

on le sons-genre. En 1873, M. le Dr. II. Hagen 2
)
a exposé

nn systéme ponr la determination de ces larves et décrit en

ontre nn grand nombre d'entre elles, et, en 1884, M. J.

Redtenbacher a développé ce systéme dans son «fjbersicht

der Myrmeleoniden« 3
), en méme temps qu'il a angmenté le

nombre des espéces décrites et pnblié 7 plancbes in 4° de

dessins. Cependant il me semble qne notre connaissance des

formes spécifiqoes, et snrtont des formes spéciliques bien

établies , a savoir des larves dont on connait avec certitnde

l'état parfait, est encore beanconp trop bornée. Ainsi , bien

qu'il ne soit pas doutenx qne ma larve de Bone est si voisine

de la larve représentée par M. Redtenbacher, PI. II, Fig. 20,

qu'elle doit étre rapportée au méme genre , ce ne peut cepen-

dant pas étre le genre Acanthaclisis qni comprendrait les deux

espéces, comme M. R. l'a voulu ponr ce qni regarde son

espéce. Tres voisine de l'espéce de M. R. et de la mienne,

mais snrtont de cette derniére , est anssi l'espéce de Tanger

décrite par JM. Lacblan sons le nom de Palpares Hispanus

Hag. 4
) (M. IV. l'a méme rapportée a son espéce comme syno-

nyme). Par conséquent, si l'espéce représentée par M. R. est

un Acanthaclisis, celle de M. Lacblan et la mienne doivent

J
i ExploratioD scientifique de l'Algérie, anim. artic. III, p. 137.

2
i Stett. Entom. Zeit. 34 Jahrg., p. 249—295, 377—398.

3
)
Denkschr. math. naturw. Cl. Kais. Akad. Wiss.

4
]

Stett. Entom. Zeit. 3i Jahrg., p. 411.
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l'étre aussi, de sorte qu'avec YAcanth. occitanica Vill., espéce

certaine de l'Europe et de l'Afrique du Nord, qous aurions

quatre formes de larves appartenant å ce genre; mais jusqu'a

present, on ne connait (pie deux espéces de ces contrées.

Plus fåcheuse cependant que ee nombre trop grand d'espéces

est la circonstance que YAcanth. bætica de M. R. s'écarte assez

en réalité de YAcanth. occitanica (je mentionnerai seulement la

structure toute différente de l'épistome, laquelle, d'aprés l'ana-

logie avec d'autres larves, par exemple celles des Carabes, n'a

pas peu d'importance), et il est imposslble qifelle appartienne

au méme genre. On ne saurait non plus, avec M. L ae hl an,

les rapporter au genre Palpares Ramb. : il suffit en effet de

comparer la Fig. 20, PI. II, de M. Re dtenbache r avec son

dessin du Palpares libelluloides, PI. I , Fig. 1
1 , et avec la Fig. 7

de Al. R raner, sur la planche qui représente le Myrmeleon

tetragrammicus 1
). Mais si les genres Palpares et Acanthaclisis

disparaissent, et s'il ne peut non plus étre question du Formi-

caleo (l'espéce tetragrammicus est bien connue), il ne reste des

genres de l'Europe occidentale et de l'Afrique du Nord que le

genre Myrmeleon s. str. , dont nous avons un nombre suffisant

d'espéces a larves inconnues, et auquel les trois espéces dont

il s'agit ici peuvent bien étre rapportées. Au méme genre

Myrmeleon appartiennent deux autres espéces, a savoir le M.

formicarvus, déja représente et décrit par Reaumur et Ro s el,

et le M. formicalynx, en partie représente par M. Red ten-

fa ae her 2
) et décrit en détail par M. Hagen 3

), et les diver-

gences entre ces larves et les trois dont il est question rae

paraissent, pour la plupart, étre habituelles et, en tout cas,

bien moindres qif entre elles et YAcanth. occitanica. Je ferai

encore remarquer que, de méme que la larve de Rone a été

trouvée dans une localité ou, d'aprés M.Lucas, le Myrmeleon

1
) Verh. zool. but. Ges. IV. 1854.

2
)

1. c. p. 30.

3
)

l.c. p. 285.
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pallidipennis est commun dans les lieux sablonneux, de nierne

la larve du musée, que M. le professeur Schiødte a rapportée

dans le temps de Sicile
,

provient de la méme localité qne

quelques insectes parfaits du M. pallidipennis. C'est pourquoi

je donnerai provisoirement ce nom a notre larve , et on en

trouvera ci-aprés une diagnose en latin.

Myrmeleon pallidipennis Ramb.?

PI. III, Fig. 1.

Producte subfusiformis , dense , breviter setosus, capitis

latere inferiore solummodo nudo, eburneus, supra fusco-macu-

latus, infra concolor. Antennæ graciles; funiculus il-articu-

latus, articulo primo quani scapo sesqui longiore , articulos

quattuor sequentes conjunctos longitudine æquante, articulo

ultimo duobus prioribus conjunctis multo longiore. Mandibulæ

productæ, dentibus ternis ante longitudine crescentibus, quorum

primo mandibulam mediam paulo superante, armatæ, sparse

breviter setosæ, inter dentes setis singulis vel binis brevibus

instructæ. Laminæ ultimæ ventralis margo utrinque aculeis denis,

quorum ternis interioribus longitudine intus descrescentilnis,

longis, atris, sursum directis armatus. Laminæ ultimæ dorsalis

margo utrinque aculeis novenis vel denis, inter se æqualibus,

perlongis, atris, sursum directis, in verrucis parvis positis

armatus. Pleuræ segmenti penultimi aculeis quinis denis vel

vicenis longis, atris, sursum directis bispidæ.

Long. 20—22,5 mm.

En comparant ma figure avec celle de M. R edtenbacbe r,

on verra facilement comment les deux formes se ressemblent,

et comme M. Lacblan a donné une description tres détaillée

de son espéce voisine (bien qu'il la rapporte, mais sans doute

a tort, au Palpares Hispanus]
,

je crois devoir aussi exposer

en détail les earactéres sur lesquels je me base pour en faire

une espéce différente.
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La couleur et la distribution des taches (y compris la cou-

leur des mandibules, des crochets et des poils) sonl h peu

pres les niernes chez les trois formes; les cdtés <le la tele

sont seulement plus foncés chez l'espéce de M. Ile <l ten-

bacher, de méme que les taches de la partie supérieure du

corps sont distinctes dans tous les articles , tandis que les

deux derniers segments de notre espéce n'eu out presque pas,

et que les taches du thorax sont beaucoup plus petites et plus

l'aihles; les deux bandes obliques de la tete sont aussi plus

claires et souvent interrompues. La distribution des taches

chez l'espéce de M. Lachlan est celle qui se rapproche le

plus de la notre, mais il n'a pu comprendre dans sa descrip-

tion l'extrémité de l'abdoinen, parce qu'elle était endommagée.

La partie supérieure et le milieu de la partie inférieure de

l'abdomen sont munis de soies blanches tres courtes, entre

lesquelles, comme sur les cdtés de la tete, se mélent quelque-

fois des soies brunes plus grossiéres; la poitrine, les cdtés de

la partie inférieure de l'abdomen, les flanes, les hanches et la

face interne des cuisses sont revétus de poils tres longs, lins,

blånes et moelleux. Le bord antérieur de Tépistome porte i

grands poils noirs, et sur le bord antérieur et les cdtés de la

tete, il y a de grands poils noirs mélangés de poils blånes

courts. Sur les faces interne et externe des cuisses et sur les

jambes sont implantées des rangées de poils noirs, longs et

raides. Les flanes de ravant-dernier segment abdominal sont

armés de 15—20 longues épines noires, raides et dressées,

et des épines analogues garnissent le bord postérieur des

arceaux ventral et dorsal du dernier segment abdominal. (les

épines sont au nombre d'une vingtaine sur le bord postérieur

de l'arceau ventral, mais les six les plus voisines de la ligne

médiane sont beaucoup plus courtes que les autres et se rac-

courcissent en s'approchant de eette ligne. Il y en a égale-

ment une vingtaine sur le bord postérieur de l'arceau dorsal,

mais elles sont un peu plus fortes et plus longues, ont toutes
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la mérne longueur et sont implantces chacune sur son petit

bouton ; au sommet de l'arceau ventral, un pen en dedans

du bord , se trouvent quelques fortes épines. La ligne mé-

diane du dernier arceau ventral est munie d'une double rangée

de courtes et grosses épines noires. Les flanes du méso-

tborax et du métathorax portent une rangée pressée, en

forme de peigne, de longs poils blånes, raides, hérissés et

dirigés en avant. La face inférieure de la tete est mie.

Les antennes sont minces, assez courtes et formées de

11 articles; le premier article est tres gréle, une fois et demie

plus long que le scapus de l'antenne et aussi long que les

quatre articles suivants réunis; le dernier article est beaucoup

plus long que les deux précédents ensemble et un pen étranglé

au milieu. Les mandibules sont longues et armées de trois

fortes dents sur le coté interne; les dents sont placées tres

en arriére , L'antérieure , seulement vers le milieu de la mandi-

bule. Ces derniéres ne portent du reste qu'un peti t nombre

de poils; il y en a un entre la dent postérieure et la dent

médiane, et un ou deux entre celle-ci et la dent antérieure.

Déja Reaumur nous a donné une contribution a l'ana-

tomie du fourmilion, et il expose comme il snit le resultat de

ces recbercbes, en ce qui concerne le canal alimentaire 1
):

«(le grain noir (l'estomac) et la vessie pleine d'une liqueur

brune (le jabot), me paroissent composer ensemble le conduit

des aliments, dont le grain qui contient la matiére non coulante

est la derniére partie: elle parolt un canal aveugle ; on ne lui

trouve point, et on ne doit point lui trouver de prolongement

vers le derriére, dés que l'insecte n'a point d'anus. Pres du

derriére on peut voir encore une vessie remplie d'une liqueur

transparente, qui est apparemmenl le reservoir de la liqueur a

sove ; cette vessie, ou une avec laquelle elle communique, m'a

paru quelquefois adbérente au grain noir.» Sur la digestion,

') Mém. p. serv. å l'hist. d. ins. VI, p. 372.
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il s'exprime ainsi 1
): «Tous les aliments qui entrent dans l'in-

térieur de eet insecte, sont employés utilement pour le faire

croitre , ou s'ils laissent quelque résidu, il ne s'échappe du

corps en grande partie que par La voye de l'insensible transpi-

ration, et le reste demeure dans l'estomac et les intestins . . . .

il n'y a rejetté aucun grain sensible d'exeréments; aussi lui

chercheroit-on inutilement au derriére on ailleurs une ouverture

aualogue a l'anus.»

Le resultat auquel Reaumur est arrivé est peut-étre

surtout du a l'expérience qu'il avait faite que la larve n'évacue

pas d'exeréments, comme aussi å la circonstance que son

examen anatomique n'a pas été poussé assez loin (l'intestin

gréle et les vaisseaux malpighiens semblent en effet avoir

échappé a son attention); mais les traits principaux de la

structure de l'animal sont cependant exacts.

Aprés Reaumur, nous devons nominer Ramdobr, qui,

dans ses «Abbandhmgen uber die Verdauungswerkzeuge der

Insecten», représente aussi le eanal alimentaire d'un Myrméléon,

tant a l'état d'inseete parfait que de larve. Le progrés ici est

considérable, car sur son dessin de la larve, PI. XVIII, Fig. 1,

nous voyons aussi représentées les diverses parties du canal

alimentaire: l'æsophage, le jabot, l'estomac, l'intestin gréle, le

ccecum et les vaisseaux malpighiens. Il porte exactement a 8

le nombre des vaisseaux malpighiens, mais il se trompe en les

faisant partir en groupes de 4 de trones latéraux communs,

de méme que la partie épaissie (fleiscbiger Knoten
, g) par

laquelle l'intestin gréle est fixe au cæeum ou y pénétre, est

rapportée a tort a rintestin lui-méme et non aux vaisseaux

malpighiens. Vu la ténuité de Tintestin, Ramdobr regarde

comme impossible qu'il puisse servir de passage a des exeré-

ments , et il fait tout bonnement du ccecum le reservoir de la

]

) 1. c. p. 366.
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matiére soyeuse de l'animal (das Spinngefåss, h)
1
): »Diese

Larve giebt demnaeh nieht allein keinen Kotli von sich, son-

dern es scheint sogar, dass dasjenige, was ans dem Magen

duren den Uarm abgefuhrt wird , eine der Seidenmaterie der

Raupen analoge Masse sey, und der Mastdarm dient hier also

statt der gewolmlichen Spinngefasse.« Enfhi la fdiére prend

la plaee de l'anus : « Sie wird da, w o der A f t e r s e y n s o 1 1 1 e.

»

Le resultat des recherches de D n t r o c li e t est bien moindre.

Dans ses "Recherches sur la métamorpbose du canal alimen-

taire ehez les Insectes» -), il se range a l'opinion de Ram do lir:

« L'intestin est d'une telle ténuité, qu'il est évidemment impossible

qu'il admette la matiére exerémentielle semblable å une bonillie

noire, que contient le second estomac du fourmilion .... Il me

parait done prouvé que le fourmilion n'a point d'anus.« Mais

il ne porte qu'å 6 le nombre des vaisseaux malpighiens, comme

le montrent aussi les figures 6 et 8. La plus grande partie de

l'intestin gréle et le eæcum ne sont pas représentés dans les

figures, et il n'en est pas non plus fait mention dans le texte.

Par contre, Dutroe li et fait voir que le eontenu exerémentiel

de l'estomac passe dans l'estomac de la nymphe. et de la dans

celui de l'insecte parfait, qui le rejette une demi-beure aprés sa

métamorpbose 3
): "Une demi-beure aprés cette métamorphose,

il rend par l'anus le petit eorps oviforme que nous avons vu

étre eontenu dans le second estomac de la nymplie."

En s'appuyant sur ses propres recherches, M. 15 u r m e i s t e r
4

)

admet avec Reaumur que la larve ne rend pas d'exeréments

par l'intestin gréle, et il donne raison a Raindohr de con-

sidérer le cæcum comme »ein Spinngefiiss". 11 est d'ailleurs

le premier qui ait trouvé dans la tete du fourmilion les deux

glandes dont nous parierons plus loin sous le nom de glandes

]

)
1. c. p. 156.

-i Journ. d. Physique, Tome LXXXVI (1818)

3
)

1. c. p. 135.

4

)
Haiulbuch d. Entom. II, p. 990—992.
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maxillaires; mais il les fait partir non pas des måchoires, mais

des mandibules: «am Grunde der Oberkiefer«. M. Burmeister

a aussi le premier donné le nombre exact, 7, des ocelies.

M. Leon Dufour a, dans ses «Recherches anatomiques

sur les Orthoptéres, les Hyménoptéres et les Névroptéres« M,

consacré tout un chapitre å la larve du fourmilion et a smi

appareil digestif 2
). Mais si ses figures sont plus elegantes que

celles de Ramdobr, et s'il rectifle eet auteur dans quelques

points secondaires, son exposé est en réalité un pas retrograde,

méme bien en arriére de Reaumur, car, tout en adressant

d'assez vives critiques a Ramdobr et a Dutroe bet, il les

invite, avee une certaine solennité , a essayer, par une douce

pression sur L'abdomen de la larve, de l'obliger a faire saillir

ranus 3
): «Au eentre de celui-ci (l'intervalle membraneux entre

les rangées d'épines des derniers arceaux dorsal et ventral)

est un pertuis , un veritable anus, d'oii j'ai vu sortir une pré-

eieuse gouttelette excrémentielle (c-å-d. de matiére soyeuse).

On peut méme parvenir, par une eompression expulsive pru-

demment augmentée, a determiner une cbute, un renversement

du reetum. Remarquez bien que ee renversement n'est pas le

double tuyau invaginé dont parle Reaumur, et qui eonstitue

la filiére du fourmilion.«

C'est un fait depuis longtemps eonnu, que les fourmilions

sont des suceurs de sang, et Reaumur et Ros el ont déjå

déerit la structure des deux sucoirs avee lesquels l'animal suee

le sang de sa proie. Ces sucoirs sont formes ebacun de

deux eanaux (jui sont ereusés, Tun, le plus grand, le long de

la face inférieure des mandibules , et l'autre le long de la face

supérieure des måchoires, et dont le premier est muni sur

Tun de ses cotés d'une aréte saillante qui s'emboite dans une

rainure laterale correspondante du seeond, de maniére å fixer

]
) Mém. Mathém. d. Sav. étrang. Tom. VII (1841).

2
\ Le. p. 589—595, PL XII, Fig. 175— 17S.

8
) I. c. p. 592.
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Tune a l'autre les deux moitiés de chaque sugoir. Cette dis-

position permet en outre a la måchoire de se mouvoir en avant

et en arriére le long de la face inférieure de la mandibule,

sans que les parois des sucoirs se disjoignent l
). Comme M.

Hagen l'a déjå fait observer, l'extrémité des mandibules et

des måchoires est de plus armée de dents fines mais distinctes,

le bord interne du canal des mandibules portant vers son

extréraité une rangée tres serrée de longues dents fines, PI. III,

Fig. 3, et le bord correspondant du canal des måchoires étant

profondément taillé en dents de scie , et muni en outre de

rangées transversales de dents tres fines dirigées en arriére,

1*1. III, Fig. 4. Cette armature permet au fourmilion de déchi-

queter les parties molles intérieures de sa proie (c'est ce que

M. Hagen appelle «ein inneres Auffressen« 2
}) et de sucer

autre cbose que le sang.

Mais une pareille operation, dans laquelle l'extrémité de

la mandibule doit étre supposée fixe, tandis que celle de la

måchoire se ment en agissant å la fois comme une scie et

une råpe, exige un développement musculaire spécial. Les

muscles des mandibules sont, comme a l'ordiuaire, les muscles

les plus importants de la tete, et le muscle adducteur ou

fléchisseur, en particulier, m. adductor mandibulæ, PI. 111, Fig. 2,

bb', est tres puissant et se compose de deux cbefs, dont le

supérieur, b, épais et claviforme, est attaché a la face supé-

rieure de la tete, tandis que l'inférieur, beaucoup plus mince

et plus allonge, s'attache a la face inférieure de la tete. Le

muscle abducteur ou extenseur des mandibules, m. abductor

mandibulæ, cce'
}

est beaucoup plus plat et plus large que l'ad-

ducteur, et est en grande partie couvert par ce dernier; quelques

fibres musculaires, c', se détachent de ce muscle et forment

un petit chef å part. Les muscles des måchoires sont relative-

1

)
Cfr. Dewitz, Ueber die Fiihrung an der Korperanhången der Insecten,

p. 62, Fig. VIII—XI.

2
)

1. c. p. 379.
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ment tres puissants, et le grand rétracteur notamment, m.

retractor maxillæ major, Pi. III, Fig. 5, 66', est tres large, mais

plat; il se divise en deux chefs dont le plus grand, l'intérieur,

6, rencontre sur la ligne médiane de la tete le chef correspon-

dant du grand rétracteur de l'autre måchoire, tandls que le

chef extérieur, 6', plus petit, est (i\é au bord lateral de la

tete. Le 'petit muscle rétracteur des måchoires, m. retractor

maxillæ minor, c, est bien rnoins développé ; il s'attache a la

face inférieure de la tete et rencontre sur la ligne médiane de

celle-ci le petit rétracteur de l'autre måchoire. Les muscles

rétracteurs de la måchoire ont pour antagonistes deux petits

muscles, qui partent de deux petites piéces cornées ou chiti-

neuses triangulaires situées derriére les måchoires, PI. III, Fig. (i,

b b c c-, et que M. Dewitz considére comme de simples ipais-

sissements de la membrane 1
), tandis que, suivant moi, elles

constituent la tige des måchoires , stipes maxillaris , et leur

gond, cardo maxillaris. En effet, lorsque la måchoire ou plulot

sa partie libre, inala maxillaris, est ramenée dans le canal de

la mandibule, la tige et le gond sont tirés en arriére et en

viennent a former comme une saillie an-dessus du plan de la

face inférieure de la tete, mais par l'action de deux muscles,

a savoir le grand abaisseur compose du gond, m. depressor

cardinis, ff'ff, et le petit abaisseur de la tige, m. depressor

stipitis, g g, cette saillie est aplanie et le lobe de la måchoire

s'avance dans le canal de la mandibule. M. Red tenbacher

représente aussi, PI. VII, Fig. 109, nn é

, le gond et la tige des

måchoires, mais il les considére, avec M. Dewitz, seulement

comme des épaississements chitineux de la membrane, et leur

dénie l'action indépendante reconnue par le méme auteur.

La levre inférieure est tres petite et unie a la partie

sternale des måchoires, PI. III, Fig. 6 ø, tandis que la piéce basi-

') Chitinstiicke, 1. c. p. 65.
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laire (la tige?) des palpes labiales est bien séparée et tres

grande ; elle forme une cupule plate et allongée , a l'extrémité

de laquelle est implantée la courte palpe labiale composée de

trois articles, et elle est ramenée en dedans ou en arriére par

un muscle court et large, l'adducteur des palpes labiales, m.

adductor palpi labialis, qui part de la grande apophyse interne

de la piéce basilaire et s'attache a la face inférieure de la

levre, en rencontrant sur la ligne médiane de eelle-ci le second

adducteur, Fig. 5 ee et Fig. 6 hh. Lorsque la piéce basilaire

recule, elle s'enroule autour de remboitcment de la mandibule

et de la machoire, et sert ainsi a augraenter la t'ermeture pen-

dant que ranimal suce. Le dernier article des palpes labiales

est le plus grand, en méme temps que le siége d'iine formation

qui jusqu'ici a passé inapercue. Cet article, on le sait, a tou-

jours été mentionné et représenté comme ayant une saillie en

forme de genou, mais en l'examinant sous une legere pression

a la lumiére trarismise, on voit (|u"il renferme un corps rond

en forme de barillet, avec des parois en forme de grille et une

ouverture vers la face externe de l'article, PI. III, Fig. 8 et 9 a.

.le n'ai pu en examiner plus a fond la structure sur mes

exemplaires conservés dans l'esprit de vin. mais ce doit étre

évidemment un organe particulier des sens.

Nous décrirons maintenant les glandes maxillaires, glandulæ

maxilkires, PI. III, Fig. 5 h et PI. IV, Fig. 1 gg et 10. La fine

aiguille qui forme la machoire, ou plutot le lobe maxillaire, se

renfie fortement vers sa base et est rfcvétue de courtes soies

fines sur la face interne de ce renflement. Lu pen en ayant

du bord postérieur de ce dernier est un petit pertuis ou pore,

PI. III. Fig. Bgg, ou déboucbe la longue et sinueuse glande

maxillaire. ("es glandes ont d'abord été mentionnées par Bur-

meister 1
), et elles remplacent, plutot qif elles ne leur corres-

pondent, les grandes glandes salivaires ou vaisseaux soyeux,

Uamlli. (1. Entom. II, p. 991
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<|ui, on le sait, s'étendent souvenl bien en arriére dans le

corps et débouchent dans un canal commun, sur le cdté

supérieur de la levre inférieure ou dans l'hypopharynx. La

structure en est du reste assez remarquable; ce sont dr>

glandes tubulaires bien développées dont l'étroil canal défé-

rent central est entouré de cellules glandulaires tres longues

et minees, renfermant ehacune un noyan qui en remplit a

peu pres l'extrémité. J'en ai trouvé le sommet ocGupé par

un certain nonibre de grandes cellules irréguliéres et trans-

parentes, et sur le coté de cliaque glande, on voit un gros

trone nerveux qui s'y ramifie, PL IV, Fig. 10, b. Elles sont lai-

teuses, mais laissent en general entrevoir le canal délerent, en

sorte que, méme a l'æil nu ou avec un faible grossissement,

on apercoit mie fine raie rouge au milieu de la glande. La

couleur rouge provient de leur séerétion, qui, le plus souvent,

remplit le canal dans toute sa longueur. Outre sa couleur

jaune rougeåtre bien marquée, rappelant celle de Tambre, la

séerétion se distingue par son grand pouvoir réfringent , et,

dans le jabot de la larve, on en trouve souvent des gouttes

mélées en grande quantité avec le reste de son contenu brun

foncé et plus ou moins visqueux. Comme il a été dit plus

Inuit, M. Burmeister fait déboucher ces glandes a la base

des mandibules.

La bouche est comprimée, sans étre ni soudée ni fermée

par une membrane, comme M. Hagen le prétend encore 1
).

Mais je me suis déja prononcé a ce sujet dans ma notice sur

la structure de la bouche chez les larves des Myrméléontides,

des Hémérobiens et des Dyticides 2
), et puis me contenter de

m'y referer. D'ailleurs M. Dewitz, aussi bien que M.

Redtenbacber, ont plus tard adopté ma maniére de voir,

bien que ce dernier n'eut pas lu mon travail. La cavité buc-

:
) Proc. Boston Soc. XV, p. 243.

2
) "Om Mundens Bygning hos Larverne af Myrmeleontiderne, Hemero-

bierne og Dytiscerne«, Vid. Medd. Nat. Foren. 1879, p. 69.
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cale est tres courte, mais large; elle se joint par ses coins

aux orifices postérieurs des sueoirs , et passe en arriére dans

le pharynx, qui constitne nne excellente pompe suffisante en

soi. L'importance et peut-étre méme l'existence de eet appareil

semblent avoir échappé a M. Dewitz lorsquil dit
1
): «Freilich

hat die Larve von Myrmeleon keinen Saugenmagen, doch diirfte

durch abwechselnde Vergrosserung und \ erkleinerung der Mund-

hohle (hervorgerufen durch die Bewegung der dreieckigen

Chitinstiicke [gond et tigej und durch das Vorschieben und

Zuruckziehen des Unterkiefers) ein Sangen wohl zu Stande

kommen». Par con tre , M. Iledtenbacher remarque tres

justement 2
): "Das Saugen selbst kann dagegen nur durch die

rythmischen Contractionen und Expansionen des muskulosen

Schlundes bevvirkt werden.« Cependant la cavité buccale n'est

pas non plus sans avoir sa propre musculature; elle est

amenée en avant par le muscle protracteur, m. protractor cavi-

tatis oris, PI. III, Fig. 10 i, et en arriére par le petit muscle

rétracteur, m. retractor cavitatis oris, k.

Le pharynx, PI. III, Fig. 10, est assez petit, mais la muscu-

lature en est tres développée. Son muscle compresseur, m.

compressor pharyngis, cc
:

est un muscle large et plat qui part

des cotés du pharynx, et rencontre sur la ligne médiane de

ce dernier le second muscle correspondant. Son muscle

abaisseur, m. depressor pharyngis, d et Fig. 5 dd, va des

angles saillants du pharynx a la partie inlerieure de la tete.

Le mouvement en avant du pharynx est en majeure partie

produit par le grand protracteur, ee, m. protractor pharyngis

major, mais il est du reste modéré par le mince abducteur,

//, m. abductor pharyngis, et par les petits protracteurs, g g,

m. protractor minor. Ces derniers muscles sont tres longs et

mince s, la direction en est seulement un pen oblique dans la

M l.c. p. 66.

2
) 1. c. p. 7.
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partie antérieure et moyenne de leur cours, mais transversale

dans la partie postérieure, g'g', ou ils s'attachent a l'extrémité

postérieure du pharynx. Celui-ci est raraené en arriére par le

grand rétracteur, hhk'h'h", m. retractor pharyngis, qui se

divise en trois chefs dont cependant l'intérieur se presse contre

le chef correspondant de l'autre muscle.

Le pharynx passe en arriére dans le long æsophage, qui,

également en arriére, s'élargit en un jahot, PI. IV, Fig. t a, dont

la forme et la grandeur dependent de la quantité d'aliments

qu'il renferme. C'est par un étroit étrangiement , sans l'inter-

médiaire d'aucun gésier, qne le jabot est séparé de l'estomac

proprement dit, b
:

qui a la forme d'un boudin, avec un faible

rétrécissement au milieu. L'estomac est d'un blanc mat, mais

il présente souvent une teinte jaune plus ou moins marquée,

de méme que la surface en est parsemée d'un grand nombre

de tach.es sombres. Cet aspect provient de son contenu,

qu'on apercoit a travers ses parois, et dont la partie prin-

cipale est une masse brunåtre tres foncée qui ressemble au

contenu du jabot, mais d'une consistance plus ferme. Autour

de cette masse, comme noyau, est une enveloppe formée

dune substance blanchåtre et amorphe, qui sans doute se

compose surtout de phosphate de chaux avec un peu d'acide

urique, probablement extraits des aliments a l'aide des cellules

glandulaires qui tapissent l'estomac. Ce résidu 1
) s'accroit

pendant la croissance de la larve, car l'estomac étant ferme

en arriére, il ne peut étre éliminé par l'intestin gréle, de méme

que, par suite de sa cohésion et de sa ferme consistance, il ne

saurait non plus étre vomi par la bouche, hypothése que j'avais

émise dans ma notice ci-dessus mentionnée sur la structure

de la bouche chez la larve du fourmilion et d'autres insectes 2
).

Comme il a été dit plus haut, Dutrochet a reconnu (jue ce

l

) Reaumur et Kdsel ont tons les deux représenté ce résidu, mais l'ont

pris pour les æufs ilu fourmilion.
2

1 1. c. p. 70.
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résidu n'est rejeté au dehors que par Tilisede parfait, et

Gu il ding 1
)

a méme fait plusieurs essais avec dilférents

réactifs, sans cependant, il me semble, avoir obtenu grand

resultat. Mais les faits constatés par ces deux entomologistes

furent bientut oubliés non seulement par moi, mais aussi par

d'autres, de sorte que M. Hagen, qui émet 1'opinion que le

résidu doit provenir de l'appareil a filer, dit: «lch meine, dass

dies der ganze ausgestossene und verkalkte Spinnapparate der

I, urve sey» -).

Comme l'excrétion de l'urine, a défaut d'un écoulement

par le rectum , et par suite de la transformation compléte ou

partielle des vaisseaux malpigbiens en glandes fdeuses, ne peut

guére se faire par la voie 'ordinaire, il y avait lieu de supposer

que l'acide urique était éliminé par les cellules qui tapissent l'esto-

mac, et qu'il s'y accumulait jusqu'å ce qu'il fut, avec le restant,

évacué par Tinsecte parfait. Pour éclaircir ce point, je me

suis adresse a M. le professeur Dr. S. M. Jørgensen, notre

chimiste bien connu, en le priant d'analyser pour moi ces

résidus. Avec son obligeance ordinaire, il a bien voulu se

charger de ce travail, et m'en a exposé les resultats comme il

snit: «Les petits corps jaune brun pale, presque cylindriques

et å extrémités arrondies, sont, comme vous le savez, creux,

et se composent d'une écorce solide et d'un contenu presque

noir. Ce dernier est sans intérét; calciné a l'air, il laisse

une petite quantité de cendres volumineuses qui sont surtout

fonnées de pbospbate de cbaux. L'écorce, par contre, outre

sa ricbesse en pbospbate de cbaux, renferme une si grande

quantité d' ae i de urique, que j'ai pu d'une seule écorce

obtenir eet acide en cristaux. Elle semble, en méme temps,

renfermer un peu de xantbine, mais je ne puis le dire avec

certitude.«

1

)
"The generic Gharacters of Formicaleo«. Trans. Linn. Soc. XVI, p. 50

Note.

2
)

l.c. p -:g4.
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L'estomac est complétement ferme en arriére, et n'a au-

cune communication directe avec l'intestin gréle. Leur com-

munication est lont extérieure et formée par une galne <|iii

est un prolongement des muscles longitudinaux externes de

l'estomac, lesquels cependant nc sont pas striés ici. Dans la

galne est mi tube compose de cellules assez épaisses, a parois

tres indistinctes, et dans le tube il y a une rangée t\v cellules

a parois également indistinctes qui le remplissent nicnic com-

plet ement.

L'intestin gréle est tres long et tres mince , et fait trois

circonvolutions entre l'estomac et le cæcuni. De son origine

partent les 8 vaisseaux malpigbiens disposés en cercle
,

qui,

aprés avoir décrit de nombreuses sinuosités le long de l'esto-

mac, se divisent en deux groupes, dont Tun, qui en comprend

G, va de nouveau s'unir a l'intestin gréle a une distance de

son extrémité egale au tiers environ de sa longueur; ces 6

vaisseaux, qu'entoure une membrane commune, suivent ensuite

les contours de l'intestin gréle jusqu'a un pen avant son pas-

sage dans le renflement du cæcum, se renflent alors fortement

et s'enroulent autour de l'extrémité de l'intestin en se termi-

nant en cul-de-sac (PI. IV, Fig. 1 c' et Fig. 4). Les deux autres

vaisseaux continuent a étre libres et se terminent cbacun par

un petit renflement (Fig. 1 cc). Il est difficile de. se rendre

bien compte de la structure des vaisseaux malpigbiens; les

parties libres en sont remplies de globules de graisse avec de

tres petites cellules (PI. IV, Fig. 2) , tandis que les partics

entourées d'une membrane commune, le long de l'intestin gréle,

ont de tres grandes cellules transparentes (Fig. 3 et 4). J'ai

mesuré, chez un exemplaire, la longueur des 2 vaisseaux libres

et de 4 des autres, et trouvé, pour les premiers, 28 et 25

millim. et pour les seconds, 35, 32, 34 et 26 millim. (quanl

aux 2 vaisseaux restants, je n'ai pas réussi a les mesurer).

JYIaintenant se pose la question de savoir si Ton peut

réellement admettre que les vaisseaux malpigbiens cessent

Ovors. ovor d. K. D. Vidensk. Sclsk. Forli. 1889. 5
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complétement ou en partie de remplir leur fonction liabituelle,

a savoir celle d'éliminer 1'urine
,
pour se transformer en vais-

seanx soyenx. Je le crois. En tont cas, il m'a été impossible

de découvrir quelque autre glande qui fut en eommunieation

avec la filiére de la larve , et a laqnelle on pnt attribuer le

role de sécréter la matiére soyense que la larve répand par

l'extrémité dn tube qni termine le réctum, et dont elle se sert

pour filer son cocon. On tronve du reste dans le monde des

poissons un exemple singulier d'une transformation analogue.

Dans nn petit mémoire <>Ueber die Eigenschaften und den l r-

sprung der Scbleimfaden des Seesticblingnest.es » M, AI. Mob i u s

a montre commcnt, chez le måle de l'épinocbe de mer, Spi-

nachia vulgaris , les reins se transforment en partie, au temps

de Faccouplemcnt, en organes sécréteurs du mucilage qui sert

å encoller le nid de ce poisson. Je dois ce renseignement a

l'obligeance de M. le Dr. Uoas.

Le ccpcum commcnce par un renflement en forme de

vessie (PI. IV, Fig. 1 d), qui sert de reservoir a la matiére

soyeuse sécrétée par les vaisseaux malpigbiens, et est ordi-

nairement rempli de cette séerétion, qui est facilement recon-

naissable a sa couleur jaune d'ambre. Aprés un court par-

cours, le ccecum passe dans le rectum et ce dernier, dans

une gaine musculeuse qui se termine par la filiére mobile,

Fig. 1 e, laqnelle porte a son extrémité, sur la face supérieure,

une fissure longitudinale dont les levres peuvent, å Taide de

muscles spéciaux, s'écarter Tune de Tautre pour donner pas-

sage å la matiére soyeuse. LT

n point capital dans eet exposé

est de montrer le passage du ccecum dans la gaine, et c'est

pourquoi j'ai , d'aprés mes exemplaires frais de fourmilions

[Myrmeleon formicalynæ) , représenté, Fig. 5, la situation du

ccecum et du rectum par rapport a la filiére, d, et å sa gaine,

c, en y joignant les muscles prineipaux, a savoir les longs

') Arch. f. mikr. Amil. 1885.
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abducteurs de la gaihe, gg, et ses protraeteurs , hh, qui sont

lixes au milieu du dernier arceau ventral, mais y sont inter-

rompus et reje tes sur le coté; ou trouvera également repré-

senté un morceau cl n dernier arceau dorsal avec, ses apophyses.

La (iliére a du reste une riche uiusculature ; elle doit en effel

non seulemenl s'avanoer a une assez grande distance hors du

eorps et puis y rentrer, mais il faut aussi qu'elle soit a méme

de se tourner dans tous les sens pour pouvoir conslruire le

cocon sphérique (pie se fde la larve. J'ai done , autant <pie

cela m'a été possible avec mes rares matériaux, étudié en

détail la filiére, sa galne et sa musculature, et reproduit ces

organes PI. IV, Fig. 6— 9. La Fig. 6 représente en entier le

dernier segment abdominal, vu d'en bas. L'arceau ventral, «,

couvre une grande partie des organes, mais on voit saillir au

milieu la galne, 6, de la filiére. De l'extrémité antérieure de la

galne partent en arriére, en la serrant d'assez pres, ses mus-

cles protraeteurs, ee, m. protractor vaginæ, qui s'attachent a

la face inférieure de l'arceau dorsal, se rencontrent sur la

ligne médiane de ce dernier et se divisent en arriére chacun

en deux chefs, dont Tun, avec des fibres musculaires presque

transversales, rejoint la partie correspondante de L'autre pro-

tracteur (cfr. Fig. 7 ddd'ddd'). De Télargissement lateral de

la gaine partent vers les cotés, un peu obliquement, ses lougs

museles abducteurs, //, m. abductor vaginæ longior, qui s'atta-

chent au sommet des longues apophyses sinueuses, dd, de

l'arceau dorsal, processus laminæ dorsalis. Plus en avant

sur la gaine partent ses courts abducteurs, gg, m. abductor

vaginæ brevior, qui, å leur origine, sont bien plus larges

que les muscles précédents, mais ils sont aussi beaucoup plus

minces et se rétrécissent tres fortement en s'approchant de

leurs points d'attache sur les apophyses de l'arceau dorsal.

Les mouvements plus prononcés de la gaine en avant ou de

coté sont produits par les minces abducteurs des apophyses,

ni. abductor processus. C'est enfin par l'action du muscle

5*
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rétracteur, i, de la galne que tout l'appareil rentre dans le

corps. La figure représente eet appareil un pen porte en

avant, l'extrémité de la filiére , c, étant légérement en saillie

derriére le bord postérieur de l'arceau ventral.

Sur la Fig. 7 la gaine et la liliére sont retirées du dernier

segment abdominal et vues d'en haut; la partie postérieure de

la gaine est enlevée. Des muscles de la figure précédente, on

a aussi représente ici les longs abducteurs, cc, de la gaine et

ses protracteurs , ddd'ddd' (pour la structure de ces derniers

muscles, voir p. 61); mais parmi ceux qui font mouvoir la

liliére dans la gaine, j'ai aussi reproduit les petits protrac-

teurs, ee, de la filiére, m. protractor tubuli minor, et ses

grands protracteurs, /, m. protractor tubuli major. Enfin on

voit sur la figure l'invagination, a, des téguments, qui entoure

comme un fourreau l'extrémité de la gaine et de la filiére,

ainsi qu'un muscle court, gg, m. retractor tbecæ, qui part des

coins postérieurs du fourreau.

La Fig. (S représente encore la gaine et la filiére, mais

Mies (fen bas. Il ne reste du fourreau que la partie posté-

rieure, a. Sur la partie libre, 6, de la gaine on voit une

double rangée de points lins, dont l'antérieur dans la rangée

de droite est marqué d] ces points représentent des pores

d'ou sortent des poils tres petits qui sont évidennnent des

poils tactiles. En fait de muscles, on y voit les longs abduc-

teurs, ee
1
de la gaine, les petits protracteurs,//, de la liliére

et ses rétracteurs, gg, m. retractor tubuli. La lissure de la

filiére est visible sur son extrémité.

Enfin la Fig. <) représente l'extrémité de la gaine et de la

filiére, vue d'en haut. La lissure elle-méme n'est pas \isible,

mais le bord postérieur de la liliére est interrompu au milieu,

et la lissure est ouverte par les longs muscles rétracteurs, ««,

m. retractor labiorum tubuli, qui en disjoignent les levres. Sur

la face supérieure de l'extrémité de la filiére, on voit des
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l»(iils tactiles, b, analogues å ceux de la galne dans hi figure

précédente.

Conclusions.

La bouche u'esl ni fermée par une membrane ni soudée,

mais seulement comprimée.

L'estomac est complétement ferme en arriére, et la pre-

miere partie de l'intestin gréle, entre l'estomac et l'origine

des vaisseaux malpighiens sur l'intestin gréle , est une masse

compacte sans vide.

Le nombre des vaisseaux malpighiens est de 8 , dont 2

sont libres, tandis que les 6 autres s'unissent a l'intestin

gréle et en accompagnent la derniére partie, entourés d'une

membrane commune, jusqu'a ce qu'ils se terminent par des

renflements en cul-de-sac.

Les vaisseaux malpighiens se transforment , au moins en

majeure partie, ou a la fin de la vie de l'insecte sous forme

de larve, en glandes sécrétant de la soie , et la partie renflée

du cæcura est le reservoir de cette sécrétion.

Le résidu de Falimentation de la larve, qui se rassemble

dans son estomac et n'est expulsé (pie par l'insecte parfait,

se compose d'une masse intérieure amorphe et d'une écorce

extérieure qui, outre du phosphate de chanx, renferme une

grande quantité d'acide urique.
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Explication des Planches.

Planche III.

Fig. 1. Myrmeleon pallidipennis Ramb.? La larve, vue d'en haul.

Fig. '2. Mandibule droite, avec ses muscles, vue d'en haut.

a, mandibule; bb', son musele adducteur, m. adductor mandibulæ;

b, chef supérieur; b', chef inférieur; ccc'. musele ahducteur de la mandi-

bule, m. abductor mandibulæ; ec, chef majeur; c', chef mineur lateral.

Fii;. 3. Extvémité de la mandibule droite, vue den bas.

Fig. i. Extrémité de la måchoire droite, vue d'en haut.

Fig. 5. Les måchoires et la levre, vues d'en haut.

aa, måchoires (lobes maxillaires) ; bb' bb'
,

grands rétracteurs des

måchoires, m. retractor maxillaris major; bb , chef majeur; b'b' , chef

mineur; c, petit rétracteur de la machoiie droite, m. retractor maxillaris

miner; dd, abaisseurs du pharynx, m. depressor pharyngis; ee, lléchis-

seurs des palpes labialcs, in. Ilexor palpi labialis; /'/', piece basilaire des

palpes labialcs; gg, pertnis des glandes maxillaires; h, glande maxillaire

droite.

Fig. (i. Les måchoires et hi levre, vues d'en bas.

aa, partie postérieure des måchoires (lobes maxillaires); bb, tigc des

måchoires; cc, gond des måchoires; dd, piéce basilaire des palpes labiales;

e, pieces sternales soudées des måchoires et de la levre; ff'ff, abaisseurs

du gond, in. depressor cardinis maxillaris; ff, chef majeur; f'f, chef

mineur; gg, abaisseurs de la tige, m. depressor stipitis maxillaris; hh, ad-

ducteurs des palpes labiales, ni. adductor palpi labialis.

Fig. 7. Antenne gauche et groupe d'ocellcs.

Fig. 8. Dcrnier et avant-dernier article des palpes labiales sous une

faible pression, a, organc interne des sens?

Fig 9. Dernier article des palpes labiales sous une forte pression.

a, organe interne des sens?

Fig. 10. Musculature du pharynx et de la caxité buccale, Mie den bas.

a, lobe cutané saillant de L'épistome, labrum? b, pharynx; c c, com-

presseurs du pharynx, m. compressor pharyngis; d, abaisseur gauche du

pharynx, in. depressor pharyngis; ee, grands protractéurs du pharynx, m.

protractor pharyngis major; /'/', abductenrs du pharynx, ni. abductor pha-

ryngis; gg'gg', petits protractéurs du pharynx, in. protractor pharyngis

niinor; gg, chef majeur; g'g', chef postérieur transversal; hh'hh'h", ré-

tracteurs du pharynx, m. retractor pharyngis; hh, chef antérieur; h'h', chef
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median; h" , chef postérieur; i, protracteui gauche de la cavité buccale,

ni. protractor cavitatis oris; Te, rétracteur droit de la cavité buccale, m,

retractor cavitatis oris.

Planche IV.

Fig. 1. Tétc et eanal alimentaire, vus d'en haut.

o, jabot; b
, estomac; cc, extrémites des deux vaisseaux malpighiens

libres; c', extrémites dos si\ au tres vaisseaux malpighiens; d, reservoir a

soie (c(rcum); e, filiére
; ff, protracteurs de la galne, m. protractor vagina?;

f/f), glandes maxillaires, glandulæ maxillares.

Fig. 2. Morceau de la partie antérieure libre des vaisseaux mal-

pighiens.

Fis;. 3. Autre morceau des vaisseaux malpighiens, pris de la partie

postérieure renfermée dans une membrane.

Fig. 4. Extrémites des six vaisseaux malpighiens renfermés dans une

membrane et entouranf l'intestin gréle.

Fig. 5. Cæcum et son passage dans le rectuin et dans la galne de la

fi liere [Myrmeleon formicalynx F.'i.

a, extrémité de l'intestin gréle avec les six vaisseaux malpighiens ren-

fermés dans une membrane; b, reservoir å soie, un peu flasque; c, gaine

de la filiére; d, extrémité de la filiére; e, morceau du bord antérieur du

dernier arceau dorsal; /'/', apophyses de l'arceau dorsal; gg, longs abduc-

teurs de la gaine, m. abductbr vaginæ longior; hh, protracteurs de la gaine,

m. protractor vaginæ.

Fig. 6. Dernier segment ahdominal avec la filiére et sa musculature,

vus d'en bas.

a, arceau ventral; b, gaine de la filiére; c, extrémité de. la filiére;

dd, apophyses de l'arceau dorsal; ee, protracteurs de la gaine, m. pro-

tractor vaginæ; /'/', longs abducteurs de la gaine, m. abductor vaginæ

longior; gg, courts abducteurs de la gaine, m. abductor vaginæ brevior;

hh, abducteurs des apophyses, m. abductor processus; i, rétracteur de la

gaine, m. retractor vaginæ.

Fig. 7. Musculature de la liliére, vue d'en haut.

a, fourreau de la gaine; b, extrémité de la liliére; cc, longs abduc-

teurs de la gaine, m. abductor vaginæ longior; ddd'ddd'
,
protracteurs de

la gaine, m. protractor vaginæ; dddd, chef majeur; d'd', chef transversal;

ee, petits protracteurs de la filiére, m. protractor tubuli minor; /', grand

protracteur de la filiére, m. protractor tubuli major; fjf/, rétracteurs du

fourreau, m. retractor thecæ.

Fig. 8. Musculature de la filiére, vue d'en bas.

a, fourreau de la gaine interrompu; b, partie libre de la galne;

c, fissure de la filiére; d, un des poils tactiles de la gaine; ee, longs ab-

ducteurs de la gaine, m. abductor vaginæ longior; ff, petils protracteurs
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de la filiére, m. protractor tnlmli mi nor; gg, rétracteurs de la filiére, m.

retractor tuhuli.

Fig. 9. Extrémité ile la gaine et de la filiére, vue d'en haut.

aa, muscles qui ouvrent la fissure, m. retractor labiorum tubuli; b, mi

des poils taetiles de la filiére.

Fig. 10. Extrémité d'une glande maxillaire.

a, canal déférent de la glande; b, nerfs de la glande.



2^- Jtetnsrt <!</
^Zt>z>sn*7*r? j-c





Contribulion a riotre connai&sance tie l'aurore beréale.

Par

M. Adam Paulsen,

Directeur de l'Institul météorologique do Copenhagué.

(Communicmé dans la seance <lu 22 février 1889.)

Les aombreuses théories, méme récenles. qui onl été établies

pour expliquer l'aurore boréale, fournissent tout autant de

preuves de notre connaissance incompléte de ce phéuoméne.

Laissant de c6té les anciennes théories, je me bornerai, parmi

les nouvelles, a citer la théorie eosmique (Staubtheorie) de M.

Ha um haner, qui a été développée par M. GronepanB
cl qui, il y a dix a vingt ans, était encore regardée par plu-

sicnrs astronomes et physiciens éminents comme donnant l'ex-

plication la plus vraisemblable du phénoméne, et les théories

électriques de MM. de la Hive. Edlund et Unterweger.

\ueiine de ces théories n'est cependanf basée sur de nouvelles

déeonvertes qui renversent les idées recues et exigent par

snite de nouvelles explications. En general, od est disposé

aujourd'hui a rejeter la théorie cosmiqne, et la plupart des

physiciens regardent l'aurore boréale comme ud phénoméne

électriqno appartenant a l'atraosphére. MM. Edluud el l n I c r-

weger admettent tons les deux rexistence d'nne zone de

maxima pour les aurores horéales. Le premier de ces physi-

ciens fait remarquer que celte zone n'a pas hesoin d'avoir

nne situation invariable, et il résulte de La théorie du second
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que la zone aurorale doit se déplacer suivant les saisons, ce

<|iii, bien qu'a tort selon moi, a aussi été admis par des

physiciens qui se sont fait un nom par leurs recherches sur

le phénoméne de l'aurore boréale.

II n'a, dans ces derniers temps, été signalé aucun fait

nouveau de quelque importance en ce qui concerne l'aurore

boréale. L'analyse spectrale, au lien d'éclaircir la qucslion.

y a plutot apporté du trouble, car on a eu quelque peine

a démontrer que la ligne principale de l'aurore boréale pcut

étre produite par nilumination des elements de l'air atino-

spbérique.

I n des points fondamentaux de l'etablissement d'une tbéorie

esl certainement la determination des parties de l'atmospbére

ou les aurores boréales peuvent se prodiure, ou , en d'autres

termes, de la route qu'elles suivent. Mais, sous ce rapport,

les opinions sont tres ineertaines , souvent méme tout a fait

opposées. II sufflt, a eet (''gård, de paroourir les revnes ou

cette question est traitée. Nous mentionnerons, par exemplc

dans la Zeitsebril'l d. Osterr. Geséllschaft fur Meteorologis,

Bd. VI, un méinoire de M. le professeur Flogel sur la bautcur

de l'aurore boréale an-dessus du sol et sa situation dans

l'espace. M. Flogel a calculé la banteur absolue de plusieurs

des aurores qui ont apparu dans l'automne de 1870 j et il

arrive a ce resultat, que l'aurore boréale est un pbénoméne

lumineux qui se produil dans des regions situées com-

plélement en dehors de l'atmospbére, ou dont les parties infé-

rieures seules pénétrent dans les couches extrémes de l'air.

Pour la limit*' inférieure des aurores, il a Irouvé une banteur

de 150 a 260 kilometres, tandis que leur sommet atteignait

jusqu'a 500 kilometres au-dessus de la surface du sol. Par

contre, M. Lem s trom raconte dans le méme volume qu'il a

observé au Spitzberg des aurores boréales entourant des som-

mets de montagnes baules de :')00 metres. Dans le \ll c volume

de la méme revue, VI. Reimann dit avoir trouvé pour l'aurore
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du 25 octobre 1870 Line hauteur de 800 a 900 kilometres;

dans le \l e volunio, ML Hildebrandsson rapporte qu'on a, a

Hernosand, observé des aurores au-dessous des nuages par mi

eiel compléteraent couvert. M. le baron Nordenskiold, si

coiiiiu par ses voyages dans les regions arctiques, croit avoir

démontré par les observations faites pendant l'hivernage de la

n-Vega«
,

que les aurores boréales se composent d'uu ou de

plusieurs anneaux, (jui, dans l'hiver de I S 7 <S ~ I <S
7

'.

)
, avaienl

nne hauteur moyenne au-dessus dn sol de 200 kilometres,

chiffre qui correspond aux 0,03 ^n rayon de la terre.

11 est toutefois a observer (jne le lien d'bivernage de la

»Vega« u'élait pas situé dans la zone aurorale propremen!

dite, et que M. Nordenskiold appuie ses resultats sur

eertaines hypothéses dont nous ne croyons pas devoir faire

ici l'objet d'une critique.

(lomme on sail, l'expédition arctique l'raneaise qui, pendant

l'hiver de 1838—1839, a fait a Bossekop des observations stil-

les aurores boréales, a trouvé qu'elles avaient en general nne

hauteur de 100 a "200 kilometres. La base avec laquelle elle

opérait mesurait 15,6 kilometres, longneur qui, d'apres Bravais,

est beaucoup trop petite pour de pareilles mensurations. Celte

expédition n'a jamais observé d'aurores au-dessous des nuages

ni au-dessous de sommets de montagnes, bien qu'elle séjournåt

dans nne region ou les aurores arctiques se déploient dans

toute leur magnificence et tonte la richesse de lenrs formes.

Malgré l'autorité de 1J r a v a i s et de M. IV o r den ski 6 1 d,

les nombreux rapports d'observateurs compétents sur les au-

rores qui, dans les regions arctiques, ont été observées au-

dessons des nuages ou de sommets de montagnes, ont mis

hors de doute qu'elles peuvent se produire a de faibles hau-

teurs au-dessus du sol. Tandis <pie, dans les regions tein-

pérées, la méme aurore peut étre visible en méme temps en

Europe, sur l'Åtlantique et dans l'Amérique du Nord, toutes

les observations faites dans les regions arctiques ont montre
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que les aurores qui s'j produisenl soni des phénoménes plus

locaux qui, en general, ne sont pas visibles dans des stations

siluées a line grande distance les unes des autres.

En raison de ces faits, on est disposé a admettre que,

dans la zone tempérée , l'aurore boréale n'apparalt que dans

les coucbes supérieures de l'atmosphére; car, bien que la

hauteur au-dessus du sol puisse étre tres variable, les inen-

surations montrent que sa valeur minima ne doit pas étre

moindre (pie 100— 150 kilometres. Dans la zone proprement

dite de l'aurore boréale, le pbénoméne se produit ordinairenienl

dans des couches plus basses, mais bien qu'il puisse quelque-

fois apparaitre a une faible distance au-dessus du sol, il est

eependant en general limité a de grandes hauteurs au-dessus

des nuages supérieurs. Voila, je crois, tout ce qu'on sait

jusqu'ici sur la hauteur de l'aurore boréale.

Les différentes expéditions arctiques internationales onl

été invitées a essayer de determiner la parallaxe des arcs de

l'aurore boréale, mais on ne s'attendait guére a oblenir quelque

resultat posjtif de mesures prises dans unc seule slation, car,

en s'appuyant sur l'autorité de Bravais, on regardait la base

dont pouvaii disposer une expédition isolée comme étant beau-

coup trop petite pour des mesures de ce genre. C'est pour-

quoi les expéditions norvégienne de Bossekop et autrichienne

de Jan-Mayen onl convenu entre elles de mesurer les hauteurs

des aurores boréales qui se produiraient a cerlains moments

déterminés a l'avance. En comparant plus tard les observa-

tions, ou espérait, a l'aide de dessins et de descriptions , de

pouvoir identifler quelques-uns des points mesures (\^^ aurores.

el en determiner ainsi la hauteur. L'expédition norvégienne

avait en outre lait un accord analogue avec M. Trom li o 11.

qui séjournait a Koutokeino, a ll(> kilometres de Bossekop.

C'esi justement la ligne de Uosseko|)— koutokeino qui avait été

recomraandée par Bravais pour sen ir de base aux futures

determinations de parallaxes dans ces contrées. Les mesures
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prises avec l;i base de Bossekop —Jan Mayen 11*0111 pas été

publiées, et vu la difflculté que présente L'idefttification des

points mesurés, 011 ne peul gnére espérer qu'elles donneroni ud

resultat. En ce qui concerne la ligne de Bossekop— Koutokeino,

M. Trom holt a public'' dans »Nature« vol. XIX, p. i 1 2, les

resultats des haute urs mesurées, et il annonce (pie ses calculs

l'ont conduit a cette «important discovery», que les aurores

boréales ont dans cette region une hauteur moyenne de luo

kilometres. Les valeurs fournies par ses mesures sont com-

prises entre TG, O et 163,3 kilometres.

Quant aux autres stations arctiques internationales, c'est

seulement au Spitzberg et a Godthaab qu'il a été procédé a

(\e^ mesures pour determiner des parallaxes d'arcs d'aurores.

Ces mesures ont de part el (rantre été effectuées avec une

pelile base, mais elles n'en ont pas moins donné des resultats

qui me paraissent avoir une grande importance pour notre

conceplion du phénoméne de l'aurore boréale. Toutefois,

comme nu phénoméne aussi fugitif penl t'acilcmenl donner

lien a des mesures incerlaines
,

j'exposerai ici en détail la

métbode qu'on a suivie dans la station danoise pour effeotuer

ces mesures.

(lomme instruments pour mesurer les hauteurs (W^ arcs,

on s'est servi de deux théodolites ayant chacuu un limbe

vertical de lli
cm de rayon divisé en demi-degrés, el dans les-

quels on avait remplaeé la lunette par un tube dont l'extrémité

oculaire était fermée par tine plaque percée en son milieu

d'une pelite ouverture, tandis que l'autre bont était muni d'nn

réticule a fils métalliques. Le limbe horizontal étail di\isé

en degrés entiers.

L'un des points d'observation était situé pres iles obser-

vatoires, sur 1'nne i\v> rives du fjord de Godthaab, et l'autre

sur la rive opposée dans le méme méridien magnétique que le

premier. Dans eet endroit, on avait élevé une pelite cabane

en terre servant de refuge [tour la unit et d'abri contre le
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mauvais temps. L'inclinaison de la hase sur le plan de

l'horizon était egale a 0°3'; la station principale avail la |dus

grande altitude , et la distance entre les deux stations élail de

5800,4 metres.

Les jours oii l'on procédait aux mensurations aurorales,

deux des raembres de l'expédition étaient détachés a la station

annexe. Confonnément a l'instruction, a un moment déterminé

d'avance, les limbes verticaux des instruments (station princi-

pale et son annexe) étaient installés dans le [dan vertical com-

in n 11 . a l'aide de feux biens allumés aux deux stations. On

\isail ces feux a travers les luites des instruments, puis on

fixail les limbes azimutaux au mbyen de la vis d'arrét.

A l'apparition (Tune aurore boréale faisant espérer une

mensuration, la station principale langait une fusée, et l'annexe

répétait ce signal, [/installation des instruments permettait

seulement de prendre les hauteurs des arcs coupant le plan

vertical commun. On visait exclusivement les bords int'érieurs,

comme étant toujours plus nets que les bords supérieurs. De

part et d'autre, on était mimi de lampes a lentilles et a

miroirs, disposées de facon que leurs faisceaux lumineux pou-

vaient darder sur la station opposée. Quand on ne prenait pas

de mensuration, la lumiére était occultée par un écran. Au

moment de mesurer la hauteur dun arc, on enlevait l'écran de

la station principale et l'annexe répondait a ce signal en le

reproduisanl. Chaque station braquail alors le tube de son

instrument sur le bord tnferieur de l'arc auroral coupant le

plan vertical commun aux deux stations. Puis la station prin-

cipale laissait tomber l'écran devant sa lumiére pour marquer

ainsi a l'annexe l'instant ou l'on devait t'aire le relevé corre-

spondant aux visées. \ l'apparition simultanée de deux ou

plusieurs arcs, ou procédait a la mesure des hauteurs respec-

tives des bords inférieurs en commenganl par l'arc le plus au

Sud et en poursuivanl dans la direction (\\\ Nord. Le com-

mandemenl de relever la hauteur de l'arc le plus méridional
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se donnait par mi éclat, celui <ln 2° par deux éelats , el aiusi

de suite. Tons les signaux donnés par la station principale

étaienl immédiatemenl répétés par l'annexe, el l<
i s deux sia-

tions notaient en outre l'instanl du relevé.

Une suspension teraporaire »les observations étail signalée

par une serie d'éclats, leur reprise par 1111 len bleu et leur

cessation definitive par des fusées.

(le fut quelquefois en vain qu'on essaya ile proceder å

des mensurations. II y eut pourtant trois soirées ou l'on

réussit a mesurcr les bauteurs des åres d'aurbres; les resultats

sont donnés dans les tableau* ei-dessous. A et li sont les

hauteurs anguraires des bords des arcs mesurés de la station

principale et de l'annexe; N et S indiquent que le poinl con-

sidéré était an nord ou au sud du méridien magnétique.

Mensurations aurorales h Godthaab, le 17 octobre 1S82.

Numéro
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Les deux derniéres aurores boréales (10 et 11| planaient

sur le fjord entre les deux stations, et se composaient de

rideaux formes par des rayons qui se soudaienl les uns aux

autres par le bas. Le premier phénoméne se déploya aprés

plus d'une demi-heure d'attente. Les rideaux ne se maintinrent

que pen de temps et disparurent en s'effagant. L'autre phé-

noméne présenta des phases analogues dans sa formation et

sa dispari tion. Ci'.s rideaux d'aurore boréale ne ressemblaient

point aux rideaux ordinaires a plis ondoyants. Ils rentraient

dans le type auroral que Kleinschmidt a dénommé «rangées de

rayons stationnaires» et qui se présente sous forme de rayons

alignés, soudés ensemble par la base el assez stables, leur

intensité décroissant uniformémenl de bas en baut. L'une et

l'autre de ces formes d'aurore boréale surgissaient de l'intérieur

du fjord, et le mouvement se propageait longitudinalement par

de nouvelles formations dans le sens de la longueur sur le

COté donnant sur la mer.

Avant la formation des rayons, apparaissait une lueur de

faible intensité, au seiu de la(|iielle se produisaient pen a pen

des raies de plus en plus lumineuses, el c'était aussi par un

décroissement progressif de son éclal que disparaissait cette

forme d'aurore boréale.

Mensuratious aurorales a Godthaab, le IS octobre 1882.

Numéro
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Mensuratioiis a Godthaab, le 18 décembre 1882.

Numéro

des

observ.

1

2

3

o

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Forme.

arc

draperie

1 5 méme aurore

1(3 idem
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d'un manque d'ensemble dans les moments de l'observation

;

mais le 18 décembre, jour ou Ton a fait l(J determinations,

chaque signal a été vu distinctement aux deux stations, et, en

comparant les moments ou il a, de part et d'autre, été procédé

aux mensnrations, on a anssi constaté entre eux une parl'aite

simnltanéité.

En ce qui concerne la t'aible hauteur a laquelle les aurores

boréales peuvent se produire dans le Grønland méridional, je

dois mentionner que l'anrore boréale a été vne an-dessons des

nuages par deux des observateurs de l'expédition et par moi-

méme. M. Kleinschmidt, observateur depuis longtemps t'amilia-

risé avec les détails des anrores, a été témoin dn méme phé-

noméne.

Les membres de l'expédition ont en outre, å plnsieurs

reprises, observé des brumes pbospboreseentes, des brouil-

lards ressemblant a l'aurore boréale, qui s'étalaient dans les

eouches basses de l'atmosphére en dessons des cimes des

montagnes environnantes. Dans notre journal des aurores

boréales on tronve ainsi la description snivante: «Le 21 aout

1 882, a l
h 15m m., apparut dans le NE une lumiére claire ver-

datre, derriére le sommet des monticules les plus voisins; elle

flottait a une tres faible hauteur, car le sommet de la Selle

(montagne d'environ 1500m d'altitude) se voyait nettement au-

dessus *le la nuée lumineuse, qui ressemblait a une nappe

d'eau éclairée par la lune. La lumiére disparat rapidement.

\ 2h 45m se montra au Sud une autre lueur qui rappelait tout

a lait le point du jour; elle se contracta bientot en un nuage

allonge, i'aiblement lumineux, qui se déplaca lentement sous

le « Hjortetak« et la »Store Malene« , deux montagnes aux SE,

bautes respeetivement de 1200 et 900m, dont les cimes s'aper-

cevaienl distinctement par-dessus la nuée lumineuse, au sein

de laquelle se développérent a diverses reprises de petites taches

d'un éclat plus intense. A 3
h

i
m

, le nuage étant arrivé en face

de la »Lille Malene« (montagne de 600™ au NE), la lumiére aug-
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menta subitement d'intensité et se présenta sous la forme

(Tune lumre éblouissante de blancheur, qui franchil le sommet

dune colline située an \K . sur laquelle se trouve mi poteay

de télégraphe (|ni devint nettemenl visible. V mesure que la

Duée glissait sur le versanl oppost'1 de la colline, la lumiére

prenait ime teinte plus jaunåtre et se inontrait bordée d'une

hamle eolorée rappelant 11 ti halo lunaire. A 'V' l<>'" la nuée

projeta trois rayons rouge påle (rune faible étendue, aprés

quoi le tout s'évanouit«. Duranl revolution entiére du pheno-

méne la nébulosité était de 10; la lune an l

er quartier, s'était

couchée a 8h 30m le soir précédent.

Le li novembre, a (i
1

' du matin, on vit «une zone aurorale

sans rayons traverser Vega, la Grande Ourse et les Gémeaux.

Dn brouillard d'une blancheur particuiiére s'éleva de la »Store

Malene« et s'étala en longs rubans dans la baie. En quelques

minutes cette montagne et le « Hjortetak » qui y est adossé,

furent entiérement voilés par le brouillard. In pen plus

au nord le brouillard était plus lumineux, et sur la plaine

qui s'étend derriére la colonie, on voyait deux taches bru-

meuses qui paraissaient reposer sur la neige et émettaient

une lumiére phosphorescente d'une intensité particuiiére. An

debut ces taches étaient isolées. mais elles ne tardérent pas a

s'unir au brouillard par de longs rubans de brume issus du

brouillard méme. En ouvrant le plus possible la fente du

spectroscope , et en protégeant l'æil contre toute lumiére

étrangére, j'apergus dans le spectroscope la ligne principale du

spectre de l'aurore boréale. Tout a coup le brouillard fut

sillonné d'un grand norabre de crevasses horizontales a travers

lesquelles on apercevait distinctement les montagnes et, l'instant

(Tapres, il n'en resta plus trace«. La nébulosité était alors 1.

11 est possible que la lumiére du phénoméne soit. du a la lumiére

projetée par les aurores en activité a ce moment-la; toutefois

il est difficile d'expliquer le mouvement propre du brouillard

et surtout sa disparition subite: les brouillards ordinaires
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composes de globules d'eau ne peuvent disparaitre de cette

maniére. Il était surtout lumineux en bas, ce qui ne permet

guére une explication par réflexion des bandes aurorales en

activité.

Le 21 novembre 1882 a 2h m., on observa un image lumi-

nenx enveloppant la cime et les flanes de la »Lille Malene »>

l
).

J'ajouterai eneore qua la fin de l'été 1885, MM. Jensen,

capitaine de frégate de la marine danoise , et S. Hansen,

doeteur en médecine, ont vn dans l'intérieur du fjord de Godt-

haab une draperie aurorale, entre eux et les montagnes voisines

dont l'altitude était assez faible. L'Institut MétéOrologique de

Copenhague a reru de ces observateurs grønlandais plusieurs

descriptions d'aurores semblables, qui ont été observées au-

dessous de cimes de montagnes.

Aprés mon retour du Grønland jenvoyai a M. Garde,

lieutenant de vaisseau de la marine danoise, les deux tbéodolites

qui avaient servi a Godtbaab [tour mesurer les bauteurs des

aurores boréales, en l'invitant a eft'ectuer des mensurations

semblables. M. Garde et son compagnon de voyage , M.

Eberlin, bivernaient alors a Nanortalik, station de la cdte

occidentale du Grønland non loin de Cap Karewell. Aprés

quelques essais, on réussit a ell'ectuer plusieurs mensurations

qui permirent de determiner la bauteur de Taurore boréale

') Une lueur phosphorescente
,

qui semLle avoir été de la méme nature

(jue les brumés lumineuses de Godthaali a été observée par M. le baron

iNorden skiold, le 25 aout 1883, dans un des fjords du sud du Grøn-

land. Voici comment le celebre voyageur arctique décrit ce phéno-

méne: "En débouchant du fiord étroit au milieu de la nuit par un

temps tranquille et une mer calme, nous vimes tout a coup sur la

surface de la mer derriére nous une large zone lumineuse netternen!

definie. Sa lumiére avait un éclat uniforme, quelque peu jaunåtre,

semblable aux lueurs d'un corps pbospborescent. Quoique nous fissions

quatre å six næuds å l'beure, elle gagnait de plus en plus sur nous.

Quand elle nous atteignit, nous avions fair de naviguer dans un ocean

de fen ou de metal fondu. Poursuivant ensuite sa marcbe, elle (iis[ianit

å fborizoii".
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au-dessus du sol. La maniére d'opérer était identique a celle

do l'expédition internationale danoise a Godthaab. Les deux

points d'observation se trouvaient dans le méme méridien

magnétique, qui était l'unique plau de mensuration , et on se

servait également de signaux lumineux pour assurer la simul-

tanéité des operations. La base mesurait I247m,8; son incli-

naison ne dépassait pas i'.

Les resultats des mensurations sont indiqués dans les

tableaux ci-dessous. A et IJ désignent les hauteurs angulaires

des aurores boréales pour la station le plus au Sud et le plus

au Nord. La situation d'un point mesuré est marquée N ou S,

selon que ce point est placé entre le zénith et le nord ou le

sud magnétique.

Mensurations aurorales faites a Nanortalik le 10 février 1885.

Numéro
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Mensuratioiis aurorales l'aites a Nanortalik le 11 février 1885.

Numéro
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Le bord inférieur d<> l'arc cessant d'étre distincl , on a

arrété les observations.

Pendant les mensurations faites a Godthaab le 18 décembre

1882, on a observé la hauteur du méme arc ;i trois reprises el

ii 2 minutes d'intervalle. Les observations du II février 1885

;'i Nanortalik presenten!, a eet égard nn intérét particulier, car

le point de l'aurore boréale dont on prit la hauteur est resté

constamment le méme. Ces observations peuvent done servir

a determiner la vitesse des arcs d'aurore boréale dans le sens

du méridien magnétique, et ceux-ci s'étant maintenns a pen

pres perpendieulaires a ce plan , les observations nons don-

neront également la vitesse perpendicnlairement a leur direc-

tion. Nous donnons ei-dessous le resultat de ces recberches

en indiquant la distance entre le point d'observation le plus

éloigné et la projectiori sur l'horizon du point mesuré.

Mensurations å Grodthaab, le 18 décembre 1882.

Numéro
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Les tableaux nous montrent que les rideaux d'aurores out

été animés d'un mouvement de va-et-vient. Nous voyons en

outre que leur vitesse dans une direetion perpendieulaire au

plan od ds s'étalaient n'a pas excédé 2,5— 3 km. par minute,

soit 40— 50 metres par seconde, <;e qui eorrespond a la vitesse

du vent durant un ouragan.

Pendant mon séjour a Godthaab j'ai vu deux fois des

rideaux d'aurore boréale venant du sud magnétique, passer

a grande vitesse au-dessus de ma tete. Ces formes d'au-

rore boréale étaient si minees qu'au passage de leurs bords

inférieurs au zénitb, je voyais simultanément des parties de

leurs faces méridionale et septentrionale.

Le 1<S novembre l<S (S2, a 2
h m., M. le lieutenant Ryder,

un des membres de l'expéditiou , observa si\ draperies qui

passérent le zénitb dans Tespaee de 15 minutes; ces aurores

avaient l'air d'étre a une distance relativement petite du sol.

Quand la derniére draperie francbit le zénitli , la premiere

st'tl'acait a l'borizon nord.

Durant son voyagfi le long de la cdte urientale du Grønlaud,

M. le capitaine Holm eut plusieurs fois Toccasion d'observer

(jue des draperies partant de la region méridionale de Tborizon

se mouvaient vers le Nord avec une grande vitesse, en appa-

rence a relativement peu de distance au-dessus de sa tete.

Les mensurations relatives å l'altitude de Tårnure boréale,

tclles qu'on les a elfeetuées a Godthaab et a Nanortalik, aussi

bien (pie les autres pbénoménes ci-dessus décrits, montrent

(pie, dans le sud du (ironiand, les aurores n'apparaissent pas

seulement dans les coucbes supérieures de 1'atmospbére, mais

se produisent a quelque bauteur que ce soit au-dessus du sol.

Nous sommes done fonde å en Urer la conclusion suivante:

Dans une c e r t a i n e zone q u i t r a v e r s e le G r ø n-

1 a n d m é r i d i o n a 1 s u r une 1 a r g e u r d'a u in o i n s q u a t r e

degrés de latitude, le c hamp o ii les aurores peu-

v e n t se p r o d u i r e , s'é t end d e p u i s les regions les
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plus élevées de l'atmosphére jusqu'å la surface

(I ii sol.

Les rapports provenant d'åutres stations polaires inter-

nationales, montrent que la aussi on a observé des phénoménes

qui prouvent que la hauteur des aurores boréales an-dessus

dn sol peut parfois étre relativement faible. An lort ltae
,
par

exemple, on a eonstaté deux cas on l'aurore s'est produite

au-dessous des nuages. Le méme pbénoméne a égaiement

été observé plusieurs fois å Jan-Mayen, 011 trois observa-

teurs, dont Tun était M. le lieutenant de vaisseau v. Bobrik,

out vu nn rayon auroral descendre jusqu'a senlement 2(1 a

30 metres an -dessus des båtiments servant d'observatoires.

Au Spitzberg enfin on a aussi vu l'aurore boréale au-dessous

des nuages. "Les nuages supérieurs sembleot quelquefois

étre an-dessus de l'aurore. Cependant il y a des observations

qni prouvent le contraire, et ces derniéres sont deux fois plus

nombreuses que celles qui assignent a l'aurore boréale une

hauteur inférieure a celles des nuages« *). Dans son voyage

le long de la cote orientale dn (Ironiand, M. le capitaine Holm
a plusieurs fois observé des nuages derriére les aurores boréales,

une fois, par exemple, derriére une aurore boréale sans forme

délinie, une autre fois derriére un arc fortement dessiné, situé

assez bas et tranquille 2
).

L'expédition internationale suédoise a égaiement au Spitz-

berg mesuré l'élé vation de l'aurore boréale au-dessus du sol.

La ligne de base ne mesurait (pie 572m ,6. Alalgré la Ion-

gueur relativement petite de cette base, on a cependant obtenu

sept parallaxes assez fortes. Les données relatives a cbaque

mensuration se trouvent dans le mémoire que M. Carlbeim-

Gyllenskiold a publié sur les observations aurorales de

l'expédition. En omettant les mensurations qui ont donné des

Observations t'aites au Cap Thordsen, Spitzberg, T. II, p. 112.

Meddelelser om Grønland, T. IX, p. 117.
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décrivent toujours comme formées de rayons ou de rideaux,

mais jamais comme des masses aurorales de grande étendue.

Les aurores boréales observées a Godthaab au-dessous des

nuages par les membres <le l'expédition , avaieni l'aspecl de

rideaux extrémement minces ou <le rayons qui ne couvraienl

toujours qu'une portion tres petite des nuages. Les rideaux

d'aurore, en apparence tres has, que j'ai vus passer au-dessus

de ma tete, étaient, comme je l'ai mentionné, tellement minces

qu'å leur passage au zénith, j'embrassais d'un regard leurs

faces septentrionale et méridionale. MM. le lieutenant Ryder

et le capitaine Holm, qui out vu des rideaux d'aurore boréale

defiler a grande vitesse au-dessus de leur tete , les décrivent

aussi comme des rideaux tres minces ondulant dans les airs.

Os aurores -la et d'autres a faible altitude ont done des

dimensions extrémement réduites en comparaison des grandes

masses qui peuvent couvrir le ciel a une plus grande distance

du sol.

Mais ces mémes aurores boréales qu'on voit flotter dans

les couches inférieures de 1'air, dénotent par leur existence la

présence de cette forme d'énergie qui peut se transformer en

aurore boréale.

D'apres ce que nous savons sur les decharges de l'élec-

tricité a travers les gaz, elles s'étalent dans l'air raréfié, tandis

que dans un milieu aérien plus dense, la forme en est plus

condensée. Aussi voyons-nous que, dans les regions arctiques,

les aurores boréales peuvent émettre de longues rangées de

rayons suspendus a des néhulosités lumineuses, mais nous ne

constatons jamais le .
pbénoméne inverse, consistant dans la

fusion de rayons par le has en une masse néhuleuse qui émet

de la lumiére.

A de petites distances de la surface du sol, la constitution

moléculaire de l'air ne favorise l'apparition des aurores boréales

que sous forme de rayons, de rubans et de draperies, qui
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ne sont que bien peu de chose en comparaison des enormes

masses aurorales des coaches aériennes supérieures.

Comme il a été dit plus haut, l'expédition polaire inter-

nationale de Bossekop a mesuré simultanément la hauteur

des aurores boréales aux stations de JJossekop et de Kouto-

keino. Si pourtant la base est tres grande, il devient impos-

sible de mesurer les aurores qui se produisent a une faible

altitude. Pour constater l'identité des points mesurés, on est

force de limiter les mensurations aux fortes saillies des bords

Aes grandes formes aurorales, et ce sont justement celles-ci

qui, selon toute probabilité, se tiennent tonjours a une grande

hauteur an-dessus de la surface du sol.

Le fait que nous croyons avoir démontré, a savoir que,

dans la zone proprement dite des aurores boréales, ces phé-

noménes peuvcnt apparaftre a quelque hauteur que ce soit

an-dessus du sol, tandis que, dans les pays tempérés, ils sont

limités aux couches supérieures de ratmosphére, est en com-

pléte harmonie avec la théorie de M. Ed lund sur Tofigine

des aurores boréales l
).

La théorie du celebre physicien suédois est basée sur

le phénoméne bien connu de l'induction unipolaire. Comme

L'a démontré M. Edlund, le magnetisme terrestre produit,

par la rotation diurne de la terre, une difference de potentiel

éiectrique entre la surface du sol et les couches supérieures

de ratmosphére , ces demiéres étant éleclrisées positivement,

et la surface de la terre négativement. La force inductrice

qui produit cette difference de potentiel est tonjours perpendi-

culaire a la direction de l'aiguille d'inclinaison. Dans les

regions voisines de l'équateur magnétique, cette force est done

verticale tandis que, sous les autres latitudes, elle peut se

résoudre en une force verticale et une force horizontale, ayant

]

) Reelierches sur l'induction unipolaire. Kungl. Svenska Vetenskaps

Akademiens Handlingar. Bd. 16.



Contribution ;'i notre connaissance <le l'aurore boréale. S7

entre elles une corrélation telle que la somme de leurs projec-

tions sur la direction de l'aiguille d'inclinaison est egale a zéro.

La force inductrice due au magnetisme terrestre et a la rota-

tion du globe, a sa plus grande valeur dans les regions équa-

toriales et devient nulle au\ poles magnétiques de la terre.

A Téquateur, elle tend done a faire écouler de I'électricité

positive dans les couches supérieures de l'atmosphére en suivant

exclusivement la verticale. Sous de plus hautes latitudes, la

composante verticale tendra également a mettre en mouvement

I'électricité positive vers le haut, mais en méme temps la com-

posante horizontale la dirige vers le zénith du pole magnétique.

De cette facon, il s'accumule dans les regions supérieures de

l'atmosphére de I'électricité positive dont le potentiel va en

croissant de l'équateur au pole.

Dans les regions équatoriales, la force verticale crée une

forte résistance a la reunion de I'électricité positive de l'air et

de 1'électricité negative du sol. A mesure que la distance au

pole magnétique diminue
,

la composante verticale de la force

inductrice et, avec elle, la résistance que cette force oppose

a Técoulement de I'électricité positive vers la terre, diminuent

aussi. Quand la difference de tension électrique entre l'atmo-

sphére et la terre s'est accrue au point de pouvoir surmonter la

résistance opposée par la force inductrice et les couches d'air

sous-jacentes, I'électricité positive de l'air s'écoulera en suivant

la direction de l'aiguille d'inclinaison pour s'unir avec 1'élec-

tricité negative de la terre. M. E dl und a montre par le

calcul que les regions ou s'opére eet écoulement constituent

une zone continue qui, dans l'hémisphére boréal, englobe et

le pole magnétique et le pole terrestre, et atteint en Amérique

des latitudes plus basses que dans l'ancien continent. D'aprés

la théorie de AI. E dl und, c'est a la circulation de ces cou-

rants a travers l'air raréfié qu'il faut attribuer la formation des

aurores boréales.
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L'hypothése que l'aurore boréale provient d'un transpor!

d'éiectricjté positive qui, des regions équatoriales , monterait

jusqu'aux eouches les plus élevées de l'atmosphére pour

descendre vers le sol dans les contrées polaires, semble done

concorder parfaitement uvee les conditions d'altitude des aurores

boréales a divers degrés de tatitude, comme avec la difference

de fréquence et de forme entre les aurores boréales des regions

arctiques et de la zone tempérée.

Il y a encore d'autres t'aits qui, s'ils sont l'expression

d'une loi générale, me paraissent étre en bonne harmonie avec

la théorie d'Edlund.

Autant que je sache, c'est Weyprecht 1
)
qui le premier

a fait remarquer que le maximum annuel des aurores boréales,

dans la zone aurorale proprement dite, tombe aux environs du

solstice d'hiver, tandis que, dans les regions tempérées, le

Qombre des aurores boréales, a cette méme époque, eorrespond

a un minimum. Plus tard M- Trom bolt-), s'appuyant sur

une assez longue serie d'observations faites au Grønland, a

confirmé la supposition formulée par Weyprecht.

J'ai derecbef scruté les observations que posséde rinstitnt

météorologique de Copenhague sur l'aurore boréale en Grøn-

land, et complété les series données par M. Tromholt. Les

tableaux ci-dessous donnent le nombre (\es units a aurore

boréale de septembre a mårs pour les stations grønlandaises.

Nombre des miits ii aurore boréale, å I vigtut.

(1875—84.)

Septbr. Octbr. Novbr. Dcebr. Janv. Févr. Mars.

13 5 125 134 140 ITU 137 t:39

!
i Weyprecht: Nordlichtbeobachtungen p. 31 et ')>.

-i I romholt: Sur les periodes de l'aurore boréale. Annuaire de ['Institut

Metéorologique Danois. 1880.
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Nombre des units ii aurore boréale, a Godthaab.

(i 865— 82.)

Septbr. Octbr. Novbr. Décbr. Janv. Févr. Mars.

121 186 237 242 216 17:5 135

Nombre des units a aurore boréale, å Jacobs havn.

( i <s 7 4— 83.)

Septbr. Octbr. Novbr. Décbr. Janv. Févr. Mars.

2:5 39 il 5!) 62 29 2 i

Pour l'intervalle 1882— 83, le nombre des nuits ou l'aurore

boréale, a Godthaab, s'est raontrée entre 10h s. et 2h
ni. est

donné ci-dessous:

Nombre des nuits

d'aurore i 6 14 18 16 11 10 (5 8 . . . 8

Nébulosité moy. . . 8,5 7,<S 5,9 5,7 0,4 6,8 8,3 8,7 7,1... 6,

5

C'est pour faciliter la comparaison que nons avons donné

le nombre des nuits ou l'aurore boréale a apparu entre l()
h

s.

et 2 h m., 10h s. étant l'heure des apparitions aurorales les plus

précoces au commencemént du mois d'aout.

Le nombre des heures ou l'aurore boréale a apparu, en

1882—83, en fait encore mieux ressortir la marelie annuelle.

Nombre d'heures ou l'aurore boréale s'est montrée entre

10'' s. et 2h m.

9 12 25 43 59 38 26 16 li ... 13

Nébul. moy 8,5 7,8 5,9 5,7 6,4 0,8 8,3 8,7 7,1 ...6,5

Le maximum des aurores boréales au solstice d'biver est

done luen prononcé pour celles des stations grøniandaises

dont les observations s'étendent sur une assez longue serie

d'années.
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Les observations d'auroreS boréales en Grønland présen-

tent encore nn antre contraste remarquable relativement aux

époques de la plus grande fréqnence dans les pays tempérés

et dans les pays arctiqnes. En effet , les series d'aurores bo-

réales qne M. Trombolt a calculées sur ['invitation de feu le

capitaine Hoffmeyer, font ressortir qne les aurores boréales du

Grønland ont subi un minimum de fréquence coincidant avec

le maximum des tacbes solaires, tandis que Tinverse a eu lieu

durant le minimum des taches solaires. Les tableaux ci-dessous

montrent le resultat des observations grønlandaises a eet égard:

Rapport entre les taches solaires et Panrore boréale a

Ivigtnt.

Nombre des Nombre relatif
AllllClS

nuits å aurore. des taches solaires.

1869—71 245 324

1877— 79 i26 22

Rapport entre les taches solaires et 1'anrore boréale a

G o (l t h a a b.

Nombre des Nombre relatif

nuits a aurore. des taches solaires.

1865—68 27 i 48

1869—72 138 339

187(5-79 273 23

Rapport entre les taches solaires et 1'anrore boréale a

J a c o b s h a v n.

Nombre des Nombre relatif

nuits å aurore. des taches solaires.
Années.

1873—75 25 84

1877—79 78 9

Les années d'Ivigtut sont comptées du l
er janvier au 31

décembre , tandis qu*a Godtbaab et a Jacobsbavn , les aurores
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<iui ont apparu en automne et pendant l'hiver el le printemps

suivants, sont comptées comme appartenant a la méme année.

G'est ainsi, par exemple, que la periode de 1865—68 comprend

les trois semestres d'hiver ISO.")

—

(>(>, 1866—67 et l<st;7

68, etc

Weyprecht explique le contraste entre les époques des

maxima et des minima des aurores, dans les regions arctiques

et dans les regions tempérées, par la supposition que la zone

des maxima se déplaee vers le Nord an solstiee d'hiver, tandis

qu'aux équinoxes elle se déplaee vers le Sud 1
). M Edlund

es-t aussi d'aeeord avec Weyprecht sur ee point. L'existence

d'un mouvement régulier annuel de la zone aurorale est main-

tenant généralement admise ; M.Tromholt eroit de plus avoir

prouvé que eette zone est le siége de plusieurs autres oscilla-

tions qui concordent avec d'autres variations périodiques des

aurores.

Je dois avouer que si les series présentées ci-dessus

démontrent l'existence d'un contraste general entre les époques

des maxima et des minima des aurores boréales dans les

regions arctiques et dans les zones tempérées, je ne crois

pas qu'on puisse l'expliquer par un mouvement de la zone des

maxima. [/apparition d'aurores boréales dans les regions

tempérées n'est aucunement l'indice d'un déplacement de cette

zone vers le Sud. En passant des pays méridionaux a la zone

des maxima, on ne trouve point cette zone bordée d'aurores

appartenant aux types qui se produisent dans les regions tem-

pérées. Le fait que le maximum de fréquence des aurores

boréales dans les zones tempérées coincide avec leur mini-

mum de fréquence dans les regions arctiques et réciproque-

ment, n'est la preuve d'aucun déplacement de la zone des

maxima. Si ce déplacement avait réellement lien, il serait

') Weyprecht: Nordlichtbeobachtungen, p. 31.

Overs, over d. K. D. Vidensk. Selsk. Forli. 18SP.
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facile å constater. En expliquant la fréquence maxima des

aurores arctiques au solstice d'hiver par l'hypothése que. de

l'équinoxe au solstice, la zone des maxima se rapproche du

Nord, la ligne médiane de cette zone devrait se trouver au

sud de tons les lieux pour lesquels la fréquence augmente

depuis réquinoxe d'automne jusqu'au solstice d'hiver. On en

arriverait done a ce singulier resultat que le Grønland méri-

dional et notamment tons les lieux oii. au solstice d'hiver, on

a constaté un maximum d'aurores boréales, doivent h toute

autre époque de l'année se trouver au nord de la zone des

maxima. D'aprés Govering: «On the secular periodicity of the

aurora borealis" 1

i. l'apparition de deux maxima a St. Pétersbourg,

Åbo, Stockholm el Christiania a lien en mårs et en septembre,

iandis que le maximum de Hammerfest tombe en janvier; il

s'ensuit done que la ligne médiane de la zone des maxima se

trouverait en toute saison entre la cote septentrionale de la

Norvége et le 60iéme degré de latitude nord. si la dififérence

observée entre les époques de l'apparition des maxima pouvait

s'expliquer par un déplacement de cette zone.

11 n'existe ainsi, a mon avis, aiicun fait établissant un

déplacement annuel régulier de la zone aurorale; au contraire,

en l'admettant nous serions en contradiction avec l'expérience.

Le contraste entre les époques du maximum de fréquence

des aurores boréales dans les regions tempérées et dans les

regions arctiques nous conduit done ;i la proposition suivante:

l n e evolution plus a c t i v e des p li é n o m enes d e

I ' a u rore b o r é a 1 e dans les r é g i o n s tempérées r a-

1 e n t i t l'activité aurorale dans la z o n e p r o p r e des

aurores, sans que pourtant cette derniére cesse d*étre la

zone ou les aurores boréales apparaissent le plus fréquemment

et en déployant leur plus grande richesse de formes.

M La citation est d'aprés M. Tromholt: Sur les periodes de I'aurore

boréale.
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Cette explication me paralt étre aussi en parfait accord

avec la théorie d'Edlund. Les grandes auroyes boréales qui

apparaissent dans los zones tempérées, sont souvenl visibles

siw des aires eomparables aux grands continents. La trans-

formation en lueur d'une masse d'électricité si enorme doit

done forcément affaiblir l'intensité du courant descendanl dans

la zone propre den aurores. Fen M. Rleinschmidt a, pour cha-

cune de ses observations aurorales, note les formes et l'étendue

dn phénoméne. Ces observations s'étendent de 1865 jusqu'a

1882, et elles montrent qu'aux époques des grandes aurores

boréales qui, dans cette periode, ont apparu a des latitudes

plus basses, l'activité aurorale a tonjours été nnlle on tres

faible å Godthaab, en tant que la nébulosité n'a pas empéché

les observations.

La serie de Godthaab est due uniquement aux observations

de fen M. Kleinschmidt. Je snis en possession de toutes

Ses notations aurorales de eet habile observateur, qui, pendant

nne longue serie d'années, a, chaque nuit a aurore, note

la forme , l'étendue et la hauteur du phénoméne. Lorsque,

durant nne nuit elaire , il n'avait pas lui-méme observé

d'aurores, il s'enquérait s'il en avait été vn par d'autres, et

notait le resultat de ses reeherches. On comprend done que

ses observations ont nne valeur particuliére, et qu'elles présen-

tent un avantage sur celles qui ont été faites aux mémes stations

par des observateurs différents. En effet, si Ton compare entre

elles les observations d'anrores boréales que posséde l'Institut

météorologique de Copenhague pour les stations grønlandaises,

on constate (jue le remplacement d'un observateur par un

autre est tonjours indiqué dans les notations par un change-

ment brusque dans la fréquence des aurores boréales. C'est

ee nianque d'homogénéité des observations faites au méme lien

par des observateurs différents qui apporte de l'incertitude dans

les nombres annuels des aurores, et voila pourquoi je n'a

7'
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employé que des observations qui, pour la méme station, ont

été faites par un seul et méme observateur.

Ponrtant je n'ose affirmer que le contraste qui ressort

des series ei-dessus mentionnées entre la fréquence des au-

rores boréales en (ironiand et dans les pays tempérés soit

l'expression dune loi générale: mais je crois que les obser-

vations de ee pbénoméne en Grouland ont une telle valeur,

qu'elles posent une question qui mérite de devenir l'objet de

nouvelles recbercbes basées sur des observations systéma-

tiques. Ed tout cas, les observations faites dans les regions

arctiques moutrent que les aurores boréales, en ce qui con-

cerne leur fréquence d'aprés les saisons, n'y som pas sou-

mises a la méme loi que celles qui se produisent dans les

pays tempérés.

On sait que. sous des latitudes plus basses, I'amplitude de

la marche diurne de l'aiguille aimantée va en croissant avec le

nombre des taches solaires. D'aprés les observations de

Ginge, pasteur danois å Godthaab, l'aiguille de déclinaison a

suivi une marche inverse dans la periode de 17.SN å 1792.

Ginge opérait avec une aiguille posée sur un pivot, et d'nne

construction analogue a celle qu'on employait alors en Europe

pour les observations magnétiques. 11 avait recu des instructions

sur la maniére d'observer chez Bugge, qui, a celte époque,

était professeur d'astronomie ii l'observatoire de Copenhague.

La boite ou était enfermée 1'aiguille était fixée sur un pilier

maconné dans léglise de Godthaab. Ginge faisait ses observa-

tions trois fois par jour. Tout en étant incomplétes, elles

montrent que ['amplitude diurne a été en croissant d'une maniére

tres marquée de 17<S8 jusqu'å la tin de 1791. Par la bien-

velllance de M. l'amiral Mou chez, j'ai obtenu une copie des

observations originales de G as s in i pour la periode de 1 7.S.S

— 92. 11 résulte de ces observations que lamplitude diurne

de la marche de 1'aiguille aimantée a Paris a at teint son maxi-

miini en 1 7<S8— 89 et que, depuis lors, elle a été en décroissant.
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€'est l'inverse qui a eu lien a Godthaab. L'aiguille de (las s i ni

étail suspendue par un fil de soie, tandis que celle de Ginge

reposail sur un pivot; on sail pourtanl que les indications

fournies par ce dernier mode de suspension ae sont pas toul

;i fait sures.

Pour examiner la questiou si les amplitudes de la marche

diume de l'aiguille aimantée, dans les pays arctiques, varient

de la menie maniére que sous des latitudes plus basses, je

m'occupe en ce moment de calculer la marche diurne normale

d'aprés les observations faites a Point Barrow , en 1852— 53,

1853— 54 et 1882—83, et j'espére de pouvoir bientot terminer

ce travail.
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Sur la présence du genre JMetyozamites Oldham

dans les couches jurassiques de Bornholm.

Par

A. G. Nathorst.

(Avec une planche.)

A c6té <lcs feuilles fossiles que leur structure pent avec assez

de certitude faire regarder comme appartenant aux Cycadées,

on en trouve dans les depots mésozoi'ques mi grand nombre

d'autres au sujet desquelles on est encore incertain s'il faut

les rapporter a ce groupe on aux Fougéres. Les compare-t-on

seulement avec les plantes actuelles, il seinltle qtie eette der-

niére maniére de voir soit la plus vraisemblable , mais la

question devient tres douteuse si la comparaison, comme de

juste, embrasse aussi les l'euilles fossiles; car, dans la plupart

des cas, elles présentent toutes les transitions possibles, depuis

des feuilles de vraies Cycadées jusqu'å d'autres qui différent ;i

un liaut degré des feuilles des espéces maintenant vivantes de

ee groupe. Toutefois aprés que, d'une part. MM. Carrdthers 1
)

et Solms 2
) out montre que les trones fossiles d'abord rapportés

aux Cycadées et puis au genre Benettites, out des organes de

1 On fossil cycadean slems ironi tin- secondary rocks of Britain. Trans.

Linn. Soc. Loudon. Vol. 20. 1870.

:

Einleitung in die Palåophytologie. Leipzig 1887.
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reproduction qui
,

par leur structure, s'écartent tellement de

ceux des vraies Cycadées qu'ils doivenl étre ranges dans une

classe a part a cdté de res derniéres, et que, de l'autre, il

est (levenu vraisemblable qu'il en est de méme du William-

sonia 1
), on peut déja, avec assez de probabilité, admettre å

priori (jue plusieurs des feuilles visées plus liant dont la place

est incertaine, appartiennent en réalité a ces elasses plus on

moins voisines des Cycadées. J'ai < le, plus lien de supposer

que, dans la periode mésozoique, outre les deux elasses ci-

dessus mentionnées, il en existait, a c6té ^cs vraies Cyca-

dées, plusieurs autres qui avaient avec ces derniéres nne

parenté plus on moins grande en ce qui concerne la structure

des feuilles.

Etelativement a la structure de la feuille, le genre Dictyo-

zamites établi par M. Oldham et décrit par lui el M. Morris dans

leur »Fossil Flora cd' the Rajmahal Hills« -i, s'écarte peut-étre

plus des Cycadées actuelles (jue toutes les plantes fossiles qui

ont été rapportées a eette classe. 11 y était certainement range

soiis le genre Dictyopteris de la famille des Fougéres; mais si

tel est l'avis de M. Morris, M. Oldham 3
) émet en méme temps

['opinion que la plante en question devrait plutot étre rapportée

aux Cycadées, parmi lesquelles le genre Otozamites semble étre

relui dont elle est la plus voisine, et propose . dans le cas od

cette determination serait reconnue exacte, de prendre pour

nom générique celui de Dictyozåmites. 11 cite a ce sujet M.

Stcr comme s'étant range a la méme opinion aprés un examen

des dessins de la plante, et M. Schimper 4
) s'est aussi plus tard

prononcé dans le méme sens. M. O. Feistmantel, qui a décrit

J

) Carrcthers 1. c; Nathorst, Nya anmårkningar nm Williamsonia.

Ofversigt af Vetenskaps Akademiens Forhandlingar, 1888, p. 359. stnek-

holm.
2

)
Palaeontologia Indica. Sér. II, Vol. I, part. 1.

3
)

1. c. p. 40.

•) Traité de, paléontologie végétale, part. I, p. 620. 1869.
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un grand nombre d'exemplaires de l'espéce indienne de diffé-

rentes localités, tant dn groupe de Rajmahal que des groupe

s

superposés x
), rapporte également la plante aux Gycadées.

Outre le mémoire publié dans la Palaeontologia Indica,

M. Feistmantel a aussi fait paraltre, sons le titre de «Ueber die

indische Pflanzengattung IHctyozamites»
, nne monograpbie de

ce genre basée sur les matériaux décrits dans la Palaeontologia

Indica; elle ne renferme, il est vrai, rien de bien nonvean,

mais donne cependant un apercu de l'historique du genre ainsi

que des dessins des différentes formes. Ces derniéres avaient

a l'origine été considérées par M. Morris comme formant deux

varietés, mais M. Feistmantel en a fait une seule espéce qu'il a

appelée Dictyozamites indicus Feistm., nom spécifique qui, dit-it

expressément, a été choisi par la raison «dass dieser Dictyoza-

mites Oldham indischer Typus sei und bis jetzt nur in Indien

aufgefunden wurde». Le groupe de Rajmahal pris dans un sens

restreint, dans lequel on remarque d'abord le Dictyozamites,

est regardé par M. Feistmantel comme appartenant au lias ou

au systéme rhétique 3
); mais ce genre se rencontre encore

plus fréquemment dans les coucbes jurassiques situées im-

médiatement au-dessus (groupe Sripermatur). Pour completer

eet historique, je dois ajouter que le genre dont il s'agit n'est

mentionné ni dans le «flandbuch der Phytoj»alaontologie» de

Schimper et Schenk, ni dans « Die fossilen Pflanzenreste» (Breslau

1(SSS) de Schenk, ni enfin dans le cours de botanique fossile

de Renault. Par contre, il en est fait mention par M. Solms

(1. c), qui en regarde la place dans le systéme comme indécise.

Les recherches géologiques entreprises au Japon ont pour

la premiere fois, en 1883, fait découvrir eu debors de rinde

') Palaeontologia Indica, Ser. II, 1—4, p. 121, 180, 211.

!
) Palaeontographica, Suppl. III, Lief. III, Helt 1. Cassel 1877.

3
) O. Feistmantel, fiber die pflanzen- und kohlenfohrenden Schichten in

Indien, Afrika und Australien. Sitzb. d. k. bohm. (les. d. Wissenseh.

1
'i Januar 1SS7. Prag.
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deux espéces du genre Dictyozamites
, a savoir dans le Japon

central, a Shimamoura et a Ozo, dans la provinoe de Kaga, el

a Oushimara, dans la province de Ilida. Cette découverte a

seulement été publiée en 1»S<SG [»ar lM. le J)r. Matajiro Yokoyama 1
),

qui rapporte la Hore ou ces plantes se trouvent a «the Batho-

nian Stage of tlie inferiør Oolite , with special relations to the

llora of Siberia«. I/une des espéces en question est regardée

par M. Yokoyama 2
) comme une varieté du Dictyozamites indicus,

et l'autre comme une espéce nouvelle, D. grossinervis.

Des repræsentants du genre ont ainsi, par cette découverte,

été trouvés pour la premiere fois en dehors de Tinde; mais

on n'en avait pas jusqu'ici constaté Texistence en dehors de

l'Asie , et cela quoique la t'lore tant rliétique que jurassiqne

de l'Europe doive maintenant étre regardée comme bien connue.

IVautant plus grande aussi fut ma surprise lorsque M.

A. F. Carlson, qui avait déja enricbi la science de tant de

plantes fossiles nouvelles, pendant un séjour ii l'ile de Born-

holm, en 1885, m'envoya, avec d'autres plantes, une espéce

du genre Dictyozamites jusqu'alors complétement inconnu en

Kurope. Cet envoi provenait des environs de Hasle et était

accompagné des indications suivanles.

<>Au sud-ouest de la cheminée de la briqueterie de Hasle,

du coté du rivage, descend un cheinin qui conduit a la couche

d'argile qu'on emploie pour la fabrication des briques. Cette

argile est grise, non schisteuse et recouverte d'environ 20 pieds

de sable. Sur Tun des cotés de L'argiliére, on a rencontré

une couche de houille et, au-dessous de celle-ci, une couche

formée d'une argile schisteuse renfermant des plantes fossiles,

1

)
On thc jurassic Piants of Kaga, Hida and Echizen. Bulletin of tlie

geol. Society of Japan, Part B, Vol. 1, N° I.

2
)
A savoir dans nn travail accompagné de planches, actnelJcinent sous

presse au Japon, qui paraitra dans le Jour. Se. Coll., et dont, gråce å

I'obligeance de M. Yokoyama, j'ai eu l'occasion de voir le manuscrit et

les planches.
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oh plutot (run mélange de débris végétaux et d'argile. Mais ces

plantes ne sont pas bien conservées, ni les espéces bien nom-

breuses. Autant que je me rappelle, j'ai trouvé, en 1874 ou 1N7o,

des conches analogues dans l'ancienne exeavation, mais elles ne

renfermaient que des Coniféres. Je n'en ai pas rencontré dans

la cnucbe actnelle , le scbiste en est tres difficile a fendre et

les plantes ne supportent pas le contact de l'air. J'ai alors

essayé, mais sans resultat, de les enduire d'une solution de

gomme. Mieux est de les envelopper tout de suite dans du

papier; mais se conserveront-elles jusqu'a Stockbolm, je n'en

réponds pas.»

Aussitot aprés avoir examiiié l'envoi de M. Carlson, je

constatai qu'il renfermait des fragments de Dictyozamites, mais

bien que ['importance de cette déeouverte ne m'ait. nullement

échappé, j'ai cependant été empéehé jusqu'ici de rien publier

a ce sujet. Outre le Dictyozamites , la coucbe dont il s'agit

renferme aussi des restes assez nombreux d'une espéce sans

doute nouvelle d' Otozamites
, d'un type qui se rapprocbe du

genre Ptilophyllum
, commun dans Tinde, genre qui cependant

ne parait pas (Ure limité a cette contrée, comme M. Feistmantel

et d'autres botanistes le prétendent, mais auquel doivent peut-

étre aussi étre rapportées quelques plantes fossiles de la cote

du Yorkshire. Quant aux autres plantes provenant de la méme

coucbe, elles étaient d'un ordre secondaire et tres fragmentées.

Je n'ai pas l'intention d'evaminer ici les raisons qui peuvent

étre invoquées pour rapporter ou non les Dictyozamites aux Cyca-

dées, et ne veux pas non plus, pour le moment, me prononcer

sur ce point. Je me bornerai a faire observer que les feuilles

en sont relativement si bien conservées qu'il sera sans doute

possible d'obtenir des préparations microseopiques de l'épiderme

des folioles; j'ai cependant jusqu'ici été empéché de me livrer

a des recbercbes a ce sujet, mais espére de pouvoir le faire

liientot. Ku tout cas, il est pen probable que le Dictyozamites

soit une vraie Cycadée; il y a plutot lien de croire qu'il
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appartient a quelqu'une des classes éteintes dont il a été parlé

plus. Iiaut.

En ce qui concerne la nature dos feuilles, le Dictyozamites

pcut en quelques mots étre caractérisé comme mi Otozamites

a folioles rétirierves. Chez le Dictyozamites indicus, qui esl

assez bien connu, les feuilles soul longues, de largeur egale,

réguliérement pinnées, avec des I'olioles alternes 011 somenl

presque opposées, et se terminent au sommet par mie foliole

impaire, comme chez le Pteropliyllum
, le Zamites,

. etc. Les

folioles sont placées sur le c6té supérieur du rachis (Fig. 3— 6),

elles sont plus ou moins oreillées sur le devanl (Fig. 2— 13)

et souvent si serrées que le bord antérieur dune i'oliole

recouvre le bord postérieur de celle qui la précéde (Fig. 3, 5).

A leur point d'insertion, les i'olioles sont un peu épaissies

(voir surtout Fig. 8 et 9). Chez les exemplaires de Bornholm,

l'insertion des I'olioles sur le rachis est tres distincte, car

on a réussi a détacher de l'argile des fragments de feuilles.

ce qui a permis de les examiner des deux cotés. Les Fig. 3

et 4 représentent ainsi un seul et méme exemplaire vu de la

face supérieure et de la face inférieure; il en est de méme

des Fig. 5 et 6.

La nervation,.qui, pour les Dictyozamites, fournit un caractére

essentiellement générique, est rétinerve. Comme le montre avec

un fort grossissement la Fig. 13, les nervures au milieu de la

foliole sont longitudinales et y forment des mailles plus allon-

gées , tandis que pres du bord elles s'arquent en dehors eu

formant des mailles plus petites. Cette nervation est identique

a celle de l'espéce indienne. Quoique voisine de cette espéce,

la plante de Bornholm semble cependant en étre bien distincte,

et peut etre caractérisée par ses feuilles en general plus petites

et ses folioles plus pointues, qui d'ailleurs sont attachees un

peu plus pres du bord postérieur, lequel n'est pas du tout

oreillé. 11 me semble done qu'il convient de considérer la
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plante de Bornholm comme nne espéee a part, a laquelle je

propose de donner le nom de Dictyozamites JoJinstrupi n. sp.

L'existence, a Bornholm, du genre Dictijozamites , ijui

jusqu'ici n'avait été trouvé qifen Asie, outre qu'elle est d'un

grand intérét an point de vne de la géographie botanique et

de la géologie, a aussi nne oertaine importance pour la deter-

mination de Tåge de la serie de Rajmahal. En ell'et e'est

settlement dans la partie snpérienre de la serie qu'on a recueilli

des animattx fossiles, et on en est rédnit pour les autres

an seul témoignage des plantes fossiles. Comme il a été dit

plus hånt, le genre en qnestion parait étre assez rare dans les

eonehes inférienres de la serie , lesqnelles semblent appartenir

an lias, et devient plus abondant dans les eonehes snivantes.

Les eonehes jnrassiqnes marines de Hornholm sont rapportées

par M. Lundgren 1

! a la zone inférienre dn lias moyen et snr-

montées, d'aprés Lui , des eonehes qui renferment des planles

fossiles. M. Moberg rapporte également les eonehes marines

ci-dessus mentionnées de Bornholm a la méme periode qne

les formations, sttivant lni éqnivalentes, de Kurremolla 2
). 11 n'est

done pas douteux qne les eonehes a plantes fossiles qui sont a

un niveau plus élevé, ne doivent renfermer nne Hore qui ue pent

étre regardée comme plus aneienne ipie le lias. Gela s'accorde

avec ce que je connais de la flore de Hasle et d'antres loea-

lités, inais je ne prétends nnllement dire par l;i qu'il ne pnisse

y avoir a Bornholm nne Hore eneore plus aneienne. M. C F.

Bauthoi.in eile en effet 8
) un grand nombre d'espéces rhétiijnes

qui se reneontrent aussi a Bornholm, mais il ne dit pas s'il les

a reneontrées dans des horizons dill'érents.

'i t>. Lindgren, Ofversigt al' Sveriges mesozoiska bildningar, p. 20. Lunds

Universitets Årsskrift, Tome 24. Lund 1888.

*.) J. G. Moberg, Om Lias i sydostra Skåne, p. 80. Kgl.SvenskaVet.Akad.

Handl., Bd. 22, n° <>. Stockhidm 1SSS.

3
i Meddelelser fra den botaniske Forening i Kjøbenhavn, N° I. September

1882.
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Quoi qu'il en soit, je crois pouvoir affirmer en toute

assurance que la Hore de Hasle ae peut pas étre plus ancienne

que le Has. Le Dictyozamites Johnstrupi se rencontre par

conséquent en Europe a pen pres dans le méme horizon géo-

logiqne que le Dictyozamites indicué dans rinde, et si l'on tient

eompte de l'existence du genre au Japon, sa distribution dans

le sens vertical, d'aprés ce qn'on sait jusqu'a present, semble

étre comprise entre le lias (ou déja la formation rhétique?) et

le terrain oolithique.
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Explication des Figures.

Fig. 1. Echantillon avec un fragment <le feuille en grandeur naturelle

du Dictyozamites Johnstru/pi n. sp., provenanl de la brlqueterie de Hasle,

a Bornholm.

Fig. 2. Autre echantillon analogue.

Fiu. :>. Fragment »le feuille détaché de I'argile el vu de la face supé-

rieure avec un faible grossissemenl

Fig. 4. Menie fragment, mi ile la face inférieure.

Fig. 5. Fragment de feuille, vu de la face supérieure avec un faible

grossissement.

Fig. 6. Le méme, vu de la face inférieure.

Fig. 7— 12. Formes diverses de folioles de différentes parties de la

feuille; celles d'eu bas smil les plus voisines de la hase. Faible gros-

sissement.

Fig. 13. Foliole, Mie avec un grossissemenl de 'i fnis environ pour

montrer la nervation.
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Bestemmelse af frie Alkaloider og deres Ækvivalenttal

ved Hjælp af den jodometriske Syretitrering.

Af

A. Christensen,
Assistent ved den Kgl. Vetr.- og Landbohøjskoles chemiske Laboratorium.

Man har allerede for længere Tid siden forsøgt at bestemme

Alkaloiderne ved Titrering, saaledes ved den af R. Wagner
1861 x

) angivne Methode , ved hvilken der fældes med et Over-

skud af en Vio normal Jod-Jodkalinmoplosning, hvorefter en

Titrering med Natriumthiosulfat af Filtratet giver Resultatet.

Endvidere ved Fr. Mayers Methode 2
), der bestaar i en Fæld-

ning med Kalinm-Kvægsølvjodidopløsning, indtil der ikke længere

fremkommer Bundfald, og hertil slutte sig Methoderne med

Fosformolybdænsyre og Fosforwolframsyre , der udføres paa

samme Maade.

Den første af disse Methoder, der i hvert Fald synes at

fordre, at vedkommende Alkaloid kim danner et Overjodid, gav

Fr. Mohr 3
)
meget varierende Resultater ligeoverfor Strychnin-

opløsninger, og ligeledes synes Mayers Methode at have be-

tydelige Fejl og Ulemper. Dragendorff, der har prøvet den

ligeoverfor flere Alkaloider, udtaler i sin «qualitatiye und quan-

!

) Jahresbericht d. Chemie 1861. Pag. 867.

2
)
Chem. News 1863. Pag. 159.

3
)
Mohr: Lehrbuch d. Titriermethode. 5 Aufl. Pag. 340.

Overs, over d. K. D. Vidensk. Selsk. Forh. 1889.
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titative Analyse von Pflanzen und Pflanzentheilen« (1882) Pag. 56,

at den for mange Alkaloiders Vedkommende giver ret brugbare

Resultater, men tilføjer imidlertid, at Bundfaldene for de for-

skellige Alkaloiders Vedkommende ikke altid have analog Sam-

mensætning, saa at Kvægsølvopløsningens Værdi maa fastsættes

i hvert enkelt Tilfælde, og endvidere, at Bundfaldets Sammen-

sætning for det enkelte Alkaloids Vedkommende er afhængigt

af Koncentration og Syregrad, at Bundfaldene i enkelte Tilfælde

ere lettere opløselige end i andre, ja stundom endog opløselige

i Overskud af Reagenset, eller de fordre omvendt et Overskud

af dette for at fældes fuldstændigt. A. B. Lyons 1
) Kritik af

Methoden gaar i alt væsentligt ud paa det samme som Dragen-

dortfs. Ogsaa medtager en saadan Bestemmelse, selv om man

vil udføre den efter Fr. S. II ere tb s
2

) Fremgangsmaade , tem-

melig lang Tid, eftersom Hundfaldet ikke sætter sig hurtigt. —
Endnu maa nævnes én af Leger 3

) angiven Methode til Be-

stemmelse af Syremængden i Alkaloidsalte , som beror paa at

Phenolphthalein ikke farves af Alkaloider. Den er af Leger

prøvet ligeoverfor Morfin, Chinin, Ghinidin, Ginchonin og Brucin,

idet han opløste Alkaloidsaltet (Chlorid, Sulfat eller Nitrat) i

Vinaand og titrerede med Vio normal Alkali, hvoraf der medgik

nøjagtigt lige saa meget, som om Syren havde været tilstede i

fri Form. Methoden, der efter de af Forfatteren anførte Tal-

størrelser giver nøjagtige Resultater, kan imidlertid kun be-

nyttes, for saa vidt der er Tale om en Analyse at Alkaloid-salte

;

drejer det sig derimod om en Bestemmelse af selve Basen i

fri Form eller i sur Opløsning, kan den ikke komme til An-

vendelse.

Den sædvanlige acidimetriske Methode lader sig kun ud-

føre liceoverfor enkelte af Alkaloiderne. Saaledes har den været

J
) Fresenius Zeitschr. f. anal. Chem. 27. Pag. 515 (1888).

2
)
Smstds. 27. Pag. 647.

3
)
Journal <le Pliarm. et de Chini. (5 Serie) XI. Pag. 125.
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anvendt til Bestemmelse af Nicotin 1
), Coniin 2

), Morfin 8
); men

i de fleste Tilfælde angive Alkaloiderne ikke — eller ikke til-

strækkelig tydeligt — Nentralisationspnnktet ved nogensomhelst

fndicator, selv ligeoverfor de stærkeste Syrer.

Efterat Kjeldahl 4
) havde henledet Opmærksomheden paa

den jodometriske Syretitrering 5
) som særlig nøjagtig til Bestem-

melse af Ammoniak, forsøgte jeg at anvende denne Methode til

Titrering af Alkaloiderne.

Jeg gik herved frem paa den Maade, at en afvejet Mængde

af det frie Alkaloid opløstes i et Overskud af Vio normal

Svovlsyre og fortyndet Vinaand — i Almindelighed fortyndedes

med Vand indtil 50 Ccm., hvorpaa tilsattes 50 Ccm. almindelig

Vinaand (90%) — og til denne Blanding sattes nu et Overskud

af Jodkalium og Kalinmjodat, opløst henholdsvis 1 i 15 og

1 i 25 Dele Vand, hvorved Syreoverskndet — d. e. hvad der

findes mere end til normalt Alkaloidsnlfat svarende — reagerede

paa de nævnte Salte efter den bekendte Formel

:

3 H
2
S O, + 5 KJ + KJO.å = 3 K S O, + 3 J2 4- 3 H

2
O.

Det herved dannede Jod fældes ikke i den vinaandige

Vædske og lader sig, hvad enten det nu er tilstede i fri Form

eller bunden i Overjodider, bestemme ved Titrering med en

Vi o normal Opløsning af Natriumthiosulfat , idet Tildrypningen

heraf fortsættes, indtil den gule Farve forsvinder.

Ved at subtrahere den til anvendt Thiosnlfat svarende

Svovlsyre fra den før Titreringen tilsatte Mængde faas Syren,

der er medgaaet til at mætte Alkaloidet, og dettes Alængde er

hermed bestemt. Var der f. Ex. tilsat A Ccm. Vi o normal

Svovlsyre før Titreringen og under denne anvendt a Ccm. Vio

: Schloessing : An. de Chini. et de Phys. (3) 19. Pag. 23 o. 11.

2
) Se-kolon": Berl. Berichte 1876. 2024.

3
i Portes et Landlois : Pharm. Zeitung 1881. Nr. 84.

*) Meddelelser fra Carlsberg Laboratoriet, 2det Binds 1ste Hefte. Pag. 19.

5
) Fr. Mohr: Lehrbucb? d. Titriermethode. 5 Aufl. Pag. 315.

S*
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normal Natriumthiosulfat , findes ved Hjælp af Ækvivalenttallet,

I, Alkaloidmængden =
t0000

~-

Som Professor S.M.Jørgensen har vist
1

), fremtræder Over-

gangen meget skarpt, saa jeg i Reglen kunde titrere med en

Nøjagtighed af 1 a 2 Draaber, noget der selvfølgeligt er af

særlig Betydning her, hvor Basens Ækvivalenttal ofte er meget

højt. I ovrigt kan jeg her indskrænke mig til at gøre opmærk-

som paa, at kim Svovlsyren formaar at binde disse svage Baser

fuldstændigt under denne Reaktion, og at det derfor er nød-

vendigt at udelukke Salte af svagere Syrer, som hin kunde

sætte i Frihed 2
!.

Vil man bestemme Alkaloidets Ækvivalenttal paa denne

Maade, maa det naturligvis tages i Betragtning, at Nøjagtig-

heden stiger med Stofmængden, der benyttes, og som derfor

ikke maa være for lille. Er den ;>, vil Ækvivalenttallet være

p^tOOOO

A — a
'"

Af det følgende vil det fremgaa, at JMethoden lader sig

anvende paa de allerfleste naturligt forekommende Alkaloider.

Jeg har nemlig kim truttet Indtagelser i Piloearpin, Narcotin

samt Theobromin og Caffei'n, og det har herved vist sig, at

Grunden laa i en Dissociation af Sulfatet, der for Pilocarpinets

Nedkommende kunde nndgaas ved at føretage Titreringen i

vandig Va'dske , for Narcotinets ved tilstrækkelig Afkøling. At

Theobromin og Caffein, der jo vel næppe bør regnes til Alka-

loiderne, ikke lade sig bestemme efter Methoden, var forud

givet, eftersom deres Salte allerede i Kulden spaltes af Vand.

') Om den saakaldte Herapathit og lignende Acidperjodider. Vidensk. Selsk.

Skr., 5te Kække, naturv. og math. Aid. 12te Bd. I. Anm. Pag. 27.

2
)
Hyposulfitopløsningens Titre har jeg tillige altid kontrolleret med Vig

normal Jodoplosning eller med '/io normal Kalinmdichromat. Kjeldahl:

Meddelelser fra Carlsberg Laboratoriet, 2det Binds 1ste Hefte. Pag. 826.

3
)
Ved Ækvivalenttal-Beregningerne er jeg gaaet nd fra C = 12, ff = 1,

N — 14, O = 16.
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Chinaalkaloider.

Metlioden prøvedes paa de i vigtigste, Chinin, Chinidin,

Cinchonin og Cinchonidin.

Ghinin. Det anvendte Materiale havde jeg fremstillet af

rent Chininchromat, saaledes at det var frit for andre China-

alkaloider. Det indeholdt 14,1 % Vand. Jeg opløste — i en

200 Ccm.s Kolbe — 2 Gram i 150 Ccm. Vio norm. Svovlsyre

og fyldte op til Mærket.

Fundet

0.0855

0,0855

0,176

0,172

0,174

0,344

0,342

Beregningen foretoges med Tallet 324 for Liebig og Stre-

ckers Formel C20 H2i N2 O 2 (CZ0 H12 N0 2 ). Udregnes Ækvi-

valenttallet efter de sidste 2 Bestemmelser, faas det ved VI til

3440 ool . __„ ,., 3440-—— = 324, ved \ II til —— = 325,4.
10,62 '. 10,57

'

Chinidin. Det anvendte Materiale, der indeholdt 10,0 °/o

Vand, havde jeg fremstillet rent af Jodidet.

Jeg tilberedte af 2 Gram en Opløsning ganske som angivet

under Chinin.
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Taget i Arbejde Forbrugt Ccui.

Gram vandfrit Chinidin Vio norm. Na 2 S2 3

I. 10 Gem. = 0,090 4,66 0,092

||. 10 _ = 0,090 4,66 0,092

IH. 20 — = 0,180 9,32 0,184

IV. 20 — = 0,180 9,42 0,181

V. 40 — = 0,360 18,75 0,364

VI. 40 - 0,360 18,70 0,366

6.10(

1 1 ,25
Ækvivalenttallet bestemmes ifølge V til —

—

'- = 320,

11.
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Ved l elregningen af Analyserne benyttedes for de 2 sidst

nævnte Alkaloider Formlen Cx 9 £J2 2 N2 O (= 294), der forsi

er opstillet af Laurent 1

)
og senere bekræftet af Skraup 2

),

Hesse 3
)
og Koefoed 4

), og for hvilken det tilsvarende Ækvi-

valenltal ogsaa passer med de anførte Resultater. For Cincho-

3832
nidmets Vedkommende bliver ifølge \ Ækvivalenttallet yo~

= 291,6, ifølge VI det samme Tal.

Formlen bar tidligere været anset for at svare til 308, idet

man skrev den C20 H2i N2 0, eller CH2 større end den nu

benyttede. Skal Methoden benyttes til at domme imellem disse

2 Ækvivalenttal, giver det ganske vist ikke tilstrækkelig Nøj-

agtighed at tage saa smaa Mængder som 0,1 Gram i Arbejde.

Gaar man derimod blot ud fra 0,5 Gram, vil Resultatet kunne

vise, om Formlen er C
lii
H22 N2 eller CH2 større (Regnault).

I første Tilfælde vil Antal af Ccm. Vio normal Syre, der mættes

, .„ , -, ,- 5000 ... . ., 5000
al Alkaloidet, nemlig være -—-j- = l/,0, i sidste -r--- = 16,23.

294 . 308

Forskellen er saaledes 0,8 Ccm. og vil være iøjnefaldende, mun-

det tages i Betragtning , at Titreringen foretages med en Nøj-

agtighed af 1 ii 2 Draaber. — Ved Bestemmelserne V, VI og

Vil faas Cinchoninets Ækvivalenttal til henholdsvis : V —
s
—

13.6

m J000 __, __. 5000= 294.1, VI —— = 294.8 og VII —— = 294,6.
1 3,55 1 6,97

Skraup fandt 5
) som Middeltal af sine Platinbestemmelser

paa det sure Platindobbeltsalt ,
'

jj <PtCl
e , 27,7?% Platin.

medens Formlen C 13 H22 N2 fordrede 28,oi , Formlen

C20 H2i N2
O . 27,46%. Hvis han til hver Analyse havde taget

s
) An. d. Chem. und Pharm. 62. Pag. 99.

2
) Smstds. 197. Pag. 352.

3
)
Smstds. 205. Pag. 211.

4
)
Studier i Platosoforbindelserne. Vidensk. Selsk. Skr., 6te H., naturv. og

math. Afd. 4de Bd. VII. (1888).

5
)
An. d. Chem. und Pharm. 197. Pag. 352.
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1 Gram i Arbejde, vilde Differensen for C H
2
være 5,5 Milligr.

Platin, og Tallet 27,77 ligger i saa Fald 2,4 Milligr. fra det

første, 3,1 Milligr. fra det sidste eller omtrent midt imellem.

Havde man til Titreringen anvendt 1 Gram Alkaloid, hvad der

godt kan lade sig gøre, vilde Forskjellen fra C /7
2 være 1,5 Ccm.

Vio normal Natriumthio sulfat, hvad der maatte give større Nøj-

agtighed.

Forsøger man at udføre Titreringen af Ghinaalkaloiderne

uden Tilsætning af Vinaand, i den vandige sure Opløsning, da

lade de fældede Overjodider sig ikke opløse i Natriumthiosulfat,

uden at der deraf tilsættes et Overskud, der imidlertid kun be-

høver at være ubetydeligt, naar blot Opløsningen foretages

under kraftig Rystning, navnlig mod Slutningen af Natrium-

tbiosulfatets Tilsætning, og strax efter Bundfældningen med

Jodkalium og Kaliumjodat. Bestemmer man nu Overskudet af

Tbiosulfat med Vio normal Jodopløsning eller — hvad der lier

kommer ud paa det samme, eftersom Opløsningen indeholder

Overskud af KJ og KJ0 3
— med Vio normal Svovlsyre, viser

det sig, naar Beregningen derefter foretages, at den fundne

Jodmængde er for ringe, saaledes at Svovlsyreoverskudet findes

for lavt og Alkaloidmængden for høj.

Al' Chinin fandtes:
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Overskud, ved Tilsætning af Vio normal Svovlsyre gav et efter

Omrystning blivende Bundfald. Dette Punkt fremtraadte imid-

lertid altid med stor Tydelighed, saa tiet kunde iagttages med

en Nøjagtighed al' 1 å 2 Draaber.

Al" Cinchonin fandtes:
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Chinin i svovlsur Vædske gav med disse Salte, idet jeg herved

har anvendt de af Professor Jørgensen angivne Methoder (se

nedenfor).

I.

1,0225 Gram rent Chininhydrat, der indeholdt 14,1% Vand

og altsaa 0,8783 Gram vandfrit Chinin, opløstes i 75 Ccm.

Vio normal Svovlsyre, og der fyldtes med Vand op til 100 Ccm.

Heraf tog jeg 20 Ccm. i Arbejde til Bestemmelsen af frit

Jod. Der tilsattes Jodkalium og Kaliumjodat i Overskud, og

Bundfaldet bragtes, efter at være udvasket, indtil Filtratet ikke

længere farvedes gult af fortyndet Svovlsyre, fra Filtret tilbage

i den Flaske, hvori Fældningen var foretagen, og under ved-

varende Omrystning og jganske svag Opvarmning opløste jeg

det i fortyndet Vinaand og titrerede med Vio normal Natrium-

thiosulfat.

Der forbrugtes heraf 6,8 Ccm. = 0,086 Gram Jod.

1 det udvaskede Bundfald af andre 20 Ccm. fandt jeg efter

Jørgensens Methode 1
) 0,283 Gram Jodsølv = 0,153 Gram Jod.

Efterat Overjodidet var fældet af 40 Ccm. og et Par Gange

under svag Udpresning udvasket med lidt Vand 2
), bestemte jeg

Svovlsyren deri ligeledes efter den af Jørgensen angivne Frem-

gangsmaade. Der fandtes:

0,025 Gram BaSO
i
= 0,0105 Gram H^SO^

Hele Jodmængden var altsaa .... 0,153 Gram

Jod i fri Form 0,086 —
Jod som Jodbrinte 0,067 Gram

') Om den saakaldte Hevapathit og lignende Acidpeijodider. Vidensk. Selsk.

Skr., ote H., naturv. og math. Afd. 12te Dd. I. Pag. 14.

2
) Lidt Vand, fordi Bundfaldet spaltes af dette. Se Jørgensen, samme

Aflidl. Pag. 24 overst.

•? Smstds. Pag. 15.
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For hver Gram-Molekyle Chihin i Bundfaldet lindes saa-

0,067 . 324 .._ _ ,
,

... .. ., ,.

: = 123, (i Gram Jod som Jodhrmle. eller lige
0,1756 x

)

Molekyler af begge.

ledes.
0,1756'

1,0235 Gram af samme rene Chinin = 0,8?9 Gram vandfri

Substans opløstes i 150 Gem. Vio normal Svovlsyre, hvorefter

jeg fyldte op til 200 Ccm. Denne Opløsning indeholdt i Mod-

sætning til den forrige en betydelig Mængde Svovlsyre , saa-

ledes at denne med Jodsaltene frigjorde mere Jod, end der

kunde indgaa i de fældede Overjodider, hvorfor Filtratet fra

disse ogsaa var farvet af Jod, saameget at 25 Ccm. forbrugte

1,1 Ccm. '/io normal Na
i
S 2 0.

6
til Affarvning.

Paa samme Maade som omtalt under «I» fandtes i Bundfaldet

fra 25 Ccm. Oplosning 0,3785 Gram Jodsølv svarende til

Totaljodmængde 0,207] Gram

1 Bundfaldet af andre 25 Ccm. fandtes ved 12,75 Ccm.

Vio normal iVa 2 /S 2 3 frit Jod 0,1619 —

Tilstede som Jodbrinte er 0,0452 Gram

For et Gram-Molekyle Chinin findes altsaa Jodbrinte:

0,0452.324 = 133 Gram.
0,1099

Svovlsyremængden bestemtes i Overjodidbundfaldet af

50 Ccm., der fandtes 32 Milligr. Ba S04
= 13 Milligr. B2 SO t

.

Som nylig nævnt, frigjordes ved «II» mere Jod end der

kunde forene sig med Chininet i Bundfaldet; ved Forsøg «I»

derimod var der med Flid kun tilsat Svovlsyre i ringe Over-

skud, saaledes at dette — hvad der senere viste sig — end-

ogsaa havde været utilstrækkeligt til Dannelse af den for Chi-

ninets fuldstændige Fældning nødvendige Jodmængde. \ el var

det kun meget lidt Chinin, der blev i Opløsningen — saa meget

at Filtratet fra Overjodidbundfaldet netop gav Uklarhed med

M Chininindholdet i 20 Ccm.
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Ammoniak; men at Jodbrintemængden , der nærmest skulde

ventes lidt for høj (ifølge Vinaandens Indvirkning paa Jodet) 1
),

alligevel falder for lav ud, følger dog heraf. Skondt heller ikke

Bestemmelsen for Jodbrinte i <'II» er ganske nøjagtig, noget,

der — paa Grund af Spaltningen under Udvaskningen — næppe

kunde ventes, at den skulde være, lade disse Analyser dog

næppe Tvivl tilbage om, at det fældede Overjodid — som rime-

ligt var — indeholder lige Molekyler Chinin og Jodbrinte ; men

desforuden indeholder Bundfaldet endnu lidt Svovlsyre, hvilket

for et Molekyle Chinin udgør i Analysen «I» 9,69, i «TL« l
(

.),6.

Heraf synes at fremgaa , at Bundfaldene indeholde en efter

Mængden af Svovlsyreoverskudet større eller mindre Del Acid-

perjodider; men denSvovlsyremængde, der medgaar hertil, und-

drager sig Reaktionen med KJ og KJ0.
6 , livad der medfører,

at der bruges for lidt Natriumthiosulfat, og at Alkaloidmængden

lindes for høj. Man skulde nu ganske vist vente, at denne

Syremængde, der, efterhaanden som Overjodiderne opløses af

Natriumthiosulfat, atter bliver fri, igen vilde virke paa Jod-

saltene og frigøre en tilsvarende Mængde Jod, men dette sker

dog ikke fuldt ud , om end for en Del ; thi Svovlsyretabet naar

ikke den Mængde, der findes i Bundfaldet. Ved Analysen «II»

svarer f. Ex. den i Bundfaldet fundne Svovlsyre til 0,086 Gram

Chinin, medens hele Bundfaldets Indbold
a
af dette er 0,2198 Gram.

Den Alkaloidmængde, der lindes for meget, skulde altsaa, om

intet af Svovlsyren traadte i Virksombed, være —— , men den
iM<),8'

udgør kun c. Ve. (Se Pag. 112.)

At der i Bundfaldet lindes et Overskud af Svovlsyre, frem-

gaar af følgende.

I. Efterat Bundfaldet var udvasket gentagne Gange med

lidt Vand under Udpresning, vedblev det ved paafølgende Ud-

vaskning (Filtret fyldtes 10 Gange) at afgive et svagt gulfarve

t

]
) S. M. Jørgensen: Om Herapathit o. s. v. Pag. 31.
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Filtrat, der fluorescerede og indeholdt en tydelig Mængde Chinin

og Jodbrinte samt svage Spor af Svovlsyre. Der kom saaledes

stærkt Bundfald med Jod-Jodkalium og — efter Tilsætning af Sal-

petersyre — med Sølvnitrat, medens Chlorbaryum gav en yderst

svag Reaktion. Men desforuden var Filtratet surt, hvad du

ganske vist ikke lod sig paavise ved Lakmospapiret, men paa

følgende Maade : En Del af det fortyndedes med lige Maal \ in-

aand og deltes i 2 Halvdele, af hvilke den ene tilsattes nogle

Draaber KJ og KJ0.6 . hvorved den antog en Farve langl

stærkere gul end den anden, idet der af Jodsaltene frigjordes

Jod. Dette var dog for 10 Ccm. Filtrat ikke mere, end at 1

Draabe Vio normal Hyposulfit atter affarvede Vædsken.

II. Efterat ved Analysen «1I« (Pag. 115) Titreringen for frit

Jod var foretagen , reagerede den vinaandige Opløsning sur.

skøndt der ved denne Bestemmelse aldeles ikke var anvendt

Opvarmning og derfor heller ikke var Rimelighed for nogen

væsentlig Omdannelse af frit Jod til Jodbrinte. Ved nu at til-

sætte Kaliumjodat farvedes Vædsken gul, og til Affarvning

brugtes 1,05 Ccm. Vio normal Natriumthiosulfat (Tilsætning af

KJ var overflødig, da der tidligere ved Reaktionen mellem Jod

og Nå* S 2 3 var dannet en tilstrækkelig Mængde NaJ) 1
).

Denne Jodmængde, der kun kunde være sat i Frihed ved Svovl-

syreoverskudet 2
), svarer til 0,0051 Gram /72 «S0

4 , hvad der

') Kjeldahl : Nogle Bemærkninger om den jodometriske Syretitrering. Med-

delelser fra Carlsberg Laboratoriet, 2det Binds 5te Hefte.

2
) Herapathit er af Jørgensen bevist at være sammensat:

(A(C20 H, A
N, 2 ).'iH,SO i

.2HJAJ),
naar denne Forbindelse opløst eller udrørt i Vinaand tilsa'ttes Natriuni-

thiosulfat, maa den omsætte sig dermed efter Ligningen:

(i[C10H2i X2 O,) . ZH 2 SO, . 2HJ. J4 ) +2Na t S, 3

= 2{(C20H2i X2 6 2 ) 2
H2 SOJ+H, SO, j- 2HJ+2XaJ+Xa, S,0,.

Sætter man, naar denne Proces er foregaaet, KJ0 3
til Vædsken, maa

de to Molekyler HJ og det ene Svovlsyremolekyl frigøre 4 Atomer Jod,

og til Vædskens Affarvning behøves nu igjen den samme Mængde

Xa,,S 2 3 som til den fniste Proces. Jeg opløste 1,0045 Gram vandfri

Herapathit i Vinaand under Tilsætning af N2 82 3 , hvoraf der brugles
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passer ganske godt med de af Barythestemmelsen beregnede

(1.0065- Gram, naar man erindrer, at Overjodidbundfaldet ise

Pag. 112) var udvasket for at fjerne Jodsaltene, noget hvorved

der tabes Svovlsyre paa Grund af den ovenfor omtalte Spaltning.

Overjodidbnndfaldene, hvorom her er Tale, afgive altsaa,

naar de opløses ved Hjælp af Natriumthiosulfat , fri Svovlsyre

til Vædsken. og, indeholder denne Overskud af KJ og KJ0
3 ,

da vil den Reaktion, disse Salte bevirke, binde al Svovlsyren,

hvis Vædsken indeholder tilstrækkelig Vinaand. Er der derimod

Tale om en vandig Opløsning, vil lidt af Svovlsyren forblive i

fri Tilstand. Hermed stemmer — hvad der bevises af neden-

anførte Forsøg — at en vandig Opløsning af Chininsulfat , der

er tilsat de 2 .lodsalte, kan tildryppes lidt Svovlsyre uden at

give Bundfald:

0,5 Gram Chininsulfat opløstes i 100 Ccm. kogende Vand.

a. 50 Ccm. heraf fortyndedes med lige Dele Vand, til-

sattes lidt KJ og KJO.å , og efter Afkøling tildryppedes

Vio normal Svovlsyre. Det herved fremkomne Bundfald for-

svandt ved Omrystning, Indtil over 0,5 Ccm. vare tilsatte, kun

antog Opløsningen en svag gul Farve, der imidlertid forsvandt

ved 1 Draabe Vio normal Natriurathiosulfat. Efterat 0,8 Ccm.
1

io normal Svovlsyre vare forbrugte, var der et blivende Bund-

fald, men ved 0,2 Ccm. Natriumthiosulfat opløstes det fuld-

stændigt. Opløsningen kunde saaledes indeholde 0,6 Gem.

Vio normal Svovlsyre, uden at der kom Bundfald; denne Svovl-

syremængde svarer imidlertid til 0,0194 Gram Chinin , medens

de 0,25 Gram Chininsulfat, der var i Oplosningen, svarer til

0,186 Gram. Ved en Titrering paa denne Opløsning vilde man

derfor have fundet ^ —for meget Chinin, hvilket bliver 10,5%,
0,186

5

et Tal, der netop passer med de Pag. (S anførte.

17,o Ccm. '/io norm (S. M. Jorgensen: Om Herapathit o. s. v. Pag. 26

nederst). Efter Tilsætning af KJ0 3 medgik igen til Affarvning nøj-

agtigt 17,n Ccm., medens Formlen fordrer 17,07.
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b. De andre 50 Gem. af Opløsningen fortyndedes med lige

Maal Vinaand og tilsattes KJ og KJO å , hvorefter tildryppedes

Vio normal Svovlsyre; men allerede efter Tilsætning af 0,1 Ccm.

var Opløsningen tydelig gulfarvet.

Opmmalkaloider.

Methoden prøvedes paa 3 af disse nemlig Morfin, Codein

og Narcotin.

Morfin. 2 gram rent krystalliseret Morfin opløstes i

150 Ccm. Vio normal Svovlsyre, hvorefter der fyldtes op til

200 Ccm. Titreringen foretoges efter Tilsætning af lige Maal

Vinaand som angivet Pag. 107.
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agtigt; thi skøndt den vandige Vædske mod Slutningen af Ti-

treringen var farvet gul af Jod, og denne gule Farve endnu var

synlig, naar den næste Draabe Natriumthiosulfat vilde bringe

den til at forsvinde , svømmede der dog ofte efter Affarvningen

endnu nogle brune Smaakorn af Overjodider om i Vædsken.

Resultaterne bleve derfor alle lidt for høje. Ved Beregningerne

benyttedes Formlen C 17 BlQ NO a . B2 = 303.

Titreringen foretagen i vandig Vædske:
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jodider let under Tilsætningen af Natriumthiosulfat, og Vædsken

blev klar, medens der endnu var saameget Jod tilstede, at den

var farvet gulbrun. Endereaktionen fremlraadte med sædvanlig

Skarpbed.

Codeinets Formel bestemtes af Regn au lt til £35 //20 A
7C\

(efter den tidligere Formulering!; efterat Dollfus havde givet

det Formlen C34 //19 A
7

3 , bestemte Gerhardt 1

)
denne til

C18 H2x NO.ål hvilken Formel senere er bleven bekræftet af

Anderson 2
) og nu bruges, skøndt Wright 3

) har foreslaaet

C3e Hi2 N2 6
.

De nylig nævnte Resultater stemme ganske overens med

Gerhardts og Andersons Formel (= Ækvivalenttal 299). Ved

«I» f. Ex. er der til en Oplosning, der indeholder 0,1397 Gram

vandfrit Codein og i alt. saa megen Svovlsyre, som svarer til

12,5 Ccm. Vi o normal, brugt 7,93 Ccm. Vio normal Natrium-

thiosulfat for at omdanne den Mængde Jod , der svarer til den

frie Syre. 12,5 — 7,93 = 4,57 Ccm. Vio normal Svovlsyre ere

da bundne af Alkaloidet , hvis Ækvivalenttal derfor findes at

1397 1397
være

,
= 305, og paa samme Maade findes det for II =

4,57 '
b t

4,68

2795 2795= 298; for III = —— = 298 og for IV = ^—- = 300.
9,35 9,31

Nar co tin. 1 Gram rent Narcotin oplostes i 100 Ccm.

Vio normal Svovlsyre , og der fyldtes op til 200 Ccm. Titre-

ringen foretoges efter Tilblanding af 50 Ccm. Vinaand til et

lige saa stort Maal vandig Vædske.

Anvendt Ccm.
Taget i Arbejde ,, at a s\ FundetJ

Vio norm. Na 2 S 2 3

1. 25 Ccm. = 0,125 Gram 10,15 0,097

II. 25 — = 0,125 — 10.2 0,095 4
)

') An. Chim. et Phys. (3) 7. Pag. 253.
2

)
An. d. Chem. und Pliarm. 77. Pag 341.

3
)
Berliner Berichte 7. 1550.

4

)
Se Pag. 108 nederst.

Overs over d. K. D. Vidensk. Selsk. Forh. 1889.
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0,519 Gram af samme rene Narcotin opløstes i 75 (-cm.

Vio normal Svovlsyre, og der fyldtes med Vand op til Mærket

for 100 Ccm.

a. 20 Ccm. = 0,104 Gram toges i Arbejde, der forbrugtes

13,1 Ccm. Na 2 S 2 Os , hvoraf findes 0,0785 Gram Narcotin.

Vædsken var, da den titreredes efter Blanding med lige

Maal Vinaand, 28° C. varm. Efter endt Titrering antog den

ved et Par Minuters Henstand en gul Farve, der dog forsvandt

ved 2 Draaber Na
2
S

2 3J men ved yderligere Henstand i et

Par Timer var stegen til gulbrun og nu ikke tabte sig fuld-

stændigt ved Natriumthiosulfat.

Jørgensen fandt 1869 1
), at det af ham fremstillede Nar-

cotintrijodid ved Kogning med Vinaand spaltedes under Dan-

nelse af Opiansyre og Overjodidet af en ny Base , som ban

kaldte Tarconin 2
), samt Jodbrinte.

Med Hensyn til det her foreliggende Spørgsmaal kunde

denne Proces udtrykkes

:

C22 H2
.

6 N0 1
. HJ.J., + 2J2 + H2

= C 10 // 10 O 5 + C12 H12 NQ 3 J3 -f 4 HJ.

Opiansyre. Tarconintrijodid.

Skøndt der finder en Omdannelse af Jod til Jodbrinte Sted,

kunde det godt tænkes, at denne Spaltningsproces er Aarsag i,

at der ved Bestemmelsen lindes for meget Jod (og derfor for

lidt Alkaloid); thi samtidigt med Jodbrinten dannes der en Syre,

Overjodider at' Alkaloider, Kjøbenhavn 1869.

Senere har Wright (Chemical Society Journ. 32, Pag. 535) af Bromco-

tarninbromhydrat fremstillet en Base, C, , H9 N0 3 , som han har kaldt

Tarconin, og af denne Forbindelses Monobromsubstitutionsprodukt har

v. Gerichten (An. d. Cheni. und Pliarni. 212, Pag. 171) fremstillet

G, ,
H%BrN0 3 . CH3J, som han kalder (og som i Beilsteins Haandbog

er kaldet) Methylnionobromtarconinjodid. Boser (An. d. Chem. und

Pharm. 245, Pag. 320) fremstillede det hertil svarende Methyltarconin og

konstaterede dets Identitet med Jorgensens Tarconin; men ikke desto

mindre kalder han det dog for Methyltarconin, og det synes saaledes

som Betegnelsen »Tarconin«, skøndt med Urette, kommer til at gælde for

Wrights G
t t
H

3 A7
3 .
— Ved Tarconin har jeg her forstaaet C12Hi iA

T
3 .
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Opiansyre, som i Forbindelse med hin kunde virke paa Kalium-

jodat, der altid lindes i Vædsken, hvori Titreringen foretages,

Og Jodet, der frigøres af denne Forbindelse, vil da findes for

meget, medens det endnu er muligt, at Opiansyren yderligere

kunde frigøre Jod af .lodkalium og Kaliumjodat. Jørgensen

omtaler Pag. 17 (nederst) 1
), at Spaltningen foregaar selv ved

svag Opvarmning eller (Pag. 18), naar man udryster Narcotiu-

trijodid med fortyndet Vinaand og Æther. Det syntes mig

derfor ogsaa muligt, at den kunde foregaa under de fore-

liggende Omstændigheder, idet Vædsken ved Tilblanding af

Vinaand var bleven opvarmet til 28° C.

Grunden til, at .lodmængden findes for høj, kunde imidlertid

ogsaa være den, at Narcotinsulfatet dissocieredes i Opløsningen.

For at undersøge Forholdene nærmere foretog jeg følgende

Bestemmelser:

b. 20 Gom. af samme Opløsning, hvoraf der var benyttet

til Bestemmelsen «a», fortyndedes til 50 Gem. og tilblandedes

lige Maal Vinaand. Vædsken opvarmedes nu til 50°, og efter

Tilsætning af Jodsaltene afkøledes og titreredes. Der brugtes

14,0 Gcm.Vio norm.Natriumthiosulfat, hvoraf beregnes 0,0413 Gram

Narcotin i Stedet for 0,104 Gram. Til dette Forsøg var altsaa

medgaaet 0,9 Ccm. Na 2 S.
2 3 mere end til det forrige («a»).

c. Andre 20 Ccm. af samme Opløsning afkøledes efter

Tilblanding af Vinaand og Vand til -i- 5° C. , hvorefter der

titreredes, og hertil anvendtes 12,5 Na 2 S 2 3 , hvilket svarer

til 0,1032 Gram Narcotin (i Stedet for 0,104).

d. 0,1715 Gram rent Narcotin opløstes i 20 Ccm. Vio norm.

H
2
SO

i ^ tilsattes 30 Ccm. Vand og 50 Ccm. Vinaand, hvorefter

afkøledes til 0°. Til Titreringen medgik 16,2 Ccm. Na 2 S 2 3 ,

hvilket svarer til 0,157 Gram Narcotin (i Stedet for 0,1715). Ved

Titreringens Afslutning var Opløsningen 8° varm.

Af disse Forsøg fremgaar det, at Jodmængden findes be-

1
) Overjodider af Alkaloiderne.
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tydeligt højere ved Opvarmning' til 50° end ved 28°, og at den

lindes lavere og rigtig eller næsten i den rigtige Mængde, naar

Vædsken afkøles til 0° eller derunder. Denne Kendsgerning,

at Jodudskilningen forøges med Temperaturen, kan imidlertid

tages til Indtægt for begge de ovennævnte Forklaringer; thi lige

saa vist som den først omtalte Spaltning vil foregaa lettere
,
jo

varmere Vædsken er, hvori den finder Sted, lige saa vist vil

Narcotinsulfatets Dissociation, og dermed Jodudskilningen, voxe

med Temperaturen.

Spørgsmaalet om disse to Aarsager lod sig imidlertid løse

ved Hjælp af den Pag. 100 nævnte Metbode af Leger. Som det

vil erindres , har man i den et Middel til at bestemme den

Mængde Syre, der er bunden til et Alkaloid, idet denne lige-

overfor Phenolphthalei'n og Natron forholder sig, som om den

var tilstede i fri Form.

Hvis nu Grunden var at søge i Narcotinets Spaltning til

Tarconin, Jodbrinte og Opiansyre , vil der, efter endt Titrering

med Natriumthio sulfat, medgaa lige saa megen Natron til Mæt-

ning af Svovlsyren, som da den var bunden til Narcotin alene ;

thi for hvert Mol. Narcotin, der spaltes, dannes et Mol. af det

andet Alkaloid, Tarconin, medens Syrerne, Jodbrinte og Opian-

syre, omsætte sig med Jodkalium og Kaliumjodat, danne Ka-

liumsalte og saaledes ikke faa noget at sige ved denne sidste

Proces.

Hvis Aarsagen derimod var Narcotinsulfatets Spaltning i

basisk Salt og fri Svovlsyre , vilde denne ved Omsætning med

Jodsaltene være omdannet til Kaliumsalt, og den Svovlsyre-

mængde, der kan titreres med normal Natron og Phenolphthalei'n,

maa nu være bleven formindsket. 1 sidste Tilfælde vil der

derfor ved Titrering med Vio normal Natron og Phenolphthalei'n

findes saa mange Ccm. Vio normal Svovlsyre for lidt , som der

bruges JNatriumthiosulfat for meget, eller, hvad der bliver det

samme, Antal af forbrugte Ccm. Vio normal Natron + Thiosulfat

blive = Antallet af de oprindelig tilsatte Ccm. Svovlsyre. I
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første Tilfælde derimod maa Summen blive større , idet Til-

væxten af frit Jod her ikke skyldes Svovlsyre , men en anden

Syre, Opiansyre.

0,851 Gram rent Narcotin opløstes i 50 Om. Vio normal

Svovlsyre, hvorefter der fyldtes op til 200 Ccm.

Heraf toges 50 Ccm. i Arbejde, og efter Tilblanding af

50 Ccm. Vinaand opvarmedes til 50° C, Jodsaltene tilsattes,

og der titreredes efter Afkøling. Der forbrugtes 11,4 Ccm.

Vio norm. Na 2 S 2 3 . Ved paafølgende Titrering med Vio norm.

NaOH og Phenolpbtbalei'n brugtes 1,0 Ccm., Vio norm. Na OH.

Den oprindelig tilsatte Mængde Svovlsyre var 12,5 Ccm., medens

1 1,4 -4- 1 = 12,4.

En anden Bestemmelse paa 50 Ccm. af samme Opløsning

udførtes uden Opvarmning, ved 17°. Der brugtes 9,9 Ccm.

Vio norm. Na
2
S

2
0.

6 og 2,7 Ccm. Vio norm. Natron. 9,9 + 2,7

= 12,6.

Ifølge disse 2 Bestemmelser maa det være bevist, at

Grunden til, at Narcotinet ved denne Bestemmelse findes for

lavt, skyldes en Dissociation af Sulfatet. Ved Afkøling til — 5°

under Titreringen finder denne Dissociation ikke Sted, og Re-

sultatet bliver derfor rigtigt.

Strychnosalkaloiderne.

Strychnin. 1 Gram rent Strycbnin opløstes i 100 Ccm.

1
io normal Svovlsyre, hvorefter der fyldtes op til 200 Ccm.

Titreringen foretoges i en Blanding med lige Maal Vinaand.

Forbrugt Ccm.
Taget i Arbejde ,T „ q

Fundet

I. 25 Ccm. = 0,125 Gram 8,9 0,120

II. 25 — = 0,125 8,8 0,1236

III. 50 — = 0,250 — 17,6 0,247

Til Udregning af disse Bestemmelser er Regnaults Formel,

C21 H22 N2 2 , benyttet. Med Hensyn til de forskellige An-
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skuelser om Strychninets Sammensætning skal jeg tillade mig

at henvise til E. Koefoeds Arbejde: « Studier i Platosoforbin-

delserne« 1
). Koefoed, der sidst har undersøgt dette Spørgs-

maal, kom ved sine Forsøg til det Resultat, at Strychninet, som

det gaar i Handelen, er en Blanding af 2 Alkaloider af Formlerne

henholdsvis C2l H22 N2 2 og C22 H2i S2 2 . For at be-

stemme Ækvivalenttallet — eller rettere Gennemsnittet af Ækvi-

valenttallene — for det Strychnin. jeg arbejdede med. var det

nødvendigt at tage en større Mængde Stof, end der var anvendt

til ovennævnte Bestemmelser, i Arbejde.

Hvis Ækvivalenttallet var 334 (= C2l H22 N2 2 ) vilde til

Mætning af 1 Gram Strychnin fordres 29,9(4) Ccm. x
io normal

Svovlsyre, hvis det var 348 (= C22 H2i N2 2 ) 28,7(2) Gem.

Forskellen er altsaa 1.2 Ccm.

I. Jeg afvejede 1.0425 Gram Strychnin, der opløstes i

i<» Ccm. :
io normal H

2 SO i og 100 Ccm. Vinaand.

Ved Titreringen forbrugtes 9,35 Ccm. x
io norm. Na 2 S 2 3 ,

eller 30,6 Ccm. 1
io norm. Svovlsyre ere medgaaede til at mætte

Strychninet. Ækvivalenttallet bliver altsaa:

1,0425 . 10000
30^" -

= M0
>
T-

II. 1.0545 Gram af samme Strychnin behandledes paa samme

Maade. Der medgik 9,0 Ccm. Naz
S 2 3 -Oph>sning, eller Strych-

ninet har mættet Svovlsyren af 31 Ccm. * io normal. Heraf

faas Ækvivalenttallet: -^j— = 340,16.

l dfaldet af Bestemmelserne passe altsaa med Resultatet af

Koefoeds Undersøgelser, at det i Handelen gaaeude Strychnin

bestaar af 2 Alkaloider af de ovennævnte Formler, idet det af

mig fundne Tal, 340, ligger imellem 334 og 348. Tallene for

disse Formler.

'i Vidensk. Selsk. Skr., 6 R., naturv. os math. Afd., 4 B.. VII.



Bestemmelse af Alkaloider og deres Ækvivalenttal. 127

Ur u c in. I. 0,510 Gram vandfrit Brucin opløstes i 20 Ccm.

1
in norm. Svovlsyre og 100 Ccm. \ inaand. Oplosningen var

her 1
! taget stærkere vinaandholdig, eftersom Overjodiderne viste

Tilbojelighed til at udskilles i den sædvanlige, mere vandholdige

Blanding.

Der brugtes 7,47 Ccm. 1
io norm. Na 2 S 2 0.

å ,
hvorefter

lindes 0,4937 Gram vandfrit Brucin.

II. 0,614 Gram vandfrit Brucin opløstes i 25 Ccm. Vio norm.

Svovlsyre og 75 Ccm. \ inaand. Der forbrugtes 10,0 Ccm.

Vio norm. Natriumthiosulfat, hvoraf beregnes 0,591 Gram vand-

frit Brucin.

III. 0,614 Gram vandfri Substans behandledes paa samme

Maade. Forbrugt 10,15 Ccm. Natriumthiosulfat. hvoraf faas

0,585 Gram vandfrit Brucin.

IV. 0,6585 Gram vandfrit Brucin behandledes som ved de

foregaaende Bestemmelser. Dog anvendtes til Opløsning 30 Ccm.

1
io normal H

2
SO

i
. Der forbrugtes 13,9 Ccm. Vio normal

Na 2 S 2 3 , hvoraf findes 0,634 Gram vandfrit Alkaloid.

Til disse Bestemmelsers Beregning var benyttet Tallet 394

for C23 H26 N2 O i . E. Koefoed uddrager af sine Analyser af

Brucinets Platosoforbindelser det Resultat, at det i Handelen

gaaende (rene) Stof bestaar af 2 Alkaloider, af hvilke det første

svarer til Ækvivalenttallet 398,24 2
), det andet til 414,85, og

påaviser, at Begnanlts Analyser, efter hvilke han |B.) fastsatte

den nævnte Formel (C23 H2S N2 O i ) efter de korrigerede Atomtal

bedst passer med Formlen C2i H21 N2 O i
eller med Ækvivalent-

tallet 406,14 (407).

Beregnes Ækvivalenttallenes Gennemsnit efter mine Be-

stemmelser, findes:

. 0,510.10000
I. ——-^ = 40i.

12,53

M Ligesom ved de 2 sidste Strychninbestemmelser, hvor samme Grund,

foranlediget ved de større Mængder Alkaloid, fandtes.

2
) Efter Meyer og Seuberts Atomtal.
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[I.

Q.«M 10000 =
15

III.
°-
e
't;

10000 - 413,4.
14,85

0,6585.10000 _ 40g
16,1

Da disse Tal ligge imellem de to af Koefoed fundne, staa

de altsaa i eod Overensstemmelse med hans Antagelse.

Pilocarpin. Det anvendte Stof fremstillede jeg af rent

Chlorhydrat ved Behandling med Ammoniak og Udrystning med

Chloroform.

1,397 Gram opløstes i 100 Ccm. l
io normal H2 50 4 , hvor-

efter jeg fyldte op til 200 Ccm.

I. 50 Ccm. titreredes i den sædvanlige vinaandige Blan-

ding. Der brugtes 10,0 Ccm. til at affarve Vædsken ; men

denne farvedes strax igen, saaledes at der efter kort Tids Hen-

stand endnu kunde tilsættes 1,5 Ccm. af Natriumthiosulfat-

Opløsningen . hvorefter den atter strax blev gul o. s. v. Da en

anden Bestemmelse foretagen paa samme Maade udviste samme

Forhold og gav et lige saa urigtigt Resultat, idet der brugtes

10,7 Ccm. Na 2 S 2 3
- Opløsning til Affarvning , var det givet,

at dette Alkaloid ikke paa sædvanlig Vis lod sig bestemme efter

denne Methode. Jeg forsøgte da en Bestemmelse uden at til-

sætte Vinaand, nemlig:

III. 50 Ccm. toges i Arbejde, der fortyndedes med Vand

til 100 Ccm. og tilsattes Jodkalium og Kaliumjodat. Det ud-

skilte Overjodid- Bundfald opløste sig fuldstændigt før Titre-

ringens Slutning, medens der endnu var saa meget Jod tilbage,

at Vædsken var farvet gulbrun. Affarvning indtraadte , da der

var forbrugt 8,76 Ccm. Vio normal Na 2 S 2
0.6 . Vel blev Op-

løsningen, ved derefter at henstaa, lidt gulfarvet, men dog i langt

ringere Grad end Tilfældet var for de i vinaandig Vædske fore-

tagne Titreringer. Efter ' 2 Times Henstand var 0,1 Ccm.
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Na 2 aS 2 3
- Opløsning tilstrækkelig til Affarvning; men blan-

dedes Vædsken nn med lige Maal Vinaand, blev den strax gul-

brun og forbrugte 0,7 Ccm. Natriumthiosulfat-Opløsning til Af-

farvning, farvedes strax igen og forholdt sig i det hele taget

ligesom de tidligere 2 Bestemmelser. Heraf fremgaar, at Pilo-

carpinsulfat under de forhaandenværende Omstændigheder dis-

socieres i vinaandig Opløsning, idet den udtrædende Svovlsyre

strax sætter Jod i Frihed fra Jodsaltene, men, at dette ikke

linder Sted i vandig Vædske, saaledes at Bestemmelsen maa

udføres uden Tilsætning af Vinaand.

IV! 25 Ccm. toges i Arbejde og behandledes ganske som

«IH». Der forbrugtes 4,26 Ccm. Vio norm. Na 2 «S
2 3 .

Udregnes Resultaterne efter de sidste 2 Bestemmelser, faas

ved Hjælp af Harnack og Meyers Formel C
x

x

H
x 8N2 2

l
)

:

Uj.
2
°^ '

n
^'
24 = 0,338 Gram i Stedet for 0,349.

J^OS^M = Gram
.

stedet for 44
10000

Af Bestemmelsen 111 beregnes Ækvivalenttallet — '

-
lo,24

== 214,9.

Af Bestemmelsen IV beregnes Ækvivalenttallet -

8,24

= 211,7.

Tallene bekræfte — skøndt lidt for høje — Harnack og

Meyers Formel C\
l
H16 N2 2 .(208), medens Kingzetts

tidligere benyttede, C23 B35 iV
4 4 , ogsaa herved viser sig at

være urigtig.

Atropin. 0,656 Gram rent Atropin (fra Merck) opløstes i

75 Gem. Vio normal Svovlsyre, hvorefter der fyldtes op til

100 Ccm. Før Titreringen tilsattes lige Maal Vinaand.

i
) Ann. Chem. und Pharm. 201.
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Forbrugt Ccm.
Taget i Arbejde ,7 ~ q Fundet

1. 25 Ccm. = 0,164 Gram 12,97 0,167

II. 25 — = 0,164 — 12,97 0,167

III. 0,5345 Gram af samme Atropin opløstes i 50 Ccm.

Vio norm. Svovlsyre, hvorefter tilblandedes lige Maal Vinaand.

Til Titreringen medgik 31,38 Ccm. Vio norm. Na 2
S

2
0.d , hvoraf

beregnes 0,538 Gram Atropin. Ved Beregningerne benyttedes

Formlen Cxl H2
.

A NO.å = 289, om hvis Rigtighed der ikke

hersker nogen Tvivl.

Ifølge de nævnte Bestemmelser faas Ækvivalenttallet for

I og II til 284, for III til 287.

Hyoscyamin. 0,2725 Gram rent Hyoscyamin (fra Merck)

opløstes i 20 Ccm. Vio norm. Svovlsyre, tilsattes 30 Ccm. Vand

og 50 Ccm. Vinaand. Under Titreringen brugtes 10,59 Ccm.

\ io norm. Na 2 S 2 0.å .

Efterat La denbur g havde vist, at Hyoscyamin var isomert

med Atropin, blev dets Formel, om hvilken der tidligere havde

hersket Usikkerhed, forst med Bestemthed fastslaaet. Ved Be-

989 9 41
regning med Tallet 289 fandtes *

' = 0,2719 Gram Atro-
10000

pin i Stedet for 0,2725: medens Ækvivalenttallet omvendt findes:

O^JOOOO _
9,41

'

C.affein og Theobromin lade sig ikke bestemme ved

denne Methode, idet Sulfatet fuldstændigt spaltes i Opløsningen,

saaledes at man ved Titreringen maaler hele den Syremængde,

der er sat til det afvejede Alkaloid.

0,485 Gram Caffei'n opløstes i 35 Ccm. Vio norm. Svovl-

syre, tilsattes 15 Ccm. Vand, 50 Ccm. Vinaand o. s. v.

Der medgik til Titreringen 35,0 Ccm. Vio norm. Na 2 S 2 3 .

0,278 Gram Theobromin opløstes i 50 Ccm. Vio normal
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Svovlsyre og lige Maal Vinaand. Til Titreringen forbrugtes

50,0 Ccm. Vio normal Na 2 S 2
0.

å .

I vandig Vædske var Resultatet det samme.

(Ganske paa samme Maade forholdt Urinstof sig).

Anilin, Pyridin og Chinolin kunne lieder ikke be-

stemmes ved Methoden; thi før Vædsken ved Titrering med

Natriumthio sulfat affarves, er der allerede brugt altfor meget af

dette , og endvidere farves Vædsken øjeblikkeligt gul igen af

udskilt Jod, hvilket gentager sig, saa længe man vedbliver at

tilsætte Natriumthio sulfat. Resultaterne, der aldrig naaede op

til ~k af den virkelige Stofmængde, vare, selv om Bestemmel-

serne foretoges ganske paa samme Maade, temmelig varierende,

men navnlig viste det sig (sammenl. Pilocarpin), at Dissocia-

tionen var betydeligere, naar Bestemmelsen foreloges i vin-

aandig Vædske, end naar den foretoges i vandig.

F. Ex. medgik til 0,254 Gram Anilin , der var opløst i

33,3 Ccm. Vi o norm. H2 »S0 4 , ved Titrering i vandig Vædske

13,2 Ccm. Vio norm. Na
z
S 2

O s , medens der til en ganske

lignende Opløsning, der var tilsat lige Maal Vinaand, brugtes

22 Ccm.

Trods det, at Methoden ikke lader sig anvende ligeoverfor

disse Baser, maa man dog ifølge de her i det hele taget an-

førte Exempler sige , at den lader sig anvende ligeoverfor de

naturligt forekommende Alkaloider, idet jeg kun har truffet paa

en Undtagelse fra denne Begel, nemlig Narcotinet 1
)-

Vil man anvende denne Methode paa Udtræk af Plantedele,

da maa der derved for det første tages Hensyn til , at Garve-

syre og andre Stoffer, der selv reducere Jod, ikke maa være

tilstede i den Opløsning, der skal titreres, og det vil derfor i

Reglen ikke lade sig gøre ligefrem at tage et Udtræk af ved-

kommende Plantedel med en afmaalt Mængde normal Syre og

i
) Der dog lader sig bestemme ved lav Temperatur.
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titrere i dette Udtræk; men hvoriedes man end foretager Ud-

trækningen, om ved Indtørring med Blyilte eller Blycarbonat og

paafølgende Extraktion med Vinaand , Æther eller andet , eller

ved Overmætning af en sur Opløsning og paafølgende Udryst-

ning med et Opløsningsmiddel, der er uopløseligt i Vand, saa

nndgaas det ofte ikke, at den tilsidst erholdte Alkaloidopløs-

ning , hvori Titreringen skal foretages , er mere eller mindre

farvet. Dette har nu ganske vist intet at sige, hvis Titreringen

kan foretages i vandig Vædske, idet man da kan bruge Stivelse-

opløsning , hvorved Overgangen fra blaa (eller grøn) til gul let

ses; men kan Titreringen, som f. Ex. for China-Alkaloidernes

Vedkommende, kun foretages i vinaandig Opløsning, da vil den

gule eller brune Farve forstyrre eller forhindre Iagttagelsen af

Endereaktionen , og en Titrering paa sædvanlig Maade er da

ikke mulig.

Af de forskellige Veje
,
jeg har forsøgt for at komme over

denne Vanskelighed, skal jeg ikke her komme ind paa dem,

der ikke have ført til Maalet, men kun omtale følgende, som

jeg har anvendt til Bestemmelse af den samlede Alkaloidmængde

i Chinabark, og som har givet tilfredsstillende Resultater; men

samtidigt maa jeg beskrive den Fremgangsmaade , efter hvilken

Alkaloiderne extraheredes af Barken og bragtes i en saadan

Form, at Titreringen af dem derpaa kunde foretages.

1 en med Glasprop lukket Flaske paahældtes 10 Gram fin

pulveriseret Chinabark efter den af Prollius 1

)
angivne Me-

thode en bestemt Mængde Æthervinaand og en ringe Mængde

Ammoniak. Herved har jeg fundet det bekvemmest og i hvert

Fald ligesaa nøjagtigt at maale disse Vædsker som at veje dem

og da anvendt 5 Gem. Ammoniak (Vf. 0,96), 10 Gem. Vinaand

(90° Tr.) og 100 Gem Æther. Den ved disse Vædskers Blan-

ding indtraadte Sammentrækning var ifølge flere overensstem-

mende Maalinerer 2,o Gem.

') Archiv des Pli arm. 211). Pan. 85.
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Efter Omrystning og Henstand til næste Dag udtoges 50

Ccm., der paa Vandhad inddampedes til Tørhed for al uddrive

al den frie Ammoniak. Alkaloiderne i Hesten opløstes nu i en

passende Mængde Vio normal Svovlsyre (i Almindelighed vil

20 Ccm. være tilstrækkeligt), hvad der foregik lettest, naar der

samtidigt tilsattes et lige. Maal Vinaand. Efter Henstand paa

Vandhad, indtil V inaanden — eller største Delen af den — var

fordampet, tilsattes 20 Ccm. Vand, og der filtreredes fra den

udskilte harpixagtige Hest, udvaskedes og tilsattes et lige Maal

Vinaand, hvormed Vædsken var færdig til at titreres. At samt-

lige Alkaloider og ikke — som Prollius selv først antog —
kun de i Æther opløselige gaa i Opløsning paa denne Maade,

er allerede vist af de Vrej og liere 1
).

Jeg har overtydet mig derom ved følgende Forsøg. Den

ved en Bestemmelse uopløste Barkrest udrørtes for at fjerne

vedhængende ætherisk Opløsning med en ringe Mængde V in-

aand og udpressedes, denne Behandling gentoges, og Barken

indtørredes nu med Kalkinælk (3 Gram Ca(OB)
2 ) og behand-

ledes i et Extraktionsapparat med Vinaand i 4 a o Timer.

Efter Vinaandens Bortkogning opløstes Besten i en ringe

Mængde fortyndet Svovlsyre, og i den erholdte Opløsning prø-

vedes for Alkaloider. Der kom herved ganske vist Bundfald

med Jod- Jodkalium og Jodkvægsølv- Jodkalium, men ikke med

Ammoniak, hvilket viser, at den indeholdte Alkaloidmængde kun

var et Spor, saaledes at Udtrækningen, der finder Sted med

Ætherblandingen, kan anses som fuldstændig.

At alt Alkaloidet i den fra Æther og Vinaand tilbageblevne

Rest opløstes ved Behandlingen med den Vio normale Svovlsyre

og lige Maal Vinaand, har jeg ogsaa overtydet mig om, og jeg

tror derfor, at der i det hele taget ved denne Behandlings-

maade før Titreringen ikke er begaaet nogen Fejl, ligesom og-

saa den tilsidst erholdte svovlsure Opløsning, hvori Titreringen

') Friesenius Zeitschrift f. anal. Chemie 22. Pag. 132.
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skal foregaa, kun er lys-gul farvet og med Natron giver et

fuldstændigt hvidt Bundfald.

Titreringen foretages derpaa saaledes, at den vinaandige

Vædske efter Tilblanding af Jodsaltene , tilgydes Natriumthio-

sulfatopløsning , indtil der ikke er mere Jod tilbage, end hvad

der kan svare til 1 a 2 Ccm. Vædsken rystes nu med lidt

Benzol, der ikke blander sig med Yinaanden i den foreliggende

Fortyndingsgrad. Der tilsættes saa meget heraf, at det danner

et omtrent 1 Ctm. højt Lag ovenpaa Vædsken, hvorved man

bedst benytter sig af en Erlenmeyers Kolbe, idet der herved

opnaas en forholdsvis mindre Vædskeoverflade. Største Delen

af Jodet (eller Overjodiderne) gaar herved over paa Benzolet,

der farves violet eller brun-violet, og naar der nu fortsættes

med Tildrypning af Natriumthiosulfat, omdannes først den ringe

Alamgde Jod, der er i den vinaandige Vædske, medens Benzolet

endnu indeholder noget, og Reaktionen, der altsaa nu alene

foregaar i denne Vædske, kan derfor følges af Iagttageren, selv

om det nedenstaaende Lag er farvet. Lidt af det gule Farve-

stof gaar ganske vist over paa Benzolet og Farvenuancerne

følg€ under Titreringen saaledes: først violet eller brunviolet,

derpaa rødviolet, gulbrun og tilsidst lys-gul, der angiver Reak-

tionens Ophor. Den sidste gule Farve er imidlertid kun svag

og adskiller sig meget tydelig fra den forud gaaende gul-brune,

saa Titreringen i Regelen kan foretages med en Nøjagtighed af

et Par Draaber. Er man i Tvivl, kan man let korrigere Be-

stemmelsen ved at tilsætte 1 Ccm. (eller mindre) Vio normal

Svovlsyre, omryste og titrere det paany udskilte Jod, der, hvis

den forud gaaende Aflæsning var rigtig, skal svare til 1 Ccm.

Vio norm. Na 2
S 2 3 .

Istedetfor Benzol kan der ogsaa anvendes andre Vædsker,

navnlig har jeg prøvet med Svovlkulstof og Petroleumsæther,

hvoraf den sidste dog gav det tydeligste Udslag; men disse

have den Ulempe, at de ikke optage Jodet af den med lige

Maal Vinaand blandede Vædske; for at opnaa dette, maa der
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først yderligere tilblandes et lige Maal Vand, og, selv om dette

tilsættes lidt efter lidt, giver det dog Anledning til, at der ud-

skilles lidt Overjodid. Man linder derfor Jodmængden lidl for

lav, men desuden lægger det udskille Bundfald sig mellem

\ adskelagene og virker forstyrrende, naar Farvens Forsvinden

skal iagttages. Paa den anden Side bar Anvendelsen af Petro-

lenmsæther den Fordel , at denne aldeles ikke opløser Farve-

stoffer, saa Farven ved Titreringens Afslutning slaar over fra

rød til farveløs. Ved Anvendelsen maa Petroleiimsadheren imid-

lertid ikke tilsættes, før der kun er ganske lidt frit Jod tilbage

(ikke over livad der svarer til 1 Ccm.-Vio norm. Na 2 S 2
0.å ) , i

modsat Fald udskilles for meget af Overjodiderne, og af samme

Grund maa Fortyndingen med Vand foregaa lidt efter lidt og

under Omrystning.

Til Belysning af Methodens Nøjagtighed fremsætter jeg her

nogle Analyser, jeg har udført efter den; dog forudskikker jeg

den Bemærkning, at man ved Bestemmelsen egentlig kun finder

det Antal Gem. Vio normal Syre, de i Barken indeholdte Al-

kaloider svare til. At bestemme samtlige Chinaalkaloiders

Mængde nøjagtigt kan jo nemlig ikke lade sig gøre ved Ti-

trering, eftersom Chinin og Chinidin have Ækvivalenttallet 324,

Cinchonin og Cinchonidin derimod 294. Desuden indeholdes i

Ghinabarkerne en ofte betydelig Mængde af de saakaldte « amorfe

Baser », der gaa i Handelen under Navn af Chinoidin, og som

nærmest bestaa af forskellige Omdannelsesprodukter af de

nævnte 4 Ghinaalkaloider med samme Mætningskapacitet lige-

overfor Syrer som disse. 1 de nævnte Exempler har jeg imid-

lertid udregnet Besultaterne med Middeltallet 309, hvilket, om

hele Alkaloidmængden svarede alene til et af de 2 Molekyltal,

vilde medføre en Fejl af henved 5 ° o af hele Stofmængden.

Med Hensyn til Methodens Anvendelighed i Apothekerne, hvor

det gælder om, at Alkaloidmængden ikke er under et vist

Minimum, kan man imidlertid lige saa godt fastsætte dette efter

normal Syre som efter Vægtmængden af en Blanding, der ud-
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gøres af det virksomme Chinin og de andre 3 Alkaloider af

langt ringere Betydning.

4 Bestemmelser foretoges paa samme Chinabark, en Cortex

Chinae calisaya, efter ovenangivne Fremgangsmaade

:

I anvendt 14,75 Ccm. Vio norm. Na 2 S., 3 .

II _ 14
5
75 _ _

III — 14,6 — — —
IV — 14,55 — — —

Da der er taget 10 Gram Bark i Arbejde og der af de

113 Ccm. Vædske, disse extraheredes med, er anvendt 50 til

Bestemmelsen, faas Procenten af Alkaloiderne i Barken, naar

der regnes med Tallet 309, ved at multiplicere det Antal Ccm.

Vio normal Syre, der mættes af Alkaloidet (for «I» 20 -=-14,65)

med (0,0309 • —-- . 10) = 0.6983. Resultaterne af denne Reg-
al)

ning er

:

I 3,67° o

II 3,67° o

III 3,77° o

IV 3,80 °/o

Der anvendtes Petrolenmsætber til tdrystning.

St i ni Kontrol udførtes paa samme Chinabark følgende Be-

stemmelser.

a. 10 Gram extraberedes som ovenfor, og 50 Ccm. ind-

dampedes til Tørbed.

Den tørre Rest vejede 0,1985 Gram

Ved Bebandling med fortyndet Svovlsyre forblev

heraf uopløst 0,0400 —
Alkaloiderne skolde altsaa udgøre , . 0,1585 Gram

hvilket beregnet paa 100 Dele Bark bliver:

0,1585. —-. 10 = 3,58 °,o.
oO

Den med fortyndet Svovlsyre erholdte Opløsning fældedes

med Natron og vejede efter Udvaskning og tørret ved 110°
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0,113 Gram. Adderes hertil den sædvanlige Korrektion (1— 1000)

for det i Filtratet tilbageholdte, hvilket blev 0,051 Gram, haves

0,164 Gram = 3,70° o Alkaloider i Barken.

b. 10 Gram Bark toges i Arbejde. 50 Ccm. af Opløs-

ningen aftoges med en Pipette og inddampedes til Tørhed, til-

sidst tørredes ved 110°.

Den tørre Rest vejede 0,2055 Gram

Heraf blev uopløst i fortyndet Syre 0,0400 —
Alkaloidmængden 0,1655 Gram = 3,74'%.

Med Anvendelse af Benzol som l drystningsmiddel fore-

toges 3 Bestemmelser af en Javachinabark. Til hver toges

10 Gram Bark i Arbejde og af den ætheriske Opløsning igen

50 Ccm. Alkaloiderne i Inddampningsresten opløsles for I og

Ils Vedkommende i 20 Ccm. Vio norm. H2
SO i , for His der-

imod i 25.

Til I anvendtes 9,3 Ccm. Vio norm. Na
2
S

2
0.

6 .

- II — 9,3 — —
— III — 14,5

Hvoraf ved Beregning med Tallet 309 findes

:

I 7,47 °/o

II 7,47%

III 7,33 °/o

Med Anvendelsen af Petrolenmsæther som Udrystnings-

middel foretoges af samme Bark 2 Bestemmelser, der, som det

maatte ventes, gav lidt højere Resultater.

De foretoges med Anvendelse af 20 Ccm. Vio norm. H
2
S0 4 .

I forbrugt 8,87 Ccm. Na 2 S 2 3
= 7,77%

II — 8,88 — = 7,82 °/o

Af samme Chinabark udførtes til Kontrol følgende 2 Be-

stemmelser paa 10 Gram Bark.

a. 50 Ccm. indtørredes ved 110°. Resten vejede 0,3795 Gram

Heraf forblev uopløst i fortyndet Svovlsyre . . 0,0540 —
De opløste Alkaloider udgjorde 0,3255 Gram

= 7,36% af Barken.

Orers. over d. K. D. Vidensk. Selsk. Fort. 1889. 10
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b udførtes ganske paa samme Maade.

Inddampningsresten vejede 0.390 Gram

Heraf uopløseligt i fortyndet Svovlsyre 0,055 —
Alkaloidmængden : 0,335 Gram

= 7,57° o af Barken.

Som det ses af disse Analyser, stemme Resultaterne for

Titreringerne paa samme Chinabark godt overens og staa ogsaa

i Overensstemmelse med hvad der findes ved Vægtanalysen.

Naar de ved Petroleumsæther udførte Titreringer give lidt for

højt Resultat, højere nemlig end de med Benzol udførte og

tillige højere end Yægtmethodens, da ligger Grunden hertil i

det Pag. 155 omtalte Forhold.

For den Velvilje og Redebonhed, hvormed min Chef,

lir. Dr. phil. O. T. Christensen, har indrømmet dette lille

Arbejde den Tid og det Materiel , det behøvede , ligesom for

den Støtte, han paa flere Punkter har ydet det, maa det være

mig tilladt her at bringe ham min bedste Tak.
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Sur la respiration pulmonaire.

Par

M. Christian Bohr.

(Communiqué dans la seance du 2 novembie 1888.

J ai déja communiqué briévement ailleurs l
) les resultats de

quelques recherches sur la tension de l'oxygéne et de l'acide

carbonique, partie dans le sang arteriel en circulation, partie

dans l'air expiré en méme temps des ponmons ; le but de ces

recherches était d'éclaircir si le passage permanent des gaz a

travers le tissu pulmonaire était du a une simple difl'usion, ou

si les elements de ce tissu intervenaient d'une maniére parti-

culiére en jouant un role analogue a celui des elements des

glandes proprement dites pendant leur sécrétion. En effet, s'il

était démontré que les gaz , dans leur passage a travers le

tissu pulmonaire , se dirigent toujours du coté de la pression

la plus basse, la diffusion membraneuse, telle qu'elle se produit

en dehors de l'organisme, devrait en tout cas provisoirement

étre regardée comme la condition de ce mouvement; la difference

de tension des deux cotés des parois des vésicules pulmonaires

donnerait alors une explication simple et suffisante du phénoméne

dans les limites connues. Par contre, s'il a, seulement de temps

a autre, été constaté avec certitude que la tension relativement

') Centralblatt fur Physiologie, Bd. I, 1887, n° 14 et Bd. II, 1888, n° 17.

10*
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la plus faible se trouve au point de départ du mouvement des

gaz, et, par conséquent, si ceux-ci se dirigent dans une sens

oppose a celui que la pression semble exiger, la diffusion ne

suffirait pas å elle seule a expliquer le phénoméne. Le tissu

pulmonaire interviendrait alors spécifiquement dans l'échange

respiratoire , circonstance qui, relativement a plusieurs points,

doit influer sur notre conception de la théorie de la respira-

tion.

Mes expériences ont maintenant clairement montre que le

tissu pulmonaire joue dans les mouvements respiratoires un

role actif, et tel que la fonction des poumons doit étre regardée

comme analogue a celle des glandes proprement dites. Cette

maniére de voir, il est vrai, ne s'accorde pas avec l'opinion

qui, sur ce point, est pour le moment la plus accréditée en

physiologie, au moins en ce qui concerne l'oxygéne ; mais, d'un

autre coté , elle ne me parait pas étre en opposition avec

aucun fait expérimental jusqu'ici connu.

Dans mes courtes Communications précédentes, je n'ai

pas eu l'occasion de décrire en détail mes méthodes et mes

différentes expériences. Je donne done ici cette description

et on trouvera en outre dans le present mémoire une serie

d'expériences, jusqu'ici non publiées, sur rinfluence que l'in-

spiration d'un air renfermant de l'acide carbonique exerce sur

la tension des gaz dans le sang. Les resultats ainsi obtenus

m'ont confirmé dans l'opinion que je m'étais formée de la

fonction des poumons d'aprés mes expériences antérieures

avec de Fair ne contenant pas d'acide carbonique.

I. Méthodes.

Comme il a été dit plus haut, la tension des gaz, dans

mes expériences, a été déterminée en méme temps dans le

sang arteriel et dans l'air des poumons. Parmi les méthodes

employées, je décrirai d'abord celle qui sert a determiner la
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tension de l'oxygéne et de l'aeide carbonique dans le sang , et

dans laquelle on procéde comme il snit. Le sang se rend

directement d'nne artére dans l'appareil décrit ci-aprés, on,

sut une grande snrface , il échange par diffusion ses gaz avec

l'air de l'appareil; pnis, aprés y avoir séjouraé nne fraction

de minnte, il rentre dans l'animal sonmis a l'expérience par

rextrémité périphériqne d'nne artére conpée on par une veine,

et est anssitot remplacé par une nouvelle portion de sang

frais. On peut ainsi prolonger beaucoup la durée de l'expé-

rience tout en n'employant constamment que du sang frais qui

ne séjourne que tres peu de temps hors de l'animal. En outre,

gråce a celte disposition, l'éqiiilibre de l'échange par diffusion

entre les gaz du sang et l'air de l'appareil s'établit rapidement;

en analysant ensuite eet air et en notant la pression totale

dans l'appareil, on peut calculer la tension partielle des diffé-

reuts gaz , et ces tensions sont identiques a celles qu'ils ont

dans le sang.

L'appareil servant a mesurer ces tensions a, dans ses

parties principales, été construit pendant un séjour que j'ai

fait, en 1887, au laboratoire de mon cher maitre , M. le pro-

fesseur Ludwig, a Leipzig, et il est base sur la derniére modi-

tication de l'appareil employé par ce savant pour mesurer la

vitesse du sang. J'ai donné a eet appareil le nom d'hémato-

aréométre.

Héma to-aré omé tr e. Il se compose de deux tubes

cylindriques en verre (Fig. 1 , a
y

et a
2 ) verticaux et paralléles,

dont la longueur est de 20 cm. environ et le diametre de 2 cm.;

ils se rétrécissent a leurs deux extrémités et se continuent en

haut dans le tube m, qui peut les mettre en communication

l'un avec l'autre, et en bas dans les tubes d
x

et d
2 ; un peu

au-dessus de leur extrémité inférieure il s'en détache les tubes

b
t

et b 2 . C'est dans ces cylindres que se fait l'échange gazeux

ci-dessus mentionné entre l'air qu'ils renferment et les gaz du
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sang frais qui ne cesse d'y affluer et dont le cours est réglé

comme il suit. De l'extrémité centrale d'une artére coupée le

sang s'échappe dans le tube en T, / (Fig. 1), et deux tuyaux

en caoutchouc qui se croisent (ils sont marqués sur la figure

par des hachures) lui offrent deux routes a suivre, Tune par

le tube b
x
pour penetrer dans le cylindre a

x
et Fautre par le

tube b 2 pour se rendre dans a.
2 ; mais un seul de ces tuyaux

est passable a tour de role (dans la figure, 6 2 ), tandis que l'autre

est maintenu ferme par un compresseur a coulisse pr, de sorte

que le sang n'entre d'abord que dans Tun des cylindres (a 2 ).

En méme temps s'écoule de l'autre cylindre (aj le sang qui le

remplissait; eet écoulement se fait, pour les deux cylindres, par

les tubes d
x

et d 2 qui sont unis par les tuyaux en caoutchouc

au tube #, par lequel le sang se rend a l'extrémité périphérique

d'une artére et rentre dans l'animal. Comme le montre sur

la figure la disposition des tuyaux d'écoulement par rapport

au compresseur a coulisse, le cylindre qui se vide est seule-

ment celui dans lequel le sang vient de cesser d'affluer (dans

la figure, 04). Des que le sang, dans le cylindre qui se rem-

plit, a atteint la partie supérieure rétrécie et qu'il s'est en

méme temps écoulé de l'autre cylindre jusqu'au-dessous du

tube 6, on change la position du compresseur a l'aide d'un

levier qui n'est pas indiqué sur la figure; le tuyau qui était

ouvert est ferme et réciproquement. Les cylindres changent

ainsi tour a tour de role et, pendant toute la durée de l'ex-

périence , se poursuit sans discontinuité ce cours du sang,

un des cylindres se remplissant alternativement de sang frais

venant de l'animal et le lui rendant ensuite. Le compresseur

ci-dessus mentionné est disposé comme il suit: une lame de

metal porte deux butoirs métalliques , rr, entre lesquels est

une rainure que traversent deux autres butoirs pp ,
qui sont

fixes a une seconde lame de metal placée au-dessous et qu'un

levier fait blisser d'un coté a l'autre.



Fig. 1.
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L'appareil doit des l'origine étre suffisarament rempli

(a moitié dans les deux cylindres) d'un liquide qui peut étre

du sang défibriné ou une solution de chlorure de sodiurn a

0,7%; c'est de cette derniére que je me suis servi. Enfin,

pour ce qui regarde l'afflux du sang dans les cylindres, il est

a observer que la position respective des tubes i et d doit

étre telle qu'elle est indiquée sur la figure, pour avoir la certi-

tude que les cylindres se remplissent cbaque fois de sang

arteriel frais; c'est dans ce but qu'on fait écouler le sang des

cylindres jusqu'a un peu au-dessous de b\ le sang frais qui

afflue par ce tube n'est alors mélange de celui qui reste encore

dans l'extrémité inférieure des cylindres que dans une propor-

tion insignifiante.

Durant ce cours du sang dans les cylindres, l'air de

l'appareil va constamment d'un cylindre a l'autre ; le robinet k

du tube m (Fig. 1) étant ferme pendant la durée de l'expérience,

il passe par le recipient a air A, qui est muni a ses deux

extrémités d'un robinet bermétique. Dans ce va-et-vient

continuel l'air se mélange avec les gaz du sang, et chaque

fois, en particulier, qu'un cylindre se vide, il entre en contact

avec le sang arteriel frais qui en humecte les parois. Pour

donner a ces parois une grande surface relativement au volume

des cylindres, on a introduit dans cbacun d'eux deux tubes en

ven-e ouverts aux. deux bouts (Fig. lcc), qui sont placés l'un

dans l'autre et maintenus par de petites pointes en verre fai-

sant corps avec les cylindres dans la position qu'indique la

figure. Comme il a été dit plus haut, ces derniers ont un

diametre de 20 mm., celui des tubes est respectivement de 13

et de 7 mm. La surface humectée qui, aprés cbaque vidage

d'un cylindre, s'offre a l'action de l'air devient par la egale a

310 centim. carrés environ, tandis que le volume du cylindre

est de 40 centim. cubes environ. Pour avoir le méme rapport

entre la surface et le volume avec le cylindre seul, celui-ci

devrait avoir un diametre egal a V370 de sa longueur et aurait
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ainsi des dimensions tres peu pratiques. line grande surface

favorise la diffusion entre l'air et les gaz dn sang; mais celle-ci

est en ontre tres activée par le monvement continuel de Fair

dans Tappareil, car les couches qni ont été en contact immé-

diat avec le sang se mélangent a eliaqne instant avec la masse

d'air totale et sont remplacées par d'antres couches. On sait

d'ailleurs par l'analyse des gaz combien est grand le role que

jonent les monvements saccadés (rime masse gazense dans

le mélange uniforme de tous ses elements.

Lorsqn'nne premiere expérience est terminée, on ferme

les robinets dn recipient h et y renferme ainsi nn écbantillon

d'air qni, aprés que ce dernier a été détaché de Tappareil,

pent étre introdnit dans nn endiométre et analyse. Ontre ce

recipient, on en dispose ordinairement sur Tappareil deux

autres semblables qni, ponr en pas compliqner la figure, n*y

ont pas été représentés; ils sont placés derriére le recipient h

et commnniqnent de la méme maniére avec le tube m. Grace

a eet arrangement, on peut, aprés la fermeture d'un recipient,

poursuivre avec les autres Texpérience jusqiTau bout sans

jamais interrompre Tafflux régulier du sang dans les cylindres.

C'est seulement lorsque tous les recipients ont été fermes

qu'on les détache de Tappareil. Leur liaison avec ce dernier

se fait a Taide de courts tuyaux en caoutcbouc vernissé , les

tubes ainsi joints se touchant bout a bout, et on procéde de

la méme facon ponr les autres liaisons peu nombreuses des

parties de Tappareil, qui d'ailleurs est tout en verre.

En prenant, comme il vient d"étre dit, les échantillons de

l'air de Tappareil ponr les soumettre å Tanalyse , il faut natu-

rellement étre certain que Tair des recipients
,
pendant toute

la durée de Texpérience, est identique dans sa composition

avec Tair des cylindres. C'est a quoi il a été largement pourvu

en ne laissant au passage d'un cylindre a l'autre qu'une seule

route a suivre, a travers le recipient, et en donnant a ce

dernier un volume (15 cm. cubes environ) beaucoup plus petit
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que celui d'un des cylindres (40 cm. cubes environ), car il en

résulte qu'a chaque afflux du sang dans l'appareil, l'air du

recipient est complétement remplacé par l'air du cylindre qui

se remplit.

Il est quelquefois désirable que l'aréométre, avant le com-

mencement de 1'expérience, soit rempli d'un mélange gazeux

ayant une composition différente de celle de l'air atmosphérique.

On emploie aussi dans ce but les recipients, en en remplissant

un ou plusieurs, avant le montage de l'appareil, d'un gaz pur

facide carbonique, oxygéne , azote); des qu'ils sont en place,

que les cylindres sont remplis a moitié d'une solution de

cblorure de sodium et que l'appareil est ainsi prét a fonc-

tionner, on ouvre tous les robinets des recipients de méme

que le robinet k et, a l'aide d'un reservoir a pression élevée

qui renferme la solution de chlorure de sodium et communique

avec le tube /, on donne au liquide de l'appareil le méme

mouvement qu'en opérant avec du sang. Il sufflt qu'il circule

deux ou trois Ibis dans les cylindres pour que le mélange

gazeux soit identique dans tout l'appareil; c'est ce que j'ai

vérifié plusieurs fois par 1'expérience, et on pouvait d'ailleurs

le prévoir d'aprés la construction de l'appareil.

11 est encore a observer que le robinet l (Fig. 1) sert a

mettre l'appareil en communication avec l'air atmospbérique,

ce qui est nécessaire pendant le remplissage avec la solution

de chlorure de sodium , mais il reste ferme pendant toute la

durée de 1'expérience. Un manometre a mercure n indique la

pression totale dans l'appareil.

Pour maintenir constante la temperature de l'aréométre, on

l'installe dans une caisse a eau B (Fig. 2), a parois en verre,

dont le fond laisse passer les tubes / et g :
par lesquels les

cylindres se remplissent et se vident, et pour faciliter cette

installation, la caisse B se compose de deux parties, dont

1'inférieure porte une rainure remplie de mercure dans laquelle

s'emboite la partie supérieure. L'eau ou plonge l'appareil est
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maintenue a une temperature de 38° environ ;i l'aide d'une

lampe a gaz qui communique avec un régulateur a éther.

Le levier qui sert a mouvoir le compresseur a coulisse de

la Fig. 1 émerge de la caisse a eau par son extrémité a (Fig. 2).

A chacun de ses déplacements, par conséquent chaque fois

qu'un cylindre se remplit, le ressort b (Fig. 2) ferme un courant

électrique qui fait marquer sur le cylindre tournant c (Fig. 2)

le nombre des remplissages et leur durée. On connait ainsi

a chaque instant la quantité de sang qui passe dans les

cylindres et la durée du séjour que chaque cylindrée y fait.

Dans l'installation de l'aréométre , il faut avoir soin de

regler la pression totale qui y regne. Si l'animal soumis h

l'expérience et l'appareil étaient placés au méme niveau, la

pression dans ce dernier, a cause de celle du sang dans l'ar-

tére avec laquelle il communique, serait de 120 mm. environ

plus élevée que la pression atmosphérique. Mais, comme nous

le montrerons tout a l'heure , il est nécessaire
,
pour obtenir

Téquilibre de l'échange gazeux dans l'aréométre, que sa pres-

sion totale s'approche autant que possible d'une atmosphére.

On atteint ce but de la maniére suivante: l'aréométre est placé

sur un petit échafaudage C (Fig. 2) de facon a se trouver a

2m,50 au-dessus du plancher, tandis que l'animal repose sur

une plateforme A mobile dans le sens vertical a l'aide d'une

cordelette passant sur des poulies fixées au plafond. La per-

sonne qui manæuvre le levier a et veille a l'afflux régulier du

sang dans les cylindres, observe en méme temps le manometre

n (Fig. 1) et peut facilement, suivant les circonstances , donner

a un aide l'ordre de relever ou d'abaisser la plateforme A pour

que le manometre se maintienne toujours autour du zéro. —
Qu'il faille regler ainsi la pression pour que les conditions

d'équilibre de l'échange gazeux soient remplies dans l'appareil.

cela résulte des considérations suivantes. L'air absorbé par

le saug dans les poumons a environ une pression totale d'une

atmosphére et une temperature de 38°. Le sang arteriel afflue
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dans l'aréométre, qui a la méme temperature que les poumons,

mais dont la pression totale, sans la disposition ci-dessus

décrite, excéderait de 120 mm. la pression atmosphérique. Or,

comme les mélanges gazeux dans les poumons et l'aréométre

ont qualitativement la méme composition, il doit se faire dans

l'aréométre une absorption partielle d'un des gaz au moins

pour que l'équilibre s'établisse; mais cette absorption nest

pas accompagnée d'ime diminution de la pression totale dans

l'aréométre , comme elle le serait dans un reservoir clos , car

le sang des cylindres communique avec celui de l'artére et a

la méme pression. Par contre , l'appareil recoit de l'animal

une quantité de sang correspondant au volume du gaz absorbé,

les cylindres se remplissent un peu plus qu'auparavant et la

pression est encore de 120 mm. Mais alors un des gaz est

de nouveau partiellement absorbé, il en résulte un plus grand

remplissage des cylindres et l'équilibre ne s'établirait que

lorsque ceux-ci seraient entiérement pleins, ce qui naturelle-

ment rendrait impossible la continuation de l'expérience. Voila

pourquoi la pression totale dans l'aréométre doit étre maintenue

dans le voisinage de la pression atmospbérique , comme l'ar-

rangement ci-dessus mentionné a permis de le faire.

D'aprés notre programme, nous devions, en méme temps

que la tension des gaz du sang, étudier la composition de

l'air expiré par les poumons. Dans ce but, nous avons opéré

par la méthode suivante qui, outre la composition moyenne

de l'air expiré dans un temps donné, permet aussi de deter-

miner la quantité de l'air inspire et expiré et, par conséquent,

de calculer l'écbange gazeux respiratoire. Une canule intro-

duite dans la tracbée de l'animal communique avec une double

soupape membraneuse d (Fig. 2) , tres mobile et fermant bien,

qui donne passage, d'un coté, a l'air inspire et, de l'autre,

a l'air expiré. L'air inspire passe d'abord dans le gazométre J
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(Fig. 2)
1

) et arrive a la soupape par le tube i qui, de mérne

que les autres tubes de l'appareil, a ud diametre tel (2,5 cm.

environ) qu'il ne peut gener en rien le passage de l'air inspire

par un grand chien ; la partie du tube qui porte des hachures

est en caoutchouc pour rendre possible le mouvement de la

plateforme A. L'air expiré sort par le tube e et, en se rendant

au gazométre E, passe dans un réfrigérant ou il prend la

temperature du laboratoire ; l'eau de condensation s'écoule dans

le flacon K. Entre le réfrigérant et le gazométre est intercalé

un appareil qui permet de prendre continuellement des échan-

tillons de l'air expiré pour les soumettre a l'analyse. Ces

échantillons sont proportionnels å la quantité de l'air expiré,

et donnent par suite une expression exacte de sa composi-

tion moyenne dans un temps donné. Ou procéde comme il

suit a cette operation. Le recipient m (Fig. 2), qui est muni

d'un robinet å ses deux extrémités , renferme du mercure et

communique par le bas avec un tuyau en caoutchouc n ouvert

å son autre bout et, comme le montre la rigure, suspendu a

l'axe d'une roue dentée qui est actionnée par l'électro-aimant o.

Le niveau du mercure dans le recipient m, lorsque les robinets

sont ouverts , dépend de la bauteur ou se trouve l'extrémité

ouverte du tuyau n; au debut de l'expérience, ce tuyau a

une position telle que le recipient est complétement rempli

de mercure jusqu'a son entrée dans le tube ou passe l'air

expiré. A chaque demi-révolution de l'aiguille du gazométre

E (environ pour cbaque demi-litre d'air expiré), une tige

métallique flxée a l'axe du gazométre plonge dans le mercure

de la capsule q et ferme le courant de l'élément r 2
). L'électro-

aimant o fait alors avancer d'une dent la roue dentée, le tuyau

1

)
Cet appareil, qui occupe le coté droit de la Fig. 2, a, pour plus de

elarté, été représenté å une bien plus grande échelle que l'aréométre,

qui est å gauche de la figure.

2
)
Une disposition analogue a déja été employée dans le laboratoire de

Bf. Zuntz.
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n s'abaisse d'une fraction de millimétre , et de son extrémité

ouverte s'écoule une quantité de mercure correspondant ;i

un abaissement de la méme fraction de millimétre du niveau

du mercure dans le recipient. De cette maniére, le recipient,

qui dans sa plus grande longueur est cylindrique, se remplit

pen a peu d'air expiré proportionnellement a la marche de

l'aiguille du gazométre. Des qu'il est plein, on en ferme les

robinets et le remplace par un au tre recipient. L'expérience

une fois terminée, l'air expiré ainsi recueilli est transvasé dans

un eudiométre et analyse.

Un appareil tout semblable (non représenté dans la figure)

est intercalé dans la conduite de l'air inspire lorsque la com-

position de eet air différe de celle de l'air atmosphérique.

Dans ce cas, on a soin, pour que l'air inspire soit homogene,

de le préparer la veille dans un grand gazométre bien équilibré

d'une contenance de 1000 litres.

La durée de l'expérience étant en general assez courte,

de 1
/4 d'heure a V2 heure, il faut fixer avec précision le

moment 011 celle-ci commence et celui 011 elle se termine.

Dans ce but, on commence par fermer les robinets x et x
1

et

ouvrir les robinets s et s
t
pour que l'air n'entre pas dans les

gazométres
;

puis
,
quand une pendule sonne une certaine mi-

nute, on ouvre x et #,, ferme n et s^ et l'air pénétre dans les

gazométres. A la fin de l'expérience, on opére d'une maniére

analogue.

Par ce procédé, nous apprenons a connaitre la composition

de l'air expiré dans un temps donné ; mais il faut se rappeler

que l'air avec lequel le sang est en contact dans les vésicules

pulmonaires n'a pas la méme composition que l'air expiré , ce

dernier, comme on sait, étant forme d'un mélange d'air des

vésicules pulmonaires et d'air atmosphérique tres peu modifié

qui, dans l'inspiration, n'a pas dépassé les grandes voies

aériennes. La grandeur de cette difference dépend du rapport

entre le volume d'une respiration et celui des grandes voies
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aériennes, et est par suite tres variable, voire pour le méme

individu ; mais l'air des vésicules étant toujours plus riche en

acide earbonique et plus pauvre eu oxygéne que l'air expiré,

il en résulte que lorsque , comme dans quelques-unes des

expériences citées plus loin , la tension de l'acide earbonique

est moindre et celle de l'oxygéne plus grande dans le sang

»pie dans l'air expiré , nous savons que ces differences de

pression doivent avoir le méme signe et devenir encore plus

marquées si l'on compare le sang avec l'air des vésicules; en

pareil cas, nous pouvons dire avec certitude que la force qui,

dans les poumons, produit l'échange gazeux, ne doit pas étre

chercliée dans les differences de pression des deux cotés

des parois vésiculaires. Mais dans d'autres expériences ou

la tension de l'acide earbonique a été plus forte et celle de

l'oxygéne plus faible dans le sang que dans l'air expiré , la

question devient plus compliquée. Ces differences pourraient

peut-étre subir de grands cbangements et méme changer de

signe, si nous etions en etat de remplacer dans notre com-

paraison l'air expiré par l'air plus riche en acide earbonique

et plus pauvre en oxygéne des vésicules puhnonaires. La

composition exacte de eet air nous est, il est vrai, inconnue,

mais nous pouvons l'obtenir avec une approximation plus grande

que celle que doune l'air expiré en calculant la composition

de ce dernier a son passage dans la bifurcation de la trachée

artére, avant qu'il se mélange avec l'air atmosphérique qui se

trouve dans la trachée et la canule. Pour faire ce calcul, on

a besoin des données suivantes: la composition de l'air inspire

et de l'air expiré, le volume d'une respiration, et ceux de

la trachée jusqu'a la bifurcation et de l'espace nuisible dans

l'appareil a soupapes. Les deux premieres sont fournies par

les expériences sur la respiration, et le volume de la trachée

jusqu'a la bifurcation est déterminé aprés la mort de l'animal

soumis a l'expérience par une mesure directe faite avec de

l'eau.
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Si Ton designe par E et 1 la proportion ponr cent d'un gaz

dans l'air expiré et l'air inspire, par A le volome d'une respi-

ration et par a celni de la trachée et de l'espace nuisible dans

l'appareil a soupapes, la proportion pour cent du gaz considéré

dans l'air expiré au moment ou il passe par la bifurcation est

donnée par la formule X = —-— — •

1 A — a

Comme il a été dit plus haut, ce calcul présuppose que

Fair inspire' qui
,

pendant un des mouvements respiratoires,

reste dans la trachée, ne change pas de composition. Bien

que cela ne soit guére douteux, j'ai cependant pour plus de

sureté fait rexpérience suivante afin de justifier l'emploi de la

formule précédente.

Pendant que, par la méthode décrite plus haut, on déter-

minait la respiration chez un grand chien, on a en méme

temps , a l'aide d'un mince cathéter élastique introduit dans la

trachée, pris un échantillon d'air dans la bifurcation en l'aspi-

rant dans un tube rempli de mercure, mais seulement pendant

chaque expiration 1
), et, aprés avoir trouvé le volume d'une

respiration A = 152 cm. cub. , l'espace nuisible jusqu'å la

bifurcation a = 100 cm. cub., la proportion ° o de CO2 dans

l'air expiré E = 0,92, et celle du méme gaz dans l'air inspire

1 = 0, on a calculé par la formule ci-dessus la teneur en

acide carbonique de l'air de la bifurcation, ce qui a donné

152 92X = — * '' - = 2,69 ° o. En determinant ensuite directe-
52

ment CO2 dans le méme air, on a trouvé la valeur presque

concordante 2,74 °/o.

Comme le montre eet exemple , la teneur en acide carbo-

nique de l'air de la bifurcation
,

par suite de la respiration

superficielle, peut étre trois fois plus forte que celle de l'air

En aspirant aussi pendant l'inspiration, on obtient un mélange d'air

inspire et d'air expiré avec une faible teneur en acide carbonique;

cette derniére évidemment ne peut pas étre trouvée trop forte.

Overs, over d. K. D. Vidensk. Selsk. Forh. 1889.
1 1
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expiré. En pareil cas, pour éviter un grave malentendu dans

l'interprétation de l'expérience , il sera nécessaire , an lieu de

l'air expiré , de prendre celui de la bifnreation ponr terme de

comparaison avec les gaz du sang. Dans d'autres cas, cette

difference est beaucoup plus petite et la nécessité d'employer

l'air de la bifnreation ne s'impose plus autant; mais comme

eet air se rapprocbe toujours plus que l'air expiré de celui

des vésicules pulmonaires, nous nous en servirons dans ce

qui suit. On trouvera indiquées
,
pour chaque expérience . les

données qui ont servi a la calculer.

Analyse de l'air.

Dans les analyses de l'air expiré et de l'air inspire , on a

dosé l'acide carbonique en le faisant absorber par une disso-

lution de soude, et l'oxygéne en le faisant detoner avec l'hydro-

géne. Pour mener rapidement les analyses assez nombreuses

que nécessitait chaque expérience , les eudiométres étaient

disposés sur une méme ligne dans une cuve renfermant du

mercure et communiquant par un siphon avec la cuvette d'un

barometre. Ils avaient comme ce dernier un diametre de

2 cm. et étaient entourés d'eau a la temperature du laboratoire.

On déterminait la pression dans les eudiométres en observant

au cathétométre le niveau du mercure tant dans ces instru-

ments que dans le barometre. L'emploi du cathétométre dans

l'analyse de l'air permet d'obtenir non seulement une grande

exactitude, mais aussi une économie de temps. Il va sans

dire qu'on s'est efforcé de rendre aussi commodes que pos-

sible les différentes manipulations relatives a l'analyse; quant

a la maniére de proceder, elle n'a pas besoin d'étre décrite

plus en détail.

Animaux soumis å Texpérience. J'ai employé

exclusivement de grands chiens. Le sang arrivait a l'hémato-

aréométre de l'extrémité centrale de la carotide ou de l'artére

fémorale , et rentrait dans l'animal soit par l'extrémité péri-

phérique de la carotide , soit par l'extrémité centrale de la
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veine fémorale (on trouvera plus de détails a ee sujet dans

l'exposé des différentes expériences). Pour assurer le libre

cours du sang dans les tuyaux et dans l'aréométre, on y a

toujours injecté des peptones 1
) ou une infusion aqueuse de

sangsues 2
)
pour en empéeher la coagulation. J'ai publié antéri-

eurement une notice sur Taction que ces agents exercent sur la

respiration 3
). Leur emploi entraine naturellement une compl ka-

tion, qui est fåcheuse en ee sens que les peptones font baisser

la pression du sang et diminuent en partie l'activité respiratoire

(1. c); mais, d'un autre coté , abstraction faite de l'afflux plus

facile de sang, elles ont aussi leurs avantages, car elles retar-

dent le changement de reaction qui autrement se manifeste tres

vite dans le sang aprés qu'il a quitté' les vaisseaux, et cela n'est

pas sans importance pour les expériences sur la tension des gaz.

Telle est, dans ses points essentiels, la métbode suivie

dans mes expériences; elle exige, comme on l'a vu, un appareil

considérable et cbaque expérience requiert un nombre assez

grand de determinations. Ces inconvénients, autant que j'en

puis juger, sont inhérents a la nature méme du probléme a

résoudre. La tension des gaz du sang doit étre déterminée

directement et dans un sang aussi peu altéré que possible;

vouloir la calculer en s'appuyant sur la quantité de gaz con-

tenue dans le sang, c'est faire fausse route. Les expériences

décrites dans la seconde partie de ce mémoire montreront en

outre que, par suite des grandes variations que présente cette

tension, il est absolument nécessaire, pendant qu'on la déter-

mine, de recbercher en méme temps quelle est la composition

de l'air des poumons. Cette combinaison de deux expériences

a mener de front en complique nécessairement l'exécntion;

inais , et c'est 1'essentiel, on gagne par la que riuterprétation

de Texpérience devient plus certaine.

') Fano, Arch. f. Anatomie u. Phvsiologie, 1881.

2
)
Haycraft, Archiv f. experim. Pathol. u. Pharmacol. XVIII, 1884.

3
)
Centralblatt f. Physiologie, 1888, p. 261.

11*
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II. Expériences.

Les 16 expériences qu'on trouvera exposées plus loin ont

été exécutées d'aprés la méthode décrite plus haut. Outre

l'échange gazeux respiratoire qui se fait dans les poumons,

on a done, dans chacune d'elles, déterminé la tension des

gaz dans le sang arteriel et dans l'air expiré en méme temps.

A l'aide de cette derniére grandeur comparée avec le volume

d'une respiration et celui de la trachée, on calcule l'air de la

bifurcation, qui est employé de préférence a l'air expiré comme

terme de comparaison avec les gaz du sang, parce que, comme

nous l'avons expliqué dans la premiere partie , il donne une

valeur plus approchée de la composition de l'air des vésicules

pulmonaires. On a d'ailleurs, pour chaque expérience, indiqué

toutes les circonstances pouvant influer sur son exactitude et

sa portée , telles que le temps pendant lequel le sang a afflué

dans l'aréométre, la durée du séjour que chaque portion de

sang y a fait et la composition de l'air de l'appareil a l'ori-

gine.

L'équilibre entre l'air de l'aréométre et les gaz du sang

qui y afflue s'établit tres rapidement, en general au bout de

quelques minutes, a cause des conditions favorables qui facili-

tent la diffusion. On peut le voir par les exemples suivants.

Dans l'expérience VI, l'air de l'aréométre, a l'origine,

renfermait 6,07% CO2
; au bout de 4V2 minutes, cette teneur

était descendue å 2,26 °/o et la compensation était compléte,

car 3 minutes aprés la proportion de l'acide carbonique avait

remonté a 2,47 %.

Dans l'expérience Vil, la proportion de CO2 dans l'air

de l'aréométre, de 4,62% a l'origine, était au bout de 2 1
2

minutes descendue a 3,96 %; IIV2 minutes plus tard, elle

avait remonté a 4,39 % ; 2V2 minutes ont done suffi pour

amener l'acide carbonique a sa valeur minimum pendant l'ex-

périence.
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Il en est de méme par rapport a l'oxygéne , comme le

montre surtout l'expérience XII. La proportion de ce gaz dans

l'air de l'appareil, de 16 °/o a l'origine, était au bout de 21h

minutes descendue å 14,87 % , et la compensation se trouvait

établie, car Z
l
!i minutes plus tard, elle s'élevait a 15°;o.

Dans la méme expérience, la proportion de l'acide car-

bonique s'était, au bout des 2V2 premieres minutes abaissée

de 8,5 % a 4,20 %.

On voit par ce qui précéde qu'il suffit de quebjues

minutes pour qu'on puisse regardcr l'équilibre entre les gaz

comme établi dans l'aréométre. Il ne convient pas de trop

prolonger la durée de l'expérience a cause des variations de

la tension méme dans de courts espaces de temps
;

quelques-

unes des expériences décrites plus loin en offrent des exem-

ples.

Certaines expériences fournissent particuliérement la preuve

que la diffusion est compléte ; telles sont celles ou la propor-

tion en centiémes de Tun des gaz (oxygéne 011 acide carbonique)

se maintient pendant longtemps constante dans l'appareil, tandis

que celle de l'autre varie beaucoup. On en trouve un exemple

dans l'expérience I, ou l'air de l'appareil, a l'origine, renfermait

20,40 °/o d'oxygéne et 0,14% d'acide carbonique et, au bout

de 18 minutes, respectivement 20,44% et 1,43% de ces deux

gaz; la valeur de 20,4 % pour l'oxygéne doit done étre regardée

comme tout a fait certaine. Les expériences II et XIII présen-

tent un cas analogue pour l'acide carbonique (la tension y est

egale a zéro).

Les cas qui répondent le mieux a l'objet spécial que

j'avais en vue, sont ceux ou la teneur en acide carbonique de

l'air de l'aréométre va en décroissant et passe par la valeur

de la proportion de ce gaz dans l'air expiré, ou bien ceux ou

la teneur en oxygéne se comporte de la méme maniére, mais

en suivant une marche inverse, c'est-a-dire en croissant. C'est

ainsi que , dans l'expérience XII , la proportion de l'acide car-
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bonique, qui a l'origine , était de 8,5 °/o dans l'air de l'aréo-

métre, est tombée a 4,20 %, tandis que l'air expiré en conte-

nait 5,6 °/o. L'expérience XIII présente ponr l'oxygéne lin cas

analogue; la proportion de ce gaz, qui était d'abord de 19,2 °/o

dans faréométre, s'est élevée a 20,4%, tandis qu'il y en avait

18,78 0/
o dans l'air expiré. De pareilles expériences donnent,

avec toute la rigueur possible, la preuve que les gaz s'avan-

cent a travers le tissu pulmonaire dans la direction de la

pression la plus basse a la plus haute; mais elles ne sont

pas faciles a realiser, et ne sont pas non plus une con-

dition nécessaire, ainsi qu'il résulte de ce qui a été dit plus

haut de la rapidité avec laquelle la diffusion se fait dans l'aréo-

métre.

Les expériences qui suivent sont toutes celles que j'ai

faites pour éclaircir la question dont il s'agit ici. En majorité

sont celles qui démontrent le role actif que le tissu pulmo-

naire joue dans la respiration; mais il y en a tin certain

nombre d'aprés lesquelles les differences de pression des

deux cotés des parois des vésicules pulmonaires peuvent donner

une explication suffisante du mouvement des gaz. Que ces

expériences negatives par rapport a l'action du tissu pulmo-

naire n'ébranlent en rien I'opinion qui est basée sur des ex-

périences positives prouvant, avec une entiére certitude, que

les dilférences de pression ne constituent pas la force qui

produit l'échange gazeux dans les poumons, il est a peine

besoin de le faire remarquer. Les choses se passent, quant h

ce point, absolument comme dans les recherches sur la sécré-

tion des glandes.

En terminant la description de chaque expérience, j'ai

ajouté, parini les remarques auxquelles elle peut donner lieu,

celles qui m'ont paru meriter d'appeler plus spécialement

1'attention , et aprés les avoir toutes décrites, j'en ai pour

plus de clarté réuni les resultats dans deux tableaux.
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A. Expériences ou l'air inspire était de l'air atmosphérique

ne renfermant pas d'acide carbonique.

I. Puids de l'animal — 14,1 kilog.; temp. == 37°,8; injection intra-

veineuse d'une infusion de 60 sangsues ; cours du sang, de l'extrémité cen-

trale de la carotide d. å l'extrémité périphérique de la carotide s.

Par kilog. et par heure: oxygéne absorbé = 588,1 cm. cub.; acide car-

bonique éliminé = 592,4 cm. cub.; quotient respiratoire = 1,007.

Pendant l'expérience:

Air expiré: O = 19,18%; CO 2 = 1,49%; barometre = 752 mm.;

nombre de respirations par minute — 65; volume dune repiration — 163

cm. cub.

Volume de la trachée — 60 cm. culj.

Air de la bifurcation

:

O = 18,11%; CO 2 = 2,36%

et tension dans le meme air:

O = 127,4 mm ; CO 2 — 16,6 mm.

Dans l'aréométre: temp. = 37°, 5; air å Forigine:

O = 20,40%; CO 2 = 0,14%.

Aprés un afflux de sang pendant 18 minutes et un séjour de 45 se-

condes dans l'appareil:

O = 20,44%; CO 2 = 1,43%;

tension dans le sang arteriel:

O = 143,9 mm.; CO 2 = 10,1 mm.

Dans cette expérience, la tension de l'oxygéne a done été

plus forte et celle de l'acide carbonique plus faible dans le

sang arteriel que dans l'air des poumons.

II. Poids de l'animal = 31,5 kilog ; temp. = 38°, 6; injection de pep-

tone; cours du sang, de l'extrémité centrale de la carotide d. å l'extrémité

périphérique de la carotide s.

Par kilog. et par heure: oxygéne absorbé = 280,7 cm. cub.; acide

carbonique éliminé = 158,7 cm. cub.; quotient respiratoire = 0,57.

Pendant l'expérience:

Air expiré: O — 19,06%; CO2 — 1,07%; barometre = 764,5; nombre

de respirations par minute = 17; volume d'une respiration = 457 cm. cub.

Volume de la trachée = 100 cm. cub.

Air de la bifurcation:

O = 18,51%; CO 2 = 1,37%

et tension dans le méme air:

O — 132,1 mm.; CO 2 — 9,9 mm.
Dans l'aréométre: temp. = 37°, 6; air å l'origine:

O — 21%; CO 2 = 0;

aprés un afflux de sang pendant 13 minutes et un séjour de 34 secondes

dans l'appareil:
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Air de la bifurcation:

O = 18,52%; CO2 ss 2,11%,

et tension dans le nierne air:

O — 131,4 mm.; CO 2 = 14,3 mm.
Dans l'aréométre: temp. = 37°,8; air å l'origine:

O = 14,54%; CO2 = 1,87%;

aprés un afflux de sang pendant 8 minutes et mi séjour de 1 1 secondes

dans l'appareil:

O = 14,73%; CO 2 = 1,93%;

aprés un afflux de sang pendant 101
/« minutes:

O = 14,79%; CO 2 = 2,34%;

tension dans le sang arteriel:

O = 105,4 mm.; CO 2 = 16,7 mm.

La tension de l'oxygéne a été ici plus faible et celle de

l'acide carbonique plus forte dans le sang arteriel qtie dans

l'air des poumons. Si le second échantillon d'air de l'aréo-

métre n'a été pris qne 2 x
/2 minutes aprés le premier, c'est

que le sang , dans l'aréométre , commencait a montrer des

signes de coagulation.

V. Poids de l'animal = 27,2 kilog.; temp. = 38°,4; injection de pep-

tone; cours du sang, de 1'extrémité centrale de la carotide cl. å l'extrémité

périphérique de la carotide s.

Par kilog. et par heure: oxygéne absorbé = cm. cub. ; acide car-

bonique éliminé = 202,8 cm. cub.

Pendant l'expcrience:

Air expiré, en méme temps que la premiere prise d'air de l'appareil:

O = % et CO2 = 0,68%,

et qu'une seconde prise d'air:

O = % et CO 2 = 1,14%.

Nombre de respirations par minute = 18; volume d'une respiration =
585 cm. cub.

Volume de la trachée = 108 cm. cub.

Air de la bifurcation

:

CO 2 = 1) 0,83% = 2) 1,39%,

et tension dans le méme air:

CO 2 = 1) 5,8 mm. = 2) 9,7 mm.

Dans l'aréométre: temp. = 37°, 2; air a l'origine:

O = %; CO 2 = 3,38%;
aprés un afflux de sang pendant IS 1

/* minutes et un séjour de 60 secondes

dans l'appareil:

O = 16,93%; CO2 = 2,83%;
tension dans le sang arteriel:

O = 118,3 mm.; CO 2 = 19,8 mm.

;
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aprés im afflux de sang pendant 30 minutes:

O = 16,63%; CO2 = 2,99 °/o;

tension dans le sang arteriel:

O — 116,3 mm.; CO 2 = 20,9 mm.

Par suite d'un accident, il manque plusieurs determinations

de l'oxygéne et l'expérience ne nous apprend que peu de chose

sur sa tension ; mais elle montre avec une grande certitude

que la tension de l'acide carbonique est beaucoup plus forte

dans le sang arteriel que dans Fair de la bifurcation. Digne

d'attention est la variation dans la teneur en acide carbonique

de l'air expiré dans les deux parties de l'expérience (de 0,68

a 1,14%), variation qui se retrouve aussi, mais a un bien

moindre degré, dans la tension de l'acide carbonique dans le

sang (de 2,83 a 2,99 °/'o).

VI. Poids de l'animal — IS, 91 kilog. ; temp. = 3S°,5; injection intra-

veineuse d'une infusion de sangsues; cours du sang, de l'extrémité centrale

de la carotide d. å l'extrémité périphérique de la carotide s.

Par kilog. et par heure: oxygéne absorbé = 847,9 cm. cub.; acide

carbonique éliminé = 453,9 cm. cub.; quotient respiratoire = 0,54.

Pendant l'expérience:

Air expiré: O — 18,43%; CO 2 = 1,686%; barometre = 753 mm.;

nombre de respirations par minute = 150; volume d'une respiration —
61 cm. cub.

Volume de la trachée = 40 cm. cub.

Air de la bifurcation:

O = 13,52%; CO2 = 4,05%

et tension dans le méme air

:

O — 95,4 mm.; CO2 — 34,6 mm.

Dans l'aréométre: temp. = 37°, 3; air å l'origine:

O = 11,64%; CO 2 - 6,07%;

aprés un afflux de sang pendant 4 1
/2 minutes et un séjour de 10 secondes

dans l'appareil

:

O = 13,97%; CO 2 = 2,25%,

et aprés un afflux de sang pendant l lh minutes:

O = H,35%; CO2 = 2,47%;

tension dans le sang arteriel:

O — 101,2 mm.; CO 2 = 17,4 mm.

La tension de l'oxygéne a done été plus forte et celle de

l'acide carbonique plus faible dans le sang arteriel que dans

l'air des poumons. L'expérience montre qu'il est nécessaire
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de calculer la composition de l'air de la bifurcation, lorsque

la respiration est superflcielle et rapide.

VII. Poids de l'animal = 31,1 kilog. ; temp. — 38°, 5; injection Intra-

veineuse d'une infusion de sangsues; cours du sang, de l'extrémité centrale

de l'artére fémorale s. å l'extrémité centrale de la veine fémorale 8.

Par kiiog et par hente: oxygéne absorbé = 450,8 cm. cub.; acide car-

boniqué éliminé — 3(52,7 cm. cub.; quotieut respiratoire = 0,81.

Pendant l'expérience il a été pris deux échantillons de l'air expiré, en

méme témps que deux autres, donl il sera question plus has, de l'air de

l'aréométre. Air expiré

:

1) O = 17,30%; CO 2 = 2,72%

2) O = 17,43%; CO 2 = 2,64,%

nombre de respirations par minute = 21; volume d'une respiration = 361

cm. cub.

Volume de la trachée = 100 cm. cub.

Air de la bifurcation (2
e échantillon)

:

O — 16,06%; CO 2 = 3,65%
et tension dans le méme air:

O — 114,1 mm.; CO 2 = 25,9 mm.
Dans l'aréométre: temp. = 37°, G; air a l'origine:

O = 16,88%; CO 2 = 4,62%;
aprés un afflux de sang pendant 2

1
/« minutes et un séjour de 5 secondes

dans l'appareil:

O = 16,72%; CO 2 = 3,95%,

et aprés un afflux de sang pendant li minutes:

O = 16,05%; CO 2 = 4,39%.
tension dans le sang arteriel:

O r= 115,9 mm.; CO 2 = 31,7 mm.

La tension de Toxygéne, comme celle de l'acide carbo-

niqne , a par conséqtient été nn pen plus forte dans le sang

arteriel qne dans l'air de la bifurcation. Le sang sorti d'nne

artére revenait dans nne veine; on verra plus loin les consé-

qnences qne eet arrangement pent avoir ponr les expériences.

VIII. Poids de l'animal =- 15,3 kilog.; temp. =; 37°, 9; injection de

peptones; cours du sang, de l'extrémité centrale de l'artére fémorale s. å

l'extrémité centrale de la veine fémorale s.

Par kilog. et par heure: oxygéne absorbé = 545,4 cm. cub.; acide

carbonique éliminé = 417,4 cm. cub.; quotieut respiratoire = 0,77.

Pendant l'expérience

:

Air expiré: O == 19,32%; CO 1 — 1,29%; nombre de respirations

par minute = 27; volume d'une respiration = 325 cm. cub.

Volume de la trachée — 75 cm. cub.
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Air de la bifurcation

:

CO2 = 1,68%
et tension dans le méme air:

CO2 = 12 mm.

Dans l'aréometre: temp. = 37°, 7 ; air å l'origine:

CO 2 := 3,6%;
aprés un afflnx de sang pendant 29 minutes et un séjour de 10 secondes

dans l'appareil:

CO 2 = 2,64%;
tension dans le sang arteriel:

CO 2 = 20,5 mm.

Cette expérience ne donne aucun renseignement sur l'oxy-

géne. La tension de l'acide carbonique est beaucoup plus

forte dans le sang arteriel que dans l'air des poumons.

IX. Poids de l'animal = 20, G kilog. ; temp. = 39°,5 ; morphinarhose;

injeetion de peptones; cours du sang, de I'extrémité centrale de la carotide

d. å I'extrémité périphérique de la carotide s.

Par kilog. et par heure: oxygéne absorbé = 823 cm. cub.; acide car-

bonique éliminé = 524 cm. cub.; quotient respiratoire = 0,63.

Pendant ['expérience

:

Air expiré: O = 19,46%; CO2 — 1,06%; barometre = 766,5 mm.:

nombre de respirations par minute = 140; volume d'une respiration = 150

cm. cub.

Volume de la trachée = 100 cm. cub.

Air de la bifurcation

:

O = 16,38%; CO2 = 3,19%

et tension dans le méme air:

O = 116,8 mm.; CO 2 — 22,8 mm.

Dans l'aréometre: temp. 38°; air a l'origine:

O = 17,0%; CO 2 = 4,1 %;
aprés un afflux de sang pendant 18 1

/« minutes et un séjour de 13 secondes

dans l'appareil:

O = 16,44%; CO 2 = 5,29%;

tension dans le sang arteriel:

O = 117,9 mm.; CO2 = 38 mm.

La tension de l'oxygéne a done été un pen plus forte et

celle de l'acide carbonique beaucoup plus forte dans le sang

arteriel que dans l'air des poumons.

X. Poids de l'animal = 41,5 kilog.; temp. =t 38°, 7 ; injeetion intra-

veineuse d'une infusion de sangsues; cours du sang, de I'extrémité centrale

de la carotide d. å I'extrémité périphérique de la carotide s.
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Par kilog. et par heure: oxygen e absorbé = 880,7 cm. cub.; acide car-

Jionique éliminé = 527,5 em. cub.; quotienl respiratoire = 0,G0.

Pendant l'expérience i) a été pris deux échantillons de l'air expiré, en

méme temps que deux autres, dont il sera question plus bas, de l'air de

l'aréométre. Air expiré

:

1) O = 18,81 %; CO 2 = 1,197%

2) O = 19,16 °/o; CO2 = 0,763%

nombre de respirations par minute — 14S; volume d'une respiration =
187 cm. cub.

Volume de la trachée — 120 cm. cub.

Air de la bifurcation

:

1) O = 14,88%; CO 2 = 3,34%
2) O = 15,87%; CO* == 2,13%

Tension dans le méme air:

1) O = 103 mm.; CO 2 = 23,2 mm.
2) O = 109,8 mm.; CO 2 = 14,8 mm.

Dans l'aréométre: temp. = 37°, 1; air å l'origine

:

O = 21 %; CO2 = 0;

aprés un afflux de sang pendant 5 minutes et un séjour de o secondes

dans l'appareil:

O = 20,23%; CO2 = 1,61%;
tension dans le sang arteriel:

O = 141 mm.; CO 2 = 11,2 mm.
Sans interrompre l'expérience, on a alors ouvert un recipient jusque

la ferme, ce qui a donné å l'air de l'appareil la composition:

O = 17,07%; CO2 = 2,5%.

Aprés un afflux de sang pendant 15 minutes et un séjour de 5 secondes

dans l'appareil:

O = 17,8%; CO 2 = 3,97%;

tension dans le sang arteriel:

O = 121,7 mm.; CO2 = 27,6 mm.

Dans les deux parties de l'expérience, la tension de l'oxy-

géne a été plus forte dans le sang arteriel que dans l'air des

poumons. L'acide carboniqtie présente cette particularité que

sa tension croit dans le sang en méme temps qu'elle décroit

dans l'air des poumons. A la fin de l'expérience, elle est

beaucoup plus forte dans le sang arteriel que dans l'air des

poumons.

XI. Poids de l'animal — 28,6 kilog.; temp. = 38°,9; injection intra-

veineuse d'une infusion de sangsues; cours du sang, de l'extrémité centrale

de la carotide d. å l'extrémité périphérique de la carotide s.

Par kilog. et par heure: oxygéne absorbé = 65S,3 cm. cub.; acide car-

bonique éliminé ^-- 503,7 cm. cub.; quotient respiratoire = 0,77.
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Pendant l'expérience:

Air expiré: O = 10,65%; CO 2 — 3,04%; nombre tic respirations

par minute = 25; volume d'une respiration — 450 cm. cnb.

Volume de la tracb.ee — 100 cm. cub.

Air de la bifurcation

:

O = 15,41 %; CO 2 = 3,91 %
et tension dans le méme air

:

O — 112,2 mm.; CO 2 = 28,4 mm.
Dans I'aréométre: temp. = 38°, 3; air å Forigine:

O = 21%; CO 2 — 0;

aprés un afflux de sang pendant 17 minutes et un séjour de 5 ]
/2 secondes

dans l'appareil:

O = 17,80%; CO2 = 3,79%
et tension dans le méme air:

O — 121,7 mm.; CO2 — 27,7 mm.

La tension de l'acide carbonique a été un pen plus faible

et celle de l'oxygéne beaucoup plus forte dans le sang arteriel

que dans l'air des poumons.

B. E x p é r i e n c e s oi'i l'air inspire renferme de

L'acide carbonique.

XII. Poids de l'animal = 26 kilog.; temp. = 38°. S; injection intra-

veineuse d'une infusion de sangsues; cours du sang, de l'extrémité centrale

de l'artére fémorale s. å l'extrémité centrale de la veine fémorale s.

Air inspire: O = 18,77%; CO 2 — 4,85%; Ae — 76,38%.

Par kilog. et par heure: oxygéne absorbé = 817,4 cm. cub.; acide

carbonique éliminé = 423,7 cm. cub.; quotient respiratoire = 0,52.

Pendant l'expérience:

Air expiré: O — 16,69%; CO 2 — 5,66%; barometre = 757 mm.;

nombre de respirations par minute = 30; volume d'une respiration = 651

cm. cub.

Volume de la trachée = 65 cm. cub.

Air de Ja bifurcation:

O = 16,46%; CO 2 = 5,75%
et tension dans le méme air:

O — 116,1 mm.; CO 2 — 40,6 mm.
Dans I'aréométre: temp. — 38°, 1; air a l'origine:

O = 16%; CO 2 = 8,5%;
au bout de 2 1

/« minutes:

O = 14,87%; CO 2 = 5,41%;

aprés un afflux de sang pendant 6 minutes et un séjour de 4 secondes

dans l'appareil:

O = 15%; CO2 = 4,2%
et tension dans le sang arteriel

:

O — 106,1 mm.; CO2 — 29,7 mm.
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La tension de l'acide carbonique dans L'aréométre est

descendne pendant l'expérience de 8,5 % a 4,20 % et est

ainsi devenne inoindre qne dans l'air inspire (4,85%). La

tension de l'oxygéne est plus faible dans le sang arteriel que

dans l'air des ponmons.

XIII. Poids de l'animal == 14,7 kilog. ; temp. = 37 ,8; injection intra-

veineuse d'une infusion de sangsues; cours du sang, de l'extrémité centrale

de la carotide d. å l'extrémité périphérique de la carotide s.

Air inspire: O = 19,99%; CO 2 = 3,17%; Az — 76,84%.

Par kilog. et par heure: oxygéne absorbé = 423 cm. cub.; acide car-

bonique éliminé = 469,7 cm. cub.; quotient respiratoire = 1,11.

Pendant l'expérience:

Air expiré: O— IS,78%; GO2 = 3,92%; barometre = 752; nombre

de respirations par minute = 41; volume d'une respiration = 373 cm. cub.

Volume de la trachée = 60 cm. cub.

Air de la bifurcation:

O = 18,55%; CO 2 = 4,06%
et tension dans le méme air:

O = 130,4 mm.; CO 2 = 28,5 mm.
Dans l'aréométre: temp. = 37°, 5; air a l'origirie:

O = 19,2%; CO 2 = 0;

aprés un at'flux de sang pendant 6 minutes:

O == 20,67%; CO 2 = 0;

aprés un afflux de sang pendant 12 minutes et un séjour de 18 secondes

dans l'appareil

:

O — 20,40%; CO2 = 0,14%;
tension dans le sang arteriel

:

O — 143,6 mm.; CO2 = 0,9 mm.

La tension de l'oxygéne a ainsi été plns forte et celle de

l'acide carbonique plus faible dans le sang arteriel que dans

l'air des poumons.

XIV. Poids de l'animal = 13,5 kilog.; temp. — 37°, 3; injection intra-

veineuse d'une infusion de sangsues; cours du sang, de l'extrémité centrale

de la carotide cl. a l'extrémité périphérique de la carotide s.

Air inspire: O = 20,24%; CO 2 = 2,03 %; Az = 77,73%.

Par kilog. et par heure: oxygéne absorbé = 560,1 cm. cub.; acide car-

bonique éliminé — 604,2 cm. cub.; quotient respiratoire =: 1,0S.

Pendant l'expérience:

Air expiré: O = 18,18%; CO 2 = 3,79%; barometre = 758,5; nombre

de respirations par minute = 21; volume d'une respiration = 384 cm. cub.

Volume de la trachée = 50 cm. cub.
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Air de la bifurcation

:

O = 17,87%; CO 2 = 4,05 °/o

et tension dans le méme air:

O — 127,1 mm.; CO 2 = 28,8 mm.
Dans l'aréométre: temp. = 37°, 7; air a l'origine:

O non dosé; CO 2 = 1,54%;
aprés nn afflux de sang pendant 14 minutes et un séjour de 21 secondes

dans l'appareil:

O — 17,97%; CO 2 = 2,80%;
tension dans le sang arteriel:

O = 127, G mm.; CO 2 = 19,9 min.

Dans cette expérience , la tension de l'oxygéne dans le

sang arteriel n'a guére été plus forte que dans l'air des pou-

mons , tandis que celle de l'acide carbonique a été beaucoup

plus faible.

XV. Poids de l'animal = 29,5 kilog ; temp. = 38°, 7 ; injection de

peptones; cours du sang, de l'extrémité centrale de l'artére fémorale s. a

l'extrémité centrale de la veine fémorale s.

Air inspire: O = 18,85%; CO 2 = 8,89%; Åz = 72,26%.

Par kilog. et par henre: oxygéne absorbé = 543,6 cm. cub. ; acide car-

bonique éliminé = 280,2 cm. cub.; quotient respiratoire — 0,52.

Pendant l'expérience il a été pris deux échantillons de l'air expiré, en

méme temps que deux autres , dont il sera question plus bas , de l'air de

l'appareil. On a trouvé:

1) O = 17,49%; CO 3 = 9,70%

2) O = 17,15%; CO 2 - 10% Ba™métr« - 756
'
5 -

Le nombre des respirations par minute a constamment augmenté pendant

l'expérience; il était d'abord de 15 et on en a ensuite, toutes les 3 minutes,

compté 25, 40, 42, 42, 40, soit en moyenne 34. Volume d'une respiration

= 500 cm. cub.

Volume de la trachée = 100 cm. cub.. Air de la bifurcation:

1) O = 17,08%; CO 2 = 9,90%

2) O = 16,72%; CO2 = 10,25%

et tension dans le méme air:

1) O — 120,5 mm.; CO 2 = 69,8 mm.
2) O — 117,9 mm.; CO 2 — 72,5 mm.

Dans l'aréométre: temp. = 38°,4; air a l'origine:

O = 17.59%; CO 2 = 4,12%;

aprés un afflux de sang pendant 7'/2 minutes:

O = 16,72%; CO 2 = 5,12%
et tension dans le sang arteriel:

O — 122,3 mm.; CO 2 — 37,4 mm.;
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aprés un afflux de sang pendanl l7'/a minutes et an séjour de 7 aecondes

dans l'appareil:

O = 16,19%; CO 2 = 7,90%

et tension dans le sang arteriel

:

O — 118,4 mm.; CO2 = 57, S mm.

La tension de l'oxygéne est å peine plus forte dans le

sang arteriel qne dans L'air des ponmons. Celle de l'acide

carboniqne a été beanconp plus faible dans le sang arteriel

qne dans l'air des ponmons , et méme plus faible qne dans

l'air inspire. La richesse de ee dernier en acide carboniqne

a rendn la respiration tres difficile, et le nombre des respira-

tions a constamment angmenté an commencement ; l'animal

n'a non plus pn maintenir an méme degré
,
pendant tonte la

dnrée de l'expérience, la tension relativement faible qne l'acide

carboniqne avait a l'origine.

XVI. Poids de l'animal = 40 kilos.; temp. = 38°, 1; injection de pep-

tones; cours du sang, de l'extrémité centrale de l'artére fémorale a I'extré-

niité centrale de la veine fémorale.

Air inspire: CO2 = 3,18%; les determinations de l'oxygéne manquent,

l'eudiométre
,
par suite d'une méprise, ayant été vide avant que l'analyse

fiit terminée.

Pendant l'expérience il a été pris deux échantillons de l'air expiré, en

méme temps que deux autres, dont il sera question plus Las, de l'air de

l'aréoniétre. Air expiré

:

1) CO 2 = 4,28%; 2) CO 2 = 4,53%;

barometre — 760; nombre de respirations par minute = 30; volume d'une

respiration = 684 cm. cub.

Volume de la trachée = 125 cm. cub.; air de la bifurcation :

1) CO 2 = 4,53%; 2) CO 2 = 4,84%
et tension dans le méme air:

1) CO2 = 32,2 mm.; 2) CO 2 = 34,4 mm.

Dans l'aréoniétre: temp. = 38°, 3; air å l'origine:

CO 2 = 5,24%;

au bont de 6'/4 minutes

:

CO2 = 4,81%,

et tension dans le sang arteriel:

CO 2 = 34,9 mm.
Aprés un afflux de sang pendant li'A minutes et un séjour de 18 secondes

dans l'appareil:

CO 2 = 5,02%
et tension dans le sang arteriel:

CO 2 = 36,3 mm.

Overs, over d. K. D. Vidensk. Selsk. Forh. 1889.
\ 2
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Dans les deux cas , la tension de l'acide carbonique a

done été plus grande dans le sang arteriel que dans l'air des

poumons.

Parmi les grandeurs déterminées dans les expériences qui

précédent, les plus importantes a notre point de vue, a savoir

la tension des gaz dans le sang arteriel et dans Fair de la

bifurcation, sont réunies dans les deux tableaux suivants. Les

colonnes intitulées « Difference » renferment les diffé rences de

tension entre les gaz du sang arteriel et de l'air de la bifur-

cation. Poiir l'oxygéne, mie difference positive signifle que les

poumons ont porte la tension dans le sang arteriel a un degré

plus élevé qu'elle ne Test dans l'air des vésicules pulmonaires,

qui est la source d'ou provient l'oxygéne , et par conséquent

qu'ils ont joué un role actif; une difference negative signifle

que l'oxygéne peut simplement avoir été diffuse dans le sang.

Pour l'acide carbonique, les signes ont une signilication inverse, le

signe négatif indiquant le role actif des poumons dans l'éli-

mination de l'acide carbonique. Pour plus de clarté, les diffe-

rences, dans les cas ou une simple diffusion ne suffit pas a

expliquer les pbénoménes, sont imprimées en plus gros carac-

téres. On trouve aussi dans les tableaux les valeurs concernant

l'absorption de l'oxygéne et l'élimination de l'acide carbonique

par kilogramme et par heure, ainsi que le quotient respiratoire.

Le tableau II donne en outre la composition de l'air inspire.

Dans la colonne intitulée «Remarques», la lettre A indique que

le sang a afflué dans l'aréométre de 1'extrémité centrale d'une

artére et est revenu a l'animal par rextrémité péripbérique de

la méme artére, et la lettre F, que le sang sorti de 1'extrémité

centrale d'une artére est rentré par 1'extrémité centrale d'une

veine. Quant aux lettres P et ./, elles signifient que, pour

maintenir le sang fluide, on y a injecté des peptones ou une

infusion de sangsues.
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Ce qui frappe tout d'abord dans les tableaux ci-contre,

c'est la grande variation des tensions, tant dans l'air de la

bifurcation que dans le sang arteriel, méme lorsque l'air in-

spire ne renferme pas d'acide carbonique, comme dans les

expériences du tableau I. Dans ce tableau, la tension de l'oxy-

géne dans le sang arteriel varie entre 101 et 144 mm. et celle

de l'acide carbonique entre et 38 mm. Dans le tableau II

(expériences avec de l'air inspire renfermant de l'acide carbo-

nique), la tension de L'acide carbonique dans le sang arteriel

varie entre 0,9 et 58 mm. 11 ne saurait naturellement étre

question de prendre la moyenne de vaieurs a ce point variables,

pour en tirer ensuite des conclusions sur la nature de la fonc-

tion des poumons; cbaque cas doit étre considéré a part, et

c'est la une régle qu'il n'est pas inutile de rappeler, car

on trouve de temps a autre dans la littérature de pareilles

moyennes.

11 résulte en outre des tableaux que , dans la plupart des

cas, les differences de pression des deux cotés des parois des

vésicules pulmonaires ne peuvent étre la force qui produit les

mouvements de l'air dans le tissu des poumons. Dans 23 cas

sur 34, ces mouvements se sont faits en allant de la pression

la plus basse vers la pression la plus élevée. Avec inspiration

d'air atmosphérique ne renfermant pas d'acide carbonique, la

difference de pression, pour l'oxygéne, a été 8 fois positive

irole actif du tissu pulmonaire) et 1 fois negative, et pour

l'acide carbonique 6 fois negative (role actif du tissu pulmo-

naire) et 7 fois positive. Avec inspiration d'air mélangé d'acide

carbonique, cette difference pour l'oxygéne a été 4 fois positive

et 1 fois negative , et pour l'acide carbonique 5 fois negative

et 2 fois positive.

La plus grande difference positive pour l'oxygéne a été

de +38 mm., et la plus grande negative pour l'acide carbo-

nique de — 32,4 mm.; ces pressions, les gaz dont il s'agit

ont done pu les surmonter dans leur marche a travers les
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poumons, et il faat encore se rappeler que les valeurs ci-

dessus sont des valeurs minima, puisqif elles sont basées sur

fair de la bifurcation au lien de l'étre sur celui des vésicules

pulmonaires.

Quant a caleuler la moyenne des differences, cela n'aurait

évidemment, pour le but que nous nous proposons
,

pas plus

d'utilité que de caleuler celle des tensions elles-mémes.

On n'observe aucun rapport déterminé entre la valeur des

differences de tension et celle de l'écbange gazeux respiratoire,

tel qu'il se manifeste dans l'absorption de l'oxygéne et l'éli-

mination de l'acide carbonique par kilogramme du poids de

l'animal et par heure. Pour traiter cette question , il faut

recourir au tableau I, ou l'air inspire a la méme composition

dans toutes les expériences. Dans le tableau II, l'écbange

gazeux respiratoire est naturellement influencé par la teneur

plus ou moins grande de l'air inspire en acide carbonique.

En comparant les differences pour l'oxygéne du tableau I avec

l'absorption de ce gaz par kilogramme et par beure , on volt

que la plus grande difference positive + 38 (n° X) correspond

a une absorption d'oxygéne de 881 cm. cub., et la plus grande

difference negative -26 (n° IV) a une absorption de 634 cm.

cub. Dans ces deux cas, l'absorption a done été maximum la

ou l'oxygéne a eu a vaincre une pression pour penetrer dans

le sang; mais ce n'est pas une régle générale, car dans l'ex-

périence II, ou la difference est -)- 10 et tient a peu pres le

milieu entre les deux précédentes , la valeur de l'absorption.

281 cm. cub., est la plus faible qui ait été trouvée dans toutes

les expériences. 11 ny a pas non plus pour l'acide carbonique

de relation fixe entre les grandeurs dont il s'agit ici. Dans

les expériences III et IX, oii l'élimination de ce gaz par kilo-

gramme et par heure est respectivement de 555 et de 524 cm.

cub., valeurs assez voisines l'une de l'autre, les differences de

tension, —13,3 et -f- 16,8 mm., présentent un tres grand

écart. L'élimination la plus grande de l'acide carbonique,
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592 cm. cub., est celle de l'expérience I, 011 la difference de

tension est de — 6,5 mm.

Que la valeur de l'éeliange gazeux par kilog. n'influe pas

davantage sur celles des differences , cela n'a du reste rien

qui doive surprendre. Des relations fixes entre I'échange gazeux

et les differences (qui sont une expression de la grandeur

du travail du tissu pulmonaire pendant I'échange gazeux) ne

])ourraient s'établir que dans la supposition qu'un échange

gazeux plus grand coi'nciderait toujours avec un effort relative-

ment plus grand des organes en fonction ; tel peut bien étre

le cas s'il s'agit settlement de diverses phases de I'échange

gazeux chez le méme individu, mads il en est autrement lorsque,

comme dans nos expériences, on soumet a ces rechercbes

des individus différents.

Notre tåcbe aurait été singuliérement facilitée si, pendant

les expériences, on avait pu produire un etat dans lequel l'or-

ganisme aurait du mettre en jeu tons ses ressorts pour im-

primer a I'échange gazeux 1'activité requise, si, par exemple,

il avait été possible de faire exécuter a l'animal soumis a l'ex-

périence un travail musculaire force. Mais des raisons tech-

niques ne l'ont pas permis, et il a méme fallu se resigner a

voir I'échange gazeux notablement réduit (par exemple dans les

n os
II et V) par rimmobilisation et souvent aussi par l'injec-

tion de peptones.

Dans les cas oii le sang arteriel rentre dans l'animal par

une veine, le travail des poumons est certainement eneore plus

réduit par la forte artérialité donnée au sang. Toutes les

expériences du tableau I ont ainsi été exécutées dans des

circonstances qui doivent étre regardées comme peu favorables

a 1'activité spécifique des poumons, si l'on admet que cette

activité croit en raison du travail qu'on leur impose. 11 était

done a supposer qu'en opérant avec de l'air inspire renfermant

de l'acide carbonique , ou aménerait peut-étre le tissu pulmo-

naire a deployer une plus grande énergie, et c'est dans ce but
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qu'il a été procédé aux expériences du tableau II. Elles ont

en effet montre que Fair mélangé d'acide carbonique agit

comme un stimulant dans l'élimination de ce dernier gaz par

les poumons, car, tandis (pie l'air pur a donné une difference

negative dans 6 cas sur 13 et que la plus grande n'a pas

dépassé — 17,2, on a obtenu avec l'air mélangé d'acide car-

bonique une difference negative dans 5 cas sur 7 et la plus

grande s'est élevée a — 32,4. L'exemple suivant montre plus

directement l'action stimulante de l'acide carbonique sur la

fonction sécrétoire des poumons. On a soumis un chien a

deux expériences consécutives en lui faisant d'abord respirer

de l'air renfermant 3,2 °/o d'acide carbonique et puis de l'air

pur. Dans le premier cas|, la tension de l'acide carbonique

dans le sang a été de 0,9 mm. et la difference pour ce gaz

de — 27,6 mm. (tableau II, n°XIII); dans le second, cette

tension s'est élevée a 10,1 mm. et la difference n'a été que

de — 6,5 mm. Les valeurs de ces tensions ont été déter-

minées avec une grande certitude.

Pour ce qui regarde les expériences oii les tensions sont

telles que les gaz se dirigent du coté de la pression la plus

faible , on peut bien admettre une simple diffusion a travers

les parois des vésicules pulmonaires; mais ce n'est nullement

nécessaire et c'est méme a peine naturel, puisque dans plu-

sieurs autres cas analogues l'activité spécifique du tissu pul-

monaire a été positivement constatée. Quelques-unes des ex-

périences ci-dessus mentionnées présentent en outre des cir-

constances qui se laissent difficilement concilier avec l'hypo-

thése de la diffusion, bien que les valeurs des tensions la

rendent possible. Tel est le n° X. Dans la premiere partie

(a) de l'expérience, la teneur en acide carbonique de l'air

expiré est de 1,20%, et l'air de l'aréométre en renferme en

méme temps 1,61% (tension dans le sang = 11,2 mm., diffe-

rence pour l'acide carbonique = — 12 mm.). Dans la seconde

partie (6), la tension dans le sang a augmenté , la proportion
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de l'acide carbonique dans l'air de l'aréométre s'étant élevée

a 3,97 ° o (tension dans le sang = 27.6 mm., difference pour

l'acide carbonique = +12.8 mm.), mais la tenenr en acide

carbonique de l'air expiré est] en méme temps tombée a 0,70 °/o.

La circonstance que la tension de l'acide carbonique dans le

sang a plus que double, tandis que, dans l'air expiré, elle est

tombée au-dessous de la moitié de sa valeur primitive, semble

indiquer dans les poumons un etat qui a produit une retention

de l'acide carbonique; en tout cas, ce resultat serait difficile

a expliquer par l'hypotbése de la diffusion.

Les resultats de nos recberches peuvent se resumer dans

les propositions suivantes:

1) La tension des gaz dans le sang arteriel et dans l'air

expiré en méme temps des poumons a, dans la plupart des

cas, présenté des valeurs telles que les differences de tension

des deux cotés des parois des vésicules pulmonaires ne peuvent

étre la force qui détermine la marcbe des gaz a travers le

tissu des poumons.

2) Ce fait se manifeste surtout tres clairement dans l'ins-

piration d'un air renfermant de l'acide carbonique.

3) La tension dans le sang arteriel, tant en ce qui con-

cerne l'acide carbonique que l'oxygéne , est tres variable chez

les différents individus, méme s'ils sont placés dans des con-

ditions extérieures identiques; elle peut méme, pendant de

courtes periodes, varier cbez le méme individu, sans qu'il se

produise un changement appréciable dans les conditions exté-

rieures.

D'aprés ce qui précéde , il est bien permis de considérer

l'absorption et 1'elimination des gaz a travers les poumons

comme analogues aux phénoménes qui, dans l'organisme, sont

compris sous le nom de sécrétions glandulaires. De méme

que les autres organes, les poumons ne peuvent deployer leur

activité speciale que dans les limites étroites marquées par
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les conditions physiques extérieures , comme le montrent les

phénoménes connus qui se produisent lorsque Forganisme se

trouve exposé a un air tres pauvre en oxygéne ou tres riche

en acide earbonique. Mais en dehors de ces cas extrémes,

l'action speciale du tissu pulmonaire est la principale cause

déterminante de la tension des gaz dans le sang.

L'inttuence que le tissu pulmonaire exerce sur le rapport

entre la tension des gaz dans le sang et dans Fair des pou-

mons, peut s'expliquer soit par une absorption directe de

l'oxygéne et une elimination directe de Tacide earbonique par

les cellules épitbéliales des parois des vésicules pulmonaires,

soit par une action qui modifie la tension des gaz du sang au

moment ou il quitte les poumons, Tun de ces modes d'action

n'excluant naturellement pas l'autre. Les interessantes expé-

riences de coloration de M. Ebrlich 1

), d'aprés lesquelles les

poumons vivants exercent une action réductrice, semblent

parler en faveur de la premiere bypothése. La seconde trouve

un appui dans quelques expériences sur la tension des gaz du

sang que j'espére pouvoir bientot publier.

*) Ehrlich, SauerstofTbediiifniss des Organismus. Berlin 1SS5, p. 143.
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Sur iin contraste dans la variation de Famplitude

diurne de l'aignille aimantée dans les zones tempérée

et arctique.

Par

ML Adam Paulsen.

(Gommuniqué »Ians la seance du 13 décembre 1889.)

_La communication qui snit se rattache a celle que j'ai eu

rhonneur de faire a l'Académie le 2 février 1889. J'ai, a cette

occasion, parlé de quelques observations magnétiques faites a

Godthaab (Groenland) vers la fin du siécle dernier. 11 résulte

de ces observations que l'amplitude diurne de l'aiguille de

déclinaison a été en croissant pendant la periode de 1788—92,

tandis que celles de G as s in i montrent que, pendant les mémes

années, elle a suivi a Paris une marche inverse.

On connait la liaison intime qui, dans les pays tempérés,

existe entre la periode de la variation de ramplitude diurne de

l'aiguille de déclinaison et celle de la fréquence des taches

solaires. A l'époque oii Ginge et Cassini effectuaient leurs

mesures magnétiques, la surface du soleil allait entrer dans

un etat de tranquillité relative ; néanmoins les observations

groenlandaises constatent une croissance dans la marche diurne

de l'aiguille de déclinaison.

Cependant il faut remarquer que l'aiguille avec laquelle

Ginge opérait était suspendue sur un pivot, ce qui rend ses

observations un pen incertaines. J'ai done fait calculer la
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marche diurne normale de 1'aiguille aimantée d'aprés les ob-

servations føites a Point Barrow par M. Maguire pendant les

semestres d'hiver 1852— 53, 1853— 54, et par l'expédition inter-

nationale polaire, en 1882— 83. On a, dans ce but, employé la

méthode proposée par M. Wild en représentant graphiquement

la marche diurne pour chaque jour; puis on a pris la moyenne

des courbes, qui, par la régularité et la concordance de leurs

formes, montrent qu'elles étaient produites surtout par un

agent coimnun dont la force variait périodiquement pendant la

durée d'un jour solaire. Les resultats de ce travail sont con-

signés dans le tableau et la courbe ci-aprés.

3Iarche diurne normale de l'aiguille aimantée a Point Barrow.

Novembre-Avril 1852-53, 1853—54.

Minuit —4,1 Midi — 3,3

l
h m —1,4 l

h
s —5,4

2- +2,5 2- —6,6

3 - +4,6 3 - — 6,2

4- +6,2 4- —5,3

5 - +8,6 5 -
, ... — 4,6

6 - + 10,6 6 - — 4,4

7- +11,0 7- —4,1

8- + 10,1 8- —3,7

9 - + 6,2 9 - — 3,3

10 - +2,3 10 - — 3,4

11 - - 1,8 11- —4,2

Novembre—Avril 1882—83.

Minuit — 3,0 5
h m + 7,2

l
h m —2,2 6- +7,4

-3,0
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10h m
11 -

Midi .

l
h

s .

+ 2,7

+ 0,4

- 3,2

0,0

5,3

4,5

4,2

6 -

7 -

8 -

9 -

4,0

3,0

1,5

0,8

0,5

10- —0,6

11 - —2,0

Le signe + indique une deviation a l'Est et le signe —
nne deviation a l'Ouest de la position moyenne de l'aiguille.

Marche diurne normale, 1852—53, 1853—54.
— — — 1882—83.

Dans la premiere des époqnes considérées, ('amplitude de

la variation diurne de L'aiguille de déclinaison a done été de

4', 6 plus grande que dans les méines mois des années 1882

et 1883, quoique le nombre des tacbes solaices, dans la pre-

miere époque , fut pres d'un minimum et, dans la derniére,

pres d'un maximum.

Cette marche dans la variation de l'amplitude de L'aiguille

aimantée å Point Barrovv, l'inverse de celle qui a lien sous des
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latitudes plus basses, parle en i'aveur de l'existence reelle d'un

contraste general entre les époques des maxima et des minima

des aurores boréales, comme je l'ai exposé dans un mémoire

précédent. Quoique, dans les pays arctiques, l'apparition d'une

aurore boréale ne coi'ncide pas toujours avec une perturbation

magnétique, les periodes oii les aurores boréales sont les plus

f'réquentes sont pourtant toujours celles oii 1'aiguille aimantée

est le plus agitée. M. Liznar, a Vienne, vient a eet égard de

publier qu'il a trouvé
,
pour certaines stations arctiques , un

parallelisme complet entre l'amplitude diurne de l'aiguille

aimantée et Tactivité aurorale pendant la periode d'une rota-

tion du soleil autour de son axe.

Cependant une solution definitive de la question de l'exi-

stence d'un contraste general entre la fréquence des aurores

boréales et la variation de l'amplitude diurne de 1'aiguille

aimantée dans les zones tempérée et arctique, ne peut étre

trouvée que par des, observations futures faites, pendant une

longue serie d'années, dans un lien situé dans la zone propre-

ment dite des aurores boréales.
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Den elektromagnetiske Lystheori.

Af

C. Christiansen.

(Meddelt i Modet den 22. Marts 1889.)

Medens man tidligere kun havde to Lystheorier, Emissions-

theorien og Bølgetheorien , er der i de sidste Aartier kommen

en tredie til , nemlig den elektromagnetiske Lystheori. Da

Elektriciteten fortrinsvis findes og bevæger sig i de gode Ledere,

medens Lyset udbreder sig bedst i de slette Ledere , eftersom

disse i Heglen ere gennemsigtige, var det ikke let at se, hvor-

ledes der kunde existere et Slægtskab imellem disse to Natur-

kræfter og man kendte derfor i lang Tid heller ingen Sammen-

hæng imellem dem. Men Faraday opdagede 1845, at en

elektrisk Strøm kan forandre en Lysstraales Svingningsplan og

man har senere fundet flere lignende Vexelvirkninger mellem

Lyset og Elektriciteten. Allerede herved var man kommen et

Skridt videre, men Hovedvanskeligheden stod dog bestandig

tilbage, nemlig at eftervise elektriske Virkninger i Luften og

andre gennemsigtige Legemer, der kunde sammenlignes med

Lysstraalerne. Ogsaa i denne Henseende have Faradays Under-

søgelser havt en afgorende Indflydelse. Han viste nemlig, at

Luften spiller en væsentlig Rolle ved mange elektriske Fæno-

mener. Den elektriske Gnist har forskellig Form, Længde og

Farve efter de Luftarters Beskaffenhed, i hvilke den dannes; den

elektriske Fordeling har forskellig Størrelse efter det isolerende
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Mediums Beskaffenhed, der findes imellem det fordelende og

det fordelte Legeme. Betragtningen af disse og andre Forhold

bragte Faraday til at tillægge de slette Ledere Hovedrollen ved

de elektriske Forsøg; han foreslog derfor at kalde dem dielek-

.riske, for at betegne, at de elektriske Virkninger i dem og

igennem dem paavirkedes forskelligt efter Mediets Beskaffen-

hed. Han ansaa det endogsaa for sandsynligt, at de elektriske

Tiltrækninger og Frastødninger fremkom ved, at de slette Ledere

fik en elektrisk Polarisation, hvorved de sammenstødende Dele

hleve i Stand til at virke paa hinanden og derved udbrede

Virkningerne i det ubegrænsede.

Idet det saaledes var eftervist, at der foregaar elektriske

Bevægelser i de slette Ledere , var hermed Muligheden for en

elektrisk Lystheori given. Man kan f. Ex. tænke sig , at de

enkelte Dele af en slet Leder ere ledende ; under Paavirkning

af en fordelende Kraft vil den ene Side, A, af en saadan Del

blive positiv, den anden, B, negativ elektrisk. Idet denne

»Polarisation- opstaar, gaar der en elektrisk Strøm i den be-

tragtede Del fra B til A ; hører den fordelende Kraft op med

at virke , vil Strømmen gaa fra A til B og Polarisationen vil

dermed forsvinde. At saadanne Strømme kunne opstaa og for-

svinde, er dog ikke tilstrækkeligt til at forklare Lyset som en

elektrisk Bevægelse; man maa tillige indse, at en saadan Be-

vægelse kan forplante sig fra Del til Del paa tværs af Sving-

ningsretningen, men at dette er muligt, følger af Faradays Op-

dagelse af Induktionen; efter dennes Natur frembringer en

elektrisk Strøm en elektromotorisk Kraft i det omgivende Rum;

i nærværende Tilfælde ville de ved Polarisationen frembragte

Strømme atter frembringe Strømme i de omgivende Dele og

saaledes videre : man indser, at de saaledes inducerede Strømme

i det hele ville blive parallele med den oprindelige Strøm, men

de ville gaa snart i den ene, snart i den anden Retning.

Skønt Faraday selv antog, at Lys og Elektricitet vare

væsentlig identiske , har han dog ikke udviklet nogen egenlig
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Lystheori: der var heller ingen andre, der benyttede hans Re-

sultater i dette Øjemed før Midten af Tmlserne. Medens

Faradays experimentelle l ndersøgelser strax hleve vurderede '

efter Fortjeneste, var dette ingenlunde Tilfældet med hans theo-

retiske Betragtninger, skjondt disse sidste senere have vist sig

at være overordentlig frugtbare og betydningsfulde.

Det er to Skotters, Sir William Thomsons og James Clerk

Maxwells, Fortjeneste at have set, hvilken Betydning Faradays

theoretiske Undersøgelser have; ved at give de af ham op-

stillede Love for Kræfternes Udbredelse en mathematisk Form,

have de skabt et nyt Grundlag for den theoretiske Behandling

af Elektricitetslæren; Resultaterne heraf har Maxwell givet i

Phil. Tr. 1865 og senere udførlig i Værket »Treatise on Elec-

tricity and Magnetism
»

, 1873.

Maxwells Udvikling, for saa vidt den har Hensyn til Sam-

menhængen mellem Eleetriciteten og Lyset , kan i Korthed an-

gives saaledes. Virker en elektromotorisk Kraft P paa et

Legeme, vil den dels frembringe en Strøm, hvis Styrke kan

betegnes med />, dels vil den frembringe en Polarisation, hvis

Styrke kaldes /', og man kan sætte

p = CP,

K
f P:

C er Stoffets Ledningsevne og K en Konstant, der ofte kaldes

Dielektricitetskonstanten. Den hele Strøm u bestaar nu dels

af p , dels af den Forøgelse , som Polarisationen modtager i

Tidsenheden, hvilken Størrelse kan udtrykkes ved j- . Man har

altsaa Systemet

v = CQ-t

w = CR-+

KdQ
4tt dt

'

K dB
Atz dt

'

Overs over d. K. D. Vidensk. Selsk. Forh. 1889. 13
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naar u, v og w betragtes som Strømkomposanterne, P, Q og

R som Komposanterne af den elektromotoriske Kraft. I slette

Ledere haves C = 0.

Den elektromotoriske Kraft, frembringes ved Induktion og

afhænger altsaa af Variationerne i Strømstyrken. Ifølge Faraday

kan den inducerede elektromotoriske Kraft bestemmes paa føl-

gende Maade. Lad s være en slottet Leder, for hvilken den

inducerede elektromotoriske Kraft E skal findes; lægges gennem

s en vilkaarlig Flade 5, for hvilken s er Randkurve, og er

a, /?, y den magnetiske Krafts Komposanter i et vilkaarligt

Punkt af *S, samt /, m, n cos. til de Vinkler, som Normalen

til Fladeelementet dS danner med Axerne, og dannes Integralet

p =
jj(
a/_|_ pm + rn)dS,

dp
vil man have E =

dt
'

I Faradays Ldtryksmaade vil det sige, at den Strøm, der indu-

ceres i en Leder, er proportional med den Forandring, der

sker med Antallet af Kraftlinier, som Lederen omslutter.

Lad nu Fladen 5 være Fladeelementet dydz, man faar da at

E== ~ å

it
dyd̂

men Summen af de elektromotoriske Kræfter langs ad Rand-

kurven for det samme Element er

dli ,\ : / ^ . dQE = Ir -l ~ dy\dz -
(
Q -f ti dz\dy - Rdz Qdy:

man faar altsaa

da
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elektromagnetiske Definition af Strømstyrken, vil Strømstyrken i

være lig Momentet af den magnetiske Lamel, der har samme

\ irkning paa en Magnetpol som Strømmen selv, naar man ved

Momentet forstaar Produktet af Lamellens Tykkelse og Magne-

tismen paa Fladeenheden. Det Arbejde, som Strømmen udfører

paa en Magnetpol med Enhed af Magnetisme, der gaar rundt

omkring Strømlederen, er da \~i. Anvendes dette paa det

uendelig lille Rektangel dydz, l'aas at

r + % dy ? + ¥*>
' dz

dy — ydz + fidy.

Man finder saaledes at

i ku = -f r~

lli

d?_dj
dy d.

da dy

dz dx

dS da
l~w = -f rdx dy

Disse tre Systemer af Ligninger I, II og III ere mi til-

strækkelige til at bestemme de Kræfter og Strømme, som kunne

opstaa ved Induktionen. Naar man blot tager Hensyn til de

slette Ledere, haves ifølge I og III at

dy _ dp

dy dz '

da dy

dz~~d~x'

da

Æ =
dt

K d4-
dt

jj-dRK —v- =
dt

d_l

dx

IN

Af II og IV følger at

.d 2P cl IdPK

eller

dt-

d°~P

d,R

K
dt'

2

dz \ dz

JP-

" dx)

d IdP

d^/dQ

dy \ dx5 dy)

dQ
dx\dx dy

dR\
Tz)-

og de analoge. Da disse Ligninger føre til at

dP . dQ dR
dydx di/ dz

0,

\r
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kommer man herved til de almindelige Lysligninger:

AP 1 d"P AO 1 d' Q IR
J d*R

VI

1

naar g> == —

=

l/A'

er Lysets Forplantningshastighed.

Man kommer altsaa ad denne Vej til en Theori for de

elektriske Svingninger, hvoraf man ser. at den i det væsent-

lige stemmer med Theorien for Lyssvingningerne ; man faar den

samme Værdi for Forplantningshastigheden af begge Arter af

Svingninger, i hvert Fald for det tomme Rums Vedkommende,

og denne Theori for Lyset staar i ingen Henseende tilbage for

den sædvanlige Bølgetheori; i flere Henseender har den be-

tydelige Fortrin for den, idet den tildels kan give en Forklaring

af den Vexelvirkning, man har paavist imellem Lyset og Elek-

triciteten ; det maa dog ikke glemmes at der er flere Omraader.

hvor heller ikke den elektriske Bølgetheori slaar til, navnlig

med Hensyn til Farveadspredelsen og Metalreflexionen.

Medens den nye Theori saaledes i sin Almindelighed maa

betragtes som mere overensstemmende med Erfaringen end den

ældre, har der dog hidtil manglet en egenlig Paavisning af at

der foregaa elektriske Svingninger i Lysstraalerne ; denne Mangel

er ganske vist ikke hævet endnu, men der er dog fremkommet

Undersøgelser, der pege i denne Retning. Professor H. Hertz

i Garlsruhe har nemlig undersøgt de elektriske Svingninger,

som ledsage Udladningen af en Ruhmkorffs Induktionsmaskine,

og vist, at de have en meget ringe Svingningstid; den er vel

endnu meget stor i Forhold til Lysets Svingningstid, men

nærmer sig alligevel saameget dertil, at der kan være Tale om

en Sammenligning mellem de to Slags Svingninger. Han finder

da at saadanne elektriske Svingninger have de vigtigste Egen-

skaber fælles med Lyset; de forplante sig med samme Hastig-

hed som dette, de kastes tilbage og brydes efter de samme

Love som Lyset. Deri er vel ikke andet end hvad Theorien
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umiddelbart giver, men det har dog den største Betydning at

denne Overensstemmelse direkte Kan paavises, og der er vist

ingen Tvivl om, at den elektromagnetiske Lystheori har Frem-

tiden for sig. Der er saa meget mere Anledning til al antage

dette, som allerede i Korvejen vistnok de Heste Fysikere gave

den Fortrinet for de ældre Théorier.

Paa Grund af den Vigtighed, den elektriske Lystheori alle-

rede har faaet, er der al Grund til at fremdrage, at den samme

Opfattelse her i Landet har været hævdet af to saa fremragende

Forskere som H. C. Ørsted og L. Lorenz.

Allerede i sine «Ansichten der chemischen Naturgesetze«,

som udgaves i Berlin 1812, siger Ørsted: «I)ie Fortpflanzung

des Lichtes geschieht nach dem was vvir soehen gesehen

durch dynamische Undulationen ; so nennen vvir die ununter-

brochene Abwechselong der entgegengesetzten Kråfte. Diese

Ansicht steht ungefåhr anf dieselbe Weise zvvischen der Vibra-

tionstheorie , vvelche Hnyghens und Euler lehrten , und der

Emanationstheorie der Newtonischen Sehule, wie die dynamische

Warmetheorie zvvischen der mechanischen und chemischen.

Die Moglichkeit einer solchen Ansicht hat schon Schelling in

seiner Weltseele anerkannt« (S. 122—123).

Ørsted har ved andre Lejligheder udtalt sig udførligere om

sine Anskuelser om Lysets Natur, navnlig i Oversigterne for

1815—16 S. 12— 15. Det hedder der:

"Professor og Ridder Ørsted forelagde Selskabet sin

Theorie over Lyset. Som bekjendt er der over Lysets Natur

ikkun bleven fremsat tvende Théorier, der have erholdt noget

betydeligt Bifald. Den ene af disse, der bærer Newtons Navn,

antager, at Lyset bestaaer i en fiin Materie, som med en over-

ordentlig Hastighed udstrømmer fra det lysende Legeme i alle

Retninger; den anden, der med saa megen Kunst udarbeidedes

af Euler, antager at Lyset er en Bevægelse i en overalt ud-

bredt Æther. Endskjøndt Physikerne nu ere temmelig enige om

at foretrække den Nevvtonske Theorie, saa tilstaae de dog gjerne,
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at denne saavel som den Eulerske , trykkes af betydelige Van-

skeligheder. Nærværende Forfatter har derfor prøvet en ny

Vei. Den Theorie, han antager, har han vel allerede, i Hoved-

sagen, udviklet i tidligere Skrivter, men han har nu søgt videre

at uddanne den. I Følge de Opdagelser, hvormed de sidste tyve

Aars Bestræbelser have beriget Videnskaben, vil man ikke mere

nægte, at de Kræfter, der vise sig i de electriske Virkninger,

ere almindelige Naturkræfter, og ikke forskjællige fra de chemiske

Kræfter. Forfatteren antager nu med Winterl, at begge disse

Kræfters Forening give saavel Varme som Lys ; men Winterl

havde indskrænket sig til at anføre Beviser for Rigtigheden af

sin Paastand , uden at angive Betingelserne , hvorunder For-

eningen af de to modsatte Kræfter give Lys, og uden at gjøre

Anvendelse af Grundsætningen til Phænomenernes Forklaring."

"Forfatteren tinder nu, at de to modsatte Kræfters Forening

ikke frembringe Lys. uden at den skeer med en betydelig Mod-

stand. Forenes de to electriske Kræfter under en meget ringe

Modstand, saa bemærker man ingen anden Forandring end at

begge Kræfterne ophæve hinanden. Ved en mærkelig Modstand

derimod opvarmes Lggemet, hvori Foreningen skeer, og naar

Modstanden stiger til en meget stor Høide vorder Legemet

glødende, sees altsaa ved sit eget Lys. Modstandens Virkning

er desto større, jo mindre Electricitetens Styrke, maalt ved de

electriske Frastødninger, befindes. Modstanden voxer ogsaa

med Mængden af de Kræfter, som hvert Øieblik virker paa

Lederen , medens den ved Electrometeret maalte Styrke bliver

uforandret. Derfor frembringer ogsaa, under lige Omstændig-

heder, det galvaniske Apparat, især med store Plader, langt

mere Varme og Lys end Electrisermaskinen og det ved samme

ladede Batterie. I alle brændbare Legemer indeholdes den

samme Kraft, som i den positive Electricitet; i alle ildnærende

Stoffer den samme Kraft som i den negative, men begge saa-

ledes bundne, at de aldeles ikke kunne vise nogen Frastødning.

Formedelst frivillig Tiltrækning oa Frastødning kunne de derfor
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aldeles ikke ledes; men derimod viser Erfaring, at den ene ved

sin Tiltrækning kan sætte den anden i Bevægelse, især naar

Ledningen er meget fuldkommen. Det Lys, der viser sig ved

den sædvanlige Forbrænding, frembringes da ved Foreningen

mellem den positive Kraft, der bar Overvægt i ethvert brænd-

bart Legeme, og den negative Kraft, der er overvejende i

Luftens ildnærende Bestanddeel. Ved Foreningen af en Syre og

et Æsk (Alkali) er Virkningen sjeldent stærk nok for at frem-

bringe mere end Varme.«

«Kræfternes Virkemaade i Lyset sammenligner Forfatteren

med den, som tinder Sted i den electriske Gnist. Til Frem-

bringelsen af denne bører, at hver af de modsatte Kræfter an-

samles i sin Deel af Rummet, den ene nær den anden; at de

gjennembryde det mellemliggende Rum og forene sig. For-

eningsøieblikket giver Lyset. Alle disse Omstændigheder linde

ogsaa Sted under enhver vanskeliggjort Ledning. Den Elec-

tricitet, som skal ledes, begynder nemlig altid med at fremdrage

den modsatte, og frastøde den ligeartede Electrieitet, der findes

i Lederen. Tænker man sig nu en aldeles fuldkommen, fra al

Modstand befriet Ledning, saa vil den Tiltrækning, det electriske

Legeme udøver paa Lederens modsatte Electrieitet, og den Fra-

stødning, den udøver paa den ligeartede, tilveiebringe en For-

styrring og Gjenoprettelse af Ligevægten, der uden Afbrydning

gjennemløber hele Legemet. 1 samme Maal derimod som der

gives en Modstand, vil saavel den tiltrukne som frastødte

Electrieitet inden faa Oieblikke opsamles hver paa sit Sted,

dog i hinanden meget nærliggende Punkter. Naar Ansamlingen

bar naaet en vis Styrke, ville de modsatte Kræfter forene sig

ved et Overslag, som Gnisten. Tænker man sig nu, at denne

\ irkning giennemløber hele Lederen og at Modsætningspunk-

ternes Afstand er overordentlig ringe, saa har man Forestillingen

om Lysets Frembringelse og Udbredelse. Den største Hurtig-

hed i de modsatte Kræfters Forening giver de usynlige Straaler.

der i det prismatiske Farvebillede vise sig ved Siden af det
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violette Lys. Næst efter disse Straaler have de violette den

største Foreningshurtighed; og saaledes videre, efter Farvernes

Orden , indtil de røde , der have den mindste Hurtighed. En

endnu ringere Foreningshastighed giver Varmestraaler. Varmens

og Lysets giensidige Overgang i hinanden, tillige med alle deres

ledsagende Omstændigheder . erholde efter denne Forestillings-

maade en let Forklaring."

»Efter den her fremsatte Theorie kan man nogenlunde

betragte en Lysstraale som en Række af umaaleligt smaa elec-

triske Gnister, som man kunde kalde Lysets Grunddele. Linien

mellem de to meest modsatte Punkter i en saadan Grunddeel

kunde kaldes dens Axel. Beliggenheden af denne mod en til-

bagekastende eller brydende Flade vil naturligviis have Ind-

flydelse paa Lysstraalens videre Gang. Denne Theorie synes

da bedre end nogen anden at passe til den Polaritet i Lys-

straalerne, man i vore Tider har opdaget. Mangfoldigheden af

de Gienstande, hvorpaa en Theorie over Lyset maa anvendes,

er for stor til at vi her kunne giennemgaa dem alle. Vi maa

da indskrænke os til at bemærke, at Forfatteren har forsøgt

af sin Theorie at give en Forklaring over de Lysudviklinger,

der ikke ere ledsagede med nogen mærkelig Varme, over

Luens Farver, over de forskiællige Lysstraalers chemiske Virk-

ning o. s. v. Forfatteren troer, at det især taler for hans Theorie,

at den ikke forudsætter nogen Kraft eller Materie, hvis Til-

værelse ikke ved Forsøg er beviist at den forfølger Lysets

Frembringelse af Mørket giennem alle Tilfælde , hvori den

finder Sted, og med Lethed giør Ilede derfor; at den uden

at komme i Modsigelse med det, vi kiende af Naturen, frem-

stiller Forholdene mellem Varme og Lys, og at den endeligen

sætter Lysudviklingen i den inderligste Forbindelse med den

chemiske Virksomhed.«

Paa den Tid, da Orsted skrev dette, var Emissionstheorien,

som han selv siger, den almindelig antagne; dette Forhold for-

andredes imidlertid snart , idet Fresnels Arbejder viste , hvor
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store Fortrin Bøjgetheorien i Virkeligheden havde fremfor New-

tons Lystheori. Det kan vel forstaas, at Ørsted derved kom til

at tvivle om Rigtigheden af den af ham selv fremsatte Lys-

theori, især da det ikke havde været ham muligl at udvikle den,

videre; at han dog ikke fuldstændig havde tabt Tilliden til den

ser man af følgende Udtalelse, der tindes i Slutningen af en

Meddelelse til Videnskabernes Selskab i Vinteren 1829—30.

« Endeligen viste han, at man, dersom man nødtes

til at antage Lys og Varme som Svingninger i Ætheren, ikke

kunde undgaae ogsaa at betragte Eleetriciteten og Magnet ismen

som Svingninger ; men at Forskjellen mellem de electriske Sving-

ninger og de magnetiske ikke kunde ligge i Svingningshastig-

hederne alene, men at en væsentlig Forskjel maatte ligge i

Svingningsmaaden. Paa Nødvendigheden af at antage indvortes

Bevægelser som ledsagende de ehemiske Virkninger, har han

allerede før gjort opmærksom. løvrigt vilde han ikke have det.

anseet som aldeles afgjort, at Lyset bestaaer i Ætherens Sving-

ninger; men vilde her kun under Forudsætning af denne Mening,

der i de nyere Tider har vundet saa meget i Sandsynlighed, vise

at den indbyrdes Sammenhæng mellem Electricitet, Galvanismus

og Magnetismus maa forestilles lige saa uafbrudt, som i den

Theorie, der gik ud fra de eleetriske Kræfter, en Sandhed,

hvorpaa han , under en anden Form , allerede havde gjort op-

mærksom i sine Ansichten der chemischen Naturgesetze, 1 8 1 2. >

Langt bestemtere og mere indgaaende fremtræder den

samme Betragtning af Lyset i den bekendte Afhandling af

L. Lorenz: Om Identiteten af Lyssvingninger og elektriske

Strømme, som tindes i Oversigterne for 1867. Det vises heri,

at Grundligningerne for Lyset og for de elektriske Strømme

ere de samme, eller i hvert Fald kun adskille sig ved Stør-

relser, der ere saa smaa, at de aldrig kunne maales. L. Lorenz

gør ogsaa opmærksom paa forskellige fysiske Forhold, hvorved

denne Identitet viser sig, og han udtaler til Slutning følgende

:

»Det er muligt, at den her fremsatte Hypothese om Lysets
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og de elektriske Strømmes Natur, efterhaanden som Viden-

skaben skrider frem, kan antage en anden Skikkelse, men Re-

sultatet af nærværende Undersøgelse, som er, at Lysets Sving-

ninger ere elektriske Strømme, hviler ikke paa og er

derfor heller ikke afhængig af nogensomhelst fysisk Hypothese.»

L. Lorenz og Cl. Maxwell have udarbejdet deres Lystheorier,

der i det væsentlige falde sammen, ganske uafhængig af hin-

anden, og de udkom næsten samtidig. 1 Electricity and Mag-

netism II, S. 398 har Maxwell en Note, hvori det hedder:

«I en Afhandling, som findes i Poggendorffs Annalen, Juni

1867, har Hr. Lorenz af Kirchhoffs Ligninger udledet nye Lig-

ninger, som vise, at Kraftfordelingen i det elektromagnetiske

Felt kan opfattes som hidrørende fra Paavirkning af Nabo-

elementer paa hinanden, og at Bølger, som bestaa af elektriske

Strømme, der gaa paa tværs af Straaleretningen, kunne forplante

sig fremad i ikke ledende Medier med en Hastighed, der kan

sammenlignes med Lysets Hastighed. Han betragter derfor de

Bevægelser, der danne Lyset, som identiske med disse elek-

triske Strømme og han viser, at ledende Medier maa være

uigennemsigtige for saadanne Straaler.»

Det har sin Interesse at sammenligne de tre Lystheorier

med hinanden. Emissionstheorien er den simpleste og anskue-

ligste af dem; den gaar ud fra, at der existerer Lyspartikler,

overordentlig smaa Legemer, der ved at ramme øjets Nethinde

frembringe Lysindtryk. De antages at bevæge, sig med Lysets

Hastighed, samt at tiltrækkes og frastødes af Legemerne, hvor-

ved Brydning og Tilbagekastning fremkomme. Den mathe-

matiske Behandling af deres Bevægelse ligner meget den, hvor-

ved en Planets Bevægelse bestemmes, og denne Analogi har i

sin Tid bidraget meget til at udbrede Theorien. Bølgetheorien

støtter sig derimod til Analogien mellem Lysets Egenskaber og

de almindelige Bølgebevægelser i Legemerne. Vel lykkedes det

ikke at gennemføre den paa alle Omraader, men man antog

da, at det bevægede Medium, Ætheren , havde særegne Egen-
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skaber, hvortil intet tilsvarende fandtes hos de sædvanlige Le-

gemer. Begge Theorier maa niermere betegnes som mekaniske,

og de styrkede derfor den almindelig udbredte, Anskuelse, at

alle Virkninger i Naturen maatte forklares ved Bevægelser, saa-

ledes at Naturlæren i sin Fuldendelse maatte blive en Bevæ-

gelseslære. Man kan ikke nægte, at den elektriske Lystheori

maa siges at pege i en ganske anden Retning. Idet efter

denne Lyset er et elektrisk Fænomen, ere dermed de mekaniske

Analogier trængte aldeles i Baggrunden; thi der er paa Fy-

sikens nuværende Standpunkt intet, der tyder paa, at det vil

være muligt at give en mekanisk Forklaring af de elektriske

Fænomener.

Men nødes man saaledes til, i hvert Fald foreløbig, at

betragte Lyset som et elektrisk Fænomen, har dette aabenbart

videre gaaende Følger. Ogsaa Varmen bliver da i Hovedsagen

at forklare paa samme Maade. For Straalevarmens \ edkom-

mende er dette en Selvfølge; for den almindelige, statiske

Varme, der sædvanlig har sin Oprindelse fra Straalevarme, men

jo ogsaa kan hidrøre fra kemiske eller mekaniske Virksom-

heder, kommer man' da væsentlig til det samme Resultat, om

det end ikke kan nægtes, at Varmen kan i forskellige Legemer

være af forskellig Natur, men derfor vel sanses paa samme

Maade. Efter Ampere er ogsaa Magnetismen at opfatte som

en Ytringsmaade af Elektriciteten, ligesom der bestaar en meget

nøje Sammenhæng mellem denne og de kemiske Kræfter, saa-

ledes at de vigtigste Naturkræfter kunne føres tilbage til Elek-

tricitet.

Hele Naturlæren synes derfor at skulle blive til Elektrici-

tetslære og man naar derved en Enhed i Naturbetragtningen,

som rigtignok er af en ganske uventet Art; dog maa det fra

Videnskabens Side indrømmes, at der herved er gjort et Frem-

skridt, der aabner Blikket for Muligheder, som ingen anden

Naturanskuelse kunde tænkes at give. Medens man tidligere

snarest har tænkt paa en Konstruktion af Legemerne, deres
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Egenskaber og Vexelvirkninger paa Grundlag af Læren om

Atomer, der vare i Bevægelse og samtidig virkede som Kraft-

centre, bliver Opgaven nu at deducere dem af Elektricitetens, i

Hovedsagen bekendte Egenskaber. Derved er paa Forhaand

Enheden af alle Naturkræfterne given; Spørgsmaalet er blot,

hvorvidt alle Fænomener og Kraftformer kunne udledes. At

dette skulde fuldt ud lade sig gøre paa Videnskabens nu-

\arede Standpunkt, er ganske vist ikke sandsynligt, men paa

den anden Side mangler der ogsaa meget i , at Legemernes

Forhold til Elektriciteten er fuldt bekendt.

Det vilde dog være en stor Misforstaaelse at tro, at den

mekaniske Naturbetragtning skulde have mistet sin Betydning.

Derom kan der i Virkeligheden ikke være Tale. Atomtheorien

spiller endnu en overordentlig stor Rolle; de Betragtninger,

der ledede Dalton til at anvende den til Forklaringen af de

kemiske Forbindelsers Forhold, ere ikke blot gyldige den Dag

i Dag, men mange senere Opdagelser i Kemien have givet

denne Theori forøget Betydning. Ogsaa de Konsekvenser, man

i Fysiken har draget af den, have i det væsentlige vist sig

rigtige. Foruden at den, anvendt paa Luftarterne, forklarer

deres Forhold til Tryk- og Temperaturforandringer har den

ovennævnte Clerk Maxwell draget tiere vigtige Konsekvenser af

den med Hensyn til deres Gnidning, Varmeledningsevne og

liere andre Egenskaber. Han gik kun ud fra, at Atomerne vare

i en hurtig Bevægelse og at de virkede frastødende paa hin-

anden. Hvad han derved fandt, var saa ejendommeligt, at man

paa Forhaand vilde have afvist Theorien for de tilsyneladende

umulige Konsekvensers Skyld, hvortil den førte; men Forsøget

bar alligevel paa alle vigtige Punkter stadfæstet den.

.Man vil, i Overensstemmelse med hvad her er udviklet,

maaske kunne sige, at Forholdet stiller sig paa følgende Maade.

Det kan antages, at Materien ikke udfylder Rummet kontinuer-

ligt, men at den er samlet i Atomer, Legemer af yderst ringe

Udstrækning; deres Tværmaal er sandsynligvis under en Millionte-
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del af en Millimeter. Disse Atomer ere dog ingenlunde egen-

skabsløse; de besidde sandsynligvis en stor Del af de Egen-

skaber, vi tinde bos Legemerne i Almindeligbed. Forsaavidt

Atomerne indvirke paa hinanden, kan dette tænkes at ske ad

mekanisk Vej; men det er mere sandsynligt, at det er elektriske

Kræfter, der lier ere i Virksombed. Ogsaa i Atomernes Indre

kunne Forandringer finde Sted, blandt andet kan der findes

elektriske Strømme med den deraf følgende Polarisation. Ml

dette tyder paa, at Atomernes Bygning maa være meget sam-

mensat, men derom er det dog vanskeligt at vide noget for

Øjeblikket, om der end ikke synes at være noget til Hinder for

at man ogsaa i Fremtiden kan naa videre i denne Henseende.
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Et lille Bidrag til Belysning af Middelalderens

Kendskab til Græsk.

Af

J. L. Heiberg.

(Meddelt i Modet den 13de December 1889.)

Q
Oom bekendt blev Irland i Middelalderens første Aarhnndreder

et Tilflugtssted for Resterne af den romerske Kultur og Dan-

nelse, som paa Fastlandet laa under for Barbarernes Indfald 1
!.

Et Led i denne Kultur var ogsaa Kendskabet til Græsk, som

ligeledes blev plejet paa Irland, muligvis under Støtte af direkte

Paavirkning fra Byzans og Orienten-). Da Kilderne til Kund-

skab om Omfanget af denne i Middelalderens Begyndelse tem-

melig enestaaende Viden ikke flyde synderlig rigeligt, bar jeg

ment, at det kunde have sin Interesse at fremdrage den neden-

for meddelte Skrivelse, der giver et lille Bidrag i den Retning.

Jeg er stødt paa den i Sommer i Bamberg , og da jeg ikke

har fundet den omtalt paa de Steder, hvor man maatte vente

det, antager jeg den for uudgivet.

') En samlet Fremstilling af «de irske Munkes Betydning for Videnska-

bernes Bevarelse og Forplantelse i Middelalderen« bar for nylig W.

Schultze givet i Centralblatt fur Iiibliotbekswesen VI (1889), S. 1S5—

198, 233 -2 il, 281—298.
2

) Se Schultze a. St. S. 196 11'.
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I a a

II B b

ni r c

l\ A d

V € e

VI c f

VII l g

VIII H h

x 1 1 ii -e- i

\ i k

\I ia 1

Hee est Lnscriptio, quam dubtach in ol \

arce mermin britannorum regis de-

misit

ad probandos scottorum sapientes, B II

se ipsiim excellentissimura omnium

scottorum brittonumque

opinans, scilieet putans nullum scot- l~ III

tigenarum quanto magis brittorium

doctorum in presen-

tia mermin regis istam scripturam
|
A I III

perlegere atque intelligere potuisse.

sed nos cauncho-

brach, fergus et dominnach et suad- i V

bar opitulante deo illa scriptura non

latuit. per annalem

grecorum libellum atque alphabeti : VI

eandem inscriptionem inuestigantes.

tBe^cB-e-tr i?ei<a • riAtrrHtr

t,HaiaK!.-6-6!.B. istius scripture

talis est sensus. Mermin rex con- H VIII

chen salutem.

Si ergo uolueris istam scripturam -O- VIIII

dinoscere, perspicaci mente prescrip-

tam grecorum annalis

compoti seriem latinasque sequentes i X

literas post ipsa greca elementa or-

dinatas animad-

uertito , atque cognoscito, latinas KW
literas subsequentes grecis elementis

predicentibus con-

10

11

Lin. 7 kan i det forste Ord al' den hemmelige Skrift "6" ogsaa være 6. men
efter Opløsningen skal det være "O

-

(i).
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12 \ll iB in uenire, sicut in prescriptis lineis A XXX

designauimus. cum ergo iB grecas

i uidelicet literas in

13 XIII i[" n
;

prefata dubthachi scriptura aspiciendo I M XL

uideris, respice greearnm literarum

seriem ante

14 XIV t.A o scriptam, atque in illa serie iB greca N L

uidelicet elementa tuum uirum non

late-

15 \V t£ p bunt; el quia Xllinuin eedem litere
:

£ LX

optinent locum, necesse est, ut
|

Xllnium latini alphabe-

II! XVI i-_ q tum literam designent. item quia 6 O LXX

in ipsa greci calculi serie quintum

possidet locum, recte,

17 XVII i% r quintam latini alphabeti e literam' ic LXXX

esse designatam. atque ita per
i

cetera decurrens totuin

IS XVIII (.H 1' sensum ipsius uel similis descrip- q XC

tionis intelliges.

11) XVIII! i-Ø- t notum autem sit tue prudentie, op- P C

i

time colgu nosterque doctissime ma-

gister, quod non qua-

20 XX K u si tibi ignorauti istam expositiun- C CC

culam transmittimus; sed suppliciter

i poscimus, ut istam

21 XXI Ka \ explanationein ignorantibus et sim- T CCC

i

plicioribus nostris scottigenis fra-

tribus trans britanni-

Lin. 14 er der efter uirum en Rasur paa 8 — 10 Bogstaver.

Lin. 15 maa der læses: XII m am latini alphabeti.

Lin. 1G. recte] Hds. har Recte eller Rate; Meningen kræver en Imperativ,

der kan styre den følgende accus. cum inf. ; der skal vistnok staa

scito, som er palæografisk meget nærliggende efter Skriftens Art.
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XXII KB y

XXIII Kr /.

XXIV KA

\\\ K€

\\\l K 7

XXVII K?

XXVIII KH

WMII1 K-e-

\\\ A
XXXI Aa

cum mare nauigare uolentibus per Y CGCC

tuam beniuolam caritatem insinues,

ne forte in presentia

mermin gloriosi britonum regis illam <t> 1)

scriptionem non intelligentes eru-

bescant. nos antem coram

deo testamur, quod nec causa ela- X DC

tionis aut tumide (juod inflationis

absit istam uobis trans-

mittimus expositionem ; sed istam Y DCC

latebram uestram sanctifatem latere

fraterno amore non pas-

si sumus. omnes in XPO fratres (O DCCC

gamle te valete.

iHKaABat£ • iHrt?6-i€iH-0-i-0-. Hic

erras dubthache in tuis notu-

lis scribens H pro -9- uel pro 6 uel

pro aspiration is nota, que nec se-

cundum britannicam

linguam in ipso termino bene sonat.

I Originalen fylder den til hvert Sæt Taltegn svarende

Text kun t Linie; de af mig i Marginen tilføjede moderne Tal

angive saaledes Originalens Linier. Interpunktionen er ikke

Ilaandskriftets, men for øvrigt er dets Orthografi beholdt. De

græske Bogstavers Form er den. som Gardthausen Griech.

Palaeographie S. 165 betegner som »abendlandische Unciale«,

Lin. 24. deo] skrevet do som i Lin. 5. tumide (3: tumidae) quod inflationis

absit er meningsløst; der skal vistnok la'ses: tumidae inflationis, quod

absit i »hvad der være Ianst fra os»).

99

9?,

24

2(5

27

28

29

Lin. 2G. XPO] .»: Christo.

Overs, over d. K. D. Vidensk. Selsk. Forh. 18S9. 14
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d. v. s. græsk Uncialskrift skrevet i Occidenten i den tidlige

Middelalder af Ikke-Grækere og derfor nærmet til den samtidige

latinske Skrift (især e og a). A er den i denne Skriftart sæd-

vanlige Form for *&.

Dette Brev findes fol. 10(i
v

i cod. Bamberg. Il J IV, 11

saec. X, som indtil fol. 106r indeholder Boetins' Arithmetik,

fol. 107 et Stykke af Hieronymus' Breve. Den Haand, der har

skrevet vort Brev, er i hvert Fald samtidig med det øvrige

llaandskrift, maaske endog den samme. Under Brevet staar

iroarAHoa£-e-KiH i.Ha£aKa BiAiRA aiPO-iBiA RAir

tHrt?6-ÆiHeiSai-0- -O-iHi-e-aiB a^-e-^HcBec-e-9-raiB

Constat disiunctum quicquid stat lege solntnm

I denne Subskription har Afskriveren efter det af ham

kopierede Brevs Anvisning meddelt os sit Navn i det hemme-

lige Alfabet. Efter den givne Nøgle maa dette nemlig opløses:

Nandharius sagax hono animo con-

scripserat istam arithmeticam.

Hvad vi have for os, er altsaa en af Suadbar affattet —
den hemmelige Skrift i Uin. 27 maa nemlig læses: Suadbar

scripsit — Skrivelse fra de irske Munke Caunchobrach, Fergus,

Dominnach og Suadbar, som for Tiden befinde sig hos Kong

Mermin i England (vistnok i Wales) , til deres Lærer Colgu i

Irland. At det er irske Munke, fremgaar ikke blot af Beteg-

nelsen Scotti Lin. 2, fratres Scottigenae Lin. 21 og Angivelsen

trans Britannicum mare nauigare uolentibus Lin. 21—22, men

ogsaa af Navnenes Form, som er afgjort keltisk; saaledes findes

Navnet Dubthach i cod. Leid. af Priscian (saec. IX), som har

irske Randbemærkninger (« Dubthach hos versus transscripsit

tempore parvo», s. Pott Intelligenzblatt zur Allgem. Literaturztg.

Balle 1816, nr. 4, Sp. 25 ff. ; Zeuss Grammatica Celtica2
S. 70);

Fergus forekommer som Navn paa en afdød Munk i cod. San-

gall. af Priscian (nr. 004, s. VIII), skrevet i Irland (s. Zeuss

a. St. S. 854). Gg « magister doctissimus» Colgu kan med
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Sandsynlighed identificeres med den irske Lærde «Colchus ou

Coelchu le Sage» «le supréme modérateur dune des grandes

é.coles d'Irlande« , som omtales af Hauréau Singularités histo-

riques et Httéraires S. 18, hvor han formodningsvis henføres

til 8. Aarhundrede. Hvis dette er rigligt, har \i her en til-

nærmet Tidsbestemmelse for vort Brev. I livert Fald er del

klart, ogsaa af Opbevaringens Art, at det kun er en senere

Afskrift, vi have, og det kan derfor ikke undre os at linde Fejl

deri, saaledes som ovenfor paavist. Ogsaa i den hemmelige

Skrift Lin. 7 er der en lille Fejl, hvis min Afskrift er rigtig;

der staar nemlig Mermin rex conchn (istedetfor conchen)

salutem. Lin. 27— 25) kan heller ikke have bort til det op-

rindelige Brev, som er endt med «Snadbar scripsit« Lin. 27

;

de ere, som de nu staa. ganske nforstaaelige, da det ikke ses,

hvad det er for en Forvexling Dnbthach skal have begaaet (til

Fejlen i Lin. 7 kan de i hvert Fald næppe refereres).

Kongens Navn Mermin er, efter velvillig Meddelelse af

Prof. Vilh. Thomsen, sandsynligvis kun en ældre Form for Mervin ;

en Kong Mervin «den fregnede" i Wales døde 844 (Brat y Tywy-

sogion, The Chronicle of the Princes, ed. Williams ab Ithel.

London 1860, S. 13; smlgn. ibid. S. 19 <>a. 901 the son of

Mervyn was killed by the Pagans«), hvilket passer nogenlunde

med Colgus formodede Levetid.

At et saadant irsk Aktstykke kunde havne i Hamberg, hvis

Bibliothek er sammensat for en stor Del af sækulariserede

bayerske Klosterbibliotheker (Leitschuh Fiihrer durch d. kgl.

Bibliothek zu Bamberg - S. 3 tf.), er let at forstaa, naar man

erindrer, hvorledes de irske Munke massevis spredte sig over

Fastlandet (Schultze a. St. S. 233 ff.). Ogsaa i Bayern kan vi

følge deres Spor; i 8. Aarh. blev Irlænderen Virgilins Biskop

i Salzburg og hans Ledsager Dobdan i Chiemsee' (Hauréau a. St.

S. 16 IT.); i Munchen lindes ikke faa Hds. af irsk Oprindelse,

især stammende fra Klostrene Freising og St. Emmeran (Schultze

a. St. S. 290) ; endelig findes i Bamberg selv Ilaandskrifter, der
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stamme fra St. Gallen, Stablo, Jumieges og Reichenau (Leitschuh

a. St. S. 40—41), lutter Klostre, der ere paavirkede af Irerne

(Schultze a. St. S. 234).

Hvad endelig selve Systemet for den hemmelige Skrift

angaar, saa var den deri forudsatte Kundskab om de græske

Taltegn, som Forfatterne af vort Brev efter Udtrykkene i Lin. 5

og 9 synes at have hentet fra en eller anden græsk Krønikes

Aarstalsbetegnelse, af Vigtighed for Middelalderens Gejstlighed

af Hensyn til de saaskaldte litterae formatae , som skal være

anordnede af Koncilet i Nicæa som Legitimationsskrivelser for

Gejstlige paa Hejser. Henvisninger angaaende disse Breve giver

Gardthausen Grieeh. Palaeogr. S. 240. En Anvisning til deres

Affattelse giver Biskop Salomo fra Konstanz (Dummier Formel-

buch des Bischofs Salomo IH S. 26): den begynder saaledes:

qualiter debeat epistola formata fieri exemplar. Greca elementa

litterarum numeros etiam exprimere nullus, qui vel tenuiter

greci sermonis noticiam håbet, ignorat. At benytte Tal som

Bogstaver er et udbredt kryptografisk Princip (Gardthausen

S. 23411'.); ejendommelig er Kombinationen af græske Taltegn

os; 1 a t i n s k e Bogstaver.
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Questions mises au eoneoups poup l'année 1889.

Classe des Lettres.

Question d'Histoire.

(Prix: la Médaille d'or de l'Académie.)

L liistoire intérieure du Danemark au quinziéme siécle a été

relativement pen étudiée , et il n'existe surtout aucun ouvrage

qui fasse bien connaitre ['administration et les fonctionnaires

du pays, ses moyens de défense et ses tiefs, l'administration

des villes et la politique commereiale du gouvernement, l'as-

siette des impots et, en general, le systéme financier de l'Etat.

Il n'y a point de doute que la législation de cette époque,

conjointement avec le grand nombre d'autres documents publics

et privés qui ont été conservés , ne puisse, par une etude

approfondie , fournir sur tons ces points des renseignements

bien complets, surtout si on les compare avec l'état de choses

correspondant dans les temps antérieurs et postérieurs , et

avec l'administration des royaumes voisins et d'autres pays.

L'Académie propose en conséquence sa médaille d'or pour

un mémoire qui donnera tous les éclaircissements néces-

saires sur L'administration du pays et ses fonctionnaires,

sur ses moyens de défense et ses fiefs, sur la nature et

la repartition des impots et le systéme financier de l'Etat,

au quinziéme siécle , surtout cependant dans la periode

comprise entre la mort de la reine Marguerite et l'avéne-

ment au trone du roi Hans.
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Classe des Sciences.

Question de Chimie.

(Prix: la Médaille d'or de l'Académie.i

Dans la serie des nombreuses combinaisons de radicaux

alcooliques avec des métaux, qui, d'une part, ont joué un

role important dans la chimie théorique et, de l'autre, sont

dans la pratique des moyens précienx ponr effectuer diverses

synthéses, il en manqne quelques-unes dont il serait tres inte-

ressant de connaitre le mode de formation et les propriétés. Noiis

ne connaissons pas, par exemple, de combinaisons de radicaux

alcooliques avec le cuivre, l'argent ou Tor, tandis que les

métaux coordonnés du systéme périodique de M. MendeleiefY:

zinc, arsenic, sélénium — cadmium, étåin, antimoine. tellure

— mercure, tballium, plomb, bismuth — sont de ceux dont

on connait le mieux les combinaisons avec des radicaux alcoo-

liques. Des combinaisons analogues avec les 3 premiers métaux

ci-dessus mentionnés auraient mie tres grande importance

pour la chimie théorique. Nous pouvons eneore rappeler que

les combinaisons des radicaux alcooliques polyvalents avec les

métaux sont entiérement inconnues, et cependant elles ne

manqueraient pas certainement, si elles existaient, de trouver

un large emploi pour d'importantes synthéses.

L'Académie propose en conséquence sa médaille d'or pour

un travail qui contribuera d'une maniére notable ii étendre nos

connaissances dans les directions ci-dessus indiquées.

Question d'Astronomie.

(Prix : la Médaille d'or de l'Aeadémie.)

Parmi les difficultés que présente le probléme des trois

corps dans l'astronomie physique , on peut mentionner peut-

étre celle-ci, que les mouvements de corps celestes que l'on

connait par l'observation ne correspondcnt pas a des cas bien

caractérisés de ce probléme, ou teis que les conditions en

puissent étre presque exactement remplies, sans étre troublées

par des circonstances accessoires. On est ainsi privé de l'aide
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qu'une serie d'observations aurail pu donner, et il y a lieu de

chercher a y remedier en calculant quelques-unes des formes

de mouvement que le probléme comporte. Alin de provoquer

un calcul de ce genre , rAeadémie propose sa médaille d'or

pour une solution (h\ cas suivant.

Dans une étoile double formée de den\ points A et

B ayant des masses égales, les orbites décrites sont cir-

culaires. Un troisiéme point C, dont la masse est infini-

ment petite, se ment dans le plan des orbites de A et

de B, de maniére qu'a l'origine il se trouve sur le pro-

longement de A B, a une distance de A egale a la moitié

de celle qui sépare A de B, et gu'en quittant cette posi-

tion, il décrirait une orbite circulaire autour de A, si B
n'existait pas. A l'origine, tous les mouvements se fonl

dans le méme sens.

Le calcul doit étre poussé assez loin pour que C ait

fait au moins une revolution autour de B, comme aussi B
une autour de A. Les resultats seront présentés en

partie sous forme d'une table avec une exactitude de 5

chiffres environ , et pour les moments correspondanl au

commencement et a la fin, on donnera des orbites inter-

médiaires avec des contacts du troisiéme ordre ou d'un

ordre plus élevé.

Prix Classen.

I.

(Jusqu'å 600 Gouronnes.)

Ijes nombreuses recbercbes analytiques qui ont été entre-

prises dans les derniéres années, dans le but de discerner avec

certitude le beurre pur d'avec le beurre artificiel, ont suffi-

samment montre que nos connaissances relativement a la com-
position du beurre sont incomplétes, et que tout travail scienti-

fique peut, sous ce rapport, avoir une grande importance.

C'est pourquoi l'Académie propose un prix pouvant s'élever

jusqu'a 600 couronnes, pour une recbercbe chimique des

acides grås qui se trouvent dans la substance grasse du beurre,

et qui devront cbacun étre isolés et déterminés d'une maniére
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salisfaisante. Comme il est a supposer que celte recbercbe

fournira aussi des éclaircissements sur les proportions relatives

de ces acides grås, on donnera, s'il y a lieu , un exposé des

observations faites a ce sujet, et on s'attachera principalement

a indiquer le rapport existant entre les proportions de l'acide

oléique, d'une part, et celles de l'acide palmitique et de ses

homologues supérieurs, de l'autre.

II.

(Jusqu'a (500 Couronnes.)

M. Frank a, en 1885, designe sous le nom de Mycorhizes

quelques formations radicales particuliéres qui se trouvent

fréquemment chez différents arbres, notamment les Cupuliféres,

les Coniféres et les Eriacées. 11 a considéré ces Mycorhizes

comme des produits de certaines hyphes de champignons,

croissant sur les racines, et il a supposé l'existence d'une sym-

biose entre l'arbre et le champignon. Cependant la présence

de pareilles hyphes sur des racines avait déjå été constatée,

par exemple, par M. P. E. Midler, dans .« Studier over Skovjord«,

1878, sur les racines du hétre, par M. Boudier et, plus tard,

par M. Max Rees sur les racines du pin , ou le mycelium a

été reconnu comme appartenant a 1' Elaphomyces. Les opinions

étant tres partagées, tant sur la relation systématique des ces

myceliums que sur la nature pbysiologique des Mycorhizes,

l'Académie demande une etude approfondie de la formation

dont il s'agit chez le hétre , et en particulier une réponse aux

question suivantes:

a) Y a-t-il une difference sensible dans l'apparition de ces

Mycorhizes dans les diverses espéces de terreau (en danois

«Muld» et "Mor").

b) Y a-t-il quelque difference morpbologique entre le myce-

lium du hétre et les Mycorhizes d'autres Amentacées , et

entre ces Mycorhizes et ceux du pin?

c) La structure du mycelium dans les Mycorbizes des Amen-

tacées fournit-elle quelque indice pour la determination

du groupe principal, ou de la famille ou du genre de

champignons auquel ce mycelium doit étre rapporté?
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d) Y a-t-il lien de supposer que les Mycorbizes du hétre

jouent le role que M. Kamienski, déjii en 1881, a constaté

chez les Mycorhizes du Monotropa, on se produit en effet

nne symbiose mutuelle , le champignon servant de moyen

pour absorber les humates assimilables et les apporter a

la plante dont il est le parasite?

Le prix propose pour nne réponse satisfaisante a nne on

a plusieurs de ces questions pourra s'éléver jusqu"a (><><> cou-

ronnes.

Les mémoires devront étre remis avant la fin du mois

d'octobre 1891.

Les réponses a ces questions peuvent étre écrites en

danois, en suédois, en anglais, en allemand, en trancais on en

latin. Les mémoires ne doivent pas porter le nom de l'auteur,

mais ane devise, et étre accompagnés dun billet cacbeté por-

tant la méme devise, et renfermant le nom, la profession et

Tadresse de rauteur. Les membres danois de l'Académie ne

peuvent concourir pour aucun des prix proposes. Le prix

accordé pour une réponse satisfaisante a rune des questions

proposées , lorsqu'aucun autre n'est indiqué, est la médaille

d'or de l'Académie, d'une valeur de 320 couronnes.

A l'exception des réponses å la seconde question du prix

Classen, pour laquelle le délai accordé expire le 31 octobre

1891, les mémoires devront étre adresses, avant le 31 octobre

1890, au secrétaire de 1'Académie, M. le Dr. IL G. Zen tb en,

prol'esseur å 1'université de Copenhague. Les prix seront

publiés dans le mois de février snivant, aprés quoi les auteurs

pourront retirer leurs mémoires.

(Rés. du Bull. de l'Acad. Roy. Dan. des Scienc. et des Lettr. p. 1889.)



VIII

Mendés et Thmonis dans la Basse-Egypte.

Par

M. J. L. Ussing.

(Voir p. 1— 24 et PI. I

—

II.)

Mendés et Thmouis, deux villes voisines, étaient, au temps

d'flérodote, chacune la capitale de son district ou norne; plus

tard il n'y eut qu'un norne, appelé mendésien, et la capitale

en était Thmouis. Mendés était tombée en décadence et

Thmouis avait gagné en importance; elle est mentionnée sons

l'empire romain comme nne grande ville.

II ne sanrait y avoir de donte sur la situation de ces deux

villes, car les noms en ont été conservés jusqu'å nos jonrs.

La carte de l'expédition francaise en indique exactement la

place, et le texte montre comment la localité actnelle de Tmai
correspond a Tancienne Thmouis, d'aprés les indications des

itinéraires et de Ptolémée. Mais Thypothése émise par les

géographes l'rancais, que Mendés, qui a donné son nom a la

branche mendésienne dn Nil, pourrait étre Achmonn , d'aprés

lequel le flenve, actuellement, est appelé le canal d'Achmoun, est

dénnée de l'ondement; Mendés est en eh'et située a 7 kilometres

plus a rOuest, la od la carte place d'anciennes ruines qu'elle

appelle Debeleh. Ces ruines se nomment en réalité Tell-el-Mint,

et ont ainsi conservé Tanden nom de Mendés. Elles se trouvent

a 3 ou 4 kilometres du village de Mit-Roum ')
,

qui est situé

sur le canal d'Achmoun, vis-a-vis de la ville de Dekernes, et

le pays environnant est si bas et si marécageux qu'il est assez

Mit-Roum, c'est-a-dire la ville des Grecs, est sur la carte francaise

appelée Mit-Kouneh, sans doute par suite d'une lecture inexacte du

manuscrit.
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vraisemblable que Le fleuve, qui eoule aujourd'hui a <leu\ ou

trois kilometres plus au Nord, passait dans l'antiquité dans

leur voisinage immédiat. On ne voit [»lus niaintenant, sur les

lieux niernes
,

que quelques blocs de granit rouges par le

temps; il doit y en avoir quelques autres dans des maisons

de Mit-Boum et de Dekernes, et il se pourrait bien que des

tbuilles systématiques tissent faire des découvertes ; niais jus-

qu'ici nous ne savons de Mendés guére autre chose que ce

qu'Hérodote en raconte. 11 nous apprend (pie, dans cette ville,

(in adorait Pan, un des huit dieux les plus anciens, que les

Egyptiens, de ménie que les Hellénes, représentaient avec un

visage et des jambes de bone, et qifon y horiorait un bone

saeré. Ces renseignements sont confirmés par les monnaies

bien postérieures du norne mendésien, ou Ton voit un dieu

avec un bouc a la main, et avec mie tete barbue couronnée

de Fornement cornu appelé atef (p. 12), composition étrange

que les Grecs pouvaient bien prendre po.ur une tete de Pan.

Le Pan égyptien, qui était aussi adoré a Chemmis ou Pano-

polis, dans la Haute-Egypte , est sans doute identique avec

Min ou Cbem, comme M. Maspéro l'indique dans son Guide

du visiteur au musée de Boulaq (188 i I n° 1728—29.

A environ 15 kilometres au Sud, pres du village de Tmai-

el-Amdid, est située Tell-el-Tmai, ou rancienne Thmouis. Ce

lieu a été visité par les fireres Brugsen, qui y ont trouvé,

entre autres, 1'interessante inscription hiéroglyphique qu'on cite

ordinairement comme étant la stele de Mendés. On y voit

Ptolémée Philadelpbe et Arsinoé ofl'rant un sacrifice a la divi-

uité du lieu, Cbnoum a la tete de bélier , et au bélier sacré

qu'on y entretenait. Il s'y trouvait également un grand nombre

de sarcophages en granit, ou les béliers saerés avaient leur

sépulture. Un de ces sarcophages, avec une inscription sur le

couvercle, ilgure au musée de Boulaq sous le n° 5574, plusieurs

sont reproduits dans les Monuments divers de Mariette, PI. 42,

et il en reste encore en place quelques-uns, qui sont repré-

sentés ici p. 21 et 22. On y trouve en outre une grande

niche, haute de pres de 7 metres et faite d'un seul bloc de

granit. Cette chapelle monolitbe, qui était disposée de maniére

a pouvoir étre fermée par une porte ou un écran , doit avoir

contenu la statue du dieu Chnoum. Sur la partie supérieure,

qui est isolée par une tablette, il y avait peut-étre une image



X J- L. Ussing. Mendés et Thmouis dans la Basse-Egypte.

du bélier sacré. Le monolithe est représenté sur la planche

ci-jointe.

Les faits que nous venons d'exposer ont été dénaturés

dans ces derniers temps. On a attribué a Thmouis le nom
de Mendés et a Mendés celni de Thmouis. Ainsi Mendés se

trouve placée ii 18 kilometres du bras du Nil auquel elle donne

son nom, et Thmouis n'est plus située sur la route entre Tanis

et Isidis oppidum, comme rindiquent les itinéraires. Les mo-

numents trouvés a Thmouis sont donnés comme appartenant

a Mendés, et Ton båtit lå dessus de nouvelles conclusions.

Le Pan mendésien devient le dieu Chnoum et recoit une tete

de bélier au lieu d'une tete de bone. malgré la distinction tres

nette qu'Hérodote fait entre ces deux animaux. Le bone sacré

de Mendés est transformé en un bélier sacré , et le roman

d'Uarda, de M. Ebers, I'a fait connaitre sous ce nom dans

l'Europe entiére. D'ou vient done toute cette confusion? Elle

provient d'une interpretation problématique des hiéroglyphes

qui expriinent le nom du dieu a tete de bélier, Binebtat. Oo

identifie ce nom avec le nom grec de Mendés. Je dunte que

les permutations de lettres qu'on a supposées puissent se

défendre, mais je n'ai aucun doute que, si cette interpretation

a nécessairement pour resultat de renverser tous les faits. elle

ne doive étre inexacte. Ce qui est certain. c'est que le dieu

Chnoum a tete de bélier appartient a Thmouis et non ii

Mendés. La question que les égyptologues devraient avant

tout s'attacher a résoudre, c'est de trouver ce qu'en réalité

signifie Tobjet énigmatique appelé tat, que nous rencontrons

si souvent. et dans les inseriptions hiéroglyphiques et dans les

petites imitations de nos collections. L'interprétation recente

de M. Brugsen, que ce devrait étre l'épine dorsale d'Osiris, ne

saurait guére étre regardée comme le dernier mot. Si nous

savions ce qu'était le tat, peut-étre serions-nous a méme d'ex-

pliquer le nom de Binebtat. de maniére a pouvoir en tirer de

nouvelles conclusions, ce qui, autant que j'en puis juger, est

impossible pour le moment.

(Kés. du Bull de l'Acad Roy. Dan. des Scienc. et des Lettr. p. 1889.)
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Apercji des travaux de l'Académie pendant L'année 1889.

A la fin de l'année 1888, l'Académie eomptait 52 membres

danois et 70 étrangers. Dans le courant de l'année, elle a

perdu 2 membres danois, M. le Dr. tbeol. C. T. Engel stoft,

évéqne de Fionie, élu le 3 décembre 1847 dans la classe des

Lettres, et M. le professeur, Dr. med. & phil. C. T. Barfoed,
qui était en méme temps président de la direction dn fonds

de Carlsberg; il avait été membre de la classe des Sciences

depnis le 22 décembre 1865. L'Académie a en ontre perdu

7 membres étrangers, dont 5 dans la classe des Sciences, a

savoir: M. le professeur norvégien Dr. O. J. Broch, directeur

du Bureau international des Poids et Mesures, élu le 11 janvier

1867, M. F. CD onders, professeur å Ltrecbt, élu le 4 avril

1879, M. M. E. Cbevreul. de l'Institut de France, a Paris,

le membre le plus ancien de l'Académie, élu le 10 mai 1833,

M. le Dr. G. II. Ha lp ben, de l'Institut de France, a Versailles,

élu récemment (le 5 avril), et enfln M. le pbysicien anglais Dr. J.

P. Joule, élu le 14 avril 1873, et 2 dans la classe des Lettres,

M. le professeur et sénateur M. Amari, a Florence, et M. C.

6. Cobet, professeur en philologie a Leyde. tons deux élus

le 22 avril 1870.

Dans la seance du 5 avril, ont été élus 4 membres étran-

gers dans la classe des Lettres, a savoir: M. le professeur

Dr. C hr. C av al lin, a Lund, M. le professeur et conseiller

intime Dr. B. v. Jhering, a Gottingen, M. le professeur Dr.

>\ . \\ undt, ;i Leipzig, et M. le professeur et conseiller intime

Dr. E. Z eller, a Berlin, et 14 dans la classe des Sciences, a

savoir: M. le professeur Dr. A. Fr. Holmgren, å Lpsal. M. le

professeur Dr. G. Mittag-Leffler, a Stockbolm, M. le pro-

fesseur norvégien Dr. S. Lie, a Leipzig, M. le professeur emer.
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Dr. V. Lilljeborg, a Ups.il, M. le professeur Dr. A. G.

Nathorst, a Stockholm, M. L. F. Nilson, professeur a

l'Académie d'agriculture, a Stockholm, M. le Dr. Fr. C. Schfl-

heler, professeur en botanique, a Christiania, AI. le professeur

E. D. Cope, a Philadelphie, M. le professeur O. Ch. Marsh,
a New-Haven, M. le professeur Dr. C. G ege nb au r, a Heidel-

berg, M. le professeur Dr. R. Leuckart, a Leipzig, M. le

professeur D. Men dele eff, a S* Pétersbourg, XI. le professeur

G. Darboux, de l'Institut de France , a Paris, et M. le Dr.

G. 11. II alphen, de l'Institut de France, chef d'escadron, a

Versailles. A la fin de l'année, l'Académie comptait 50 membres

aanois et 87 étrangers, dont 2(5 danois et 30 étrangers dans

la classe des Lettres , et 24 danois et 57 étrangers dans la

classe des Sciences.

Dans la seance du 28 avril out été réélus: M. le profes-

seur Dr. H.G.Zeuthen, secrétaire et archiviste de rAcadémie

pour cinq ans, M. le professeur Dr. V i Ih. Th omsen, rédac-

teur de l'Académie pour la méme periode , et XI. le Dr. II.

Topsøe, reviseur pour trois ans.

Dans la commission de la caisse, M. le professeur F.

John s trup, dont le temps d'exereice était expiré, a été réélu

pour (piatre ans. II a également été réélu président de cette

commission.

La commission dn dictionnaire n'a pas présenté de rap-

port.

La commission des Regesta Diplomatica Historiæ Danica'

a public la G e et derniére livraison dn l
er volnme de la 2 e

serie, et préparé la publication dn second cl dernier volnme,

qui contiendra les Regesta pour la periode de 1530— 1660.

L'Académie a, dans le courant de l'année, tenu li seances

ordinaires et une cxlraordinaire. 11 y a été fait 19 Communi-

cations scientiiiques, a savoir 7 par des membres de la classe

des Lettres, dont une par un merabre étranger, et 12 par des

membres de la classe des Sciences, dont une aussi par un

membre étranger; un discours prononcé par M. le professeur

emer. Jap. S t e e n s t r u p a pris deux seances. De ces Communi-

cations, deux ont été publiées dans les Mémoires de rAcadémie,

tandis qu'il y en a douze, dont plusieurs rédigées en Francais,

qui ont paru ou paraitront dans le Rulletin. Des membres de

rAcadémie, il a en outre été publié dans les Mémoires une
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communication faite l'année derniére par \I. le professeur Dr.

C. F. L ii tke 11, de meme quc deux autres de MM. les professeurs

Dr. Thiele et Chr.Bohr, également de l'année derniére. ont

parn en Frangais dans le Bulletin.

Dans le courant de l'année' ont parn dans les Mémoires

de l'Académie, classe des Lettres, le n° i (J. L. Ussing, In-

scription phratriqne de Décélie), le n° 5 (C. N. Starcke, Base

théoriqne de l'éthique) et le n° 6 lAlfr. Lehmann, Lid du

discernement) du II
e volume, 6e serie, et le n° 1 (H.Høffding,

Recherches psychologiques) du IIl
e volume, méme serie, et,

dans la classe des Sciences, le n° 8 et dernier (E. Warmin.g,
Podostémacées III) du IV e volume, 6 e serie, le n° 1 (C. F. L ii tken,

Sur les halernes des yenres Steno, Delphinits et Prodelpliinus)

et le n° 2 (H. Val en tin er, Tliéorie des groupes finis de trans-

formations) du V e volume, méme serie.

La médaille d'or de l'Académie a été décernée a M. le

Dr. Alfr. Lehmann pour sa réponse a la question de philo-

soplu'e
,
proposée en 1887: «La nature, la manifestation et

la classification des sentiments«, et le prix Thott de 600 cou-

ronnes propose pour la question: "Les argiles mésozoiiques

de Bornholm», a AI. k. Rørdam.
A^la place de feu M. le professeur C. T. Barfoed, dont

le temps d'exercice comme memhre de la direction du fonds
de Carlsberg n'aurait expiré que le 25 septemhre 1896,

l'Académie a éhi M. le professeur Dr. E. Warming pour le

reste de cette periode. La direction a envoyé son rapport

annuel p. (li)— (24). Relativement a la sanction que S. M. le

Roi a donnée, le 3 janvier 1881), au troisiéme supplement des

statnts du fonds de Carlsberg, voir le Bulletin pour l'année

1888, p. (62).

(Rés. du Bull. de l'Acad. Roy. Dan. des Scienc. et des Lettr. p. 18S9.)
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indsendte og i dets Moder i Aaret 1889 fremlagte Skrifter.

De med + mærkede Nr. ere ikke afgivne til Unive'rsitets-Bibliotheket.

Det Danske Meteorologiske Institut, København.

1. Maanedsoversigt. Novbr. 1888. Fol.

Bergens Museum, Bergen.

*2. Aarsberetning. 1887. Bergen 1888.

Kgl. Svenska Vetenskaps-Akademien i Stockholm.

3. Bihang till Handlingar. lid. XIII. Afd. I—i. Stockholm 1888.

L'Académie Imperiale des Sciences de St.-Pétersbourg.

*4. Mémoires. T. XXXVI. No. G— 11. St.-Pétersbourg 1888. Ito.

*o. A. Auwers. Neue Reduction der Bradley'sehen Beobachtungen 1750—

1762. Bd. III. St. Petersburg 1888. ito.

IfObservatoire Centml X icutas, St.-Pétersbourg.

ti. O. Struve. Observations de Poulkova. Vol. XIV. avec Suppl. I. St.-Péters-

bourg 1888. ito.

La Société Imperiale des Naturalistes de Moscou.

7. Bulletin. Année 1888. 2e Serie. T. II. Nr. 3. Moscou 188S.

8. Meteorologische Beobachtungen. Beilage zum Bulletin. ? e Serie. T. II.

1888. lste Hålfte. Moskau 1888. Tverfolio.

l>as Ti/t iser Physikalische Observatorium, Ti flis.

9. J. Mielberg. Magnetische Beobachtungen. 1S86—87. Tiflis 1888.

Societas pro Fauna et Flora fennica, Helsingfors.

10. Acta. Vol. III—IV. Helsingforsiæ 1880-88.

11. Meddelanden. Hatte XIV. Helsingfors 1888.

The Royal Government of Great Britain (Ådr. Mr. J. Murrag. Challenger

Office, 32 Queens- Street, Edinburgh).

12. Report on the scientiflc results of the voyage of H. M. S. Challenger

1873-76. Zoology. Vol. XXVIII. London 1888. ito.

F/te British Association for the Advancement of Science, London.

I:'.. Report of the j7 rh meeting, held at Manchester. 1887. London 1888.

r
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Tlie Royal Society of London, W. (Burlington House.)

14. Prooeedings. Vol. XLIV. No. 272. London 1888.

The Royal Astronomicai Society, London.

15. Monthlj Notices. Vol. XLIX. No. 1. London 1S88.

The Geological Society of London, 11'. (Burlington House.)

16. Quarterly Journal. Vol. XLIV. P. 4. No. 176. London 1S8S.

17. List of the members. 1. November 1888.

The Linnean Society, London.

18. Transactions. Second Series. Zoology. Vol. 111 P. 5— 6. London

1887—88. 4to.

19. Transactions. Second Series. Botany. Vol II. P. 15. Vol. III. P. 1.

London 1887—SS. il«,.

20. Journal. Zoologv Vol. XX. Nu. 118. — Vol. XXI. No. 130— 131. —
Vol. XXII. No. 136—139. London 1887—SS.

21. Journal. Botany. Vol. XXIII. No. 152—55. — Vol. XXIV. No. 159—02.

London 1887—88.

22. Lisl of the Linnean Society. 1887—88. London 1887.

The Royal Microscopieal Society, London.

23. Journal. 1S8S. P. 6. London 1888.

The Editors of Tron, 161, F/ni Street, London E.C.

24. Iron. Vol. XXXII. Nos. 831—33. London 1888. Fol.

The Cambridge Philosophical Society, Can&ridge.

25. Proceedings. Vol. VI. Pari i. Cambridge 1888.

The Radcliffe Trmtecs, Oxford.

26. Radcliffe Observations 1884. Vol. XLII. Oxford 1887.

The Royal /risl, Academy, Dublin.

27. Transactions. Science. Vol. XXIX. Pari 3— i. Dublin 1888. Ito.

La Société Batave de Philosophie expérimentale, Rotterdam.

28. Programme 1888.

L'Académie Royale de Médecine de Bdgique, Bruxelles.

29. Bulletin. i
p serie. T. II. No. 10. Bruxelles 1888.

UObservatoire Royal de Bruxelles.

30. Annuaire 1885— 1888. Bruxelles 1884—87.

31. Annales. 2 e Serie. Annales meteorologiques. T. II. Bruxelles 1885. Ito.

32. Annales. Nouvelle Serie. Annales astronomiques. T. V. Fase 3. —
T. VI. Bruxelles 1885—87. i lo.

33. Bibliographie générale de l'Astronomie. T. I. 1
e Partie. Bruxelles 1887.

Schlesimg-Holsteinisches Museum vaterlandischer Alterthumer zu Kiel.

34. H. Handelmann u. W. Splieth. Neue Mittheilungen von den Runensteinen

bei Schleswig. Kiel 1889.

Die Ion. Sdchsische Gesellschaft der Wissenschaften, Leipzig.

35. Berichte. Philol.-Hist. Classe. 1888. 1— II. Leipzig 1888.

Die kon. Bayerische Ahademie der Wissenschaften. Mimchen.

36. Sitzungsberiehte. Philos.-philol.-hist. GI. 1888. Bd. II. Heft. 2.

Miinchen 1888.
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Die kais. Akademie der Wissenschafteh, Wien.

37. Dénkschriften. Philos.-Hist. Classe. lid. XXXVI. — Matn.-Naturwissensch.

Classe. Bd. LUI. Wien 1887—88. 4to.

38. Sitzungsberichte. Philos.-Hist. Classe. Bd. CXIV. II. 2. Bd. CXV.

Wien 1887—88.

39. Sitzungsberichte. Math.-Naturwiss. Classe. Erste Abth. Bd. XCV. II.

1—5. XCVI. H 1—5. Zweite Abth. Bd. XCV. H. :;— .j. XCVI. H. 1— 5.

Dritte Abth. Bd. XCV. II. 1— :>. XCVI. H. 1— :,. Wien 1887—88.

Ki. Archiv lur osterr. Geschichte. Bd. LXXI, 1—2, LXXII, 1. Wien 18S7—88.

il. Almanach. 1887. Wien 1887.

Die Anthropologische Gesellschaft in Wien.

42. Mittheilungen. Bd. XVIII. Heft. i. Wien 1888. ito.

Das k. k. Naturhistorische Hofmuseum, Wien.

i:}. Annalen. Bd. III. Nr. 3—1. Wien 1888.

Biblioteca Nazionale Centrale Vittorio Emanuele di Roma.

i i. Bollettino. Vol. III. No. 4, Roma 1888.

Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.

i... Bollettino. 1888. Num. 71—72. Firenze 1888.

La Societå Entomologica Italiana, Firenze.

ic. Atti. Anno 1886 <fc 1S87.

u. Bullettino. Anno XX. Trim. I—IV. — Indice delle Materie ud Vol. XVIII

& XIX. Firenze 1888.

The Astronomicai Observator// of Harvard College, Cambridge, Mass.

is. Annals. Vol. XVIII. No. 6. (Cambridge 1888.) ito.

The Museum of Comparative Zo'ology, Harvard College. Cambridge, Mass.

19. Bulletin. Vol. XVI. No. 2. Cambridge 1888.

50. Title & Conlents lo Vol. XIII. Cambridge 1886—88.

The Chief Signal Officer. V. S. Army, Washington, D. C.

"51. Monthly Weather Review. Sept. 1888. Washington 1888. il...

The Surgeon-General's Office, C S. Army, Washington.

*52. [ndex-Catalogue of the library. Vol. IX. Washington 1888.

The Geologicai Survey of India, Calcutta.

53. Memoirs. Palæontologia Indica. Series X. Vol. IV. P. 3. Series XIII.

Vol. I. P. 7. Calcutta 1887. Fol.

.Vi. Memoirs. Vol. XXIV. Part t. Calcutta 1887.

:>:,. A Manual of the Ceology ol' India. P. IV. F. II. Mallet. Mineralogy.

Calcutta 1887.

The Royal Societg of Victoria. Melbourne.

56. Transari ions and Pioeeedings. Vol. XXIII. Melbourne 1887.

The lAnnean Societg of New South Wales, Sgdncg.

.77. Pioeeedings. Vol. X. P. 1— i. Seeond Series. Vol. I. P. 1—i. Vol. II.

P. 1—i. Vol. III. P. 1. Sidney 1885—88.

58. List ol' contributors to the lirst series, Vols. I—X. Sulnev 1887.
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M. Leon Lallemand, Paris.

59. L. Lallemand. De ['assistance des classes rurales au XIXe siede.

Paris 1889.

///. Docent, Dr.phil. O. G. Petersen, København.

*60. 0. G. Petersen. Musaceae. — Zingiberaceae. — Cannaceae. — Maran-

taceae. (Særtryk af Engler u. Prantl. Die naturi.

Pflanzenfam. 21. Hit.).

"61. — Ueber Quernetze in Gefåssen. (Særtryk af Bot. Centralbl.

1888. Nr. 27.)

*62. — Stængelbygn. hos Eggersia buxifolia Hook. — Momenter

lil Caryophyllaceernes Anatomi. (Særtryk af Bot.

Tidskr. 16. Bd. i. II. 1887.)

Bergens Museum, Bergen.

63. Dr. .1. Brunchorst. Naturen. 12. Aarg. No. 12. Bergen 1888.

Kongl. Svenska Vetenskaps-Akademien, Stockholm.

64. Sfversigt. 1888. Arg. 45. No. 9. Stockholm 1888.

The Royal Geographical Society, London.

65. Proceedings. Vol. XI. No. 1. London 1889.

The Meteorological Office, London.

"66. Hourly Readings. 1885. P. IV. London 188S. 4to.

"67. Meteorological Observations at stations of the second order. 1884.

London 1S88. ito.

68. Contributions to mir knowledge uf tlie Meteorology of the arctic regions.

P. V. London 1888. ito.

The Editors of Iron, 101. Fleet Street. London E.C.

mi. Iron. Vol. XXXIII. Nu. 834—3.3. London 1889. Fol.

Ret Koninkl. Ncderl. Ministerie van Binnenlandsche Zaken, 'sGravenhage.

(Ved det Holl. General-Consulat i Købenliavn.)
¥
70. Flora Batava. All. 283— Si. Leiden, itu.

Konigl. Preussische Meteorologische Institut. Berlin. W.
'71, Instruktion f. die Beobachter a. d meteor. Stationen II., III. u. IV. Ord-

nung. Berlin 1888. ito.

Die kiin. Sachs. Gesellschaft iler Wissenschaften, Leipzig.

72. Abhandlungeu. Math.-Phys. Classe. Bd.XIV. Nm X— XIII. Leipzig 1888

Die Astronom ische Gesellschaft in Leipzig.

73. Vierteljahrsschrift. Jahrg. XXIII. Helt 3. Leipzig 1SSS.

Die kon. Bayerische Akademie der Wissenschaften, Munchen.

l't. Abhandlungen. Hist. Cl. Bd. XVIII. Abthi 2. — Math.-phys. Cl. Bd.

XVI. Ahth. 3. Munchen 1888. itu.

7.j. E. Lommel. J. v. Fraunhofer's gesammelte Schriften. Munchen 1888. ito.

Der Nassauische Verein fur Naturkunde, Wiesbaden.

70. Jahrbiieher. Jahre. 41. Wiesbaden 1888.
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Die kais.-kon. Zoologisch-botanische Gesellschaft in Wien.

77. Verhandlungen. 1888. Bd. XXXVIII. Qu. 3—4. Wien 1888.

The Johns Hopkim Universiiy, Baltimore, Maryland.

78. American Journal of Mathematics. Vol. XI. No. ~'. Baltimore 1889. ito.

The American Academy of Arts and Sciences, Boston, Mass.

79. Memoirs. Vol. XI. 1'. V. No. 6. P. VI. No. 7. Cambridge 1887 -88. 4to.

80. Proceedings. Nev Series. Vol. XV. P. 1. Boston 1888.

The Astronomicai Observatory of Han-ard College, Cambridge, Mass.

81. 43. Annual Report of the Director. Cambridge, Mass. 1888.

*82. A. Searle. Atmospheric economj ol' solar radiation. (Extr. ni' Proc. ni'

the Arner. Acad.)

The Museum of Comparative Zoology, Harvard College, Cambridge, Mass.

s:;. Annual Report. 1S87— SS. Cambridge 1SSS.

Professor James D. and Edvard S. Dana. New Haven, Conn.

84. The American Journal uf Science (Establ. by B. Silliman). 3. Serie .

Vol. XXXVI. Nos. 213—15. New Haven 1SS8.

AV//- Orleans Academy of Sciences, New Orleans.

85. Papers. 1SS7—88. Vol. I. No. 2. Nev Orleans 1SSS.

The New York Academy of Sciences, New York.

86. Annals. Vol. IV. No. 5—8. Nev York 1SSS.

87. Transactions. Vol. VII. Nos. 3— S. New York 1SS7— 88.

The American Geographical Society, Nete York.

SS. Rulletin. 1888. Vol. XX. No. 4. New York.

The American Philosophical Society. Philadelphia.

89. Transactions. Nev Series. Vol. XVI. Part II. Philadelphia 18S8. ito.

The t Second > Geological Survey of Pennsylvania, Philadelphia (907,

Wain ut Street).

"90. Annual Report. 18SG, i 4 parts. P. IV. with an Atlas. Harrisburg 1887.

*91. Northern Anthracite Field. Atlas. P. II. AA.

The Minnesota Historical Society, St.Paul, Minn.

92. Riennial Report. Session of 1889. St. Paul, Minn. 1889.

The Essex Institute, Salem. Mass.

93. Bulletin. Vol. XIX. Nos. 1 — 12. Salem 1887.

94. Visitors Guide to Salem. Salem 18SS.

The Chief Signal Officer, U.S. Army, Washington, D.C.
*95. International Meteorological observations. Octbr. 1887. Washington

1S88. 4to.

Mir,. Monthly Weather Review. Octbr. 1888. Washington 1888. 4to.

The U. S. Geological Survey ( Departm. of the Interior), Washington, D.C.

"97. Monographs. Vol. XII. With an Atlas. Washington 1886. ito.

The Smithsonian Institution. Washington, D.C.

98. Miscellaneous CoUections. Vol. XXXII—XXXIII. Washington 1888.
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Imperial Observatorio do Rio de Janeiro.

*99. Annaes. T. III. (Obs. da passagem de Venus em 1882). Rio de Janeiro

1887. i to.

100. Revista. Anno III. No. 11. Rio de Janeiro 1S8S.

Teikoku Daigaku, Imperial University of Japan, Tokyo.

101. The Calendar for the year 1888—89. Tokyo 1888.

102. Journal of the College of Science. Vol. II. P. i. T6k\6 1888. Ito.

The Royal Soeiety of Victoria, Melbourne.

103. Transactions. Vol. I. Part 1. Melbourne 1888. i to.

M. Adolphe Frentz, directeur, 6. Rue Gaucheret, Bruxelles- Nord.

MOL La Gazette du Brasseur. II C Année. No. 44—46, 48—51. Bruxelles

1888.

Herr Geheimemedicinalratlt . Professor. Dr. med. Franz von Leydig,

Wurzburg, Selskabets udenl. Medlem.

M05. Fr. v. Leydig. Pigmente der Hautdecke und der Iris. — Triton Helveticus

und ana agilis. (2 Separat-Abdr.) Wurzburg 1888.

Ur. Dr.phil. C. G. Joh. Petersen, København.

106. C. G. Joh. Petersen. Det vidensk. Udbytte af Kanonbaadeu »Hauchs«

Togter i de danske Have indenfor Skagen 188:!— SG. 1. Text og Atlas.

Kjøbenhavn 1889. 4to og Fol.

Hr. Professor, Dr. Vilh. Thomsen, Selsk. Medl., København.

*107. Vilh. Thomsen. Rasm. Chr. Rask (1787— 1887). Febers, v. C. Appel.

(Særtryk af Beitr. /.. Kunde d. indog. Spr. XIV. 1888.)

Universitets-Kvæsturen i København.

MOS. Regnskahsberetninger. 1887—88. Kjøbenhavn 1888. ito.

Det Danske Meteorologiske Institut, København.

109. Maanedsoversigt. Decbr. 1888. Fol.

I (o. Bulletin météorologique du Nord. Décembre 1S88.

Das Meteorologische Observatorium dej- Kais. Universitåt, Dorpat.

Mil. Meteor. Beobachtungen. 1888. Sig. 1G— 17. (Dorpat 1888.) ito.

The Royal Soeiety of London, W. (Burlington House).

112. Proceedings. Vol. XLV. No. 273. London 1888.

The Editors of Iron, 161, Fleet Street, London E. C.

113. Iron. Vol. XXXIII. Nos. 83G—37. London 1889. Fol.

The. Royal Irish Academy, Dublin.

Hi. Proceedings. Ser. III. Vol. I. No. 1. Dublin 1888.

L'École Polytechnique de Delft.

115. Annales. T. IV. 1SSS. Livr. 3. Leide 1888. ito.

L'Académie Royale de Médecine de Belgique, Bruxelles.

UG. Bulletin. 4e serie. T. II. No. 11. Bruxelles 1888.

Der Verein fur Naturwissenschaft zu Braunschweig.

117. 3. Jahreshericht. 1881—82. 1882—83. Braunschweig 1883.



Tillæg I. Bogliste 1889. Nr. 118-138; 9

Der naturwissenschaftliche Verein des Regierungébezirks Frankfurt,

Frankfurt a. 0.

118. Dr. K. Hntli. MonatHche' Mittheilungen. 4. Jahrg. Nr. 1— 3. Frankfurt

a. Oder 1886.

Die Gesellschaft fur Morphologie und Physiologie in Mimchen.

119. Sitzungsberichte. T. II. 1886. II. 1—3. Miinchen 1886—87.

L'Académie Royale de Serbie, Belgrade.

120. Glas. H. 1—9. Belgrad 1887—88.

121. Godisnjak. I. 18S7. Belgrad 1888.

122. Spomen. Belgrad 1888.

Biblioteca Nazionale Centrale Vittorio Emanuele di Roma.

123. Bollettino. Vol. III. No. i>. Roma 1SSS.

La Societå Geografien Italiana, Roma.

124. bollettino. Serie III. Vol. I. Fase. 12. Koma 1888.

Il R. Comitato Geologico d'Italia, Roma.

125. Bollettino. 1888. No. 9— 10. Roma 1888.

La R. Accademia delle. Scienze dell'Istituto di Bologna.

126. Memorie. Serie IV. T. VIII. Bologna 1SS7. 4to.

127. Note sur l'Unificatioi) du Calendrier. Bologne 1888.

Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.

12S. Bollettino. 1889. Num. 73. Firenze 1889.

129. Indici del Bollettino. 1888. Sig. A.

130. Indici e cataloghi. IV. I codici Palatini. Vol. I. Fase. .s Boma 1888.

Die Zoologische Station, Director Prof. A. Dohrn, Neapel.

131. Mittheilungen. Bd. VIII. Heft. 3—4. Berlin 1888.

La Reale Accademia delle Scienze di Torino.

132. Atti. Vol. XXIV. Disp. 1. (Torino 1888—89.)

El Instituto y Observatorio de Marina de San Fernando.
* 133. Anales. Seccion 2 a

. Oliservaciones meteoroldgicas-. Afio 1887. San

Fernando 1888. 4to.

The Museum of Comparative Zoblogy. Harvard College, Cambridge. Mass.

134. Bulletin. Vol. XVI. No. 3. Cambridge 1888.

The Scientific Laboratories of Denison Vniversity, Granville, Ohio.

135. Bulletin. Vol. I, II, p. 1—2. III. Granville, Ohio, 1885—88.

The American Philosophical Society, Philadelphia.

136. Suppl. Report of the Committee app. to consider an international

language. (Dee. 1888.)

The Lick (Jbserratory. Vniversity of California. Mt. Hamilton near San

Jose. Cai.

137. Publications. Vol. I. 1887. Sacramento 1887. 4to.

The Chief Signal Officer. U. S. Anny, Washington. D. C.

* 138. International Meteorologicai observations. Novln. 1887. Washington

1889. 4to.
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The Surgeon- General's Office, U. S. Anny. Washington.
* 139. The medical and surgical history of the war of the Rebellion. Part 111

Vol. 1 Washington 1888. 4to.

Observatorio Meteorologico-Magnético Central de Mexico.

M40. Boletin mensual. (Seccion astronomlca). T. I No. 8— 10. Mexico

1888. 4to.

La Sociedad cientifica »Antonio Alzate«, Mexico.

141. Memorias. Tomo I. Cuaderno mim. 1—5, 10, 12. T. II. Cnaderno

mini. 1— i. Mexico 1887—88.

Imperial Observatorio do Rio de Janeiro.

112. Revista. Anno III. No. 12. Rio de Janeiro 1SSS.

Der Deutsche ivissenschaftliche Verein zu Santiago de Chile.

"143. Verhandlungen. Heft 2—3, 5—6. Valparaiso 1886. Val divia 18B7.

Bernburg 1888.

L'Éditeur Gérant M. F. Bouriand, Paris (17, rue de Loos).

* 144. La Tribune des peuples. Numéro-spécimen & No. 7. 1SSG. Paris (1886).

W.A.Conklin, Ph. D. and B. S. Huidékoper, M.D., Philadelphia (1217,

Filbert Stred).

145. The Journal of comparative medieine and surgery. Vol. IX. Nr. 1.

(Philadelphia 1888.)

Ur. A. M. F. ran Mehren, Dr.phil., Prof. i sem.-orient. Filologi ved

Univ., Selsk. Medlem, København.
¥

1 i-6. A. F. Mehren. Etudes sur la philosophie d'Averrhoés. (Særtryk, 1889.)

Mr. Bernard Quariteh, Bookséller, 15. Piccadilly, London, W.

117. Choice portions from various old libraries. No. 94. London 1889.

Norges Geografiske Opmaaling, Kristiania.

*
l 18. Landkartei-. Generalkarl over det sydl. Norge, Bl. IX. — Topogr. Kart

over Norge, Bl. 15 D. 19 D, 20 B, 43 B, 42 A, 48 B, 23 A, 51 C, 51 li,

51 I). — Kart over Kristiania Omegn, Bl. VI.

*
I 19. Kystkarter. Fiskekart, Varangei fjord, Bl. I—II— III.

* 1 50. Geologiske Karter. Bl. 15 A og 26 C.

Kongl. Svenska Vetenskaps-Akademien, Stockholm.

151. Ofversigt. 1888. Årg. 45. No. 10. Stockholm 1888.

The Royal Government of Great Britain (Adr. Mr. J. Murray, Chal-

lenger Office, 32 Queens Street, Edinburgh).

152. Beporl on the seientiflc results ol' the voyage of H. M. S. Challenger

1873-76. Zoology. 'Vol. XXIX, Texte 1—2. Piates. London 1888. ito.

The Royal Society of London, W. (Burlington House).

153. Proceedings. Vol. XLV. No. 274 London 1888.

The Royal Geographical Society. London.

151. Proceedings. Vol. XI. No. 2. London 1889

The Meteorologicai Office, London.

155. Report to the Royal Soeietv 1887-88. London 1888.



Tillæg I. Bogliste 1889. Nr. 156- 17 i. II

The Editors of Iron, 161, Fleet Street, London EC.
156. Iron. Vol. XXXIII. Nos. 838—39. London 1889. Fol.

The Edinburgh Geological Society, Edinburgh.

l/>7. Transactions. Vol. V. P. i. Edinburgh 1888

Die k. k. Geologische Reichsanstalt, Wien.

158. Verhandlungen. 1888. No. 15— 18. — 1889. No. 1. Wien 1888—89.

4to.

Hrvatsko Arkeologiéko Druztvo, Zagreb (Agram).

159. Vieslnik. Godina XI. lir. I. U Zagrebu 1889.

La Reale Accademia dei Lincei, Boma.

160. Atti. Anno CCLXXXV. Serie i a . Rendiconti. Vol. IV. Semestre 2.

Fase. G— 1). Hoina 1888. 4to.

Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.

161. Bollettino. 1889. Num. 74. Firenze 1889.

162. In dici del Bollettino. 1S8S. Sig. li— C.

La Heale Accademia delle Scienze di Torino.

163. Atti. Vol. XXIV. Disp. 2. (Torino 1888- 89.)

The New York Microscopical Society, 12 College Plaee, Nev York.

164. Journal. Vol. V. No. 1. New York 1889.

The Chief Signal Officer. U.S. Anni/. Washington. D.C.

165. Annual Report. 1887, IV. P. 2. Washington 1887.

* 166. Monthly Weather Review. Novlir. 1888. Washington 1889. ito.

La Sociedad cientifica "Antonio Alzate«. Mexico.

167. Memorias. T. II. Guaderno num. ;">. Mexico 1888.

Bibliotheca Nacional, Bio de Janeiro.

168. .1. de Saldanha da Gama. Gatalogo da exposicao permanente. Rio de

Janeiro 1SS5.

169. Guia da exposicao permanente. Rio de Janeiro 1885.

El Museo Nacional de Buenos Aires (Prof.. Dr. G. Burmeister. L>ir.).

170. Anales. Entrega XV. Buenos Aires 1888. 4to.

The Government Observatory, Madras

171. N. R. Pogson. Observations of the fixed stars made 1865— 67. Madras

1888. ito. (Fol.)

S. A. Myr. le Prince Albert de Monaco, seerétariat du Prince. 16 rue

St.-Guillaume. Paris.

* 172. Gampagnes scientifiques du Yacht Monégasque l'Hirondelle; 9 extraits

des Comptes rendus, 1885— 18S8. 4to.

Miss Marie A. Brown, 144 Monroe St.. Chicago.

173. Leif Erikson. The official organ of the Norse Discovery Gause. Vol. I.

No. 1. Chicago 1889. Fol.

M. W. Dollen (L'observatoire Central Nicolas). St.-Pétersbourg.

17i. W. Dollen. Stern-Ephemeriden auf das Jahr 1889. St.-Petersburg 1888.
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Hr. Professor, Dr.jur. Joh. C. H. R. Steemtrup, Selsk. Medl., København.

*
1 7 o . Joh. Steenstrup. Historieskrivningen i Danmark i det 19de Aarli. —

Festskrift udg. af den danske hist. Forening i Anl. al' dens bal\-

hundredaarige Bestaaen. Kjøbenhavn 1889.

Det, Danske Meteorologiski 1 Jus! Hat, København.

176. Maanedsoversigt. Jan. 1889. Fol.

177. Dulletin météorologique du Nord. .lanv. 1SS9. Med Titelblad.

Bergens Museum, Bergen.

178. Dr. .1. Brunehorst. Naturen. IS. Aarg. No. 1. Bergen 1889.

Det kgl. Norske Videnskabers Selskab, Throndhjem.

*
1 79. Skrifter. 1886—87. Throndhjem 1888.

Kongl. Svenska Vetenskaps-Akademien, Stockholm.

ISO. Ofversigt. 1889. Ara. 16. No. I. Stockholm 18S9.

The Royal Societg of London, W. (Burlington. House).

181. Proceedings. Vol. XLV. No. 275. London 1SS9.

The Royal Astronomicai Society, London.

IS2. Monthly Notices. Vol. XL1X. No. 3. London 1889

The Meteorological Office, London.

"183. Hourlj Readings. isse. P. 1. London 1889. ito.

MSI. Weekly Weather Report. Vol. V. NosTB9—52. App. 5—24. Title &
Register to V. London 1888. ito.

The Royal Microscopical Society, London.

185. Journal. 1888. P. 6a. — 1889. P. 1. London 1888—89.

The Editors of Tron. Kil. Fleet Stnrt. London E. C.

186. Iron. Vol. XXXIII. Nos. 840—841. London 1889. Fol.

The Yorkshire Geological und Polytechnic Society, Leeds.

187. Proceedings. New Series. Vol. XI. Parti. Pag. 1—138. Halil'ax 1889.

The Royal Trish Academy, Dublin.

188. Transactions. Science. Vid. XXIX. Part .">. Dublin 1SS9. 4to.

Die Astromonisehe Gesellschaft in Leipzig.

189. Vierteljahrsschrift. Jahrg. XXIII. Heft. 4. Leipzig 1888.

Das Directorium des Germanischen Nationalmuseums in Nurnberg.

190. Anzeiger. Jahrg. 1888. Bd. II. H. 2. Nurnberg 1888.

191. Mitteilungen. Jahrg. 1888. Dd. II. H. 2. Nurnberg 1888.

192. Katalog der deutschen Kupferstiehe des XV. Jahrh. Nurnberg 1888.

La Societå Geografica Ttaliana. Roma.

193. Dollettino. Serie III. Vid. II. Fase. 1. Roma 1889.

Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.

194. Dollettino. 1889. Nuni. 7"). Firenze 1889.

195. Indici del Bollettino. 188S. Sig. D— K.

L'Accademia delle Scienze fisiehe c matematiche, Napoli.

196. Remliconto. Serie 2 a
. Vol. II Fase. 1 — 12. Napoli 18SS. 4to.
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:',

La Reale Accademia delle Scienze. di Torino.

197. Atti. Vol. XXIV. Disp. 3. (Torino 1888—89.) (Titolo di Vol. XXIV &
Elenco. Torino 1889.)

Real Academia de Ciencias natwales y Artes de Barcelona.

198. L. Clariana y Ricart. Memoria inaugural. Barcelona 1889.

The American Geographical Society, New York.

199. Bulletin. 1888. Vol. XX. Suppt. New York.

The United States Coast and Geodetic Survey, Washington,

200. Bulletin. No. 5—8. (Washington 1888.) Ito.

Real Colegio de Belev. Hdbana.
* 201 . Observaciones magnéticas > meteoroldgicas. 1886. i. Trimestre.

Habana 1888. Folio.

The Meteorological Reporter to the Government of India, Calcutta.

*202. Registers of original observations. Jan.—Jnly 1888. Folio.

//(/•/• Geheimemedicinalrath, Professor, Dr. med. Franz von Leydig,

Wurzburg, Selskabets udenl. Medlem.
* ;'():;. Fr. v. Leydig. Feber Argnlns foliaceus. Neue Mittheilung. — Das

Parietalorgan der Reptilien und Amphibien kein Sinneswerkzeug.

(2 Separat-Abdr.)

Hr. G. Mittag-Leffler, Prof. red Højskolen i Stockholm.

204. G. Mittag-Leffler. Acta Mathematica. 12.2. Stockholm 1889. 4to.

.1/. FéU.r Plateau, professeur å Tuniversité de Gand.
*205. F. Plateau. Recherches expérimentales sur la vision chez les arthropodes.

i—5. partie. Bruxelles lsss.

Af. Alfr. Preudhomme de Borre, Conservateur au Musée r. d'hist. nat. de

Belgique, Bruxelles.

206. Preudhomme de Borre. Repertoire alphabétique des noms spéc. dans

la sous-fam. des Libellulines. Bruxelles 1889.

Hr. Dr. Fr. Tesar, Pr<v/.

207. Fr. Tesaf. Analysis gravitatis terrestris. VPraze 1888. 4to. (5 Expl.)

Generalstabens topografiske Afdeling, København.
*2ns. Atlasbladene: Bælum, Testrup, Møborg, Torsminde i 1.40,000, i Sort.

1889.

Det Danske Meteorologiske Institut. København.

209. Aarbog for 1885, II. 1886, I & III. 1887.I&III. Kjobenhavn 1886— 88.

Fol.

Bi rgens Museum, Bergen.

210. Dr. J. Brunchorst. Naturen. 13. Aarg. No. 2. Bergen 1889,

The Royal Geographical Society. London.

211. Proceedings. Vol. XI. No. 3. London 1889.

The Editors of Iron, 161, Fleet Street. London E. C.

212. Iron. Vol. XXXIII. Nos. 842—43. London 1889. Fol.
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Die Naturforschende Gesellschaft in Zfyriéh.

213. Viertcljalirsehril't. Jahrg. XXXIII. Hefl 2. Ziirich 1888.

Der Naturwissenschaftliche Verein von Neu -Vorpommern und Rugen
in Greifswald.

214. Mittheiiungen. Jahrg. XX. Berlin 1889.

Die Kaiserl. Leopoldinisch-Carolimsche Deutsche Akademie der Natur-

forscher, Kalle alS.

215. Leopoldina. Hefl XXIV. Jahrg. 1888. Halle 1888. 4to.

216. Nova Acta. Vol. LII. Halle 1888. 4to.

Die Medicinisch-naturwissenschaftliche Gesellschaft zu Jena.

217. Zeitschrift fur Naturwissenschaft. Bd. XXIII. H. 1. Jena 1888.

Die k. k. Geologische Reichsanstalt, Wien.

218. Verhandlungen. 1889. No. 2. Wien 1889. 4to.

La Reale Accademia dei Linvel, Roma.

219. Atti. Anno CCLXXXV. Serie 4 a
. Rendiconti. Vol. IV. Semestre 2.

Fase. 10. Roma 1888. 4to.

E R. Comitato Geologico d'Italia, Roma.

220. Bollettino. 1888. No. 11— 12. Roma 1888.

Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.

221. Bollettino. 1889. Num. 76. Firenze l.ss'.i.

222. Indici del Bollettino. 1888. Sig. F.

La Societå Toscana di Scienze naturali. Pisa.

223. Atti. Processi verhali. Vol. VI. P. 141— 188.

La Reale Accademia delle Scienze di Torino.

224. Atti. Vol. XXIV. Disp. 4— 5. (Torino 1838-89.)

R Reale Isiituto Veneto di Scienze. Lettere ed Årti. Venezia.

225. Atti. Serie VI. T. V. Disp. 10. — T VI. Disp. 1—9. Venezia 1886—88.

La Sociedad de Geogr. // EStadistica de la Republica Mexicana, Mexico.

226. Boletin. IV época. T. I. X'os. 3—i. Mexico 1888.

Het Bataviaasch Genootschap ran Kunsten en Wetenschappen, Batacia.

227. Notulen. Deel XXVI. 1888. All. 2. Batavia 1888.

22.S. Tijdschrift voor Indiselie Taal-, Land- en Volkenkunde. Deel XXXII.

All. i. Batavia 1888.

229. Nederlandsch-Indisch Plakaatboek. 1602—1811. Deel V. Batavia en

'sHage 1888.

The Geological Surveg of India. Calcutta.

230. Records. Vol. XXI. P. 4. Calcutta 1888.

The Meteorological Reporter to the Government of India. Calcutta.

* 231. Registers of original observations. Aug. — Sept. 1888. Folio.

S. A. le Prince Roland Bonaparte, Cours la Reine 22, Paris.

232. R. Bonaparte. Note on the Lapps of Finmark. Paris 1886. — La

Nouvelle-Guinée, III e Notice, Le fleuve Augusta. Paris 18S7. — La

Nouvelle-Ghinée, IV« Notice. Le golt'e Hnon. Paris 1888. 4to.
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J. A. Steins Buch- und Kumthandlung , Th. Schiener, Karlstrasse,

Nurnberg.

"233. L. Einstein. Weltsprachliche Zeit- und Streitfragen. I. Volapuk u,

Lingvo internacia. Niirnberg 1889.

Herr Dr. G. Krause in Cothen.

"234. Chemiker-Zeitung. Jahrg. XIII. No. 18. Cothen 1889. 4to.

Ilr. Professor Dr. T. N. Thiele. Selsk. Medlem, København.

*235. T.N.Thiele. Forelæsninger over Almindelig lagttagelseslære. Kjøben-

liavn 1889. itu.

Det Danske Meteorologiske Institut, København.

230. Bulletin météorologique du Nord. Février 1889.

L'Observatoire Physique Central, St.-Pétersbourg.

237. Annalen. 1SS7. Theil II. St. Petersburg 1888. ito.

The Royal Society of London. W. (Burlington House).

238. Proceedings. Vol. XLV. No. 276. London 1889.

The Royal Astronomicai Society, London.

239. Monthly Notices. Vol. XLIX. No. 4. London 1889.

The Editors of Tron, 161, Fleet Street, London E. C.

240. Iron. Vol. XXXIII. Nos. 844—45. London 1889. Fol.

The Cambridge Philosophical Society, Cambridge.

211. Transactions. Vol. XIV. Part 3. Cambridge 1889. ito.

Hit Provinciaal Utrcchtsch Genootschap ran Kansten en Wetenschappen

te Utrecht.

242. Verslag van net Verhandelde in de alg. Vergadering. 1888. Utrechl

1888.

243. Aanteekeningen van het Verhandelde in de Sectie-Vergaderingen. 1888.

Utrecht s. a.

Lu Société Botanique de Franee, Paris.

244. Bulletin. T. XXXV. C.omptes rendus des Seances, 5. Paris 1889.

Der Naturwissenschaftliche Yerein fur Schleswig-Holstein, Kiel.

245. Schriften. Bd. VII. H. 2. Kiel 18S9.

Die kon. Sachsische Gesellschaft der Wissensehaften, Leipzig.

246. Abhandlungen Math.-Phys. Classe. Bd. XV. Nr. I— II. Leipzig 1889.

217. Berichte. Philol.-Hist. Classe. 1888. III— IV. — Math.-Phys. Classe.

1888. I
— II. Leipzig 1889.

Das k. k. Naturhistorische Hofmuseum, Wien.

248. Annalen. Bd. IV. Nr. 1. Wien 1889.

V

Spolek Chemiku Ceskych, Praha (Prag).

249. Listy Chemické. Rocnik XIII. Cislo 1—5. V.Praze 1888—89.

Biblioteea Xazionale Centrale Vittorio Emannele di Roma.
250. Bollettino. Vol. III. No.fi. Vol. IV. No. 1. Roma 1888— 89.
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La Societå Geografien Italiana, Ronm.

2.51. Bollettino. Serie III. Vol. II. Fase. 2. Roma 1889.

Biblioteca Naziondle Centrale di Firenze.

252. Bollettino. 1889. Num. 77. Firenze 1889.

253. Indici del Bollettino. 1888. Sig. (i.

La II. Accademia della Orusca, Firenze.

254. Atti. Adunanza pubblica del 2. fli Dicembre 1888. Firenze 1889.

The Johns Hopkins University, Baltimore. Mari/land.

255. Circulars. Vol. VII. No. 66—67. — VIII. No. Gs. 1888. 4to.

256. American Journal of Matbematics. Vol. X. No. 4. Vol. XI No. 1.

Baltimore 1888. Ito.

257. American Chemical Journal. Vol. X. No. 4— 6. Baltimore 1888.

258. American Journal of Philology. Vol. IX. No. 2—3. Baltimore 1888.

259. Studies in Hist. and Pi. lit. Science. VII. Series. I. Baltimore 1889.

260. studies from tlie Biological Laboratory. Vol. IV. No. 4. Johns Hopkins

Univ. 1888.

Professors James l>. and T£dward S. Dana. New Haren. Conn.

261. The American Journal of Science (Establ. bj B. Silliman). 3. Series.

Vol. XXXVI. No. 216. — XXXVII. Nos. 217— 18. New Haven 1888—89.

The American Philosophical Society, Philadelphia.

2(\\!. Proceedings. Vid. XXV. No. 128. Philadelphia 1888.

* 263. Suppl. Report ofthe Committee app. to cons. an international language.

[Dec. 1888). — Hules and regulations of Ihe Magellanic Premium. -

Hules and regulations of tlie Henr\ M. Phillips' Prize Essaj Fund. (1888.)

Second Geologicai Surrey of Pennsylvania, Philadelphia (907 Walnut
Street i.

*264. Eastern Middle Anthracite Field. Atlas. P. 11. AA.

The Ghief Signal Officer, U. S. Anny. Washington.

*265. Monthlj Weather Review. Decbr. 1888. Washington 1889. 4to.

Tlie Smithsonian Institution. Washington.

"266. Report upon International Exchanges. 1887—88. Washington 1889.

Het Magnetisch en meteorologisch Observatorium te Batavia.

*267. Observations. Vol. VIII & X. Batavia 1888. 4to.

' 268. Regenwaarnemingen in Nederlandsch-Indié. Jaarg. IX. 1887. Batavia

1888.

M. le Marquis line de Caligny, correspondant de Vinstitut de France.

18. rne de l'Orangerie, Versailles.

269. .I-A Hue de Caligny. Mémoires inédits sur la milice des Romains et

celle des Francais. Turin 1868.

M. Leon Lallemand, Paris.

270. L. Lallemand. De l'Organisation du travail dans les prisons cellulaires

Belges. Paris 1889. (3 Expl.)
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Det Danske Meteorologiske Institut, København.

271. Maanedsoversigt. Febr. 1889. Fol.

Kommissionen for Ledelsen, af de geol. og geogr. UnderéøgeUer i Grøn-

land, København.

212. Meddelelser om Grønland. Hefte 9 og 10 iText og Tavler). Kjoben-

havn 1888—89.

Bergens Museum. Bergen.

273. Dr. J. Brunchorst. Naturen. 13. Åarg. No. 3. Bergen 18S9.

Ki > n gi. Svenska Vetenskaps-Akademien, Stockholm.

274. Ofversigt. 1889. Årg. 46. No. 2. Stockholm 1889.

La Gommission Imperiale Archéologique å St.-Pétersbourg.

275. Matériaux pour servir a l'archéologié de la Rnssie. Xo. 3. Antiquités

Sibériennes. T. I. Live. 1. St.-Pétersbourg 1SS8. itu.

The Rogal Soeietg of London, II". i Burlington House).

276. Proeeedings. Vol. XLV. No. 277. London 1889.

The Royal Astronomicai Soeietg. London.

211. Monthly Notices. Vol. XLIX. No. 5. London 1889.

The Royal Geographical Society, London.

278. Proeeedings. Vol. XI. No. 4. London 1889.

The Editors of Tron, 161, Fleet Street, London, E. C.

279. Vol. XXXIII. Nos. 846—48. London 1889. Fol.

The Cambridge Philosophical Society, Cambridge.

280. Proeeedings. Vol. VI. Part 5. Cambridge 1889.

The Scottish Meteorologicai Society, Edinburgh.

281. Journal. Third Series. No. V Edinburgh 1888.

L'Académie Royale de Médecine de Belgique, Bruxelles.

282. Bulletin. 4e serie. T. III. Xo. 1—2. Bruxelles 1889.

Der internationale Entomologenverein. Zurich-Hottingen.

283. Societas entomologica. Organ fur den Verein. IV. Jahrg. No. 1.

1. April 1S89.

Die Kon. Preussische Akademie der Wissenschaften, Berlin.

284. Sitzungsberichte. 1S8S. XXXVIII— LII. M. Titel u. Reg. Berlin 1888.

Das kon. Christianeum, Altona.

285. Ubersicht uber die Geschichte des Christianeums. Festschrift zur Feier

des loOjahrigen Bestehens der Anstalt. Altona 1888. 4to.

Die konigl. Gesellschaft der 'Wissenschaften zu Gottingen.

*2S6. Nachrichten. 1888. Gottingen 1888.

Der Xaturwissenschaftliche Verein fur Sachsen u. Thiiringen in Halle n S.

287. Zeitsehrift flir Naturwissensehaften. Bd. LXI. H. 1-4. Halle a. S. 1888.

Die kon. Bagerische Akademie der Wissenschaften.

288. Sitzungsberichte. Phiios.-philol.-b.ist. Cl. 18S8. Bd. II. Heft 3. —
Math.-phys. Cl. 1888. Heft 3. Miinehen 18S9.

Die k. k. Geologische Reichsanstalt, Wien.

289. Verhandluneen. 1889. Xo. 3. Wien 1889.' 4to.
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La Reale Accademia dei Lincei, Roma.

290. Atti. Anno CCLXXXV. Serie -i
a

. Rendiconti. Vol. IV. Semestre 2

Fase. 11 — 12. Roma 1S8S. Ito.

La Societå Geografien Italiana, Roma.

291. Bollettino. Serie III. Vol. II. Fase. 3. Roma 1S89.

Bibliotcca Nazionale Centrale di Firenze.

292. Bollettino. 18S9. Num. 78. Firenze 1S89.

293. Indici del Bollettino. 1SS8. Sig. H.

La Reale Accademia delle Scienze di Torino.

294. Atti. Vol. XXIV. Disp. 6-7. (Torino 1888— 89.)

The Scientific Laboratories of Denison University, Granrille, Ohio

295. Bulletin. Vol. IV p. 1—2. Granville, Ohio. 1888.

'The American Geographical Sodet!/, New York.

296. Bulletin. 1889. Vol. XXI. No. 1. New York.

The Academy of Xatural Sciences of Philadelphia, Penn.

297. Proeeedings. 1S8S. Part. III. Philadelphia 1888.

The United States Coast and Geodetic Surrey, Washington.

298. Bulletin. No. S, Seeond Edition. (Washington 1888.) ito.

The U. S. Geologicai Survey ( Departm. ofthe Tnterior), Washington, D. C.

299. Mineral Resources of the F. S. 1887. Washington 1S8S.

300. Bulletin. No. iO— 47. Washington 1887—88.

La Sociedad cientifica ..Antonio Alzate", Mexico.

301. Memorias. T. II. Cuaderno mim. G. Mexico 1888.

The Geoloyical Sur rey of India, Calcutta.

302. Becords. Vol. XXII. P. 1. Calcutta 1889.

The Meteorologieal Reporter to the Government of India. Calcutta.

*303. Begisters of original observations. Octbr.—Dcbr. 1888. Folio.

Mr. L. Sinter Bcnson, New York (25 Bond Street).

301. Nev\ Tahles in Trigonometry. ito. (6 Fxpl.i

Det Danske Meteorologiske Institut. København.

305. Maanedsoversigt. Marts 1889. Fol.

306. Bulletin météorologique du Nord. Mars 1889.

Kongl. Carolinska Universitetet i Lund.

*307. Acta Universitatis Lundensis. T. XXIV. I— II. Aid.) 1SS7 - 88.

Lund 1887— SS. itu.

* 308. Sveriges ofl'entliga Bibliotek. Stockholm. Upsala. Lund. Goteborg.

Accessions-Katalog 3. 1888. Stockholm 1SS9.

Societas pro Fauna et Flora Fennica, Helsingfors.

309. Acta. Vol. V. P. 1. Helsingforsiæ 1888.

310. Hj. Hjelt. Notæ conspectus floræ fenpicæ. Helsingforsiæ 1888.
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The Royal Microscopical Society, London.

311. Journal. 188'.). P. 2. London 1889.

The Editors of Tron, 161, Fleet Sitret. London E. C.

312. Iron. Vol. XXXIII. Nos. 849— .50. London 1889. Fol.

The Royal College of Physicians, Edinburgh.

313. Reports Ironi the Laboratory. Vol. I. Edinburgh and London 1889.

Het Fhysiologisch Laboratorium der Utrechtsche Hoogeschool, Utrecht.

oli. Onderzoekingen. Derde Reeks. Vol. XI. Utrecht 1889.

L'Académie Royale de Médecine de Bélgique, Bruxelles.

315. Bulletin. i<? serie. T. III. No. 3. Bruxelles 1889.

Die Gesellschaft fur Schlesw.-Holst.-Lauenb. Geschichte, Kiel.

* 316. Dr. P. Hasse. Regesten und Urkunden. lid. II. Lief. 6. Hamburg
und Leipzig 1888. ito.

317. Zeitschrift. Bd. XVIII. H. 1—2. Kiel 1888.

Die kon. Såchsische Gesellschaft der Wissenschaften, Leipzig.

318. Abhandlungen. Math.-Phys. Classe. Bd XV. Nr. III—IV. Leipzig

18S9.

Die Astronomische Gesellschaft in Leipzig.

319. Vierteljahrsschrift. Jahrg. XXIV. Heft. 1. Leipzig 1889.

La Societå Adriatica di Scienze Naturali in Trieste.

320. Bollettino. Vol. XI. Trieste 18S9.

Hrvatsko Arkeologiéko Dmitvo, Zagreb (Agram).

321. Viestnik. Godina XI. Br. 2. UZagrebu 1889.

La Reale Accademia del Lincei. Roma.
322. Atti. Anno CCLXXXVL Serie 4 a . Rendiconti. Vol. V Semestre 1

Fase. 1 — 3. Roma 1889. 4to.

La Societå Geografica Italiana, Roma.

323. Bollettino. Serie IH. Vol. II. Fase. i, Roma 1S89.

11 R. Comitato Geologico d'Italia, Roma.
321. Bollettino. 1889. No. 1—2. Roma 1SS9.

Riblioteca Xazionale Centrale di Firenze.

325. Bollettino. 1889. Num. 79—80. Firenze 1889.

326. Indici del Bollettino. 1S*S8. Sig. I—J.

La Societå Ital. di Antropologia. Etnologia e Psicologia comp., Firenze.

327. Arehivio. Vol. XVIII. Fase. 3. Firenze 1888.

Il Reale Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Årti, Venezia.

328. Atti. Serie VI. T. VI. Dis. 10. T. VIL Disp. 1— 2. Venezia 1887— 89.

The Astronomicai Observatory of Harrard College. Cambridge. Mass.

329. Thircl Annual Report of the photogr. study of stellar speetra. Cambridge

1S89. 4to.

330. Annals. Vol. XVIII. No. 7. (Cambridge 1888.) ito.

The New-York Microscopical Society, 12 College Place, Neto-York.

331. Journal. Vol. V. No. 2. New York 1889.

o«
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The Chief Signal Officer, U. S. Arm;/, Washington, D. C.

* 332. Monthlv Weather Review. Jan. 1889. Washington 1889. 4to.

Imperial Observatorio do Bio de Janeiro.

333. Revista. Anno IV. No. 1 — 3. Rio de Janeiro 1889.

Kommissionen for Ledelsen af de geol. og geogr. Undersøgelser i Grøn-

land, København,

334. Meddelelser om Grønland, Helte 3. Forts. II og H. 8. Kjolienhavn

188S— 89.

Bergens Musewm, Bergen.

335. J. Brunchorst. Naturen. 13. Aarg. No. 4. Bergen 1889.

* 336. A. L. Lorange. Den yngre Jernalders Sværd. Udg. ved Ch. Delgobe.

Bergen 1889. 4to.

Kongl. Yitterhets Historie och Antiqvitets Akademien, Stockholm.

337. Månadsblad. Årg. XVI. 1887. Stockholm 1889.

L'Académie Imperiale des Sciences de St.-Pétersbourg.

*338. Mémoires. T. XXXVI. No. 12— 13. St.-Pétersbourg 1888—89. 4to.

"339. Bulletin. T. XXXIII. Nouv. Serie I. No. 1. St.-Pétersbourg 1889.

Das Meteorologische Observatorium der Kais. Universitåt, Dorpat.

*340. Meteor. Beobacbtungen. 1888. Sig. 18— 19. (Dorpat 1888.) 4to.

*341. Bericht tiber die Ergebnisse der Beobacbtungen an den Regen-

stationen. 1887. Dorpat 1889. 4to.

La Société Finno-Ougrienne, Helsingfors.

*342. Journal. V— VI. Helsingissa 1889.

The Geological Societg of London, W. (Burlington House).

343. Quarterly Journal. Vol. XLIII. P. 2. No. 170. London 1887.

The Editors of Iran, 161, Fleet Street, London E. C.

344. Iron. Vol. XXXIII. Nos. 851—52. London 1889. Fol.

De Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen te Haarlem.

345. Arcbives Néerlandaises. T. XXIII. Livr. 2. Harlem 1889.

Die Oberhessische Gesellschaft flir Natur- und Heilkunde, Giessen.

346. XXVJer Bericht. Giessen 1889.

Das k'dn. AYurttembergische statist.-topogr. Bureau, Stuttgart.

347. Vierteljahrshefte fur Landesgeschichte. Jahrg. XI. Heft. 1—4. Stuttgart

1SS8—89.

Die kais. Akademie der Wissenschaften, Wien.

348. Denkschriften. Math.-Xaturwissensch. Glasse. Bd. LIV. Wien 1888. 4to.

349. Sitzungsberichte. Philos.-Hist. Glasse. Bd. CXVI. — Math.-Naturwiss.

Glasse. Erste Abth. Bd. XCVH. H. 1—5. Zweite Abth. a—b. Bd.

XCVII. H. 1— 7. Dritte Abth. Bd. XCVII. II. 1—6. Wien 1888.

350. Archiv fur osterr. Geschichte. Bd. LXXII, 2. LXXIII, 1—2. Wien 1S88.

351. Alinanach. 1888. Wien 1888.
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Die kais.-kon. Geologische Reichsanstalt, Wien.

3o2. Jahrbuch. 1888. Bd XXXVIII. Heft. i. Wien 1889. i t *.

.

353. Verhandlungen. 1889. No. i -G. Wien 1889. Ito.

Biblioteca Nazionale Centralt- Vittorio Emanuele 'li Roma.

354. Bollettino. Vol. IV. No. 2. Roma 1889. — Titolo di Vol. III. 1888.

Biblioteca Nazionale Centrale di Finn:,,

355. Indici del Bollettino. 1888. Tavola sinottica <• Titolo.

La Reale Accademia delle Scienze di Torino.

356. Vtti. Vol. XXIV. Disp. 8— 10. (Torino 1888—89.)

L'Osservatorio della regia Universitå di Torino.

357. Bollettino. Parte meteorologiea. A XXII. 1887. Torino 1889.

Tver fol.

La Real Academia de Ciencias, Madrid.

3.58. Anuario 1889. Madrid 1889.

The Boston Society of Natura! History, Boston.

359. Proceedings. Vol. XXIII. P. 3—4. Boston 1888 il«.

The Astronomicai Observator// of Harvard College. Cambridge. Mass.

300. Annals. Vol. XVIII. Xo. s. ito.

Professors James D. and Edward S. Dana, New Haven, Conn.

301. The American Journal ol' Science (Etabl. by B. Silliman . 3. Series.

Vol. XXXVII. Xos.219— 20. Xew Haven 1889.

The Academy of Science of St. Louis. Mo.

362. Transactions. Vol. V. Xo. 1— 2. St. Louis 1888.

The Chief Signal Officer, TJ.S.Army, Washington. D.C.

»363. Monthly Weather Review. Febr. 1889. Washington 1889. ito.

Het Bataviaasch Genootsihap van Kunsten en Wetenschappen . Batavia.

364. Notulen. Deel XXVI. 1888. Afl. 3. Batavia 1S88.

365. Tijdscbrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde. Deel XXXII.

Afl. 5. Batavia 1889.

366. Algemeen Reglement. Batavia 1889.

S. A. Msgr. le Prince Albert de Monaco, seerétariat du Prince, 16 Rue

St. Guillaume, Paris.

"367. S. A. le Prince Alhert. Le dynamometre å ressorts emboités (Extrait,

1889). — Poissons Lune. (Extrait, 1889). Paris 1889.

M. le Professeur et Sénateur Michel Amari, Florence, Selsk. udenl. Medl.

308. M. Amari. Biblioteca Arabo-Sicula. Appendice Torino 1889.

Senor Ad. Ernst, catedratico de historia natwral en la Universidad de

Caråcas.

*369. A. Ernst. On the etymology of the word Tobacco. (Extr. 1 889.

M. le Professeur Émile Schwoerer, Colmar (Alsace).

370. E. Schwoerer. Le milieu interstellaire et la physique moderne. Paris

1889. Extrait.)
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Det Danske Meteorologiske Institut, København.

371. Månedsoversigt. April, Maj 1889. Fol.

372. Bulletin météorologique du Nord. Avril, Mai 1889.

Dir. for den grevcl. Hjelmstjerne-Rosencroneske Stiftelse, København.

373. Beretning om Stiftelsen i Aaret 1888. (1889, 2 Expl.)

Det kgl. Norske Universitets- Observatorium, Kristiania.

374

.

C.Fearnlej u. H. Geelmuyden. Zonenbeobachtungen der Sterne zwischen

64°50 und 70° 10 nordl. Dekl. Christiania 1888. 4to.

Det Norske Meteorologiske Institut, Kristiania.

*375. Jahrbuch. 1887. Ghiistiania 1889. ito.

Bergens Museum, Bergen.

376. Dr. J. Brunchorst. Naturen. 13. Aarg. No. 5. Bergen 1889.

Kgl. Svenska Vetenskaps-Akademien, Stockholm.

377. Ofversigt. 188'.). Arg. 46. No 3-4. Stockholm 1889.

Universitetets Observatorium- i Upsala.

*37S. Bulletin mensuel. Vol. XX. Année 1888. Upsal 1888—89. 4to.

L'Académie Imperiale des Sciences de St.-Pétersbourg.

379. Mémoires. T. XXXVI. No. 14— 16, St.-Pétersbourg 1889. 4to.

La Société imperiale des Naturalistes de Moscou.

380. Bulletin. Année 1888. 2e Serie. T. II. Nr. 4. Moscou 1889.

The Royal Government of Qréat Britaiv (Adr. Mr. J. Murrag. ('hal-

lenger Office, 3,2 Queens Street, Edinburgh).

381. Report on the scientific results of the voyage of H. M. S. Ghallenger

1873—76. Zoology. Vol. XXX, Texte & Piates, XXXI. London 18S9.

i to.

The Royal Society of London, W. (Burlington House).

382. Proceedings. Vol. XLV. No. 278—79. London 18S9.

The Rogal Astronomicai Society, London.

383. Monthly Notices Vol. XLIX. No. 6— 7. London 18S9.

The Royal Geographical Society. London.

384. Proceedings. Vol. XI. No. 5—6. London 1889.

The Geological Society of London. W. (Burlington House).

38.3. Quarterly Journal. Vol. XLV. P. 1. No. 177. Loudon 1889.

The Meteorological Office, London.
+
386. Hourly Readings. 1886. P. II— III. London 1889. ito.

387. Quarterly Weather Report. New Series. 1879. Part IV. London 1889.

4 to.

"388. Weekly Weather. Report. Vol. VI. Nos. 1— 18. — Summary. 1889.

Jan. — Appendix. p. I— 2. London 1889. ito.

The Rogal Microscopieal Society, London.

389. Journal. 1889. Part 3. London 1889.

The Zooloyical Society of London.

390 Transactions. Vol. XII. Part 8. London 1889. 4 lo.

391. Proceedings. 1888. P. IV. London 1889.
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The Editor* of Tron, 161, Fleet Street, London E.C.

392. Iron. Vol. XXXIII. Nos. 853—59. London 1889. Fol.

The Manchester IAterarg and Philosophical Society, Manchester.

393. Memoirs and Proceedings. Fourth Series. Vol. I. Manchester 1888.

L'École Polytechnique de Delft.

394. Annales. T. IV. 1888. Livr. 4. Leide 1888. ko.

L'Académie Royale de Médecine de Bélgique, Bruxelles.

395. Bulletin. 4* serie. T. III. No 4—5. Bruxelles 1889.

Der internationale Entomologenverein, Zurich-Hottingen.

39G. Societas entomologica. Organ fur den Verein. IV. Jahrg. No. 2—7.

1889.

Die kimigl. Preussische Åkademie der Wissenschaften, Berlin.

397. Sitzungsberichte. 1889. I— XXI. Berlin 1889.

Der Naturwissenschaftliche Verein zu Bremen.

398. Abhandlungen. Bd. X. H. 3. Bremen 1889.

Die Naturforschende Geséllschaft in Danzig.

399. Schriften. Neue Folge. Bd. VII. Heft 2. Danzig 1889.

Der Naturwissenschaftliche Verein fur Sachsen u. Thuringen in Halle alS.

4()o. Zeitschrift fur Naturwissenschaften. Bd.LXI. H. 5— 6. Halle a. S. 1888.

Die Medicinisch-naturwissenschaftliche Geséllschaft zu Jena.

401. Zeitschrift fur Naturwissenschaft. Bd. XXIII. H. 2— 3. Jena 1889.

Die kon. Sdchsisclie Geséllschaft der Wissenschaften, Leipzig.

402. Abhandlungen. Math.-phys. Classe. Bd. XV. No. V— VI. Leipzig 1889.

403. Berichte. Math.-phys. Classe. 1889. 1. Leipzig 1889.

Die Astronom ische Geséllschaft in Leipzig.

404. Vierteljahrsschrift. Jahrg. XXIV. Heft 2. Leipzig 1889.

Die kon. Bagerische Åkademie der Wissenschaften, Miinchen.

405. Sitzungsberichte. Philos.-philol.-hist. Classe. 1889. Heft 1. — Math.-

phys. Cl. 1889. Heft 1. Miinclien 1889.

Die Geséllschaft fur Morphologie und Phgsiologie in Miinchen.

406. Sitzungsberichte. T. I, III & IV. Miinchen 1885—89.

Die Anthropologische Geséllschaft in Wien.

407. Mittheilungen. Bd XIX. Heft. 1— 2. Wien 18S9. 4to.

La Reale Accademia dei Lincei, Roma.
408. Atti. Anno CCLXXXVI. Serie 4*. Bendiconti. Vol. V. Semestret.

Fase. 4—5. Roma 1889. 4to.

La Societå Geografica Italiana, Roma.

409. Bollettino. Serie III. Vol. II. Fase. 5. Roma 18S9.

Il R. Comitato Geologico d'Italia, Roma.
410. Bollettino. 1889. No. 3-4. Roma 1889.

Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.

411. Bollettino. 1889. Num. 81—84. Firenze 18S9.
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Die Zoologische Station, Director Prof. A.Dohrn, Neapel.

412. Mittheilungen. Bd. IX. Heft. 1. Berlin 1889.

La Societå Toscana di Scienze naturali, Pisa.

113. Atti. Processi verhali. Vol. VI. P. 189—210.

i 14. Alla Memoria del prof. G. Meneghini. Pisa 1889.

La Reale Accademia delle Scienze di Torino.

415. Atti. Vol. XXIV. Disp. 11-12. (Torino 1888-89.)

The Museum of Comparatire Zoology, Harvard College. Cambridge, Mass.

116. Bulletin. Vol. XVI. No. 4. - Vol. XVII. No. 3. Cambridge 1889.

The National Academy of Sciences. Washington.

417. Memoirs. Vol. IV. P. 1. Washington 1888. 4to.

The Smithsonian Institution, Washington, D. C.

418. Beport of S. P. Langley, Seeretary. 1887—88. Washington 1888.

The Canadian Institnte, Toronto.

419. Annual Beport. Session 1887—88. Toronto 1S89.

420. Proceedings. Series III. Vol. VI. Fase. 2. Toronto 1889.

Observatorio Meteoroldgico-Magnético Central de Mexico.

421. Boletin mensnal. (Seccion astronomica.) T. I. No. 11— 12 »fe Supl.

Mexico 1888. 4to.

La Sociedad cientifica "Antonio Alzate«, Mexico.

422. Memorias. T. II. Cnaderno mini. 7. Mexico 1889.

La Direccion general de Estadistica. Guatemala.

123. Informe. 18S8. Guatemala (1S89.)

Imperial Obserratorio do Rio de Janeiro.

i 21. Bevista. Anno IV. No. i. Bio de Janeiro 1889.

The Geological Survey of India. Calcutta.

425. Becords. Vol. XXII. P. 2. Calcutta 1889.

The Meteorological Report to the Government of India, Calcutta.

* 426. Beport. 1887. Calcutta 1SS9. 4to.

*
i 27. Meteorolog. Observations recorded at sexen stations in India in 1888.

Calcutta 1889. (Titel og Indledn. til «Registers»,)

'428. lndian Meteorological Memoirs. Vol. III, P. 3— 4. — Vol. IV. P. 5 -6.

Calcutta 1888—89. 4to.

Teikoku Daigaku, Imperial Unircrsity of Japan, Tokyo.

429. Journal of the College of Science. Vol. II. P. 5. Tokyo 1889. 4to.

S. A. Msgr. le Prince Albert de Monaco; seerétariat du Prince, 16 Rue
St. Guillaume, Paris.

* 130. S. A. le Prince Albert. Sur les courants superficiels de l'Atlantique

Nord. (Extrait, 1889.) 4to.

Mr. Lawrence Sluter Benson, New York (25. Bond Street).

*431. L. SI. Benson. Experimentum crucis. 4to. (6 Expl.)

M. Lic. Eustaquio Bueina, magistrado de la suprema corte, miembro de

la Soc. Mex. de Geogr. y Estad., Mexico.

432. E. Bueina. Constitucion de la atmdsfera. Mexico 1889.
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Hr. Professor Dr. Kr. Erslev, Selsk. Medlem, København.

*433. Kr. Erslev. Unionsbrevel fra Kalmafmødel 1397. Kjøbenhatn 1889.

(Særtryk.)

M. Adolphe Frentz, Directeur, 6. rue Gtaucheret, Bruxelles-Nord.

434. La Gazette du Brasseur. 2e Année. No. 17. Septbr. 1888. 4to.

M. Gauthier-Yillars, Invprimeur-Libraire, Paris (Quai des Qrands-

Augustins 55).

435. Bulletin des publications nouvelles. Année 1.888. 3—4. Trimestre.

Paris 1889.

Hr. Cand. mag. Ellert Løseth (kgl. Universitets-Bibliothek), Kvist iania.

"436. E.Løseth. Tristranromanens gammelfranske prosabaandskrifter iPariser-

nationalbibliotheket. Kristiania 1888.

Herr Dr. Julius Naue i Munchen.

437. Prahistorische Blatter. 1889. Nr. 1. Munchen 1889.

Mr. Bernard Quaritch, Bookscller, 15 Piccadilly, London, W.

438. f<hoice portions from libraries of eminent naturalists. No. 97. London

1889.

Herr Professor, Dr. Joh. Schmidt, Selsk. udenl. Mcdl., Berlin.

439. J. Schmidt. Die Pluralbildungen der Indogermanischen Neutra. Weimar

1889.

M. Carlo Arrigo Ulrichs a Aquila dcgli Abruzzi.

i 10. Alaudae. Journal latin internationale périodique. 1889. 1— 2. Aquila

1S89.

Det Danske Meteorologiske Institut, København.

441. Maanedsoversigt. Juni 1889. Fol.

442. Bulletin météorologique du Nord. Juin, Juillet 1889.

143. Observations internationales polaires. 18S2-83. — Expédition Danoise.

Observations faites a Godthaab sous la direction de A. Paulsen. T. II.

Livr. 1— 2. Copenhague 1886— 89. 4to.

Bergens Museum, Bergen.

444. Dr. J. Brunchorst. Naturen. 13. Aarg. No. 6— 8. Bergen 1889.

Kongl. Svenska Vetenskaps-Akademien. Stockholm.

445. Ofversigt. 1889. Arg. 46. No. 5. Stockholm 1889.

L,a Direction du jardin Imperial de Botanique å St.-Pétersbourg.

446. Acta. T. X. Fase. 2. St.-Pétersbourg 1889.

La Société Imperiale des Naturalistes de Moscou.

447. Bulletin. Année 1889. 2 e Serie. T. III. Nr. 1. Moscou 1889.

448. Meteorologische Beobachtungen. Beilage zum Bulletin. 2e Serie. T. II.

1888. 2 fe Halfte. Moskau 1S89. Tverfolio.

The Royal Society of London, ^Y. (Burlington House).

449. Proceedings. Vol. XLVI. No. 280— 81. London 1S89.
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The Royal Astronomicai Society. London

450. Monthlj Notices. Vol. XL1X. No. 8. London 1889.

The Royal Geographical Society, London.

451. Proceedings. Vol. XI. No. 7— 8. London 1889.

The Geoloyical Society of London. W. (Burlington House).

452. Quarterly Journal. Vol. XLV. P. 2. No. 178. London 1S89.

The Zoologicai Society of London.

453. Proceedings. 1889. P. I. London 1S89.

The Editors of Iron. 161. Fleet Street, London E. C.

454. Iron. Vol. XXXIV. No. 860— 67. London 1889. Fol.

The Marine Biological Association of the United Kingdom, Plymouth.

155. Journal. New Ser. No. 1. London 1889.

The Royal Physical Society, Edinburgh.

456. Proceedings. Session 1887—88. Vol. IX. P. 3. Edinburgh 1S8S.

The Royal Trish Academy, Dublin.

457. Transactions. Vol. XXIX. Part 6— 11. Dublin 1889. 4to.

De Hollandsche Maqtschappij der Wetenschappen te Haarlem.

458 Archives Néerlandaises. T. XXIII. Livr.3-4. Harlem 1SS9.

Les Directeurs de la Fondation Teyler å Harlem.

459. Archives du Musée Teyler. Ser. II. Vol. III. Partie 3. Haarlem 1889.

4to.

Hit KoninkL. Nederl. Meteorologisch Instituul te Utrecht.

460. Jaarboek. 1879. Deel II. 1888. Deel I. Utrecht 1889. Fol. obl.

L'Académic Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de

Belgique, Bruxelles.

461. Mémoires couronnés. T. XLIX. Bruxelles 1888. 4to.

L62. Mémoires. T. XLV11. Bruxelles 1889. 4to.

IC:). Mémoires couronnés. Coll. in 8'. T. XL—XLII. Uruxelles 1887—89.

164. Dulletins. 3« Serie T. XIII-XVL Bruxelles 1887—88.

165. Annuaire. 1888—1889. Bruxelles 1888—89.

466. Biographie nationale. T. IX. Faso. 3. T. X. Fase. 1— 2. Bruxelles

1886—89.

467. Collection de Documents inédits. Relations politiques des Pays-Bas

el de lAngleterre. T. VI- VII. — Cartulaire des comtes de Hainaut.

T. IV. — Correspondance du Cardinal de Granvelle. T. VI. — Hisloin-

des Troubles des Pays-Das. T. II. — Table chron. des Chartes el

Dijdomes imprimés. T. VII. Introduction. Bruxelles 1887— 89. 4to.

L'Académic Royale de Médecine de Belyique, Bruxelles.

468. Bulletin. 4e Serie. T. III. No. 6. Bruxelles 18S9.

L'Observatoire de Montsouris (Gauthier -Villars, Quai des Grands-

Augustins 55), Fari*.

469. Annuaire (Météorologie pp.) 1889. Paris.

La Société Vaudoise des Sciences nahcrelles, Lausanne.

470. Bulletin. 3* Serie. Vol. XXIV. No. 99. Lausanne 1S89.



Tillæg I. Bogliste 1889. Nr. 171—490. 27

Die Naturforschende Gesellschaft in Zv/rieh.

471. Vierteljahrschrift. Jahrg XXXIII. Hefl 3—4. Ziiricli 1888.

Der internationale Entomologenverein, Ziirich-Hottingen.

i72. Socieliis entomologien. Organ fur den Verein. IV Jahrg. No. 8— 10

1889.

Konigl. Preussisches Meteorologi&ches Institut, Berlin W.

* 17:!. Meteorologische Beobachtungen. 1887. Berlin 1889. 4to.

Die Physikalische Gesellschaft zu Berlin.

474. Verhandlungen. 1888. VII. Jahrg. Berlin 1889.

Die historische Gesellschaft des Ktinstlervereins, Bremen.

475. W. v. Bippen. Seeversicherung und Seeraub eines hansischen Kaul-

manns. Bremen 1889. S-to.

Die Fhysikalisch-medicinische Societat zu flangen.

476. Sitzungsberichte. 1888. Munchen 1889.

Der Naturwissenschaftliche Verein fiir Sachsen u. Thuringen in Hulle a S.

177. Zeitschrift fur Natunvissenschaften. Bd. LXII. H. 1. Halle a. S. 1889.

SchlesungSolsteinisches Museum vaterlåndischer Alterthiimer zu Kiel.

478. H. Handelmann. Der Krinkberg bei Schenefeld und die holsteinischen

Silberfunde. Kiel 1890.

Die kon. Sdchsische Gesellschaft der Wissenschaften, Leipzig.

479. Berichte. Philol.-hist. Classe. 1S89. I. Leipzig 1889.

Die Astronomische Gesellschaft in Leipzig.

480. Vierteljahrsschrift. Jahrg XXIV. Heft 3. Leipzig 1SS9.

Die Filrstlich Jablonowski'sche Gesellschaft, Leipzig.

481. Jahresbericht. Leipzig 1889.

Die kon. Bayerische Akademie der Wissenschaften, Munchen.

482. Sitzungsberichte. Philos.- philol.-hist. Classe. 1889. H. 2. Munchen

1889.

Die Gesellschaft fur Morphologie und Physiologie in Munchen.

483. Sitzungsberichte. T. V. H. 1. Munchen 1889.

Die Physikalisch-Medicinische Gesellschaft zu Wurzburg.

484. Verhandlungen. Neue Folge. Bd. XXII. Wihzburg 1889.

485. Sitzungsberichte. 1888. Wiirzburg 1888.

Die k. k. Geologische Reichsanstalt, Wien.

486. Verhandlungen. 1889. No. 7—9. Wien 1889. 4to.

Die kais.-kon. Zoologisch-botanische Gesellschaft in Wien.

487. Verhandlungen. 1889. Bd. XXXIX. Qu. 1— 2. Wien 1889.

Die kon. Bohmische Gesellschaft der Wissenschaften in Prag.

488. Abhandlungen. 7'° Folge. Philos. -hist.-philol. Cl. Bd. 1 -II. — Math.-

naturw. Cl. Bd. I— II. Prag 1886—88. 4to.

489. Sitzungsberichte. Philos. -hist.-philol. Cl. 1SS5— 88. — Math.-naturw

Cl. 1885—88. Prag 1886—89.

490. Jahresbericht. 1885— 88. Prag 1SS6-N9.
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Jubilejni fond pro védeckou literaturu ceskou, Praha (Prag).

191. Fr. Vejdovsky. Zråni, oplozeni a r^hovåni vajicka (Æggets Modning,

Befrugtning og Deling; Skrifter belønnede med det kgl. bøhmiske

Videnskabernes Selskabs Jubilæumspris Nr. 1. Cechisk.) V Praze 188S.

Hrratsko Arkeologiéko Druztro. Zagreb (Agram).

192. Viestnik. Godina XI. Br. 3. I" Zagrebu 1889.

La Reale Accademia dei Lincei, Roma.

493. Atti. Anno CCLXXXVI. Serie 4a . Bendieonti. Vol. V. Semestre 1.

Fase. 6—9. Roma 1SS9. 4to.

i'.ii. Atti. Anno GCLXXXIII— CCLXXX1V. Memorie della classe di Scienze

fisiche, matematiche e naturali. Serie IV. Vol. III — IV. Roma 1S86 — 87.

i to.

La Societå Geografica Jtaliana. Roma.

195. Bollettino. Serie III. Vol. II. Fase. 6— 7. Koma 1889.

TI R. Comitato Geologico d'Italia, Roma (Via S. Susan na. li.

196. Memorie per servire alla descrizione della carta geologica d'Italia.

Vol. III. P. 2. Firenze 1888. 4to.

197. Bollettino. 1889. Xo. 5—6. Roma 18S9.

Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.

i. is. Bollettino. 1889. Num. 85—87. Firenze 1889.

Il Reale Lstituto di Studi superiori pratici. Firenze.

i'.i'.i. Pnbblicazioni. Sezione di Filosofia e Filologia. G. Rondoni. Frammenti

del costituto fiorentino. — Alb. del Veccliio. Le seconde nozze. Firenze,

1882—85.

500. Pnbblicazioni. Sezione di Medicina e Ghirurgia. G. Pellizzari. Åxchivio

della scuola d'anatomia patologica. Vol. II. — A. Filippi. Sul me-

tbodus testificandi. Firenze 1883.

501. Pnbblicazioni. Sezione di Scienze fisiche e naturali. A. Roiti. Osserv.

della elettricita atmosferica. — L. Luciani. Linee gen. della fisiologia

del cervelletto. Firenze 1884.

La Societå Ital. di Antropologia. Etnologia e Psicologia comp.. Firenze.

502. Archivio. Vol. XIX. Fase. 1. Firenze 1889.

La Societå Toscana di Scienze naturali. Pisa.

J03. Atti. Processi verbali. Vol. VI. P. 211—254.

L'Académie Royale de Serbie, Belgrade.

504. Glas. H. 13 & 15. Belgrad 1889.

The Johns Hopkins University, Baltimore. Maryland.

505. Circulars. Vol. VIII. Xo. 74. 1889. ito.

The Peabody Institute of the City of Baltimore.

506. XXII. annual report. June 1889. Baltimore 1SS9.

The Astronomicai Observatory of Harvard College, Cambridge. Mass.

507. Annals. Vol. XVIII. Xo. 9. ito.

"508. Edw. G. Pickering. A large pbotographic telescope. — The Bruce

photographic telescope. (Særtryk 1888—89.) ito.
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The Museum of Comparative Zoology, Harvard ('ollcyc. Cambridge Mass.

509. Memoirs. Vol. XIV. No. 1. P. 1— 2. Cambridge 1889. 4tO.

510. bulletin. Vol. XVI. No. 5. Cambridge 1889.

The Trustees of the Newberry Library, Chicago.

511. Proeeedings for the year ending Jan.5, 1889. Chicago 1889.

TJie Geological and Natural history Surre;/ of Minnesota, Minneapolis.

*512. Annual Report. XVI. St. Paul 188S.

The Observatory of Tale University, New Haven.

513. Report. 1888—89. (New Haven 1889.)

Professors James D. and Edward S. Dana, New Haven. Conn.

514. The American Journal of Science (Establ. by R. Silliman). 3. Series.

Vol. XXXVII. No. 221—22. New Haven 1889.

The New York Academy of Sciences, New York.

515. Annals. Vol. IV. No. 10-11. New York 1889.

516. Transactions. Vol. VIII. Nos. 1—4. New York 1888-89.

The American Geographical Society, New York.

517. Rulletin. 1889. Vol. XXI. No. 2. New York.

The New York Microscopical Society. 1?. College Place, Netv York.

518. Journal. Vol. V. No. 3. New York 1889.

Tlie American Museum of Natural History, Central Park, New York.

519. Annual Report of the Trustees. 1888—89. New York 1889.

520. Rulletin. Vol. II. No. 2. New York 1889.

The American Philosophical Society, Philadelphia.

521. Proeeedings. Vol. XXVI. No. 129. Philadelphia 1889.

522. Report of the Committee appointed ti> assist the commission on amended

orthography. (Philadelphia 1889).

*523. List of defieiencies in the library. P 1. (Philadelphia 1889).

•321. Subject Register of papers publ. in the Transactions and Proeeedings,

with a Suppl. Philadelphia 1889.

The Academy of Natural Sciences of Philadelphia. Pc nu.

525. Proeeedings. 1889. Part 1. Philadelphia 1889.

The Chief Signal Officer, U.S.Army. Washinyton, D. C.

526. Annual Report. 1888. Washington 1889.

* 527. Monthly Weather Review. April, May 1889. Washington 1889. 4to.

The United States Coast and Geodetic Survey, Washinyton.

52S. Rulletin. No. 9. (Washington 1SS9.) ito.

The National Academy of Sciences, Washinyton.

*529. Memoirs. Vol. IV. P. 1. Washington 1888. 4to.

The Smithsonian Institution, Washington, D. C.

*530. Annual Report of the Board of Regents. 1S86. P. 1. Washington 1889.

La Sociedad cientifica »Antonio Alzate«, Mexico.

531. Memorias. T. II. Cuaderno num. 9—10. Mexico 1889.

Imperial Observatorio do Rio de Janeiro.

532. Revista. Anno IV. No. 5—7. Rio de Janeiro 1889.



30 Tillæg I. Bogliste 1889. Nr. 533—549.

De Kon. Natuurkundige Vereeniging m Nederlandsch-Indie, Batavia

533. Natuurkundig Tijdschrift. Deel XLVIII. Batavia 1889.

Hi't Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen , Batavia

534. Notulen. Deel XXVI. 1888. Afl. 4. Batavia 1889.

535. Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde. Deel XXXII.

Afl. 6. Batavia 1889.

536. .). A. v. il. Chijs. Dagh-Register int Casteel Batavia 1650. Batavia 1889.

Teikoku Daigaku, Imperial University of Japan, Tokyo.

537. Mitteilungen ans iler inedieinischen Fakultåt. Bil. I. Nr. 3. Tokio

1889. 4to.

The New Zealand Institute, Wellington.

538. Transactioos and Proceedings. Vol. XXI. Wellington 1889.

S. .4. Msgr. le Prince Albert de Monaco, secrétariat du Prince. 16. Pac

St. Guillaume, Paris.

' 539. S. A. le Prince Albert. Sur un appareil nouvean pouv la reclierche

des organismes pélagiques. (Extrait 18S9).

.1//-. L. Sinter Benson, New York (25. Bond Street).

*540. L. SI. Benson. Desideratnm 4to. (6 Expl.)

.1/. Antonia Farara. professeur a l'université de Padoue.

*541. A. Favaro. Di alcnni nuovi niateriali per lo studio del earteggio di

Ticone Brahe. — T. Brahe e la corte di Toscana. — Suppl. al earteggio

• li T. Brahe con G. A. Magini. Firenze 1889. (3 estratti.)

Herr Geheimemedicinalrath, Professor. Dr. med. Franz van Leydig,

Wurzburg, Selskabets udenl. Medlem.

"542. Fr. v. Leydig. Bemerkungen zum Bau der Nervenfaser. Einiges

uber misere braune Froschc. (2 Separat-Abdr. 1S89.)

Hr. A.M.F. van Mehren. Dr.phil.. Professor i osteri. Spray ved Univer-

sitetet. Selsk. Medlem. København.

5 13. A. F. Mehren. Traités mystiques d'Avicenne. Fase. 1. Leyde 1889. 4to.

M. É. Peryens, Bruxelles.

"5ii. K. Pergens. Deux nouveaux types de Bryozoaires cténostomes. Bruxelles

1889. (Extrait des Mém. de la Soc. R. Malacolog. de Belgique T. XXIII.)

Hr. Akademisekretær Ph. Weilbach, København.

*545. Ph. Weilbach. Wie sah Goethe ans. Ein Versuch. (Særtryk af Ztschr.

f. bild. Kunst. 1889.)

Det Danske Meteorologiske Institut, København.

546. Maanedsoversigt. Juli, August 1889. Fol.

517. Bulletin météorologique du Nord. Aout. 1889.

Det kongl. Akademi for de skønne Kunster. København.

548. Ph. Weilbach. Fortegnelse over det kg). Kunstakademis Bibliothek.

København 1889.

Videnskabs-Selskabet i Kristin nia.

549. Forhandlinger 1888. 1—13 os Overs. m. Titelblad.' Christiania 1889.
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Bergens Museum, Bergen.

550. Dr. J. Brunchorst. Naturen. 13. Aarg. No. 9. Bergen 1889.

Kongl. Svenska Vetenskaps-Akademien, Stockholm.

551. Ofversigt. 1S89. Årg. 16. No. 6. Stockholm 1889.

Le Comité Géologique (å Vinstitut des Mines), St.-Pétersbourg.

552. Mémoires. Vol. III. No. i. St.-Pétersbourg 1889. Ito.

Les Musées Public et Roumiantzow d Moscou.

:>53. Compte-Rendu. 1886—88. Moscou 1889.

.")*)
i. Description systématique des collections du Musée Ethnographique

Daschkow. Livr. 2 Moscou 1887.

Finska I

r

etenskaps-Societeten, Helsingfors.

*555. Acta. T. XVI. Helsingforsiæ 1888. 4to.

*o56. Ofversigt. T. XXX. 18S7— 88. Helsingfors 188&

The Royal Society of London, W. (Burlington House).

557. Philosophical Transactions. Vol. 179. Part A— B. London 1889. Ito.

558. Proceedings. Vol. XLVI. No. 282. London 1889.

559. List of fellows. 30. November 1888. i to.

560. R. v. Lendenfeld. A monograpb of the hornj sponges. London

1889. ito.

Tlic Royal Geographical Society, London.

561. Proceedings. Vol. XI. No. 9—10. London 1889.

The Meteorologicai Office, London.

*562. Weekly Weather Report. Vol. VI. Xos. 19— 35. — Summary. Jan.

—

March 1888, Febr.— April 1889. — Appendix. p. 3— i. London

1889. ito.

The Zooloyical Society of London.

563. Transactions. Vol. XII. Part 9. London 1889. 4to.

564. Proceedings. 1889. P. 2. London 1889.

The Editors of Iron, 161, Flcet Street. London E. C.

565. Iron. Vol. XXXIV. No. 868—73. London 1889. Fol.

Birmingham Philosophical Society. Birmingham.

566. Proceedings. Session 1887—88. Vol. VI. P. 1 . Birmingham, s. a.

Het koninkl. Xederl. Minisferie ran Binnenlandsche Zaken, s'Gravenhage.

( Ved det Roll. General-Konsulat i København.)

»567. Flora Batava. Afl. 285—86. Leiden, ito.

De Koninkl. Akademie van Wetenschappen te Amsterdam.

568. Verhandelingen. Afd. Letterkunde. XVIII. Deel. Amsterdam 1889. ito.

569. Verslagen en Mededeelingen. Afd. Letterkunde. 3 e Reeks. D. V. Afd.

Natuurkuude. 3e Reeks. D. V. Amsterdam 1888—89.

570. Jaarboek voor 1888. Amsterdam s. a.

571. ('.armina in certamine Hoenfl'tiano probata. Amstelodami 1889.

De Hollandschc Maatschappij der Wetenschappen te Haarlem.

572. Chr. Huygens. Oeuvres completes. T. II. La Have 1SS9. ito. (Ved en

Fejltagelse er T. I sat under Vdsk. Akad. i Amsterdam i Boglisten for

1888 Nr. 358.)
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L'Académie Royale de Médecine de Belgique, Bruxelles.

573. Bulletin. i
e serie. T. III. No. 7. Bruxelles 1889.

Der internationale Entomologenverein, Zurich-Hottingen.

574. Societas entomologica. Organ fur den Verein. IV. Jahrg. No. 11— 13.

1889. 4to.

Die konigl. Preussische Akademie der Wissenschaften, Berlin.

575. Abhandlungen. 1888. Berlin 1889. 4to.

576. Sitzungsberichte. 1889. XXII—XXXVIII. Berlin 1889.

577. Politisene Correspondenz Friedrieh's des Grossen. Bd. XVII. Berlin

1889.

Konigl. Preussische Meteorologische Institut, Berlin. W.
*578. Meteorologische Beobachtungen. 1889. H. 1. Berlin 1S89. 4to.

Die Schlesische Gesellschaft fur vaterldndische Cultur, Breslau.

*579. LXVI. Jahresbericht. Breslau 1889.

Die Medizinisch-naturtcisscnschaftHrfte Gesellschaft zu Jena.

5S0. Zeitschrift fur Naturwissenschaft. Bd. XXIII. H. 4. Jena 1889.

Die Universitåt zu Kiel.

*581. Chronik 1S88— 89. Kiel 1889.

*5S2. Verzeichniss der Vorlesungen. Winter- und Sommerhalbjahr 1888— 89.

Kiel 1888—89.
* 583. 3. Festreden. Kiel 1889. 8° & 4to.

'584. S9. Dissertationen. Kiel o. a. St. 1S88—89. 8° & 4to.

Die kon. Sachs. Gesellschaft der Wissenschaften, Leipzig.

585. Abhandlungen. Philol.-hist. Classe. Bd. XI. No. Il— IV. Leipzig 1889.

Die Astronowiische Gesellschaft in Leipzig.

586. Publicationen. XIX. C. V. L. Charlier. Ueber die Anwendung der

Stemphotographie. Leipzig 1889. ito.

Das Naturhistorische Museum in Liibeck.

587. Jahresbericht 18SS. Liibeck 18S9.

Der Xassauische Verein får Naturkunde, Wiesbaden.

588. Jahrbikher. Jahrg. 42. Wiesbaden 1889.

Die Anthropologische Gesellschaft in Wien.

589. Mittheilungen. Bd. XIX. Heft. 3. Wien 1889. 4to.

Die k. k. Geologische Reichsanstalt, Wien.

590. Jahrbuch. 1889. Bd. XXXIX. Heft. 1-2. Wien 1889. 4to.

591. Verhandlungen. 1889. No. 10—12. Wien 1889. ito.

Die kais.-kon. Sternicarte zu Prag.

592. Magnetische und meteorologische Beobachtungen. 188S. Jahrg. 49.

Prag (1889). 4to.

o
V

Spolek Chemiku Ceskych, Praha (Prag).

593. Listy Ghemické. Bocnik XIII. Cislo 6— 10. VPrazel889.

Der naturwissenschaftliche Verein filr Steiermark, Graz.

594. Mittheilungen. Jahrg. 18SS. Graz 1889.
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Biblioteca Nazionale Centrale Vittorio Emanuele di Roma.

595. Bollettino. Vol. III. Indice alfabeticp. Roma 1889.

La Reale Accademia dei Lincei, Roma.

596. Atti. Anno CCLXXXYT. Serie 4a . Rendiconti. Vol. V. Semestre 1.

Fase. 10—12. Roma 1SS9. lin.

La Societå Geografica Italiana, Roma.

597. Bollettino. Serie III. Vol. II. Fase. 8. Roma 1889.

Il R. Comitato Geologico d'Italia, Roma.

598. Bollettino. 1889. No. 7—8. Roma 1889.

Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.

599. Bollettino. 1889. Num. 88 & 90. Firenze 1889.

600. Indici e cataloghi. IV. I codici Palatini. Vol. I. Fase. 9—10. VII.

I codici Panciatichiani. Vol. I. Fase. 2. Roma 1889.

Il Museo Civico di Storia Naturale di Genova.

601. Annali. Vol. XXVI. (Serie 2 a . VI.) Genova 1888.

La Real Academia de Ciencias, Madrid.

602. Memorias. Tomo XIII, P. 2—3. Madrid 1888—89. (3 Expl.)

603. Revista de los progresos de las ciencias exactas <fcc. T. 22. No. 5—6—7.

Madrid 188S— 89. (3 Expl.)

Academia Real das Sciencias, Lisboa.

604. J. Ramos-Coelho. Historia do Infante D. Duarte. Tomo I. Lisboa 1889.

L'Académie Royale de Serbie, Belgrade.

605. Glas. H. 16. Belgrad 1889.

The Museum of Comparative Zoology, Harvard College, Cambridge, Mass.

606. Bulletin. Vol. XVII. No. 4. Cambridge 1889.

The Chief Signal Officer, U. S. Army, Washington, D. C.

*607. Monthly Weather Review. June 1889. Washington 1889. 4to.

The United States Coast and Geodetic Survey, Washington.

608. Bulletin. No. 10—12. (Washington 1889.) 4to.

Observatorio Meteorologico-Magnético Central de Mexico.

*609. Inundacion de la ciudad de Leon. — lnundacion de la ciudad de

Lagos. — Trayectoria del Ciclon de Septiembre 1888 a traves de la

isla de Cuba. Mexico (1889). Fol.

Recd Colegio de Belen, Habana.

*610. Observaciones magnéticas y meteorologicas. 1887. 1. Trimestre.

Habana 1889 Folio.

Imperial Observatorio do Rio de Janeiro.

611. Revista. Anno IV. No. 8. Rio de Janeiro 1889.

Academia nacional de Ciencias en Cordoba (Republica Argentina).

612. Boletin. T. XI. Entr. 3 a . Buenos Aires 18S8. 2 Expl.

Het Bataviaasch Genootseliap van Kunsten en Wetenschappen, Batavia.

613. Notulen. Deel XXVII. 1889. Afl. 1. Batavia 1889.

614. Tijdschril't voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde. Deel XXX11I.

AH. 1. Batavia 1889.

3
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Tcikoku Daigaku, Imperial University of Japan, Tokyo.

615. Journal of the College, of Science. Vol. III. P. 1—2. Tokyo 1889. ftd.

The Royal Society of Victoria, Melbourne.

616. Proeeedings. New Series. Vol. I. Melbourne 1889. 2 Expl.

M. L. Darget, Pauilhac (Gers), France.

* 61 7. L. Darget. Théories directes de la somme des angles (lun triangle.

(Extrait). 4to.

M. Gauthier- Villars, Imprimeur - IAhraire , Paris (Quai des Grands-

Augustin s 55).

618. Bulletin des publieations nouvelles. Année 1889. 1— 2. Trimestre. Paris

1889.

(i i- tieralmajor, Gehejmeraad. Nikolaj r. Kokseharoir, St. Petersborg, Selsk.

udenl. Medlem.

619. Materialien zur Mineralogie Russiands. Bd. X. Sig. 7—14. St. Peters-

burg 1889.

,1/. Leon Ldllemand, Avocat, associé de l'Académie Royale de Belgique,

Paris (5. rue des Beaux-arts).

620. L. Lallemand. Les grands problémes sociaux å l'Académie Royale

d'Espagne. Paris 1889. 6 Expl.

Hr. Professor em. W. Lilljcborg, Upsala, Selsk. udenl. Medlem.

"621. W. Lilljeborg. Sveriges och N'orges Fiskar. 1—6. Hafte. (Upsala

1881—89.)

Miss Km Hg Malone, Stormanstown House, Glasnevin, Co., Dublin.

622. James Henry. Aeneidea. Vol. III. Parts 1—3. Dublin 1881—89.

Hr. G. Mittag-Leffler, Prof. ved Højskolen i Stockholm.

623. G. Mittag-Leffler. Acta Mathematica. 12.3-4. Stockholm 1889. 4to.

Hr. C. C. Ring, Landinspektør, Hjørring.

"624. C C Bing. Rationel Nationaløkonomi anvendt paa Vareoinsætningen

og Møntvæsenet. Kjobenliavn 1889. 2 Expl.

Hr. Dr. Jon Thorkelsson, Rektor ved Regkjavik lærde Skole, Selsk. Medl.,

Reykjavik.

"625. Skyrsla um hinn lær5a skola i Bevkjavik. 1S8S—89. Beykjavik 1889.

626. Beyging sterkra sagnorBa i Islensku. 2. hefti. Beykjavik 1889.

Det Danske Meteorologiske Institut, København.

627. Bulletin metéorologique du Nord. Septembre 1889.

Le Comité Géologique (å l'Instihit des Mines), St.-Pétersbourg.

62S. Mémoires. Vol. VIII. No. 1. St.-Pétersbourg 1888. 4to.

629. Bulletin. 1888. VII. No. 6—10. 1S89. VIII. No. 1—5 & Suppl. St.

Pétersbourg 1888-89.

The Royal Society of London. W. (Burlington House.)

630. Proeeedings. Vol. XLVI. No. 283. London 1S89.

The Geological Society of London W. (Burlington House.)

631. Quarterly Journal. Vol. XLV. P. 3. No. 179. London 18S9.
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The Meteorologicai Office, London.

"632. Hourlj Readings. 1886. P. IV. London 1889. tto.

*633. Meteorological Observations al stations of the seconti order. 1885.

. London 1889. i lo.

The Royal Microscopical Society, London.

634. Journal. 1SS9. P. i. London 1889.

The Editors of Iron, 161, Fleet Street, London E.C.

635. Iron. Vol. XXXIV. Nos. 874—75. London 1889. Fol.

Het Koninkl. Nederl. Ministerie ran Binnmlandsche Zaken, 'sGravenhage.

(Ved det Soli. General-Consulat i København.)

636. Nederlandsch kruidkundig Archie!'. Tveede Serie. D. V. 3. Sluk.

Nijmegen 1889.

L'Institut de France, Paris.

637. L. Aueoc. Lois-, statuts et reglements concernant les anciennes

Académiés et l'Institut de 1635 a 1889. Paris 1889.

Der internationale Entomologenverein, Znrich-Hottingen.

638. Societas entomologica. Organ fur den Verein. IV. Jahrg. No. li.

1889. ito.

Die kdnigliche offentliche Bibliothek zu Hannover. (Ved det danske

Udenrigsministerium .

)

639. Dr. E. Bodemann. Der Briefwechsel des Gottfried Wilhelm Leibniz.

Hannover 1889.

Das kon. Wiirttembergische statist.-topogr. Bureau, Stuttgart.

tiio. Vierteljahrshel'te fur Landesgeschichte. Jahrg. XII. Heft 1. Stuttgart

1889.

Biblioteca Nazionale Centrale Vittorio Emanuele di Rotna.

641. Bollettino. Vol. IV. No. 3. Roma 1889.

La Societå Geografi'ca Italiana, Roma.

642. Bollettino. Serie III. Vol. II. Fase. 9. Roma 1889.

Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.

643. Bollettino. 1889. Num. 91. Firenze 1889.

Die Zoologische Station, Director Prof. A. Dohm, Neapel.

644. Mittheilungen. Bd. IX. Heft. 2. Berlin 1889.

La Reale Aecademia delle Scie?ize di Torino.

645. Memorie. Serie II. T. XXXIX. Torino 1SS9. 4to.

646. Atti. Vol. XXIV. Disp. 13— 15. (Torino 1888—89.)

El Instituto y Observatorio de Marina de San Fernando.

647. Almanaque Nåutico para 1891. Madrid 1889. 4to.

The American Geographical Society, New York.

648. Bulletin. 1SS9. Vol. XXI. No. 3. New York.

Observatorio Meteorolbgico-Magnético Central de Mexico.

*649. Boletin mensual. T. I. Resiimen del ano de 1888. Med Titel og Register.

Mexico 1888. 4to.
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Deutscher wissenschaftlicher Verein zu Santiago de Chile.

650. Verhandlungen. Bd. II. Heft 1. Santiago 1889.

The Geologicai Survey of India, Calcutta.

651. Records. Vol. XXII. P. 3. Calcutta 1889.

Mr. L. Sluter Benson, Nerv York (25. Bond Street).

*652. L. SI. Benson. To all whom it mav concern. 4to. (6 Expl.)

M. L. Darget, Pauilhac (Gers) France.

*653. L. Darget. Théories directes de la somme des angles d'un triangle. —
La Division a la niijue ou la trisection de l'angle. (Extraits, Auch,

1886 & 1889.) 4to.

Professor Francis E. Nipher, Washington University St. Louis, Mo.

*654. Fr. E. Nipher. Report on Missouri rainfall 1887. — The vinding of

Dynamo fieids. (Extraits, St. Louis 1889.)

M. le professeur F. Gornes Teixeira, directeur de VAcadémie polytechnique

de Porto.

655. Gomes Teixeira. Curso de analyse infinitesimal. Calculo integral.

l
a parte. Porto 1889.

Herr Professor, Dr. G. D. E. Weyer, Kiel.

*656. G. D. E. Weyer. Priifung der Poisson'schen Deviationstheorie. (Separat-

Abdruck, 1889.)

Kgl. Svenska Vetenskaps-Akademien i Stockholm.

657. Bihang till Haudlingar. Bd. XIV. Afd. 1—4. Stockholm 1889.

658. Astronomiska lakttagelser och Undersokningar. Bd. III. Hiifte 2, 4—5.

Stockholm 1888. 4to.

Kungl. Universitetet i Upsala.

659. Redogorelse. Lasåret 1888—89. Upsala 1889.

La Société Imperiale des Naturalistes de Moscou.

660. Nouveaux Mémoires. T. XV. Livr. 6. Moscou 1889. 4to.

The Editors of Iron, 161, Fleet Street, London E. C.

661. Iron. Vol. XXXIV. Nos. 876— 77. London 1889. Fol.

The Marine Biological Association of the United Kingdom, Plymouth.

662. Journal. New Ser. Vol. I. No. 2. London 1889.

The Royal Dublin Socicty, Dublin.

663. Scientific Transactions. Series II. Vol. IV. Part 2— 5. Duhlin 1889. 4to.

664. Scieutiiic Proceedings. New Series. Vol. VI. Part 3— 6. Dublin 1888— 89.

L'Ecole Polytechnique de Delft.

665. Annales. T. V. 1889. Livr. 1— 2. Leide 1889. 4to.

L'Académie Royale de Médecine de Belgique, Bruxelles.

666. Bulletin. 4 e serie. T. III. No. 8. Bruxelles 1S89.

Der internationale Entomologenverein , Ziirlch-Hottingen.

667. Societas entomologica. Organ fur den Verein. IV. Jahrg. No. 15.

1S89. ito.
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Ihis le. k. Naturhistorische Hofmuseum, Wien.

668. Annalen. Bd. IV. Nr. 2 3. Wien 1889.

Magyar Tudomånyos Akadémia, Budapest.

669. Almanach. 1889. Budapest 1889. (Ung.

670. Rapports de la Section Philologique. T. XIV, 8 10. Budapest 1887—

88. (Ung.)

r,71. Mémoires Philologiques. T. XXI, 1—2. Budapest 1887—88. [Ung.

672. Ethnologische Mitteilungen ans Ungarn. I Jahrg. 3. Heft. Budapest

1889. (Tysk.) 4to.

673. Rapports de la Section Historique. T. XIII. 9—12. XIV, l — i. Buda-

pest 1888—89. (Ung.)

i'w i. Rapports de la Section iles Sciences Politiques. T. IX, 8— 10. X. I 2

& i. Budapest 1888—89. (Ung.)

675. Rapports de la Section Philosophique. T. III, 1. Budapest 1889. [Ung.

676. Monumenta Gomitialia Regni Transsylvaniae. Vol. XIII. Budapest 1888.

[Ung.)

677. Bulletin Archéologique. T. VIII, 3—5. IX. 1-2. Budapest 1888—89.

Ung.)

678. Ungarische Revue. 1888, Nr. 7—10. 1889, Nr. t—3. Budapest 1888—89.

Tysk.)

679. Rapports de la Section des Sciences Naturelles. T. XVII, 6 XVIII

\—o. Budapest 1887—89. (Ung.)

680. Bulletins des Sciences Naturelles et Mathématiques. T. VI, 2—9. VII,

1—3. Budapest 1SSS. (Ung.)

681. Mémoires des Sciences Naturelles et Mathématiques. T. XXIII. 1—3.

Budapest 1S88. [Ung.)

682. Dr. Piston Mor. Progrés et tendance de I'Économie Politique pendant

les 15 derniéres années. Budapest 1888. [Ung.)

683. A. Bentmeister. Lex falcidia és quarta falcidia. Budapest 1888. (Ung.

684. Dr. I. Acsådy. Les finances de la Hongrie sous Ferdinand I. Budapest

1888. (Ung.)

685. A. Beke <fc S. Barabås. George Råkoczy I et la S. Porte. Budapest 1888.

Lug.

686. Dr. I. Frohlich. Théorie générale de rÉlectro-dynamométfe. Budapest

1S88. 4to. (Ung.)

*687. La Revue de l'Orient Nr. 20 avec Suppl. Budapest 1889. Fol. [Fransk.)

La Reale Accademia dei Lincei, Koma.

688. Atti. Anno CGLXXXVI. Serie i
a

. Rendiconti. Vol. V. Semestre 2.

Fase. 1—3. Roma 1889. 4to.

Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.

689. Bollettino. 1889. Num. 92. Firenze 1889.

L'Académie Royale de Scrbie. Belgra.de.

690. Glas. H. 17. Belgrad 18S9.

The Johns Hopkim Unieerzity. Baltimore. Maryland.

691. Circulars. Vol. VIII. No. 69— 73. 1889. Ho.

692. American Journal of Mathematics. Vol. XI. No. 3— 4. Baltimore

1889. ito.
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693. American Chemical Journal. Vol. XI. No. 1—5. Baltimore 1889.

694. American Journal ol' Philology. Vol. IX. No. 4. X. No. 1. Baltimore

1888—89.

695. Studies in Hist. and Polit. Science. VII. Series. Suppl. to III & IV— IX.

Baltimore 1889.

The Museum of Comparative Zoology, Harvard College, Cambridge. Mass.

696. Bulletin. Vol. XVIII. Cambridge 1S89.

Davenpvrt. Acadcmg of Xatural Sciences. Dure tiport. Iowa.

697. Proceedings. Vol. V. P. 1. Davenport, Iowa 1889.

Professors James D. and Edvard S. Dana. New Haven. Conn.

698. The American Journal of Science (E stabl, by B. Silliman). 3. Series.

Vol. XXXVIII. Xos. 223—25. New Haven 1889.

Second Geological Sarveg of Pennsylvania, Philadelphia (907 Walnut
Street ).

*699. Catalogue of the geological Museum. P. III. Harrisburg 1889.

*700. Northern Anthracite Field. Atlas. Part III— IV. AA. (Harrisburg 1889.

*70f. Atlas to Beports HH and HHH. iHarrisburg 1889.)

The Portland Society of Natural Historg. Portland, Maine.

*702. Proceedings. Session 1880-81. 9—14 & 16 Meeting. 1881—82. 1,3,

8, 10-11 Meeting. 1888—89. 9 Meeting.

703. 5—12 Beport of the commissioner of fisheries. 1871— 78, Beport 1879

<fc 1881. Augusta 1872—82.

704. N.C.Brown. A catalogue of the birds of Portland. Portland, Mc
1882.

TJic American Association for the Advancement of Science, Salem, Mass.

705. Proceedings. XXXVII. Meeting, held at Cleveland. Salem 1889.

The Califomia Academg of Sciences, San Francisco.

701'.. Memoirs. Vol II. No. 2. San Francisco 1888. 4to.

"TOT. Proceedings. Second series. Vol. I. P. 1— 2. San Francisco 1888—89.

La Sociedad Mexicana de Historia natural, Mexico.

708. La Natufaleza. Seguhda serie. T. I. Cuaderno no. 5. Mexico 1889. ito.

La Sociedad cientifica »Antonio Alzatc«, Mexico.

709. Memorias. T. II. Cuaderno mim. 11. Mexico 1,880.

Imperial Observatorio do Rio de Janeiro.

710. Bevista. Anno IV. No. 9. Bio de Janeiro 1889.

M. le docteur A. de Castro Lopez, Bio de Janeiro.

711. Dr. Castro Lopez. "L'identité des cométes périodiques est une illusion

des astronomes«. Mémoire dédié å MM. Faye et Schiaparelli. Bio de

Janeiro 1889.

llrrr Professor, Dr. Friedrich Goppelsroeder, Miilhausen i. E.

712. Dr. F. Goppelsroeder. Uber Capillar -Analyse. Wien s. a. Beilagen.

Miilhausen i. E. 1889.

713. — Farbelectrochemische Mittheilungeii. Mulhausen

i. E. 18S9.
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Herr Dr. Robert Schram,, prov. Letter des fe. k. Gradmeséwngs-Bureau,

Wien.

714. R. Schram. Zur Frage- der EiseabaJtHueit, Wien 1888. (Separatabdruck.)

Bet Davske Meteorologiske Institut, Kobeuha ni.

715. bulletin météorologique ilu Nord. Octobre 1889.

Hen/ens Museum, Bergen.

71(5. Dr. J. Brunchorst. Naturen. 13. Aarg. No. 10. Bergen 1889.

Tromsø Museum.

717. Aarshefter. XII. Tromsø 1889.

718. ^årsberetning for 1888. Tromsø 1889.

L'Académie Imperiale des Sciences de St.-Pétersbourg.

* 7 19. Mémoires. T. XXXVI. No. "17. T. XXXVU. No. 1. St.-Pétersbourg

1889. 4to.

Geologiska Kommissionen, Helsingfors.

*720. Finlands geologiska undersokning. Kartbladen No. 12, 13, 14— 15.

Folio. — Beskrifning till samme. Helsingfors 1888.

The Rogal Government of Great Britain (Ådr. Mr. J. Murrag. Chal-

lenger Office, 32. Queen's Street. Edinburgh).

721. Report on the scientific results of the voyage of H. M. S. Challenger

1873—76. Zoology. Vol. XXXII. London 1889. 4to.

The Royal Astronomicai Society, London.

722. Monthly Notices. Vol. XLIX. No. 9. Suppl. Number. London 1889.

The Rogal Geographical Society, London.

723. Proceedings. Vol. XI. No. 11. London 1889.

The Linnean Society of London.

724. Transactions. Second Series. Zoology. Vol. II. P. 18. Vol. IV. P. 3.

Vol. V. P. 1—3. London 1888-89. ito.

725. Transactions. Second Series. Rotany. Vol. II. P. 16. London 1SSS. 4to.

726. Journal. Zoology. Vol. XX. Xo. 119—21. — Vol. XXI. Xo. 132. —
Vol. XXII. Xo. 140. London 1888— S9.

727. Journal. Rotany. Vol. XXIII. Xo. 1.36—57. — Vol. XXIV. Xo. 163—64.

Vol. XXV. Xo. 165— 70. Vol. XXVI. Xo. 173. London 18SS. — General-

Index to the first 20 vols. London 1888.

728. List of the Linnean Society. 18S8— 89. London 1888.

The Royal Microscopical Society, London.

729. Journal. 1889. P. 5. London 1889.

The Zoological Society of London.

730. Proceedings. 1889. P. 3. London 1889.

Tlie Editors of Iron. 161. Fleet Street, London E. C.

731. Iron. Vol. XXXIV. Xos. 878— 79. London 18S9. Fol.

The Cambridge Philosophical Society, Cambridge.

732. Proceedinss. Vol. VI. Part 6. Cambridge 1889.
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The Manchester Literarg and PJtilosophical Society, Manchester.

733. Memoirs and Proceedings. Fourth Series. Vol. II. Manchester 1889.

The Scottish Meteorologicai Society, Edinburgh.

734. Journal. Third Series. No. VI. Edinburgh 1889.

De Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen te Haarlem.

735. Archives Néerlandaises. T. XXIII. Livr. 5. Harlem 1889.

Die Physikalisch-dkonomische Gesellschaft zn Konigsberg.

736. Schriften. Jahrg. XXIX. Konigsberg 1S89. 4to.

Die kon. Bagerische Akademie der Wissenschaften, Miinchen.

737. Abhandlungen. Hist. Cl. Bd. XVIII. Abth. 3. — Philos.-philol. Cl.

Bd. XVIII. Abth. 2. Miinchen 1889. 4to.

738. Sitzungsberichte. Philos.-philol. -hist. Classe. 1889. Heft 3. — Math.-

phys. Classe. 1889. Heft 2. Miinchen 1889.

739. 4 Fest- und Gedachtniss-Beden. Miinchen 1888—89. ito.

Die kon. Bohmische Gesellschaft der Wissenschaften in Prag.

740. Sitzungsberichte. Math.-naturw. Cl. 1889. I. Prag 1889.

Die kon. Bohmische Gesellschaft der Wissenschaften (Jubilejni fond pro

vedeckou literatnru ceskou), Praha (Prag).

741. No. 2. Ed. Weyr. O theorii forem bilinearnych. V Praze 1889.

La Reale Accademia dei Lincei, Roma.

742. Atti. Anno GCLXXXVI. Serie 4 a
. Bendiconti. Vol. V. Semestre 2.

Fase. 4. Roma 1889. ito.

Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.

743. Bollettino. 1889. Num. 93. Firenze 1889.

La R. Accademia della Crusca, Firenze.

744. Vocabolario. V*» Impr. VoL VI. Fase. 3. Firenze 1889. ito.

La Societå Ital. di Antropologia, Etnologia e Psicologia comp., Firenze.

745. Archivio. Vol. XIX. Fase. 2. Firenze 1889.

L'Accademia delle Scienze fisiche e matematiche, Napoli.

TIG. Atti. Serie seconda. Vol. III. Napoli 1889. 4to.

Tlie Cliief Signal Officer, JJ. S. Army, Washington.
* 747. Monthly Weather Beview. August 1889. Washington 1889. Ito.

Geological and Xatural History Survey of Canada, Ottawa, Ont.

*748. Contributions to Canadian Palæontology. Vol. I. P. 2. Montreal 1889.

Observatorio Meteorologico-magnético Central de Mexico.

*749. Boletin mensual. T. II. No. 1. Mexico 1889. 4to.

750. A. de la Bosa. Estudio de la Filosofia y Biqueza de la Lengua Mexi-

cana. Guadalajara 1889.

The Seismological Societg of Japan, Tokgo.

751. Transactions. Vol. XIII. P. 1. Yokohama 1889.

Universitets-Kveesturen i København.
* 7.52. Begnskabsberetninger. 1888-89. Kjøbenhavn 1889. ito.
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Det Danske Meteorologiske Institut. København.

763. Aarbog for 1886, II. 1887, II. 1888, lÆIII. Kjøbenhavn 1887 -89. Fol.

754. Maanedsoversigt. Oktober 1889. Fol.

Det kongl. Akademi for ile skønne Kunster, København.

755. Aarsberetning 1888—89. København 1889.

Bertjens Museum, Bert/en.

756. Dr. i. Brunchorst. Naturen. 13. Aarg. No. II. Bergen 1889.

Kongl. Svenska Vetenskaps-Akademien, Stockholm.

757. Ofversigt. 1SS9. Arg. 46. No. 7— S. Stockholm 1889.

The Editors of Iron. 161, Fleet Street, London E. C.

758. Iron. Vol. XXXIV. Nos. 880— 81. London 1889. Fol.

The Cambridge Ph ilosophical Society, Cambridge.

759. Transactions. Vol. XIV. Part 4. Cambridge 1889. i lo.

L'Acadénrie Royale de Médecine de Bclgique, Bruxelles.

760. Bulletin. 4* serie. T. III. No. 9. Bruxelles 1889.

Der internationale Entomologenverein, ZUrich-Hottingen.

761. Societas entomologien. Organ tur den Yerein. IV. Jahrg. No. 17. 1889.

Bibliotcca Nazionale Centrale di Firenze.

762. Bollettino. 1889. Num. 94. Firenze 1889.

Academia Romana, Bucuresot.

763. Prof. I. Bianu. Psaltirea Scheiana. Tomul I. Textul in facsimile si

transeriere. Bucuresci 1889.

764. Elena Sevastos. Nunta la Bomåni. Studiu ist.-etnogr. comparativu.

Bucuresci 1889.

The, New York Microscopical Society, 12 College Place, New York.

765. Journal. Vol. V. No. 4. New York 1889.

Observatorio Meteorologico-m agn ético Central de Mexico.

766. Anales del Ministerio de Fomento. Tomo VIII. Mexico 1887.

Sig. Paolo Molteni (Sesto S. Giovanni). Milano.

767. Le opere di Dante Allighieri come le vede P. Molteni. Libro 1 —

2

Milano 1889.
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II.

Oversigt

de lærde Selskaber, videnskabelige Anstalter
og offentlige Bestyrelser, fra hvilket det K. D. Viden-

skabernes Selskab i Aaret 1889 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 Numre.

(De i foranstaaende Bogliste med * mærkede Nr. ere ikke afgivne til Universitets-

Bibliotheket.)

Dan ni ark.

UniversitetB-Kvæsturen i København. Nr. 108, 752.

Kommissionen for Ledelsen af de geologiske og geografiske Undersøgelser i

(in.nland, København. Nr. 272. 334.

Det kongl. Akademi for de skønne Kunster i København. Nr. 548, 755.

Generalstabens topografiske Afdeling, København. Nr. 208.

Det Danske Meteorologiske Institut. København. Nr. 1, 109—110, 176—177,

209, 236, 271, 305-306, 371—372, 441—443, 546-547, 627, 715,

753—754.

Dir. f. den grevel. Hjelmstjerne-Rosencroneske Stiftelse, København. Nr. 373.

Det philologisk-historiske Samfund, København. Nr. —
Islenzkt Fornleifafélag, Reykjavik. Nr.

—

Norge.

Del Kgl. .Norske Frederiks Universitet, Kristiania. Nr. —
Del Kgl. Norske Universitets-Observatorium, Kristiania. Nr. 374.
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Norges Universitets-Bibliothek, Kristiania. Nr. -

Den Norske Nordhavs-Expeditions Udgiver-Komité, Kristiania. Nr.

Den .Norske Gradmaalingskommission, Kristiania. Nr. —

Norges Geografiske Opmaaling, Kristiania. Nr. 148— 150.

Videnskabs-Selskabet i Kristiania. Ni'. 549.

Det Norske Meteorologiske Institut, Kristiania. Nr. 375.

Den Physiographiske Forening, Kristiania. Nr. —

Redaktionen af Archiv for Math. og Naturvidensk., Kristiania. Nr. —
Bergens Museum. Nr. 2, 63, 178, 210, 273, 335—336, 376, 144, 550, 710, 756.

Det kgl. Norske Videnskabers Selskab, Trondhjem Nr. 179.

Tromsø Museum. Nr. 717—718.

Sverig.

Kgl. Svenska Vetenskaps-Akademien i Stockholm. Nr 3, 64, 151, 180, 27 i,

377, 145, 551, 657—658, 757.

Kongl. Vitterhets Historie och Antiqvitets Akademien, Stockholm. Nr. 337.

Sveriges Geologiska Undersokning, Stockholm. Nr. —
Kongl. Carolinska Universitet i Lund. Nr. 307- 308.

Kongl. Universitetet i Upsala. Nr. 659.

Universitetets Observatorium i Upsala. Nr. 378.

Kougl. Vetenskaps-Societeten i Upsala. Nr. —

Rusland og Finland.

L'Académie Imperiale des Sciences de St.-Pétersbourg. Nr. i— 5, 338— 339,

379, 719.

L'Observatoire Physique Central de Russie a St.-Pétersbourg. Nr. 237.

L'Observatoire Central Nicolas, St.-Pétersbourg. Nr. 6, 174.

La Commission Imp. Archéologique å St.-Pétersbourg. Nr. 275.

La Direction du jardin Imperial de Botaniqué, St.-Pétersbourg. Nr. 146.

Le Comité Géologique, St.-Pétersbourg. Nr. 552, 628 — 629.

La Société Imperiale Russe de Géographie, St.-Pétersbourg. Nr. —
La Société Imperiale des Naturalistes de Moscou. Nr. 7— 8. 380, 447— 148,

660.

La Société Imp. des Amis d'Histoire naturelle, d'Anthropologie el d'Ethno-

grapbie å Moscou. Nr. —
Les Musées Public et Roumiantzow a Moscou. Nr. 553-554.

Das Meteorologische Observatorium der kais. Univ., Dorpat. Nr. 111, 340—341.

Die Naturforscher-Gesellschaft bei der Univ. Dorpat. Nr. —
L'Administratiou des Mines du Caucase et du Transcaucase. Titlis. Nr. —
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Das Tifliser Physikalische Observatorium, Tiflis. Nr. 9.

Geologiska Kommissionen, Helsingfors. Nr. 720.

Finska Vetenskaps-Societeten, Helsingfors. Nr. 555 — 556.

L Instifut Météorologique de la Société des Sciences, Helsingfors. Nr. —
Societas pro Fauna et Flora fennica, Helsingfors. Nr. 10-11, 309—310.

La Société Finno-Ougrienne. Helsingfors. Nr. 342.

Storbri tanien og Irland.

The Royal Government of Great Britain. Nr. 12, 152, 381, 721.

The Under Seeretary of State of India, London. Nr. —
The British Association for the Advancement of Science, London. Nr. 13.

The Royal Society of London. Nr. li, 112, 153, 181, 23S, 276, 382, 449,

557—560, 630.

The. Royal Astronomical Society, London. Nr. 15, 182, 239, 277, 383, 450, 722.

The Royal Geographical Society, London. Nr. 65, 154, 211, 278, 384, 151,

561, 723.

The Geologieal Society of London. Nr. 16—17, 343, 385, 452, 631.

The Linnean Society, London. Nr. 18—22, 724—728.

The Meteorological Office, London. Nr. 66-68, 155, 183-184, 386—388,

562, 632—633.

The Royal Microscopical Society, London. Nr. 23, 185, 311, 389, 634, 729.

The Physical Society of London. Nr. —
The Zoological Societ) af London. Nr. 390—391, 453, 563—564, 730.

The Astronomer Royal, Royal Observatory, Greenwich, London. Nr. —
The Editors of Iron. 161 Fleet Street, London. Nr. 24, 69, 113, 156, 186,

212, 240, 279, 312, 344, 392, 454, 565, 635, 661, 731, 758.

The Birmingham Philosophical Society. Nr. 566.

The Cambridge Philosophical Society. Nr. 25, 241, 280, 732, 759.

The Yorkshire Geologieal and Polytechnic Society, Leeds. Nr. 187.

The Leeds Philosophical and Literary Society. Nr. —
The Litterary and Philosophical Society of Liverpool. Nr. —

The Manchester Literary and Philosophical Society, Manchester. Nr. 393, 733.

The Radcliffe Trustees, Oxford. Nr. 26.

The Marine Biologicai Assoc. of the United Kingdom, Plymouth. Nr. 455, 662.

The Royal Society of Edinburgh. Nr. —
The Edinburgh Geologicai Society, Edinburgh. Nr. 157.

The Royal Physical Society, Edinburgh. Nr. 456.

The Royal College of Physicians, Edinburgh. Nr. 313.

The Scottish Meteorologicai Society, Edinburgh. Nr. 281, 734
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The Royal Observatory, Edinburgh. Nr. —
The Provosl and Senior Fellows of Trinity College, Dublin. Nr. —
The Royal Irish Academy, Dublin. Nr. 27, 114, 188, 457.

The Royal Dublin Society. Nr. 663— 664.

The Royal Geological Societj of Ireland, Dublin. Nr. —
The Armagb Observatory, Ireland. Nr. —

Nederlandene.

Het Koninklijk Ministerie van Binnenlandsche Zaken, s'Gravenhage. Nr. 70,

567, G36.

De Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam. Nr. 568—571.

Het Kun. Zoologische Genootschap, Natura årtis magistra, te Amsterdam.

Nr. —
L'L'cole Polytechnique de Delft. Nr. 115, 394, 665.

De Hollandsche Maatscbappij der Wetenschappen te Haarlem. Nr. 345, 458,

572, 735.

Les Directeurs de la Fondation Teyler a Harlem. Nr. 459.

De Nederlandsche Botanisehe Vereeniging, Leiden. Nr. —
La Société Batave de Philosophie expéri mentale, Rotterdam. Nr. 28.

Het Physioiogisch Laboratorium der Utrechtsche Hoogeschool, Utrecht. Nr. 314.

Het Koninklijk Nederlandsch Meteorologisch Instituut te Utrecht. Nr. 460.

Het Provinciaal Utrechtsch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen te

Utrecht. Nr. 242—243.

Belgien.

L'Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique,

Bruxelles. Nr. 461—467.

Musée Royal d'Histoire naturelle de Belgique, Bruxelles. Nr. —
L'Académie Royale de Médecine de Belgique, Bruxelles. Nr. 29, 116, 282,

315, 395, 468, 573, 666, 760.

L'Observatoire Royal de Bruxelles. Nr. 30—33.

La Société Entomologique de Belgique å Bruxelles. Nr. —
La Société Royale des Sciences de Liége. Nr. —

Frankrig.

Le Ministére de l'Agriculture et du Commerce, Paris. Nr. —
Le Ministére du Commerce et de l'Industrie, Paris. Nr. —
Le Ministére de la Guerre, Paris. Nr. —
Le Ministére de ['Instruction publique, Paris. Nr. —
Les Ministéres de la Marine et de ('Instruction puhlique, Paris. Nr. —
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Linstitut de France, Paris. Nr. G37.

L'Acadéniie des Sciences de l'Institul de France, Paris. Nr. —
L'Åcadémie des Inseriplions et des Belles Lettres de, 1'Institut de France, Paris.

Nr. —
L'Åcadémie des Sciences Morales et Politiques de 1'Institut de France, Paris.

Nr. -

L'Observatoire de Montsouris, Paris. Nr, i69.

Les Professeurs -Adniinistrateurs du Museum d'Histoire Naturelle, Paris.

Nr. —
La Société Botanique de France. Paris. Nr. 241.

La Société Géologique de France, Paris. Nr. —
La Société Zoologique de France, Paris. Nr. —
L'École Polytechnique, Paris. Nr. —
La Société Linnéenne du Nord de la France, Armens. Nr. —
La Société des Sciences physiques et naturelles de bordeaux. Nr. —

La Société Linnéenne de Bordeaux. Nr. —
L'Acadéniie nationale des Sciences, Arts et Belles-Lettres de Gåen. Nr. —
La Société nationale des Sciences naturelles &c. de Cherbourg. Nr. —

L'Acadéniie des Sciences, Arts et Belles-Lettres de Dijon. Nr. —

L'Acadéniie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Lyon. Nr. —

La Société d'Agriculture de Lyon. Nr. —

La Société Linnéenne de L\on. Nr. —

L'Acadéniie des Sciences et Lettres de Montpellier. Nr. —

La Société des Sciences de Nancy. Nr. —

L'Acadéniie des Sciences, Belles-Lettres el Arts de Bonen. Nr. —

La Société d'Histoire naturelle de Toulouse. Nr. —

Schweiz.

La Société de Physique et d'Histoire naturelle de Geneve. Nr. —

La Société Vaudoise des Sciences naturelles, Lausanne. Nr. 170.

Die Natuil'orschende Gesellschaft in Ziirich. Nr. 213, 471.

Der internationale Entomologenverein, Zurich-Hottingen. Nr. 2.83, 396, 472,

574, 638, 667, 761.

Tyskland.

Die Konigliche Preussisclie Akademie der Wissenschal'ten zu Berlin. Nr. 284,

397, 575-577.

Das konigl. Preuss. Meteorolbgische Institut, Berlin. Nr. 71, 473, 578.

Die Physikalische Gesellschaft zu Berlin. Nr. 174.

Der Verein flir Xaturwissenschat't zu Braunscliweig, Altenhurs. Nr. 117.
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Das k6nigl. Christianeum, Altona. Nr. 285.

Der Naturwissenschaftliche Verein zu Bremen. Nr. 398

Die Historisehe Gesellschafl des Kunstlervereins, Bremen. Nr. 475.

Die Schlesische Gesellschafl fur vaterlåndische Cultur, Breslau. Nr. 579.

Die Naturforschende Gesellschafl in Danzig. Nr. 399.

Die Physikalisch-Medicinische Societål zu Erlangen. Nr. 476.

Der naturwissensch. Verein iles Regierungsbezirks Frankfurt, Frankfurt a. O.

Nr. 118.

Die Oberhessische Gesellschafl tur Natur- und Hcilkunde, Giessen. Nr. 346.

Die Konigliche Gesellschafl der Wissenschaften zu Gottfngen. Nr. 286.

Der Naturwissenschaftliche Verein von Neu-Vorpommern und Rugen, Greit's-

wald. Nr. 214.

Die kaiserlich Leopoldinisch-Carolinische Deutsche Akademie der Natur-

forscher, Halle a/S. Nr. 215—216.

Die Naturforschende Gesellschafl zu Halle a S. Nr. —
Die Naturwissenschaftliche Verein lur Sachsen und Thviringen in Halle a/S.

Nr. 287, 400, 477.

Naturhistorisches Museum zu Hamburg. Nr. —

Der Verein fur Naturwissenschaftliche Unterhaltung zu Hamburg. Nr. —

Die kon. offentl. Bibliothek zu Hannover. Nr. 639.

Die Medicinisch- Naturwissenschaftliche Gesellschafl zu Jena. Nr. 217. KU,

580.

Die Universitåt zu Kiel. Nr. 581—584.

Die konigl. Sternwarte bei Kiel. Nr. —
Der Naturwissenschaftliche Verein fur Schlesw is-Holstein, Kiel. Nr. 245.

Die Gesellschafl fur Schleswig -Holstein -Lauenburgische Geschichte, Kiel.

Nr. 316—317.

Schleswig - Holsteinisches Museum fur vaterlåndischer Alterthumer, Kiel.

Nr. 34, 478.

Die Physikalisch-oekonomische Gesellschafl zu Konigsberg. Nr. 736.

Die kon. Såchsische Gesellschafl der Wissenschaften, Leipzig. Nr. 35, 72,

246—247, 318, 402—403, 479, 5.85.

Die Astronomische Gesellschafl, Leipzig. Nr. 73, 1S9, 319, 404, 480, 586.

Die Fiirstlich Jahlonowski'sche Gesellschafl, Leipzig. Nr. 481.

Der Verein fur Erdkunde im Leipzig. Nr. —
Der Verein fur Geschichte des Rodensee's und seine tingel)., Lindau.

Nr. —
Das Naturhistorische Museum in Liibeck. Nr. 587.

Die konigl. Bayerische Akademie der Wissenschaften zu Munchen. Nr 36,

74-75, 288, 405, 482, 737—739.

Die konigl. Sternwarte hei Munchen. Nr. —
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Die Gesellschaft fur Morphologie und Physiologie, Miinchen. Nr. 119, 406,

is:;.

Das Direktorium des Germanischen National -Museums in Nurnberg. Nr.

190-192.

Der Oilenbacher Verein fur Naturkunde, Oii'enbach. Nr. —
Der Naturwissenschaftliche Verein zu Osnabruck. Nr. —

Das kon. Wiirttembergische Statistiseh-topographiscbe Bureau, Stuttgart.

Nr. 317, 640.

Der Nassauische Verein fur Naturkunde, Wiesbaden. Nr. 76, 58S.

Die Pbysikaliscb-Medieinische Gesellschaft in Wurzburg. Nr. 484— 48-3.

Østerrig og Ungarn.

Die kaiserliche Akademie der Wissenschaften in Wien. Nr. 37—41, 348—351.

Die Anthropologische Gesellschaft in Wien. Nr. 42, 407, 589.

Die kais.-kon. Geographische Gesellschaft in Wien. Nr. —
Die kais.-konigl. Geologische Reichsanstalt in Wien. Nr. 158, 218, 289,

352—353, 486, 590-591.

Die kais.-kon. Central-Anstalt fur Meteorologie und Erdmagnetismus in

Wien. Nr. —

Die kais.-kon. Zoologisch-Botanische Gesellschaft in Wien. Nr. 77, 487.

Das kais.-kon. Naturhistorische Hofmuseum in Wien. Nr. 43, 24S, 668.

Die kon. Bohmisehe Gesellschaft der Wissenschaften in Prag. Nr. 488—490,

740. Jubilejni fond. 491, 741.

Die kais.-kon. Sternwarte zu Prag. Nr. 592.

Spolek Ghemiku Geskych. Prag. Nr. 249, 593.

Der Naturwissenschaftliche Verein fur Steiermark, Graz. Nr. 594.

La Societa Adriatica di Scienze Naturali in Trieste. Nr. 320.

11 Museo civico di Storia naturale. Trieste. Nr. —
Magyar Tudomånyos Akadémia, Budapest. Nr. 669— 687.

Hrvatsko Arkeologicko Druztvo, Zagreb (Agrami. Nr. 159, 321, 492.

La Société d'Histoire naturelle Groate (Hrvatsko Naravoslovno Druztvo) å

Zagreb (Agram). Nr. —
Der Verein fur Natur- und Heilkunde zu Pressburg. Nr. —

Italien.

Il Ministero di pubblica istruzione, Roma. Nr. —
Biblioteca Nazionale Gentrale Vittorio Emanuele di Roma. Nr. 44, 123, 250,

354, 595, 641.

La Reale Accademia dei Lincei, Roma. Nr. 160, 219, 290, 322, 408, 493-494,

596, 68S, 742.
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La Societa Italiana delle Scienze [detta del XLi, Roma. Nr. —
La Societa Geograflca Italiana, Roma. Nr. 124, 193, 251, 291, 323, 409,

195, 597, 642.

II Real Comitato Geologico d'Italia, Roma. Nr. 125, 220, 324, 410, 496—497,

598.

L'Accademia uVile Scienze deH'Istituto di Bologna. Nr. 12G— 127.

Biblioteca IN'azionale Centrale di Firenze. Nr. 45, 128— 130, 161—162, 194—

195, 221—222, 252— 253, 292—293, 325—326, 355, 411,498,599—600,

6 13, 689, 743, 762.

La Reale Accademia della Crusca, Firenze. Nr. 254, 744.

11 R. Istituto tli Studi superiori pratici, Firenze. Nr. 499— 501.

La Societa Entomologica Italiana, Firenze. Nr. 46—47.

La Societa Italiana ri i Antropologia, Etnnlogia e Psicologia coinparata. Firenze.

Nr. 327, 502, 745.

Il Museo Civico di Storia naturale, Genova. Ar. 601.

II Reale Istituto Lombardo di Scienze e Lettere, Milano. Nf. —
La Regia Accademia di Scienze, Lettere ed Årti, in Modena. Nr. —
L'Accademia delle Scienze fisiche e matematiche, Napoli. Nr. 196, 746.

Die Zoologische Station, Director Prof. A. Dohriv, zn Neapel. Nr. 131. U2,

644.

La Sovrintendenza agli Archivi Siciliani, Palermo. Nr. —
La Societa Toscana di Scienze Naturali, Pisa. Nr. 223, 413— 414, 503.

L'Osservatorio della R. Universita di Torino. Nr. 357.

La Reale Accademia delle Scienze di Torino. Nr. 132, 163, 197, 224. 294,

356, 415, 645-646.

11 Reale Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Årti, Venezia. Nr. 225, 328.

Spanien.

La Real Academia de Ciencias Exactas ifcc. de Madrid. Nr. 358, 602—603.

La Real Academia de Ciencias nat. y Artes de Barcelona. Nr. 198.

El Instituto y Observatorio de Marina de San Fernando. Nr. 133, 647.

Portugal.

Academia Real das Sciencias, Lisboa. Nr. 604.

La Commission des travaux géologiques du Portugal, Lisbonne. Nr. —

Rumænien.

Academia Romana, Bucuresci. Nr. 763—764.
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Grækenland.

7/ Efocxi] Bijj?.toftr)X7] zrjg 'EÅÅdclog, év 'A&rjKacg. Nr. —

Serb Len.

L'Académie Royale de Serbie, Belgrade. Nr. 120—122, 504, 605, 690.

Amerika.

The Commissioners of the New York State Survey, Albany, New York.

Nr. —
Johns Hopkins University, Baltimore, Maryland. Nr. 78, 255—260, 505,

691—695.

The Peahody Institute of the City of Baltimore. Nr. 506.

The American Aeademy of Arts and Sciences, Boston. Nr. 79—80.

The Boston Society of Natural History, Boston. Nr. 359.

The Buffalo Society of Natural Sciences, Buflalo. Nr. —
The Astron. Observatory of Harvard College, Cambridge, Mass. Nr. 48, 81—82,

329—330, 360, 507-508.

The Museum of Comparative Zoology, at Harvard College, Cambridge, Mass.

Nr. 49—50, 83, 134, 416, 509—510, 606, 696.

The Trustees of the Newberry Library, Chicago. Nr. 511.

Davenport Aeademy of Natural Sciences, Davenport, Iowa. Nr. 697.

The Scientific Laboratories of Denison University, Cranville, Ohio. Nr. 135,

295.

Iowa Weather Service, Iowa City, Iowa. Nr. —
The Wasburn Observatory of the Univ. of Wisconsin, Madison. Nr. —
The Wisconsin Aeademy of Sciences, Arts and Letters, Madison. Nr. —
The Meriden scientific Association, Meriden. Nr. —
The Geologicai and Natural history Survey of Minn., Minneapolis. Nr. 512.

The Connecticut Aeademy of Arts and Sciences, New Haven. Nr. —
The Observatorv of Yale University, New Haven. Nr. 513.

Prof. James D. and E. S. Dana, New Haven, Conn. Nr. 84, 261, 361, 514,

698.

New Orleans Aeademy of Sciences, New Orleans. Nr. 85.

The New York Aeademy of Sciences, New York. Nr. 86—87, 515—516.

The American Geographical Society, New York. Nr. 88, 199, 296, 517, 648.

The American Museum of Nat. History, Central Park, New York. Nr. 519—520.

The New York Microscopical Society, New York. Nr. 164, 331, 518, 765.

The Ohio State Board of Agriculture, Ohio. Nr.

—
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The American Philosophical Soeiety, Philadelphia. Nr. 89, 136, 262—263,

521-524.

The Historical Soeiety of Penn., Philadelphia. Nr. —
Tlie Second Geologicai Survey of Penn., Philadelphia. Nr. 90—91, 264,

699-701.

The Aeademy of Natura! Sciences of Philadelphia. Nr. 297, 525.

The Wagner Free Institute of Science of Philadelphia. Nr. —
The Portland Soeiety of Natura! bistory, Portland. Nr. 702—704.

The Aeademy of Science of St. Louis. Nr. 362.

The Minnesota Historical Soeiety, St. Paul. Nr. 92.

The American Association for the Advancement of Science, Salem. Nr. 705.

The Essex Institute, Salem. Nr. 93—94.

The Peabody Aeademy of Sciences, Salem. Nr. —
The California Aeademy of Sciences, San Francisco. Nr. 706—707.

The Lick Observator}, Mt. Hamilton near San Jose, Cai. Nr. 137.

The Comptroller of the Currency, Washington. Nr. —
The Commissioner of Agriculture, Washington. Nr. —
The Chief Signal Officer of the li. S. army, Washington. Nr. 51, 95—96, 138,

165—166, 265. 332, 363, 526—527, 607, 747.

The D. S. Coast and Geodetic Survey, Washington. Nr. 200, 29S, 528, 608.

The U. S. Geological Survey, Dep. of the Int., Washington. Nr. 97, 299—300.

The United States Naval Observatory, Washington. Nr. —
The Bureau of Education (Dep. of the Int.), Washington. Nr. —
The National Aeademy of Sciences, Washington. Nr. 417, 529.

The Philosophical Soeiety of Washington. Nr. —
The Smithsonian Institution, Washington. Nr. 98, 266, 418, 530.

The Surgeon General's Office, U. S. Army, Washington. Nr. 52, 139.

The Canadian Institute, Toronto. Nr. 419—420.

Geol. and Natural history Survey of Canada, Ottawa. Nr. 748.

Observatorio Meteoroldgieo-Magnético Central de Mexico. Nr. 140, 421, 609,

649, 749—750, 766.

La Sociedad Mexicana de Historia natural, Mexico. Nr. 708.

La Sociedad de Geografia y Estadistica de la Repiiblica Mexicana, Mexico.

Nr. 226.

La Sociedad cientifica «Antonio Alzate» , Mexico. Nr. 141, 167, 301, 422,

531, 709.

Real Colegio de Belen, Habana. Nr. 201, 610.

La Direccion general de Estadistica, Guatemala. Nr. 423.

Museo Nacional, Repiiblica de Costa Rica, San José. Nr. —
El Observatorio nacional de Santiago, Chile. Nr. —
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Deutscher wissenschaftlicher Verein zn Santiago, Chile. Nr. 113, 650.

Imperial Observatorio do Rio de Janeiro. Nr. 99— 100, li2, 333, 424, 532,

611 j 710.

Biblioteea nacional do Rio ile Janeiro. Nr. IG8— 169.

Museu nacional do Rio de Janeiro. Nr. —
El Museo Nacional de Buenos Aires. Nr. 170.

La Åcademia Nacional de Cidncias de la Repiiblica Argentina, Cordoba.

Nr. 612.

A sien.

De Kon. Natiuirknndige Vereeniging in Nederlandsch-Indié, Batavia. Nr. 533.

Het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen , Batavia.

Nr. 227—229, 361—366, 531—536, 613—614.

Het Magnetisch en Meteorologisch Observatorium te Batavia. Nr. 267—268.

The Government of Bengal, Calcutta. Nr. —
The Geologicai Survej of India, Calcutta. Nr. 53-55, 230, 302, 425, 651.

The Meteorologicai Reporter to the Government of India, Calcutta. Nr. 202,

231, 303, 426-428.

The Government Observatory, Madras. Nr. 171.

The Imperial University of Tokyo, Japan. Nr. 101 — 102, 429, 537, 615.

The Seismologicai Society of Japan (Inip. Univ.), Tokyo. Nr. 751.

The Hongkong Observatory. Nr. —

Afrika.

La Société Khédiviale de Géographie, au Caire. Nr. —

Au stralien.

The Post Office and Telegraph Dep. Adelaide. Nr. —
The Royal Society of Victoria, Melbourne. Nr. 56, 103, 616.

The Linnean Society of New South Wales, Sydney. Nr. 57—58.

The New Zealand Institnte, Wellington. Nr. 538.

Personer.

Albert, Prins af Monaco, Sekretariat i Paris Nr. 172, 367, 430, 539.

Amari, M., Pro!', et Sénateur, Florens, Selsk. udenl. Medl. Nr. 368.

Ben son, L. S., New York. Nr. 304, 431, 540, 652.

Bonaparte, Roland, Prince, Paris. Nr. 232.

Bouriand, F., Éditeur gérant, Paris. Nr. lii.



Tillæg JJ. Register til Bogliste 1889. 53

Brown, M. A., Miss, Chicago. Nr. 173.

Bueina, E., Lic, Mexico. Nr. 432.

Galigny, Hiie de, Marquis, Versailles. Nr. 269.

Gonklin, W. A., Ph. D., Philadelphia. Nr. 145.

Darget, L., Pauilhac (Gers), France. Nr. 617, 6.53.

Dollen, W., St. Petersborg. Nr. 17//.

Kin s tein, L., se Steins BuehhdI.

Ernst, A., Prof. Dr., Caråcas. Nr. 369.

Erslev, K, Prof. Dr., Selsk. Medl, Kobenhavn. Nr. 133.

Favaro, A., Professeur, Padoue. Nr. 541.

Frentz, A., Direktør, Bryssel. Nr. 104, -534.

Gauthier-Villars, imprimeur-libraire, Paris. Nr. 435, 618.

Goppelsroeder, F., Prof. Dr., Mulhausen i. E. Nr. 712—713.

Henry, James, se Miss Malone.

Hiie de Caligny, Marquis, Versailles. Nr. 269.

Huidekoper, R. S., M. D., Philadelphia. Nr. 145.

Kokscharow, N. v., Generalmaj., St. Petersborg, Selsk. udenl. Medl. Nr. 619.

Krause, G., Dr., Cothen. Nr. 234.

Lal le mand, L., Paris. Nr. 59, 270, 620.

Leffler, G. Mittag-, Prof. Dr., Stockholm, Selsk. udenl. Medl. Nr. 204, 623.

Leydig, Fr. v., Geheimeraad, Prof. Dr. med., Wiirzburg, Selsk. udenl. Medl.

Nr. 105, 203, 542.

Liljeborg, W., Prof. em., Upsala, Selsk. udenl. Medl. Nr. 621.

Lopez, A. de Castro, Rio de Janeiro. Nr. 711.

Loseth, E., Gand. mag , Kristiania. Nr. 436.

Malone, Emily, Miss, Dublin. Nr. 622.

Mehren, A. M. F. van, Prof. Dr., Selsk. Medl., København. Nr. 116, 543.

Mol ten i, P., Milano. Nr. 767.

Naue, J., Dr., Munchen. Nr. 437.

Nipher, F. E., Professor, St. Louis. Nr. 654.

Pergens, E., Bryssel. Nr. 544.

Petersen, 0. G., Doc. Dr., Kobenhavn. Nr. 60—62.

Petersen, C. G. Joh., Dr. pb.il., København. Nr. 106.

Plateau, F., Professeur de l'Univ. de Gand. Nr. 205.

Preudhomme de Borre, A., Conservateur au Musée, Bruxelles. Nr. 206.

Quaritch, B., Dookseller, London. Nr. 147, 438.

Ring, C. C., Landinspektør, Hjørring. Nr. 624.

Schmidt, J., Prof. Dr., Berlin, Selsk. udenl. Medl. Nr. 439.

Schram, R., Dr., Wien. Nr. 714.
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Schvvoerer, E., Professeur, Colmar. Nr. 370.

Stein, A., Buchhandlung, Niirnberg. Nr. 233.

Steenstrup, Joh., Pro!'., Dr. jur., Selsk. Medlem, København, Nr. 175.

Teixeira, F. G., Professeur, directeur de l'Acad. polyt. de Porto. Nr. 655.

Tes ar, Fr., Prag. Nr. 207.

Thiele, T. N., Prof. Dr., Selsk. Medlem, Kobenhavn. Nr. 235.

Thomsen, Vilh., Prof. Dr., Selsk. Medl., Kobenhavn. Nr. 107.

Thor kel s s on, Jon, Dr., Rektor ved Reykjaviks lærde Skole, Selskabets

Medlem. Nr. 625—026.

Ulrichs, C. A., Aquila degli Abruzzi. Nr. 440.

Weilbach, Pli., Akademisekretær, København. Nr. 545.

Weyer, G. D. E., Professor, Dr., Kiel. Nr. 656.
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III.

Sag- og Navnefortegnelse.

Academia Romana i Bukarest faar et Expl. af Regesta Dipl.; S. (55).

Académic Royale de Serbie, Belgrad, træder i Bytteforb. med Selsk., S. (25).

Aktstykker oy Oplysninger osv. i Kristian IV's Tid, udg. af Selsk. for Udg.

af Kilder til Dansk Historie, S. (13) og (42).

Alkaloider og deres Ækvivalenttal, Bestemmelser heraf, Afhdl. af Assistent

A. Christensen indsendes i Ferien, Betænkn. herover, S. (54)— (55),

opt. i Overs. S. 105—138.

Alkoholradikalers Forb. m. Metaller, kemisk Prisopgave, S. (27)—(28).

Amari, Michele, Prof., Senator, Florens, Selsk. udenl. Medl., død, S. (51), (64).

Amplitude diurne de Vaiyuille aimantée &c, Medd. af Bestyrer af Meteor.

Inst. A. Paulsen, S. (63), opt. i Overs. S. 179— 1S2.

Anatomie des fourmilions, Medd. af Museumsinsp. Dr. F. Meinert, S. (33),

opt. i Overs. S. 43—66.

Anonymus Ravennas, Afhdl. herom og om Navnet Normanner, af Geh.

E. Kunik i St. Petersborg, S. (26).

Ajaergu des travaux de l'Académie, p. XI—XIII.

Aurore boréale, Medd. af Bestyrer af Meteor. Inst., A. Paulsen, S. (32), opt.

i Overs. S. 67-95.

Baltzer , L., Atlas over Båhus Låns Hallristningar, Genstand for Foredrag

af Prof. em. Jap. Steenstrup, S. (57), fortsat S. (57).

Barfoed, C. T., Prof., Dr. med. & phil., Selsk. Medlem, død, S. (47), (64).

Belyrad, l'Académie R. de Serbie, træder i Bytteforb. m. Selsk., S. (25).

Bladhvepseslægterne Lophyrus, Lyda og Nematus, Prisopg. f. det Clas-

senske Legat, Besvar, indkommer, S. (56).

Bohr, Chr., Lektor, Dr., Undersøgelser over Oxyhæmoglobinkrystallernes løst

bundne Ilt, S. (47), Sur la respiration pulmonaire, Afhdl., opt. i

Overs., S. 139—178.

Bondestandens Stilling i Danmark i det 17de Aarh. , Medd. af Dr. J. A.

Fridericia, S. (47).

Broch, O.J., Professor, Dr phil., Kristiania, Selsk. uden Medlem, død,

S. (25), (64).

Budget for 1890 fremlægges, S. (58), trykt, S. (591—162).
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Bakus Låns Hållristningar , Atlas af L. Baltzer , Genstand for Foredrag

af Prof. em. Dr. Jap. Steenstrup, S. (57), fortsat, S. (57).

California, Lick Observatory der træder i Bytteforbindelse ni. Selsk., S. (25)-

Carlsbergfondet, dets Direktion fremlægger Aarsberetning , S. (14)— (24),

Rettelse til S. (23), se S. (4), Stadfæstelse af 3dje Tillæg til Statuter,

S. (24), (66), Valg af Bestyrelsesmedlem, S. (49), (66).

Cavallin, Chr., Prof., Dr. phil., Lund, ord. til udenl. Medlem, S. (43), (64),

takker for Opt., S. (46).

Chevreul, N. E., Prof., Medl. af det franske Inst., Paris, Selsk. udenl. Medl.,

død, S. (45), (64).

Cloroformprocessen , Afhdl. af Cand. mag. E. Koefoed, fremlægges, S. (51).

Christensen, A., Assistent ved den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, ind-

sender en Afhdl. Bestemmelse af frie Alkaloider og deres Ækvi-

valenttal osv. , Betænkn. herover, S. (54)— (55), opt. i Overs. S.

105—138.

Christiansen, C, Prof., meddeler Nyere Iagttagelser over elektriske Bølger,

S. (42), opt. i Overs. S. 183—197, Medl. af Udv. ang. Dr. A. Leh-

manns Afhdl. "Skelneloveii", S. (46).

Classenshe Legat, Prisopgaver udsættes, S. (29)— (30), Besvarelse indkommer,

S. (56).

Cobet, C. G., Professor i Leiden, Selsk. udenl. Medl., død, S. (56), (64).

( 'ongrés de la Soc. géologique de France, afholdes i Paris, S. (44).

Congres international de Zoologie, afholdes i Paris, S. (44).

Congrés de la Société Botanique de France, afholdes i Paris, S. (46).

Cope, E. D., Professor, Philadelphia, opt. til Selsk. udenl. Medl., S. (44), (65),

takker for Optag., S. (55).

Crone, C, Dr. phil., indsender Afhdl. om Flod og Ebbe ved Kobenhavn,

S. (58).

Danmarks Administration i det 15de Aarh., hist. Prisopgave, S. (26)— (27).

Darboux, G., Professor, Medl. af det franske Inst., Paris, opt. til Selsk.

udenl. Medl., S. (44), (65), takker for Optag., S. (50).

Deklinationsnaalens daglige Amplituder, Modsætningsforh. i Variationerne,

Medd. af Bestyrer A. Paulsen, S. (63), opt. i Overs, paa Fransk,

S. 179-182.

Denison Universitg i Granville, the scient. Laboratory, træder i Bytteforb.

med Selsk., S. (25).

Didgozamites Oldham, Afhdl. herom af Prof. Dr. A. G. Nathorst i Stock-

holm, fremlægges, S. (51), opt. i Overs, paa fransk S. 96— 104.

Donders, F.C., Professor, Dr., Utrecht, Selsk. udenl. Medl., død, S. (43), (64).

Edinburgh, Research Laboratory of the R. Coll. of Physicians, træder i

Bytteforb. med Selsk., S. (47).

Elektriske Bølger, nye Iagtt. herover, af Prof. C. Christiansen, S. (42), opt.

i Overs, under Titel: Den elektromagnetiske Lystheori, S. 183— 197.

Engelstoft, C. T., Dr. theol., Biskop over Fyns Stift, Selsk. Medlem, død,

S. (25), (64).

Finsen, V., fhv. Højesteretsassessor, Dr. jur., Medl. af Udv. ang. den Mad-
vigske Æresmedaille, S. (31)— (32).
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Fladers Sammenhæng, Medd. af Prof. bv. Jul. Petersen. S. (14).

Flod og Ebbe ved København, Afhdl. af Dr. G. Crone, indsendes, S. (58).

Forbeninger i Svømmeblæren, Pleura og Aortas Væg, særL lios Siluroiderne,

Afhdl. af Dr. W. Sørensen, indsendes, s. (43), Betænkning, S.

(52)-(53).

Forelæsninger over almind. Iagttagelseslære , af Prof. Dr. T. N. Thiele,

freml. i Selsk., S. (37).

Fremlagte Skrifter, S. (13), (25), (32), (36), (37), (42), (44), (46), (49), (50),

(55), (56), (57), (63).

Fridericia, J. A., Dr. phil., Medd. om Bondestandens Stilling i Danmark i

det 17de Aarh., S. (47).

Følelsernes Systematik, filos. Prisopg., Besvarelse af Dr. Alfr. Lehmann.

bedømt og belønnet, S. (33)—(34).

Galilei, Udg. af hans Skrifter, Anmodn. om Skrivelser til eller fra denne,

S. (37).

Gegenbaur, C, Professor, Dr. phil., Heidelberg, opt. til Selsk. udenl. Medl.,

S. (44), (65), takker for Optag., S. (55).

Gesellschaft f. Morphologie und Phgsiologie, Miinchen, træder i Bytteforb.

med Selsk., S. (25).

Granville, Ohio, Denison University, træder i Bytteforb. m. Selsk., S. (25).

Griffenfelds Domfældelse, Opfattelsen heraf, Medd. af Rigsarkivar .4. D.

Jørgensen, S. (56).

Græsk, Middelalderens Studium af gr. Math. , Medd. af Dr. J. L. Heiberg,

S. (45), Middelald. Kendskab til Gr., Medd. af samme, S. (63), opt.

i Overs. S. 198-204.

Guldmedaille, Selsk., tilkendes Dr. Alfr. Lehmann for Besvar, af en filos.

Prisopg., S. (34), (66).

Halphen, G. H., chef d'escadron, Medl. af det franske Inst., Versailles, opt.

til udenl. Medl., S. (44), (65), takker f. Opt., S. (46), død, S. (49), (64).

Heiberg, J. L., Dr. , Skolebestyrer, Medd. om Middelalderens Studium af

græsk Mathematik, S. (45), medd. Bidrag til Belysning af Middel-

alderens Kendskab til Græsk, S. (63), opt. i Overs. S. 19S— 204.

Helleristningers Tydning og Betydning for Forhistorien, Prof. em. Dr. Jap.

Steenstru2)s Opfattelse heraf, Foredrag, S. (57), fortsat, S. (57).

Historisk-filosofisk Klasse fremlægger Bedømmelse af en Besvarelse af den

Illus. Prisopgave, S. (33)— (34), Formand genvælges, S. (45).

Holm, E., Prof. Dr. , Medl. af Ildv. ang. Regler for den Madrigske Æres-
medaille, S.(31)-(32).

Holmgren, A. F., Prof! Dr. phil., Upsala, opt. til udenl. Medl., S. (44), (65),

takker for Optag., S. (46).

Høffding, H., Prof. Dr. , fremlægger en Afhdl. Psykologiske Undersøgelser,

S. (43), opt. i Skr., S. (55), (66), Medl. af Udv. ang. Dr. .4. Leh-
manns Afhdl. <'Skelneloven» o. s. v., S. (46).

Iagttagelser, nyere, over elektriske Bolger, Medd. af Prof. C. Christiansen,

S. (42), opt. i Overs, under Titel: Den elektromagnetiske Lystheori,

S. 183-197.
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lagttagelseslære', alm., Forelæsninger herover af Prof. Dr. T. N. Thiele,

fremlagte i Selsk., S. (37).

Jhering, B.v., Prof., Dr. juris, Gehejmeraad, Gottingen, opt. til ndenl. Medl.,

S. (43), (64), takker for Opt., S. (46).

Johnstrup, Fr., Professor, genvælges til Medl. af Kassekommissionen, S. (45),

(65), genvælges til dens Formand, S. 150), (65), fremlægger et Arb.

af et ndenl. Medl. (A. G. Nathorst), S. (51).

Joule, J. P., Dr., Fysiker, Manchester, Selsk. udenl. Medl., død, S. (51), (64).

Jørgensen, A. D., Rigsarkivar, Medd. om Opfattelsen af Grilfenfelds Dom-
fældelse, S. (56).

Jørgensen, S. M., Prof. Dr. , fremlægger en Afhdl. af (land. mag. E. Koe-

foed, Om Chloroformpfocessen , S. (51), Medl. af Udvalget ang.

A. Christensens Afhdl. Bestemmelse af frie Alkoloider og deres

Ækvivalenttal osv., S. (54).

Kassekommissionen fremlægger Regnskabsoversigt f. 1888, S. (37), trykt,

S. (38)— (41). Fratrædende Medlem genvælges, S. (45), (65). Dens

Formand genvælges, S. (50), (65), fremlægger Budget for 1890,

S. (58)— (62).

Koefoed, E., Cand. mag., Afhdl. om Ghloroformprocessen, fremlagt af Prof.

Dr. S. M. Jørgensen, S. (51).

Krabbe, H., Dr. med., Medl. af Udv. ang. Dr. W. Søretisens Afhdl. om For-

heninger i Svømmeblæren osv., S. (43).

Kroman, K, Professor, Dr., Medl. af Udv. ang. Dr. A. Lehmanns Afhdl.

"Skelneloven« osv., S. (46).

Kunik, E., Gehejmeraad, St. Petersborg, Selsk. ndenl. Medl., sender en Afhdl.

om Normanner og Anonymus Ravennas, fremlægges af Prof. Dr-

Joh. Steenstrup, S. (26).

Jeffter, G. Mittag, Professor, Dr. phil., Stockholm, opt. til ndenl. Medl.,

S. (44), (65), takker f. Optag., S. (46).

Lehmann, Alfr., faar Selsk. Guldmedaille for Besvar, af en filos. Prisopg.

om Følelsernes Systematik, S. (33)— (34), (66), indsender en Afhdl.

om «Skelneloven», S. (46), Betænkn. afg., S (47)— (49), opt. i Skr.,

S. (55), (66).

Leuckart, B., Professor, Dr., Leipzig, opt. lil Selsk. udenl. Medl., S. (44),

(65), takker for Optag., S. (47).

Lick Observatorg, Galifornien, træder i Bytteforb. m. Selsk.. S. (25).

Lie, S., Professor, Dr. phil., Leipzig, opt. til ndenl. Medl., S. (44), (65), takker

for Opt., S. (46).

Liljeborg, Prof em., Dr. med., Upsala, opt. til ndenl. Medl., S. (44), (65),

takker for Opt., S. (46).

Lorenz, L., Etatsraad, Dr. , Foredr. over Lysbevægelsen i og udenfor en af

plane Lysbolger belyst Kugle, S. (51).

Liitken, C. F., Prof., Dr., Medl. af Udv. ang. Dr. TF. Sørensens Afhdl. om
Forbeninger i Svømmeblæren osv., S. (43), valgt til Formand for

den naturvid.-math. Klasse, S. (45), Afhdl. om < Tandhvaler«, opt. i

Selsk. Skr. S. (46), (66).
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Lysbevægelsen i og udenfor en af plane Lysbølger belyst Kugle, Foredr. af

Etatsraad, Dr. L. Lorenz, S. (51).

Lystheori, den elektromagnetiske, Medd. af Prof. C. Christiansen , S. (42),

opt. i Overs. S. 183—197.

Madvigske Æresmedaille, Regler for dens Bortgivelse, S. (31)— (32).

Marsh, O. C, Prof., New Haven, opt. til Selsk. udenl. Medl., S. (44), (65).

Meinert, F., Dr., Museumsinspektor, medd. Bidrag til Myreløvernes Anatomi,

S. (33), opt. i Overs, paa Fransk, S. 43— 66, Medd. om Snyltefluer

hos Hvirveldyr, S. (63).

Mendeleeff, D., Professor, St. Petersborg, opt. til Selsk. udenl. Medl., S. (44),

(65), takker for Opt., S. (46).

Mendes og Thmuis i Nedreægypten, Medd. herom af Prof. Dr. J. L. Ussiiu/,

S. (13), opt. i Overs. S. 1—24, res. francais, p. VIII—X.

Mesozoiske Lerarter paa Bornholm, Prisopg. f. det Thottske Legat, Besv. af

Cand. mag. K. Rørdam, bedømt og belønnet, S. (34)— (36).

Middelalderens, Studium af græsk Math., Medd. af Dr. .7. L. Heiberg, S. (45),

dens Kendskab til Græsk, Medd. af samme, S. (63), opt. i Overs

S. 198—204.

Munchen, Gesellsch. f. Morpli. u. Physiologie, træder i Bytteforb. m. Selsk.,

S. (25).

Mycorhiza hos Bogen, Prisopgave for det Classenske Legat, S. (29)— (30).

Myreløvernes Anatomi, Bidrag hertil meddeles af Museumsinsp. Dr. F.

Meinert, S. (33), opt. i Overs, paa Fransk, S. 43—66.

Nathorst, A. G., Prof., Dr. phil., Intendant ved Riksmuseet, Stoekholm, opt.

til Selsk. udenl. Medl., S. (44), (65), takker for Opt., S. (46), Afhdl.

om Dictyozamites Oldham fremlægges af Prof. Johnstrup, S. (51),

opt. i Overs, paa fransk, S. 96— 104.

Naturvidenskabelig-matheniatisk Klasse fremlægger Bedømmelse af en Be-

svarelse af en Opg. for det Thottske Legat, S. (34)— (36), vælger

FormAid, S. (45).

Nilson, L. F., Prof. ved Landtbruksakad., Stockholm, opt. til Selsk. udenl.

Medl., S. (44), (65), takker for Opt., S. (46).

Nordlyset, Bidrag til vort Kendskab dertil, Meddelelse af Bestyrer af Meteor.

Inst. A. Paulsen, S. (92), opt. i Overs, paa Fransk, S. 67—95.

Normanner, Afhdl. herom og om Anonymus Ravennas af Geh. E. Kunik i

St. Petersborg, S. (26).

Ottars Beretning om Hvalros- og Hvalfangst, et Skrift af Prof. em. Jap.

Steenstrup, fremlagt i Selsk., S. (63).

Oxyhæmoglobinkrystallernes løst bundne Ilt, Undersøgelser af Lektor, Dr.

Chr. Bohr og Dr. med. S. Tornp, S. (47).

Paulsen, A., Bestyrer af Meteor. Inst., meddeler Bidrag til vort Kendskab

til Nordlyset, S. (32), opt. i Overs, paa Fransk, S. 67—95, Medl. af

Udv. ang. Dr. C. Crones Afhdl. om Flod og Ebbe ved Kobenhavn,

S. (58), Medd. vedrørende Deklinationsnaalens dagl. Amplituder i

de arktiske og i de temp. Egne, S. (63), opt. i Overs, paa Fransk,

S. 179—182.

Petersen. Jul., Prof., Dr., Medd. om Fladers Sammenhæng, S. (14).
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I J
h rat ri-Beslutninger fra Dekeleia, Afhril. af Prof. Dr. J. L. Ussing, opt. i

Skr., S. (32), (66).

Podostemaceae, III, Afhdl. af Prof. Dr. E. Warming, opt. i Skr. S. (25), (66).

Prisopgaver udsættes, S. (26)— (31), Resumé heraf, p. III—VII, Besvarelser

bedømmes, S. (33)— (36), Besvarelser indkomme, S. (56).

Præsidenten, Selsk., tager i Ferien Bestemmelse om et Udvalgs Nedsættelse,

S. (54).

Psykologiske Undersøgelser, Afhdl. af Prof. Dr. 77. Høffding, opt. i Skr.,

S. (55), (66).

Questions mises au concours, p. III— VII.

Redaktøren fremlægger Skrifter, S. (25), (55), (56), ved Sekretæren, S. (32),

(42), (46), fremlægger Oversigten, S. (36), (55), ved Sekr., S. (12),

genvælges, S. (45), (65).

Regestakommissionen, Forslag vedtaget, S. (13) (jfr. Overs. 1888, S. (74)—(75)),

fremlægger 2. B., I. Bd.s 6. Hefte, S. (37), Forslag om Udgiv, af

2. Bækkes II. Bd„ S. (58).

Eeøwsfcafcs-Oversigt for 1888, fremlægges, S. (37), trykt, S. (38)— (41).

Respiration pulmonaire, sur la, Afhdl. af Lektor, Dr. Chr. Bohr, opt. i

Overs. S. 139-178.

Revisor genvælges, S. (45), (65).

Royal College of Physicians i Edinburgh, dets Besearch lahoratory træder

i Bytteforb. med Selsk., S. (47).

Rørdam, K., Cand. mag., faar en Præmie paa 600 Kr. af det Thottske

Legat for Besv. af Prisopg. om Mesozoiske Lerarter, S. (36), (66).

Sammenhæng, Fladers, Medd. herom af Prof. Dr. .7. Petersen, S. (14).

Sanskrit, som levende Sprog, filolog. Prisopg., Besvarelse indkommer, S. (56).

Schilbelcr. F. C, Prof., Dr. phiL, Kristiania, opt. til Selsk. udenl. Medl.,

S. (44), (65). takker for Optag., S. (47).

Scientific Laboratorj of Denison Univ., Granville, træder i Bytteforb. med

Selsk., S. (25).

Sekretæren henleder Opmærksomheden paa fremlagte Skrifter, S. (13), (25),

(32), (36), (37), (42), (44), (46), (50), (55), (56), (63), fremlægger Selsk-

Skrifter og Overs, for Bedaktoren , S. (32), (42), (46), genvælges,

S. (45), (65).

Selskabet for Udgiv, af Kilder til dansk Historie sender sit Skrift, Akt-

stykker osv. III, 1. Hefte, S. (13), faar en Understøttelse bevilget,

S. (42).

Siluroiderne, Forbeninger i Svommeblæren m. m. særl. hos disse, Afhdl. af

Dr. W. Sørensen, S. (43), Betænkn., S. (52)-(53).

Skelneloven osv., Afhdl. af Dr. phil. Alfr. Lehmann , indsendes til Selsk.,

S. (46), Betænkn. afg., S. (47)- (49), opt. i Skr., S. (55), (66).

Skæringspunkter , de 8, mellem 3 Flader af anden Orden, Medd. af Prof.

Dr. 77. G. Zeuthen, S. (26).

Smørrets Fedtsyrer, Prisopg. for det Classenske Legat, S. (29).

Snyltefluer hos Hvirveldyr, Medd. af Museumsinspektor Dr. F. Meinert. S. (63).

Spencer, Herbert, engelsk Filosof, London, opt. til udenl. Medl., S. (43),

modtager ikke Valget, S. (46).



Tillæg III. Sag- og Navnefortegnelse. (;j

Spolia Atlantica, Aflull. om Tandhvaler af Prof. Dr. C. F. Lutken i Skr.

hører dertil, S. (46), (06).

Sta/rcke, C. N., Aflull. om "Klikens teoretiske Grundlag«, opt. i Selsk. Skr.,

S. ii2>, (GG).

Steenstrup, Jap., Prof. em., Dr. med. k pliil., Medl. af Udvalgel ang. Dr.

W. Sørensens Aflull. om Forbeninger i Svommehlæren osv., S. i:; .

Opfattelse af Helleristningers Betydning, Foredrag, S. (57), fortsat,

S. (57), indsender et Særtryk, S. (63).

Steenstrup, Joh. C. H. R., Professor, Dr. juris, meddeler Indholdet af en af

Selsk. uden]. Medl. E. Eunik, St. Petersborg, indsendt Afhdl..

S. (26).

Sørensen, IT'., Dr. phil., indsender en Afhdl. om Forbeninger i Svømme-
blæren, Plenra og Aortas Væg, særlig hos Siluroiderne , S. (43),

Betænkning, S. (52)— (53).

Talsystemets fordelagtigste Grundtal, Afhdl. af Prof. Dr. T. N. Thiele, opt.

i Overs, paa Fransk S. 25— 12.

Tandhvaler, af Slægterne Steno, Delphinus og Proåelphinus, Afhdl. af Prof.

Dr. C. F. Lutken , horende til Spolia Atlantica, opt. i Skrifterne,

S. (46), (66).

Thiele, T. N., Prof., Dr.
, Quel nombre serait a préférer comme hase de

notre systéme de numération, Afhdl. opt. i Overs. S. 25— 42, frem-

lægger «Forelæsn. over alm. Iagttagelseslære» , S. (37), Medl. af

Udv. ang. Dr. C. drones Afhdl. om Flod og Ebbe ved København,

S. (58).

Thmuis og Mendes, i Nedreægypten, Medd. herom af Prof. Dr. J. L. Ussing

IS. (13), opt. i Overs. S. 1—24, res. francais, p. VIII— X.

Thomsen. Jul., Prof., Dr. med. <fe phil., Medl. af Udv. ang. Assist. A. Chri-

stensens Afhdl. Bestemmelse om Alkaloider og deres Ækvivalenttal,

S. 154).

Thomsen, Yilh.. Prof., Dr. phil., genvælges til Redaktør, S. (45), (65).

Thottske Legat, ingen Prisopg. udsættes, S. (26), Besvarelse belønnes med
Præmien, S. (34)— (36), (66).

Topsøe, H., Dr. phil., genvælges til Revisor, S. (45), (65).

Torup, S., Dr. med., udforer Undersøgelser i Forening med Lektor, Dr.

(.lir. Bohr, se denne, S. (47).

Transformationsgrupper , de endeliges. Theori, Afhdl. af Dr. Valentiner,

opt. i Skr., S. (56), (66).

Tre-Legemers-Problemet, Behandling af et givet Tilfælde, astron. Prisopg.,

S. (28).

Ussing. J. L., Prof., Dr., Medd. om de gamle Stæder Mendes og Thmuis i

Nedreægypten, S. (13), opt. i Overs. S. 1—24, Resumé, p. VIII— X.

Medl. af Udv. ang. Regler for den Madvigske Æresmedaille, S.

(31)— (32), Phratri-Beslutn. i Dekeleia, Afhdl. opt. i Skr., S. 32),

(66), genvalgt til Formand for den hist.-filos. Klasse, og fnug.

Vicepræs., S. (45).

Valentiner, H., Dr. phil., Lærer ved Officersskolen, Afhdl. De endelige Trans-

formationsgruppers Theori, opt. i Skr. S. (56), (66).
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Wnrming, E., Prof, Dr., Afhdl. om Familien Podostemaceae III, opt. i Skr.,

S. (25), vælges til Medl. af Carlsbergfondets Bestyrelse, S. (49), (66).

Videnskabernes Selskab, dets Medl. i Beg. af 1889, S. (5)— (12), dets hist.-

filos. Klasse, S. (5), (8), dets naturv.-math. Klasse, S. (7), (10), dets

Ordbogskommission, S. (12), (65), dets Embedsmænd i Beg. af

1889, S. (5), se Sekretær, Bedaktør o. fl., Genvalg foretages, S.' (45),

dets Kassekommission, S. (12), se Kassekommissionen, Genvalg,

S. (45), Formand, S. (50), dets Revisor, S. (12), Genvalg, S. (45),

dets Oversigt, S. (36), (42), (55), dets Skrifter, S. (25), (32), (42),

(46), (55), (56), (66), det udsætter Prisopgaver, S. (26)- (31), Resumé
beraf, p. III—VII, dets Bedømmelse af Prisopg., S. (33)- (36), op-

tager nye Medl., S. (43)— (44), (64)— (65), mister Medl., S. (25), (43),

(45), (47), (49), (51), (56), (64), træder i nye Bytteforbindelser, S.

(25), (47), Udvalgsbetænkninger, S. (31)— (32), (47)— (49), (52)— (53),

(54)— (55), Tilbageblik paa dets Virksomhed, S. (64)— (66), Apercu

de ses travaux, p. XI—XIII.

Wundt, W., Professor, Dr. phil., Leipzig, opt. til udenl. Medl., S. (43), (64),

takker for Opt., S. (46).

Zeller, E., Professor, Dr. phil., Gehejmeraad, Berlin, opt. til udenl. Medl.,

S. (44), (64), takker for Opt., S. (46).

Zeuthen, H. G., Professor, Dr., Medd. om de 8 Skæringspunkter mellem

3 Flader af anden Orden, S. (26), genv. til Sekretær, S. (45), (65).

Æresmedaille, Madvigske, Begler for Bortgivelsen, S. (31)— (32).
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Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskabs Medlemmer

ved Begyndelsen af Aaret 1890.

Præsident: Jul. Thomsen.

Formand for den hist. -fil o s. Kl.: J. L. Ussing.

Formand for den nat nrv.-math. Kl.: C.F.Lutkm.

Sekretær: H. G. Zeuthen .

Redaktor: Vilh. Thomsen.

Kasserer: F. V. A. Meinert.

A. Indenlandske Medlemmer.

Den historisk- filosofi ske Klasse.

Wegener, CF., Dr. phil., Gehejme-Konferensraad, fh. Gehejme-

arkivar, Kgl. Historiograf og Ordenshistoriograf ; Stk. af

Dbg., Dbmd. (

15
/i 2 43.)

TJssing, J. L., Dr. phil., LL. D., Professor i klassisk Filologi ved

Københavns Universitet; Kmd. af Dbg. 2
,
Dbmd. — For-

mand for den hist.-filos. Klasse. (

5
/i2 51.)

Gislason, K., Dr. phil., fh. Professor i de nordiske Sprog ved

Kobenhavns Universitet; R. af Dbg., Dbmd. (

2
/ia 53.)

Muller, CL., Lic. theol., Dr. phil., Etatsraad, Direktør for den

Kgl. Mønt-Samling, Antik-Samlingen og Inspektør ved

Thorvaldsens Museum; Kmd. af Dbg.'2 , Dbmd.
(

5
/i2 56.)

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

Filologi ved Københavns Universitet; R. af Dbg., Dbmd.

(

5
/ 4 67.)

Holm, P. E., Dr. phil., Professor i Historie ved Københavns

Universitet; R. af Dbg., Dbmd. (

5
/ 4 67.)

Lund, G. Fr.V., Dr. phil., Professor, fh. Rektor ved Aarhus

kathedralskole; R. af Dbg. (

l7
/ 4 68.)



Medlemmer. -tø 6 *f- Hist.-fll. Kl.

Rørdam, H. F., Dr. phil., Sognepræst i Lyngby; R. af Dbg.

fii* 71.)

Fausbøll, M. V., Dr.Tphil., Professor i indisk-orientalsk Filologi

ved Kobenbavns Universitet; R. af Dbg. OU 76.)

Thorkélsson, Jon, Dr. phil., Rektor for Reykjavik lærde Skole;

R. af Dbg. (

7
/ 4 76.)

Thomsen, Vilh. L. P., Dr. phil., Professor i sammenlignende

Sprogvidenskab ved Kobenbavns Universitet; R. af Dbg.

— Selskabets Redaktor. (
8
/i2 70.)

Wimmer, L.F.A., Dr. phil., Professor i de nordiske Sprog ved

Kobenbavns Universitet; R. af Dbg. (

8
/i2 76.)

Lange, Jul. H., Dr. phil., Professor i Kunsthistorie ved Koben-

havns Universitet og Docent ved det Kgl. Kunstakademi;

R. af Dbg.
(

20
/4 77.)

Goos, A. H. F.C., Dr. jur. , Professor i Lovkyndighed ved Kø-

benhavns Universitet, extraordinær Assessor i Højeste-

ret; Overinspektor ved Fængselsvæsenet; Kmd. af Dbg. 2
,

Dbmd. (

28
/ 4 82.)

Steenstrup, Joh. C. H. li., Dr. juris, Professor Rostgardianus

i Historie ved Kobenbavns Universitet. (

8
/i2 82.)

Gertz , M.Cl.
f

Dr. phil. , Professor i klassisk Filologi ved Kø-

benhavns Universitet; R. af Dbg. (

13
/ 4 83.)

Nellemann, J. M.V., Dr. jur., Justitsminister og Alinister for Is-

land, extraord. Assessor i Højesteret; Stk.afDbg., Dbmd.

(Vn 83.)

Jørgensen, A.D., Rigsarkivar; R. af Dbg. (
7
/i* 83.)

Heiberg, J. L., Dr. phil., Bestyrer af Borgerdydskolen i Køben-

havn. (

7
/i2 83.)

Finsen, V.L., Dr. jur., fh. Assessor i Højesteret; Kmd. af Dbg. 1

,

Dbmd. (

18
/ 4 84.)

Høffding, 11., Dr. phil., Professor i Filosofi ved Københavns

Universitet. (

12
/i 2 84.)

Kroman, K.F.V., Dr. phil., Professor i Filosofi ved Køben-

havns Universitet. (
12

/i2 84.)

Erslev, Kr. S. A., Dr. phil., Professor i Historie ved Kobenbavns

Universitet. (
18/&88.)

Fridericia, J. A., Dr. phil., Assistent ved Universitetsbibliotheket

i Kobenbavn. (

18
/5 88.)



Xaiiiiv.-math. hl. -H ~
.

- Medlemmer.

Sundby, Th., Dr. phil., Professor i de romanske Sprog ved

Københavns Universitet. (

ia
b 88.)

Verner, K. A., Dr. phil., Professor i de slaviske Sprog vod Kø-

benhavns Universitet. i

is
;a 88.)

Den naturvidenskabelig-mathematiske Klasse.

Steenstrup, J. Jap. Sm., Dr. med. & phil., Etatsraad, fh. Professor

i Zoologi ved Københavns Universitet; Stk. af Dbg.,

Dbmd. (

4/n 42.)

Hannover, A., Dr. med., Professor, fh. Læge i København;

R. af Dbg., Dbmd. (V* 53.)

Andræ, C. C. G., Dr. phil., Gehejme-Konferensraad, fh. Direktør

for Gradmaalingen; Stk. af Dbg.. Dbmd. (

15
/4 53.)

Thomsen, H. P. J. Jul., Dr. med. & phil., Direktør for den poly-

tekniske Læreanstalt, Professor i Kemi ved Københavns

Universitet; Kmd.afDbg. 2
, Dbmd. — Selskabets Præsi-

dent. (
7
/i2 60.)

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

landske Handel; R. af Dbg., Dbmd. (

16
/i 2 64.)

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

havns Universitet; Kmd. af Dbg. 2
,
Dbmd. (

16
/i2 64.)

Lunge, Joh. Al. C, Dr. phil., Professor, Lærer i Botanik ved

den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole; R. af Dbg.,

Dbmd. (

22
/i2 65.)

Lorenz, L., Dr. phil., Etatsraad, fh. Lærer ved Officerskolen

;

R. af Dbg., Dbmd.
(

14
/i2 66.)

Lutken, Chr.Fr., Dr. phil. , Professor i Zoologi ved Køben-

havns Universitet; R. af Dbg. — Formand for den

natnrv.-matb. Klasse. (

22
/4 70.)

Zeuthen, H. G., Dr. phil., Professor i Matbematik ved Køben-

havns Universitet; R. af Dbg. — Selskabets Sekretær.

(

6
/i2 72.)

Jørgensen, S. M., Dr. phil., Professor i Kemi ved Københavns

Universitet; R. af Dbg. (

18
/i2 74.)

Christiansen, C, Professor i Fysik ved Københavns Univer-

sitet; R. af Dbg. (

17
/i2 75.)

Krabbe, H., Dr. med., Lærer i Anatomi og Fysiologi ved den

Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole; R. af Dbg. {'U 76.)



Medlemmer. -4% 8 $fr~ Naturv.-math. Kl.

Topsøe, Haldor, F. A., Dr. phil. ,-. Fabriksinspektør, Lærer ved

Offlcerskolen; R. af Dbg., Dbrød. (

21
/i 2 77.)

Warming, J. Fug. B., Dr. phil., Professor i Botanik ved Køben-

havns Universitet; R. af Dbg. (
21

/i2 77.)

Petersen, P. C. Julius, Dr. phil. , Professor i Mathematik ved

Købenbavns Universitet. (

4
,4 79.)

Thiele, T.N., Dr. phil., Professor i Astronomi ved Købenbavns

Universitet. (

4
,

;
4 79.)

Meinert, Fr.V. Aug., Dr. phil. , Inspektor ved Universitetets

zoologiske Museum. — Selskabets Kasserer. (

16
/i2 81.)

Bostrup, Fr. G. Emil, Docent i Plantepathologi ved den Kgl.

Veterinær- og Landbohøjskole; R. af Dbg. (

28
/4 82.)

Muller, P.E., Dr. phil. , Kammerherre, Hofjægermester, Over-

førster; R. af Dbg., Dbnid. (

12
/i2 84.)

Bohr, Chr. H. L. P. E., Dr. med., Lektor i Fysiologi ved Køben-

havns Universitet.
f

18
/5 88.1

Gram, J. P., Dr. phil., Direktør ved Forsikringsselskabet "Skjold«

i Købenbavn. (

18
/5 88.)

Paulsen, Adam F.W., Bestyrer af det danske meteorologiske

Institut i København; B. af Dbg. (
I8

/5 88.)

Valentiner, H., Dr. phil., Lærer ved Officerskolen. (

18
/5 88.)

B. Udenlandske Medlemmer 1

).

Den historisk-filoso fiske Klasse.

Styffe> C- (*•> Dr. pbil., fb. Bibliothekar ved Iniversitetsbibliotbeket

i Upsala. (

n
/i 67.)

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

Samlinger i Bom.
(

13
,'i2 67.)

Rawlinson, Sir Henry C, D.C. L., LL. 1).. Generalmajor, London.

(

1T
/4 68.)

Bohtlingk, Otto, Dr. phil., Gehejmeraad, Akademiker i St. Peters-

borg, i Leipzig. (

17
/.i 68.)

Bugge, Sophus, Dr. phil, Professor i sammenlign. Sprogforskning

ved Universitetet i Kristiania. (

22
/4 70.1

Lubbocl-, Sir John, Baronet, D. C. L., LL. D., \ ke-Kansler for

Lniversitetet i London. i
l9U 72.)

') Klammerne betegne el oprindelig indenlandsk Medlem.
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Unger, Carl //., Dr.phil., Professor i nyere Sprog ved Univer-

sitetet i Kristiania. (
17

/ia 75.)

Delisle, Léopvld-V., Medlem af del franske Institut. Direktør for

Bibliothéque Nationale i Paris: Kind. af Dbg.2 (Vé 76.)

Miklosich, Franz X., Ridder af, Dr.phil., Hofraad, fh.Professor

i slavisk Filologi ved Universitetet i Wien. (

s
/i2 76.)

Malmstrom, Carl Gustaf, Dr.phil.. fh. kgl. svensk Rigsarkivar,

Stokholm. (

6
/ia 78.)

Boissier, M.-L.-Gaston , Medlem af det franske Akademi. Pro-

fessor ved College de France i Paris. (

22
12 82.)

Paris, Gaston-B.-P., Medlem af det franske Institut. Professor

ved College de France i Paris. (

22
13 82.)

Curtius, Ernst, Dr. phil., Gehejmeraad, Professor i Arehaeologi

ved Universitetet i Berlin. (
12

/i2 84.)

Conze, Alex. Chr. L., Dr. phil., Professor, Direktør for det kgl.

Museum i Berlin. (
l2

/i2 84.)

Stubbs, William, The Right Hev.. D.D., LL. D., Biskop i Chester:

l

10
4 85.)

Freeman, Edw. A., D. C. L., LL. D., Regius Professor i nyere

Historie ved Universitetet i Oxford. (\°U 85.)

Maurer, Konrad, Dr. phil., Professor i nordisk Retshistorie ved

Universitetet i Munchen. (
10

/4 85.)

Mobius, Theodor, Dr. phil., Professor i de nordiske Sprog ved

Universitetet i Kiel. l

10
4 85.)

Fritzner, Joh., Dr.phil.. fh. Provst. Kristiania. (Ve 88.)

Odhner, Cl. T., Dr.phil., kgl. svensk Rigsarkivar, Stokholm. (Ve 88.)

St<,rnt, Gustav, Dr.phil., Professor i Historie ved Universitetet

i Kristiania. (

!
g 88.)

Heinzel , P., Dr.phil., Professor i germansk Filologi ved Uni-

versitetet i Wien. (Ve 88.)

Klinik, E., Gehejmeraad, Præsident for det kejs. Videnskabernes

Akademi i St. Petersborg. (Ve 88.)

Meyer, M. Paul H., Medlem af det franske Institut, Direktør for

Eeole des Chartes. Paris. (Ve 88.1

Schmidt, Joh., Dr.phil., Professor i sammenlignende Sprog-

videnskab ved Universitetet i Berlin. (Ve 88.)

Sirrers, E., Dr. phil.. Professor i germansk Filologi ved Univer-

sitetet i Halle. i

1
c 88).



Udenl. Mcdl. -f€ 10 £f Natuiv.-math. KL

Cavallin, Chr., Dr. phil., Professor i græsk Sprog og Litteratur

ved Universitetet i Lund. (

5
/4 89.)

Jhering, Rud. v., Dr. jur. , Gehejmeraad, Professor i Romerret

ved Universitetet i Gottingen.
\

bn 89.)

Wundt, Willi., Dr. phil., Professor i Filosofi ved Universitetet i

Leipzig. (

5
/4 89.)

Zéller, Eduard, Dr. phil., Gehejmeraad, Professor i Filosofi ved

Universitetet i Berlin.
(

5
/4 89.)

Den liaturvideiiskabelig-mathematiske Klasse.

Weber, Wm
., Dr. phil., Professor i Fysik i Gottingen. (

13
/i2 39.)

Airy, Sir George B., LL.D., D.C.L., Kgl. Astronom ved Obser-

vatoriet i Greenwich, fh. Præsident for Royal Society i

London. (

27/u iO.i

[Gottsche, C. M., Dr. med. & phil., Læge i Altona. (

5
/ia 45.)]

Bunsen, R.W., Professor i Kemi i Heidelberg; R. af Dbg.
(

15
/4 59.)

Owen, Pi. I)., M. D., D. CL., LL.D., Superintendent of British

Museum, Medlem af Royal Society, London. (

lbU 59.)

Davbrie, A., Medlem af det franske Institut, Professor i Geo-

logi ved Museum d'Histoire Naturelle i Paris. (
23

/i2 63.)

Hooker, Sir Joseph 1)., M.D., D. G.L., LL.D.. fh. Præs. for

Royal Society i London, Sunningdale, Berkshire.
(

22/
4 70.)

Loven, Sven, Dr. med. & phil., Professor i Stockholm; Kmd. af

Dbg. 1 ("U 70.)

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

(

22
/4 70.)

Agardh, J. G., Dr. med. & phil., fh. Professor i Botanik ved

Lunds Universitet. (

l8
/4 73.)

Huggins, William, D. C.L., LL.D., Fysisk Astronom i London.

(

1B
/ 4 73.)

Cayley, Arthur, D. C. L., LL. D., Professor i Mathematik ved

Universitetet i Cambridge. (

5
/i2 73.)

Haan, David Bierens de, Dr. phil., Professor i Mathematik ved

Universitetet i Leiden. (

5
/i2 73.)

Hermite , Charles, Medlem af det franske Institut, Professor i

Mathematik ved Faculté des Sciences, Paris. (

14
/i 76.)

Salmon, Rev. George, 1). D.. D. C. L., LL.D., Regius Pro-

fessor i Theolosi ved Universitetet i Dublin. (
14

/i 76.)
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Gremona, Luigi
}
Professor i Mathéraatik og Direktør for Ingeniør-

skolen i Kom. (

14
i TG.)

Helmholtz, Hermann, Dr. phil., Professor i Fysik ved Universi-

tetet i Berlin. [

u
i 76.)

Huxley, Thomas H., D.C. L., LL.D., Professor ved den Kgl. Bjerg-

værksskole, fh. Præs. for Royal Society, i London.
(

14
;i 76.)

Ludwig, Carl Fr.W., Dr. med., Geh.-Hofraad, Professor i Fy-

siologi ved Universitetet i Leipzig. (

14
/i 76.)

Struve, Otto With., Gehejmeraad, Direktør for Observatoriet i

Pulkova. (

17
/4 76.)

Aliman, George James, JVL D., LL.D., fh. Professor i Natur-

historie ved Universitetet i Edinburgh. (

22
/i2 76.)

Tliomson, Sir William, LL.D., Professor i Fysik ved Universi-

tetet i Glasgow. (

22
/i2 76.)

Tait, P. Guthrie , Professor i Fysik ved Universitetet i Edin-

burgh. (

22
/i2 76.)

Pasteur, A.-M.-Louis, Medlem af det franske Institut, Professor

honorarius ved Faculté des Sciences, Paris; Stk. af Dbg.

(

4
/ 4 79.)

Des Cloizeaux , A.-L.-O.-L., Medlem af det franske Institut,

Professor i Mineralogi ved Museum d'Histoire Naturelle

i Paris. (

4
/ 4 7!).)

Kokscharow\, Nicolai v., Gehejmeraad, Generalmajor, Direktør

for det kejserlige Bjergværksinstitut i St. Petersborg.

(

4
/ 4 79.)

Blomstrand, CAV., Dr. phil., Professor i Kemi og Mineralogi ved

Universitetet i Lund; R. af Dbg. (
16

/4 80.)

Cleve, P.Tli., Dr. phil., Professor i Kemi ved Universitetet i

Upsala; R. af Dbg. (

w
/*80.)

Key, E. Axel H, Dr. med. & phil., Professor i Anatomi ved det

Karolinske Institut i Stockholm. (

17
/i2 80.)

Berthelot, P.-E.-Marcellin, Medlem af det franske Institut. Pro-

fessor i Kemi ved College de France i Paris.
t

8
/4 8t.)

Någeli, Carl v., Dr. phil., Professor i Botanik ved Universitetet

i Munchen. (
16
/i2 81.)

Gylden, J. A. Hugo, Dr. phil., Professor, Direktør for\ etenskaps-

Akademiens Observatorium i Stockholm. (

16
/i2.81.)

Moller, Axel, Dr. phil., Professor i Astronomi ved Universitetet og

Direktor for Observatoriet i Lund. (

18
/i2 81.)
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Lacaze-Duthiefs , F.-J.-Henri de, Medlem af det franske Insti-

tut, Professor ved Faculté des Sciences, Direktør for

den zoologiske Station i Roscoff. (

28
/4 82.)

Betzius, M. Gustav, Dr. med. , Professor i Anatomi ved det

KaroUnske Institut i Stockholm.
|

2S
/4 82.1

Aresclioug, Fred.Vilh. (Jhr. , Professor i Botanik ved Universi-

tetet og Direktor for den botaniske Have i Lund.
(

30/
4 86.)

Nordenskiold , Ad. Erik, Professor, Friherre, Intendant ved

Riksmuseet i Stockholm. (

30
/ 4 86.)

Torell, O. M.
}

Professor, Chef for Sveriges geologiska Under-

sokning, Stockholm.
(

30
/4 86.)

Weierstrass, Karl, Dr. phil., Professor i Mathematik ved Uni-

versitetet i Herlin. (

30
/4 86.)

Kronecker, Leopold, Dr. phil., Professor i Mathematik ved Uni-

versitetet i Berlin. (

30
/ 4 86.)

L<i<hj, Joseph, Professor i Anatomi, Præsident for Academy of

Natural Sciences i Philadelphia. |

30/
4 86.)

KoHiker , Albert ron , Dr. phil., Professor i Anatomi ved Uni-

versitetet i Wurzburg. (
30

/<i 86.)

Leydig , Franz von, Dr. med., (jehejmemcdicinalraad, fh. Pro-

fessor i Anatomi i Wurzburg. (

30
/4 86.)

Holmgren, AJarik FritJijof, Dr. med., Professor i Fysiologi ved

Universitetet i Upsala; lund. af Dbg. 2
(

5
/4 89.)

Leffler, G.Mittag-, Dr. phil., Professor i Mathematik ved Højskolen

i Stockholm. (

5
4 89.)

Lie, Sophus, Dr. phil., Professor i Geometri ved Universitetet i

Leipzig. (

5
4 89.)

Lilljeborg, Vilh., Dr. med., Professor em. i Zoologi ved Univer-

sitetet i Upsala. I

5
4 89.)

Nathorst, Alfr. G., Dr. phil., Professor, Intendant ved Riks-

museets botanisk-paheontologiske Afdeling i Stockholm.

I

5
4 81).

|

Nilson , Lars Fred., Professor ved Landtbrucksakademien i

Stockholm. (

5U 89.)

Schiibder, F. C, Dr. phil., Professor i Botanik ved Universitetet

i Kristiania. (

5
4 89.)

Cope, Edw. I)., Professor. Philadelphia. (

5A 89.)

Marsh, Othrdd C/t., Professor. New Haven, i

5
4 89.)
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Gegenbaur, Carl, Dr. phil., Professor i Zoologi ved Universitetet

i Heidelberg. (

5 U 89.)

Leuckart, Rud., Dr. phil., Professor i Zoologi ved Universitetet

i Leipzig. (

5
4 89.)

Mendeleeff, Dim. J.
f

Professor i Kemi ved Universitetet i St.

Petersborg.
(

&U 89.)

Darboux, Gaston, Medlem af det franske Institut, Professor i

Mathematik ved Facnlté des sciences i Paris.
(

5U 89.)

Kassekommissionen:

J. L.Ussing. F.Johnstrup. E. Holm. T. N. Thiele.

Revisorer:

H. F. A. Topsøe. Jul. Petersen.

( ) r d b o g s k o mm i s s i o n e n

:

V. Thomsen. L. Wimmer.

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

E. Holm. H. F. Rordam. Joh. Steenstrup.





1. Mode. -« lo ^ 10. Jan.

1890.

1. Modet den 10
de

Januar.

(Tilstede vare IS Medlemmer, nemlig: Jul. Thomsen, Præsident, Ussing,

Holm, Lutken, Fausbøll, Krabbe, Vilh. Thomsen, Wimmer, Goos, Joh. Steen-

strup, A. D. Jørgensen, Finsen, Høffding, Erslev, Fridericia,

Sekretæren, P. E. Muller, Paulsen.)

Professor, Dr. E. Holm gav en Meddelelse om Kampen

om Slesvig i Frederik IV. 's ti sidste , Regeringsaar , hvoraf et

Uddrag vil blive optaget i Selskabets Oversigt.

Fra Regestakommissionen var under 14. Decbr. f. A.

indkommet nedenstaaende (jfr. Mødet 13
i2 89, Overs. 1889. S. (58))

Forslag

:

Som det vil være bekendt, forelagde Regestakommissionen

i Modet den 21. December 1888 det kgl. danske Videnskabernes

Selskab en Meddelelse om, at 1ste Bind af 2den Række af

Regesta diplomatica historiæ Danicæ var færdig trykket, og den

foreslog tillige Værkets Fortsættelse og Afslutning ved Udgivelse

af et nyt og sidste Bind af 2den Række. Som Støtte for dette

Forslag fremhævede den særlig, at Stolfet til et saadant nyt

Bind, nden hvilket Værket kun vilde være et utilfredsstillende

Fragment, allerede næsten fuldstændig var samlet; men den

gjorde ogsaa opmærksom paa, at en Revision og en Supplering

af det opsamlede Materiale var nødvendig. Det vilde blandt

andet være i boj Grad ønskeligt, da dette Materiale kun om-
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fatter Skrifter, som ere udkomne indtil 1884, saa dertil at føje

Aktstykker, uddragne af Værker, hvis Udgivelsesaar naa ned lige

til 1888. Kommissionen mente, saavidt den dengang kunde

overskue Sagen, at der var Grund til at haabe, at Udgifterne

til dette paatænkte andet Bind ikke vilde overstige 1(5000 Kroner

;

men for at gaa saa forsigtig til Værks som muligt blev den

staaende ved at foreslaa Selskabet at bevilge 1000 Kroner for

Aaret 188'.), for at der kunde linde Revision og Redaktion Sted

af det opsamlede Materiale, og for at man, saa godt det lod sig

gøre, kunde komme til et nøjagtigt Overslag over de Udgifter,

som et nyt Hind, udarbejdet efter Kommissionens Plan, vilde

koste.

Denne Sum blev ogsaa bevilget, og i Aarets Løb er da af

Dr. phil. Mollerup i Følge en i Forening med Kommissionen

lagt Plan det Arbejde blevet foretaget, som man ifjor boldt det

for nødvendigt forst at lade ske. Samtlige de tidligere excer-

perede Værker ere blevne gennemgaaede og en Fortegnelse

gjort over alle de i dem aftrykte Aktstykker, som af en eller

anden Grund tidligere vare blevne forbigaaede, alle Doubletter

af llegester, det vil sige overflødige Excerpter af saadanne Akt-

stykker, der findes aftrykte i flere Værker, og hvoraf der altsaa

forelaa mere end eet Uddrag, ere blevne udskudte; ligeledes ere,

i Henhold til, hvad der ifjor blev anbefalet af Kommissionen,

alle saadanne Regester fjærnede, der findes i kronologisk ord-

nede og let tilgængelige Aktstykkesamlinger, og der er foretaget

en Optælling og Ueregning over det Regestastof, der foruden

de tidligere nævnte forbigaaede Uddrag af Aktstykker endnu vil

blive at tilføje. Paa den ene Side ere ældre Skrifter, som vare

blevne glemte, nu tagne med i Beregningen; paa den anden

Side ere Værker fra de seneste Aar lige ned til 1888 blevne

gennemsete. Resultatet har da været, at der er al Grund til

at antage, at det foreløbige Overslag, som Kommissionen næv-

nede i sin Indberetning ifjor, og hvorefter den samlede Udgift

vilde blive 16000 Kroner, holder Stik.
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Forhaabentlig vil denne Udgift kunne bringes noget ned

ved en Del Forkortelser i Hedaktionen, saaledes at Trykningen

kan ske billigere end ved de tidligere Hind; men hvor meget

der herved kan vindes, er umuligt at sige, og det er sikrest i

Overslaget ikke at tage Hensyn dertil.

Saafremt Selskabet gaar ind paa Kommissionens Forslog.

at udgive et 2det Hind af 2den Række efter den her anførte

Plan, tillade vi os til Slutning at foreslaa, at der aarlig bevilges

1600 Kroner, for at Værket, hvis Trykning kan paabegyndes

om faa Maaneder, kan blive fuldendt i Løbet af 10 Aar.

14. December 1889.

E. Holm. H. F. Hør dam. Joh. Steens trup.

Dette Forslag blev sendt til Kassekommissionen, som

derefter under 21.Decbr. f. A. afgav følgende Erklæring:

Videnskabernes Selskab bar ved Skrivelse af 19. Decb. d. A.

begæret Kassekommissionens Udtalelse om et af Regestakom-

missionen ved Skrivelse af 14. s. M. fremsat Forslag, hvorefter

der skulde tages Reslutning om Udgivelsen af 2det Hind (Slut-

ningsbindet) af 2den Hække af Regesia diplomatica historiæ

Danicæ, som anslaas til at ville koste 16000 Kroner, og hvoraf

Regestakommissionen foreslaar 1000 Kr. bevilgede for Aaret 1890.

Kassekommissionen skal i den Henseende fremhæve, at da

der af de kalkulerede 16000 Kroner allerede er brugt 1000 Kroner

iaar, vil Talen blive om 15000 Kr. , fordelte efter Regestakom-

missionens Plan paa 10 Aar, eller i Gennemsnit 1500 Kr. om

Aaret. Naturligvis vil der herved i adskillige Aar blive lagt

Reslag paa en forholdsvis betydelig Del af Selskabets aarlige

Indtægter; men ligesom der i en Række Aar har været Raad

til at yde aarlig 1400 Kr. for at bekoste Udgivelsen af det nu

afsluttede 1ste Hind af 2den Række af Regesta diplomatica,

saaledes vil Selskabet sikkert fremdeles kunne bære Udgiften til

Afslutningen af det her omhandlede Værk. Naar Gennemsnits-

Overs. over d. K. D. Vidensk. Selsk. I'orh. 1800. 2
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udgiften er sat til 1500 Er. om Aaret, eller 100 Kr. højere, end

den har været i adskillige Aar, er denne Forskel næppe saa

stor, at den vækker Betænkelighed. Udgiften bor formentlig,

ligesom tidligere, udredes af det lijelmsljerne-Rosencroneske

Bidrag.

Idet Kassekommissionen altsaa formener, at der ikke er

finansielle Grunde til at fraraade Regestakommissionens For-

slag, foreslaar den i Henhold til det foran anførte, at der for

Aaret 1890 bevilges 1500 Kroner (istedenfor Forslagets 1600 Kr.)

af det under Budgettets Udgiftspost 3. b. kalkulerede Beløb.

23. December 1889.

Fr. Job ns trup. E. Holm. J. L. Ussing. Thiele.

I Henhold til sidstnævnte Erklæring bevilgedes for inde-

værende Aar et Beløb af 1500 Kr. af det Hjelmstjerne -Rosen-

croneske Bidrag til Fortsættelse af Udgivelsen af Regesta diplo-

matica 2. Række.

Fra Dr. phil. V. A. Poulsen var indkommet en Afhandling:

« Thismia Glaziouii, Bidrag til de brasilianske Saprofyters Natur-

historie" , som Forf. ønskede optagen i Selskabets Oversigt.

Til Bedømmelse heraf nedsattes et Udvalg bestaaende af Pro-

fessorerne Joh. Lange og Warming.

Sekretæren meddelte, at der fra Die mathematische Ge-

sellschaft i Hamburg var sendt Selskabet en af et Festskrift led-

saget Indbydelse til dets 200 Aars Jubilæum.

1 Mødet vare fremlagte de paa Boglisten under Nr. 1— 63

opførte Skrifter, hvoriblandt private Gaver fra dTIrr. Sinter

B e n s o n i New York, M au 1 de - 1 a- C la v ié r e i Paris, og Dr. C. G.

Joh. Petersen i København.
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2. Modet den 24
de

Januar.

(Tilstede vare 15 Medlemmer, nemlig: Jul. Thomsen, Præsident, Ussing,

Lorenz, Mehren, Lutken, S.M.Jørgensen, Christiansen, Krabbe, Vilh. Thomsen,

Warming, Joh. Steenstrup, Bohr, Gram, Paulsen, Sekretæren.)

Siden forrige Møde var Selskabets udenlandske Medlem,

Prof. G. A. Hirn i Colmar død den 14. Januar; han var optaget

i Selskabets naturvidenskabelig-mathematiske Klasse den 4. Fe-

bruar 1887.

Bestyrer af det danske meteorologiske Institut A. Paulsen

forelagde den nylig udkomne 2. Levering af Observationerne

fra Godthaab 1882—-83 og knyttede dertil nogle Bemærk-

ninger om de indvundne meteorologiske Resultater.

Sekretæren meddelte, at der fra Die kgl. physikalisch-

okonomische Gesellscha.fi i Konigsberg, hvormed Selskabet staar

i Bytteforbindelse, var sendt Indbydelse til dets Hundredaarsfest

den 22de Februar.

I Modet vare fremlagte de paa Boglisten under Nr. 64—85

opførte Skrifter, hvoriblandt private Gaver fra Selskabets uden-

landske Medlem Professor Bierens de Haan, fra Drze-

wiecki i Clermont, Professor Sehwoerer i Colmar og Miss

Mal one i Dublin.

3. Medet den 7
de

Februar.

(Tilstede vare 22 Medlemmer, nemlig: Jul. Thomsen, Præsident, Ussing,

Johnstrup, Joh. Lange, Lutken, S. M. Jørgensen, Christiansen, Fausbøll,

Krabbe, Vilh. Thomsen, Warming, Thiele, Meinert, Rostrup, Joh. Steenstrup,

Høffding, P. E. Muller, Bohr, Gram, Paulsen, Valentiner, Sekretæren.)

Docent E.Rostrup gav Meddelelse om nogle Undersøgelser

angaaende Ustilago Garbo. Denne Meddelelse er optagen i Sel-

skabets Oversigt for indeværende Aar, S. 1— 17.
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Klasserne forelagde Forslag til Prisopgaver for 1890. I

Henhold til disse Forslag vedtog Selskabet at stille de efter-

følgende Opgaver og for disses Besvarelser at udsætte de til-

føjede Belønninger, men i Aar ikke at stille nogen filosofisk Pris-

opgave.

Prisopgaver for 1890.

Den historisk-filosofiske Klasse.

Filologisk Prisopgave.

Tidligere udsat 1881.

(Pris: Selskabets Guldmedaille.)

Det er bekendt, at de nordiske Sprog i Løbet af Aar-

hundreder efterhaanden have modtaget en betydelig Paavirkning

fra Tysk i dets forskellige Former, dels tidligst og stærkest fra

Nedertysk, dels senere fra Højtysk. Dette Forhold har ikke

hidtil været underkastet nogen omfattende videnskabelig Under-

søgelse, og navnlig gælder dette om den ældste, stærkeste og

mærkeligste Indflydelse, den, som er udgaaet fra Nedertysk.

Efter at i de senere Aar adskillige vigtige ældre nedertyske

Kildeskrifter og Hjælpemidler til Studiet af denne Sprogform

ere blevne udgivne , turde Tiden være kommen , da en Under-

søgelse af den fra denne Side udgaaede Indflydelse kan ventes

gennemført, og i Erkendelse af den Betydning, som en saadan

vil have saavel i sproghistorisk som ogsaa i kulturhistorisk

Henseende, ønsker Selskabet

en Undersøgelse af den Indflydelse, som det nedertyske

Sprog i lexikalsk og grammatisk Henseende har haft paa

Udviklingen af de nordiske, særlig det danske Sprog.
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Den naturvidenskabelig-mathematiske Klasse.

Naturhistorisk Prisopgave.

(Pris: Selskabets Guldmedaille.)

Der ønskes en Beskrivelse af Vegetationen i de danske

Tørvmoser og tørvholdige Koge med Paavisning af Forskellen

mellem Plantevæxten i Hedemoser og andre Tørvmoser, og en

Redegørelse for de fysiske, geologiske o. a. Forhold, hvoraf

saavel Karakteren af Torvjordens Flora overhovedet som de

indbyrdes afvigende Mosers Vegetationsforhold er afhængig.

Mathematisk Prisopgave.

(Pris: Selskabets Guldmedaille.)

Det er bekendt, at en plan algebraisk Kurve af ute Orden
( n— 1) (

n— 9)
i det højeste kan have ~— : Dobbeltpunkter og Spidser.

Da den almindelige Kurve af nte Orden er bestemt ved —-

—

Betingelser, vil der i mange Tilfælde kun kunne gives et be-

grænset Antal Dobbeltpunkter og Spidser vilkaarlige Beliggen-

heder. Imidlertid kendes saa godt som intet til, hvorledes

Dobbeltpunkternes og Spidsernes Beliggenheder afhænge af hver-

andre. Det vides ogsaa kun i specielle Tilfælde, hvorvidt der

virkelig gives usammensatte Kurver af en given Orden med et

givet Antal Dobbeltpunkter og Spidser, naar Beliggenhederne af

disse Punkter ikke ere uafhængige af hverandre.

For at fremkalde Undersøgelser i denne Retning udsætter

Selskabet sin Guldmedaille som Pris for et væsentligt Bidrag

til Besvarelsen af følgende Spørgsmaal

:

Hvilke Værdier kunne Antallene af Dobbeltpunkter og

Spidser paa en usammensat Kurve af vilkaarlig høj Orden
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virkelig antage? og hvorledes afhænge Beliggenhederne af

disse Punkter af hverandre, naar de ere tilstede i et saa

stort Antal, at de ikke alle kunne vælges vilkaarlig.

Bidraget kan hestaa i Undersøgelser af den nævnte Art for

Kurver, hvis Ordner have specielle Værdier.

For det Thottske Legat.

Tidligere udsat 1884.

(Pris: 400 Kr.)

Der ønskes en Undersøgelse af de danske Arter af Rund-

orme-Familien An gu i Hul in æ , som have Betydning for vort

Landbrugs Kulturplanter (Hvede, Kløver, Boer o. s. v.). Under-

søgelsen maa fornemmelig have deres Udviklings- og Livsforhold

for Øje og tage særligt Hensyn til Jordbundens naturlige Be-

skaffenhed og Kulturtilstand. Oplysende Præparater af de fore-

fundne Arter og af de angrebne Plantedele maa medfølge Be-

svarelsen i tilstrækkeligt Antal. Der indrømmes en Frist til

31te Oktober 1892.

For det Classenske Legat.

(Pris: indtil 600 Kr.)

I Udlandet har i de senere Aar Mosearealernes Benyttelse

til Kultur og Tilvirkning af Strøelse taget betydeligt Opsving,

og Interessen for at følge med paa dette Omraade har da ogsaa

paa forskellig Maade givet sig tilkende herhjemme.

Navnlig i Jylland henligger i unyttet Tilstand betydelige

Mosearealer, hvis rentable Benyttelse i ovennævnte Retninger,

efter alt hvad der foreligger , maa anses for mulig , hvis blot

Mosernes Kvalitet egner sig derfor, og det vil derfor være af

Betydning at faa denne omhyggelig undersøgt.
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For Kulturen ere forskellige fysiske og kemiske Forhold

ved Mosejorden af Vigtighed; men flere herhen hørende Under-

søgelser tage lang Tid og ere temmelig kosthare. Det vil derfor

være af praktisk Betydning, om man ved en botanisk Forunder-

søgelse kunde skaffe sig en nogenlunde paalidelig intydning i

uævnte Retninger. For Tilvirkning af Torvestrøelse spiller

navnlig Evnen til at opsuge Fugtighed en stor Rolle; men

denne Evne er meget forskellig efter Arten af Plantelevninger

i .Mosen og er særlig knyttet til Sphagnum-Arterne.

For at skaffe Materiale til Grundlag for videre Bearbejdelse

stilles følgende Opgave

:

Hvilke Plantearter have leveret de væsentligste Bidrag

til Dannelsen af vore større Mosearealer, saavel de lyng-

klædte (Hedemoser) som de græsklædte (Engmoser), og ved

hvilket omtrentlige Volumen- eller Vægtforhold ere de mest

fremtrædende Plantelevninger repræsenterede i de forskel-

lige Dybder, særlig i de ovre Lag.

Der indrømmes en Frist indtil 31te Oktober 1892.

II.

(Pris: indtil G00 Kr.)

Temperaturforholdene i de øverste Jordlag1 samt i den

umiddelbart ovenpaa Jorden hvilende Luft have hidtil kun været

Genstand for spredte Undersøgelser. Det er bekendt, at Jor-

dens Beskaffenhed og Fugtighedsgrad, Plantedækket, Terrainets

Form i Forbindelse med meteorologiske Forhold kunne frem-

bringe rent lokale Temperaturanomalier, saa at nærliggende

Steder i denne Henseende kunne fremvise forholdsvis store

Forskelligheder. Et nærmere Kendskab til disse Forhold og

til de Betingelser, under hvilke de fremkomme, vil være af Be-

tydning for Plantekulturen, ligesom det ogsaa vil have en viden-

skabelig Interesse. Selskabet udsætter derfor en Pris af indtil

600 Kr. for et paa selvstændige Undersøgelser grundet Arbejde
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over Temperaturforholdene i de yderste Jordlag og i den umid-

delbart over disse hvilende Luft for passende valgte her i Landet

liggende Stationer, der maa have en saadan Beliggenhed, at

anomale Temperaturforhold gøre sig gældende.

Der indrommes en Frist til 31te Oktober 1892.

Besvarelserne af Spørgsmaalene kunne være affattede i det

danske, svenske, engelske, tyske, franske eller latinske 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.

Intet af Selskabets indenlandske Medlemmer kan konkurrere til

nogen af de udsatte Præmier. Belønningen for den fyldest-

gørende Besvarelse af et af de fremsatte Spørgsmaal, for hvilket

ingen anden Pris er nævnt , er Selskabets Guldmedaille af

320 Kroners Værdi.

Besvarelsen af de for Selskabets Guldmedaille udsatte Op-

gaver indsendes inden 31te Oktober 1891, de øvrige Pris-

besvarelser inden 31te Oktober 1892, til Selskabets Sekre-

tær, Professor, Dr. H. (i. Zeuthen. Bedømmelsen falder i

den paafølgende Februar, hvorefter Forfatterne kunne faa deres

Besvarelser tilbaae.

Det til Bedømmelse af Dr. phil. Y. A. Poulsens Afhand-

ling: Thismia GLaziovii nedsatte Udvalg (Joh. Lange, War-

ming) havde indsendt følgende Betænkning:

I Henhold til det os givne Hverv tillade vi os herved at ind-

sende en Bedømmelse af den Afhandling, som Dr. V. A.Poulsen

har indsendt til Selskabet med Titel: Thismia Glaziovii ete. —
Der gives i den en morfologisk og anatomisk Beskrivelse af en

ny, saprofytisk Plante af Bnrmanniaceernes Familie, og da denne

tropiske Familie er lidet kendt, i anatomisk Henseende især,
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og da den foreliggende nyt' A il frembyder flere usædvanlige

Bygningsforhold j kunne vi anbefale, at Afhandlingen trykkes i

Oversigten, efter at nogle smaa deskriptive Ukorrektheder ere

fjærnede.

Den 30. Januar 1890.

Eng. Warming, Joh. Lange.
Affatter.

I Henhold dertil vedtog Selskabet at optage den nævnte

Afhandling i Oversigten for i Aar, hvor den tindes S. IH— 38.

Det blev vedtaget at indtræde i Bytteforbindelse med føl-

gende Institutioner: La Sociedad cientifica « Antonio Alzate« i

Mexico; Videnskabernes Akademi i Krakau : Die Mathemaiische

Gesellschaft i Hamburg ; The Liverpool Biological Soeiety i Liver-

pool ; Reale Accademia dei Fisiocritici i Siena; Verein fur

Naturwissenschaft i Brannschweig ; Verein fur Naturkunde i

Cassel ; Naturwissenschaftlicher Verein i Elberfeld ; The Wagner

Free Institufe of Science i Philadelphia; Societå Italiana dei Mi-

croscopisti i Acireale paa Sicilien; Observatoriet i Rio de Janeiro;

K. k. oesterreichisches Gradmessungs- Bureau i Wien: Siillskapet

for Finlands Geografi i Helsingfors.

Fra Carlsbergfondets Direktion har Selskabet modtaget

100 Expl. af 2. Hæfte af Lunds Domkapitels Gavebøger og Ne-

krologium ved C. Weeke.

1 Mødet vare fremlagte de paa Boglisten under Nr. 86— 122

opførte Skrifter, deriblandt private Gaver fra Selskabets uden-

landske Medlem Prof. Kolliker i Wiirzburg, fra Dr. J. Naue

i Munchen og fra Oberst V. Hoskiær, København.
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4. Modet den 21
de

Februar.

(Tilstede vare 17 Medlemmer, nemlig: Ussing, Vicepræsident, Johnstrup,

S.M.Jørgensen, Christiansen, Fausbøll, Krabbe, Vilh. Thomsen , Warming,

.1. Petersen , Meinert, Hostrup, Joh. Steenstrup; Finsen, P. E. Muller, Bohr,

Gram, Sekretæren.)

Professor, Dr. Jul. Petersen gav en Meddelelse om Op-

løseligheden af en <• 6 r a p h »

.

Derefter forelagde den historisk-filosofiske Klasse neden-

staaende Bedømmelse af to til Selskabet indkomne Besvarelser

af den filosofiske Prisopgave for 1888 om Sanskrit som levende

Sprog

:

Til Besvarelse af den af Selskabet for 1888 udsatte Pris-

opgave i indisk Filologi, saalydende

:

"Hvilken Stilling har Sanskrit indtaget i den alminde-

lige Sprogudvikling i Indien? I hvilket Omfang kan det

antages at have været et levende Sprog, og naar maa det

siges at være ophørt som saadant?»

er der indkommet 2 Afhandlinger, en paa Engelsk med Motto:.

Et quo quæque modo Jiant opera sine divom, og en paa Dansk

med Motto : Ajaråmaravat prdjiio vidyam artlian ca prårtliayet,

grhita iva ke^eslm mrtyunå dharmam dcaret.

Den engelske Afhandling giver en kortere Udsigt over

det ariske Sprogs Historie i Indien under de 4 Stadier: den

vediske Tid, den sanskritiske Tid, Påli-Pråkrit-Tiden og den

moderne Tid, og ser den hele sproglige Udvikling under Syns-

punktet af fonetisk, grammatisk og lexikalsk Forfald og til-

svarende Nydannelser. Forfatteren vil ikke indrømme, at man

er berettiget til at gøre en skarp Forskel mellem vedisk San-

skrit og klassisk Sanskrit. Vedisk S. var det levende Folke-

sprog («vernacular») mellem Hinduerne, medens de boede i Indus-

Landet; klassisk S., som voxede ud af det Trin, der repræsen-

teres ved Bråhmana'erne , maa have værqt det levende Folke-
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sprog i Egnen omkring den øvre Ganges og Yamnna, i det

saakaldte Knrnxetra, Skuepladsen for den store Krig mellem

Knrnider og Pandnider, og maa være talt her fra e. 600 før

Chr. indtil det ophørte lienimod Acoka's Tid 250 f. Chr. I his

vi have nogle Levninger af klassisk S. som et levende Sprog,

kunne de kun søges i den episke Del af Mahåbhårata : den

største Del af den klassiske Sanskrit-Lileratnr (der, som man

har beregnet, bestaar af c. 10,000 Enkeltværker) hidrører altsaa

fra en Tid, da Sanskrit var et dødt Sprog, som Forfatteren

udtrykker sig: »most of the elassical Sanskrit Literature was

composed when Sanskrit was not a living vernacular«.

Til Trods for den sikre og grundige Lærdom , hvorom

denne Afhandling vidner, forekommer det os dog, at den

hverken indeholder tilstrækkelig nyt i Behandlingsmaaden eller

er tilstrækkelig indgaaende og afgørende i sin Bevisførelse, til

at vi kunne indstille den til at belønnes af Selskabet.

Forfatteren af den danske Afhandling giver en mere

detailleret Fremstilling af Hovedperioderne i den hinduiske

Sproghistorie. I en omstændelig Skildring af Vedasprogets Ejen-

dommeligheder hævder han Forskellen mellem samme og det

senere klassiske Sanskrit, der tyder hen paa, at dette sidste

ikke kan være nogen umiddelbar historisk Fortsættelse af det

første. Han er i sin Udvikling af Betydningen af «Bhashå» hos

Pånini og Patanjali, navnlig ved at eftervise Adskillelsen hos

den sidste mellem den »forkerte« og den « korrekte » Tale,

trængt ind til Kærnen i Spørgsmaalet , og har, i Kraft af sin

Udvikling af Forskellen mellem Talesprog og Skriftsprog (Bigs-

sprog) og ved Henvisning til Paralleler fra andre Sprogudvik-

linger vist. at klassisk Sanskrit som den sig af Bhasha udvik-

lende « korrekte» Form er bleven Skriftsprog-Repræsentativ for

den dannede Tale og har gældt som saadant og været i Live

som saadant (paa en lignende Maade som f. Ex. Højtysk) til

ind i det ellevte Aarhnndrede, og at det først er fra den Tid,
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da det synthetiske Sprogsystem overhovedet bukkede under for

den analytiske Bygning i de moderne hinduiske Sprog, at San-

skrit egentlig maa kaldes et dødt Sprog.

Den sidste Del af denne Afhandling synes noget kortfattet

i Forhold til den første, og i formel Henseende lader vistnok

Afhandlingen en Del tilbage at ønske-, men Forfatterens Op-

fattelse og Udvikling maa i det hele anses for overbevisende,

ligesom han ogsaa i langt større Omfang end Forfatteren af

den engelske Afhandling gaar ind paa de Enkeltheder, der have

Betydning for Spørgsmaalets Besvarelse. I Betragtning heraf

betænke vi os ikke paa at indstille denne Afhandling til at be-

lønnes med Selskabets .Medaille , idet vi tilføje det Onske , at

Forfatteren vil underkaste den et Gennemsyn i formel Hen-

seende og give visse af de altfor kort behandlede Partier en

Udvidelse, og at Arbejdet derefter eventuelt maatte kunne op-

tages i Selskabets Skrifter.

Den 31 Januar 1890.

V. Fausboll. Vilh. Thomsen.
Affatter.

Selskabet sluttede sig til denne af Klassen tiltraadte Ind-

stilling og besluttede i Henhold dertil at tilkende Selskabets

Guldmedaille til den danske Afhandling, hvis Forfatter viste sig

at være Dr. pli il. Søren Sørensen.

Den naturvidenskabelig-mathematiske Klasse forelagde der-

næst følgende Bedømmelse af en indkommen Besvarelse af den

i 1888 for det Classenske Uegat udsatte Prisopgave:

Som Besvarelse af den for det CJassenske Uegat i 1 888

af det Kgl. D. Vidensk. Selskab udsatte Prisopgave: en Udsigt

over de i Danmark forekommende Arter af Slægterne Lophyrus,

Lyda og Nematus, dog saaledes at der fortrinsvis ønskes

lagt Vægt paa en fyldig Eftervisning af de skadeligste Arters

faunistiske Udbredelse og Biologi — indkom i rette Tid en

Besvarelse med .Motto: Præstat distingvere quam confundere.
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Undertegnede, som af den naturvidenskabelig-mathematiske

Klasse bleve udsete til at bedømme den indkomne Besvarelse,

give sig herved den Ære at udtale følgende:

Det indsendte Arbejde maa i flere Henseender betragtes

som en god og selvstændig Bearbejdelse af Emnet, som ikke

blot forøger Kendskabet til vor Fauna ved nye Findesteder for

flere af de ældre Arter og ved nogle nye Arter, men ogsaa

opstiller et Par, som det forekommer os, for Videnskaben nye,

gode Arter. Ogsaa forekommer det os , at Forfatteren med

Hensyn til Bedømmelsen og Brugen af Artskarakterer staar paa

Højde med eller snarere over de seneste bedste Forfattere i

denne Gren af Zoologien. Forfatteren bar ogsaa med Hensyn

til Dyrenes Biologi ved Siden af Bekræftelsen af ældre Iagt-

tagelser givet flere egne og nye, ligesom ogsaa enkelte nye

Larveformer ere opdagede.

Men ved Siden af disse gode Egenskaber, maa det er-

kendes, at Afhandlingen langtfra gør noget færdigt, fuldstøbt

Indtryk. En hel Del er vel gjort, men meget af hvad der

kunde ønskes eller ventes, mangler endnu at gøre — hvad

iøvrigt Forfatteren selv langt fra lægger Skjul paa. Det kan

saaledes ikke nægtes, at om end Forfatterens egne faunistiske

Undersøgelser have taget de vigtigste Punkter her i Landet

med, staa dog store Partier endnu tilbage at undersøge, lige-

som ogsaa Kundskaben til de forskellige Larveformer lader ad-

skilligt tilbage at ønske. Det er tydeligt, at Forfatteren har

nedlagt megen Tid og Flid i Arbejdet, baade med Hensyn til

Studiet af Samlingerne og til Dyrenes Liv i det Fri, men Ind-

samlingen af Dyrene, saavel af Imagines som af Larver, fore-

kommer os utilfredsstillende. Forfatteren synes at have manglet

det fornødne Otium, ligesom ogsaa de foregaaende Somre ikke

vare synderlig heldige for Insektsamling. Forfatterens nye Bi-

drag til Forøgelsen af vor faunistiske Kundskab ligger for en

væsentlig Del i Studier af de forhaandenværende Samlinger og
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ikke mindst i de Rettelser i Nomenklaturen, som han her har

set sig i Stand til at indføre.

Efter den her givne Bednmmelse tor vi da ikke foreslaa,

at Prisen tilkendes Forfatteren. Men da paa den anden Side

vor Kundskah ikke blot om Landets Fauna, men ogsaa om

Dyrenes Biologi forøges ikke saa lidet, og da den hele Be-

handlingsmaade gør et sundt, videnskabeligt Indtryk, ville vi

tillade os at foreslaa, at der ydes Forfatteren en Belønning

baade som Anerkendelse for gjort Arbejde og som Opmuntring

til at fortsætte hans Undersøgelser og Iagttagelser, og have vi

troet, at der som en saadan Belønning passende kunde ydes

ham et Beløb af 300 Kr.

Den 12 Februar 1S90.

F. Meinert. P. E. Muller.

Allatter.

Efter Klassens Indstilling tiltraadte Selskabet ogsaa Kon-

klusionen af denne Betænkning. Forfatteren, som i den An-

ledning opfordredes til at melde sig og tillade Navnesedlens

Aabning, har vist sig at være stud. mag. Ilerm. Borries.

I Modet vare fremlagte de paa Boglisten under Nr. 123— 152

opførte Skrifter, deriblandt private Gaver fra Professor Her-

mann Burmeister i Buenos Aires og fra Docent, Dr. O. G.

Petersen, København.
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5. Modet den 7
de

Marts.

(Tilstede vare 20 Medieminer, nemlig: Jul. Thomsen, Præsident.

Ussing, Johnstrup, Mehren, Holm, S.H.Jørgensen, Christiansen., Krabbe,

Vilh. Thomsen, Warming, Thiele, Meinert, Rostrup, Joh. Steenstrup, Høffding,

Kromann, Gram, Paulsen, Valentiner, Sekretæren.)

Professor Dr. Kro man gav en Meddelelse om Vore

Farvefornemmelsers Systematik. Denne Meddelelse vil

blive optagen i Selskabets Oversigt for i Aar paa fransk.

Kassekommissionen fremlagde det reviderede og deci-

derede Regnskab for 1889. En Oversigt over dette er trykt

S. (46)—(49).

Direktionen for Carlsbergfondet forelagde Selskabet den

nedenstaaende Beretning for Aaret 1888—89.

Beretning; for 1888—89, afgiven af Direktionen for

Carlsbergfondet.

I Henbold til det i Statuterne for Carlsbergfondet g X

indeboldte Paalæg undlader Direktionen for dette Fond ikke

berved at indsende til det kongelige Danske Videnskabernes

Selskab Indberetning om Virksombeden i Aaret 1888—89.

I.

Hvad for det første Carlsberg Laboratoriet vedrører,

skal følgende meddeles:

I. Laboratoriets Lokaler og Inventarium.

Nogle Lokaler, især i den fysiologiske Afdeling, ere i

Sommerens Løb blevne reparerede og opmalede.

Til Anskaffelse af nye og Reparation af ældre Instrumenter
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og Apparater samt til andet Inventarium af forskellig Slags er

medgaaet omtrent 1800 Kr., hvoraf til en Thermostat fra Rohr-

beck c. 430, til et Mikroskop fra Seibert c. 430, til en Mølle

efter Maerckers System 180, til Pasteurske og andre Kultur-

kolber c. 385 Kr. o. s. v.

Udgiften til Bøger var 181 Kr. 60 Øre. Men samtidig er

Bogsamlingen ogsaa i Aar bleven forøget ved tiere Gaver.

2. Laboratoriets Personale

var ved Aarets Udgang det samme som ved forrige Regnskabs-

aars Slutning.

3. Laboratoriets Udgift

bar udgjort 22184 Kr. 38 0., nemlig:

LønnViYg til Forstanderne: Hr. Kjeldabl efter

Statuterne 4400 Kr. -ag extraordinært Tillæg

800 Kr.; Hr. I)r. Hansen tfter Statuterne

3800 Kr. og extraordinært Tillæg 1200 Vj'. . 10200 Kr. » 0.

Hr. Kjeldahls Huslejegodtgørelse 400 - » -

Lønning til Assistenterne Dr. Holm, Koe-

foed, Nielsen, hver 1200 Kr. Hr. Holm
bar desuden i sidste Halvaar (1. April— 30.

Sept.) haft et extraordinært Tillæg af

Vs . 300 Kr. samt en Hnslejegodtgørelse af

Vs . 400 Kr 3950 - » -

Lønning til 2 Karle, hver 840 Kr. 1680 - » -

Inventarium og Forbrug 5054 - 59 -

Beparation af Lokaler m. ni. (extraord. Budget) 199 - 79 -

Bejseunderstøttelse til Hr. Dr. Hansen .... 700 - » -

lait . . . 22184 Kr. 38 0.

Med Hensyn til Forstandernes extraordinære Lønningstillæg

benvises til forrige Aarsberetning. Angaaende Hr. Kjeldabl s

Huslejegodtgørelse bemærkes , at Direktionen under 4. Marts

1888 paa Laboratoriebestyrelsens Indstilling bar tilsagt ham fra
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I.okt. s. A. en Huslejegodtgorelse af 1000 Kr. , svarende lil

den Husleje, hvortil den al' lir. Dr. lians en benyttede Bolig er

anslaaet, dog at lir. Kj el da hl, saalænge han bebor den ham

overladte Bolig paa Gamle Carlsberg, der er anslaaet til (500 Kr.

i Husleje, kun nyder en Godtgørelse lig Forskellen, altsaa

iOO Kr. Vedrørende Ur. Assistent Holms ovenanførte Løn-

ningstillæg og Huslejegodtgørelse ere begge Dele under 17. April

d. A. tillagte ham paa Laboratoriebe styrelsens Indstilling.

Hr. Dr. Hansens Rejseunderstøttelse bevilgedes til en

Rejse til England i Foraaret 1889, væsentlig for paa Stedet at

undersøge, om hans Gær-Rendyrkningsmethode kunde linde An-

vendelse i engelske Overgæringsbryggerier.

4. Laboratoriets Virksomhed.

Den kemiske Afdeling.

Hr. Kjeldahl har fortsat sine Arbejder om Planteægge-

hvidestofferne med særligt Hensyn til deres Identificering gen-

nem de optiske Forhold samt paabegyndt Undersøgelser om

nogle i Planterne forekommende Forbindelser af tilsyneladende

glykoproteinagtig Natur.

Hr. Koefoed har afsluttet sine Undersøgelser om Cholin,

over hvilke der snart kan ventes en udførlig Redegørelse.

Den fysiologiske Afdeling.

Hr. Dr. Hansen har fortsat sine Undersøgelser om Gær-

cellens Protoplasma og har dertil knyttet en Række Forsøg,

hvis Opgave var at udfinde Loven for Saccharomyceters og

andre Mikroorganismers Variationer og at fremstille nye Racer,

Varieteter og, om muligt, nye Species, Forsøg, som paa tiere

Punkter have givet positive Resultater.

Hr. Holm har fortsat sine Undersøgelser over Vandet paa

Gamle Carlsberg og fuldendt et Arbejde om Fejlgrænserne for

Kochs Rendyrkningsmethode.

Overs, over d. K. D. Yidensk. Selsk. Forh. 1890. 3
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Hr. Mel sen har uddannet sig i Laboratoriets Methode og

jævnlig gaaet Hr. Dr. Hansen tilhaande.

Ogsaa i dette Aar have ikke faa Zymoteknikere og Viden

skabsmænd besøgt og studeret i Laboratoriet. Det i forrige

Aarsberetning nævnte Kursus, som Hr. Dr. Hansen havde paa-

begyndt for 6 Ldlændinge, varede indtil Oktober 1888.

IL

Under Fondets Afdeling B er til videnskabelige Foretagender

i Aarets Løb udbetalt 15285 Kr. 2 0., nemlig til:

1. Museumsinspektør Dr. phil. S. Muller til Udgivelse af

«Ordning af Danmarks Oldsager, Stenalderen«, 1596 Kr. 2 0.

2. Gand. med. & chirurg. Søren Hansen til Forarbejder til

en statistisk anthropologisk Undersøgelse af Legemshøjden

i Danmark, 1000 Kr.

3. Arkitekt, Professor J. B. Løffler til Afbildninger og Be-

skrivelse af danske Gravstene indtil Begyndelsen af det

16. Aarh. 1258 Kr. (Fortsættelse af en tidligere Bevilling.)

i. Dr. phil. E. G i g as til Udgivelse af Breve fra navnkundige

Mænd i Slutningen af det 17. og Begyndelsen af det

18. Aarh., 800 Kr.

5. Selskabet for Udgivelse af Kilder til dansk Historie til Ud-

givelse af Libri datici Lundenses, 600 Kr. (Fortsættelse af

en tidligere Bevilling.)

6. Dr. phil. G. Grone til Undersøgelser over Flod og Ebbe ved

København, 100 Kr. (Fortsættelse af en tidligere Bevilling.

i

7. Arkivar G. Bricka til Udgivelse af et dansk biografisk

Lexikon, 1000 Kr. (Fortsættelse af en tidligere Bevilling.)

8. Prof. theol., Dr. phil. F.Buhl til en topograiisk-arkæologisk

og sprogvidenskabelig Bejse til Palæstina og nærmest til-

grænsende Lande samt eventuelt til Hauran, 2000 Kr.
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9. Adjunkt Dr. B. Olsen til Hejser i Island for at samle

Materiale til en Ordbog over det levende islandske Sprog,

500 Kr. (Fortsættelse af en tidligere Bevilling.)

10. Assistent August Svedstrup til Beregningsarbejde ved

Hanebestemmelse for Kometen af 1886, 800 Ivr. (Fortsæt-

telse af en tidligere Bevilling.)

11. Trykning af 15. Hefte af Pastor O. Kalkars Ordbug til

det ældre danske Sprog 1300—1700. 331 Kr. (Fortsættelse

af en tidligere Bevilling.)

12. Litterat R. Mejborg til et Billedværk over danske Køb-

stæder, 500 Kr.

13. Dr. pbil. S. Sørensen til Udgivelse af et. Navneregister til

Mababbarata, 800 Kr. (Fortsættelse af en tidligere Be-

villing.)

14. Etatsraad, Dr. pbil. L. Lorenz Lønning ifølge Carlsberg-

fondets Statuter l I\ 4000 Kr.

III.

Oversigt over Indtægt, Udgift og Status for

Afdelingerne A, B og C.

Indtægt.

Afdeling A (Laboratoriet).

Kassebeholdning V io 88 16693 Kr. 77 0.

5°/o Bente fra ' io 88—25
/s 89 17013 - 89 -

do. for V« Aar 17500 - » -

l
3/4% Rente pr. u

/i2 88 af 64000 Kr. i Ind-

skrivningsbevis 1120 - »
-

do. af 20000 Kr. i Østifternes Kreditforenings

Obligat 350 - •>
-

Boghandler Hagerup for Salget af « Meddelelser-

indtil Ve 89 . 598 - 13 -

At overføre . . 53275 Kr. 79 0.

3*
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Overført . . 53275 Kr. 79 0.

i
3/4°/o Rente pr. ll

/ 6 89 af 64000 Kr. i Ind-

skrivningsbevis 1120 - » -

do. af 26000 Kr. i Østifternes Kreditforenings

Obligat 455 -

Refusion fra Carlsbergfondets Kvaestnr for af-

boldte Administrationsudgifter, Vs Part . . . 1725 - » -

Rentegodtgørelse pr. n
/i2 89 for de under 27

/9

d. A. indkøbte 5000 Kr. i østifternes Kredit-

forenings Obligat., IV Serie 87 - 50 -

Vedtaget Andel af Renteindtægten af de tre Af-

delingers Kassebeholdning 311 - 79 -

8de aarlige Afdrag paa Laanet til Afdeling C . 1100 - » -

58075 Kr. 08O.

Udgift i 1888—89 . . 38341 - 77 -

Kassebeholdning Vio 89 . . 19733 Kr. 310.

Afdeling 15 (Statuterne g IX).

Kassebeholdning Vi o 88 28858 Kr. 29 0.

Berigtigelse ved en Bogregning fra Lehmann

og Stage 6 - 60 -

5% Rente fra Vio 88—26
/3 89 19444 - 45 -

do. for Va Aar 20000 - » -

l
3
/4°/o Rente pr.

n
/i 2 88 af 90000 Kr. i Ind-

skrivningsbevis 1575 - » -

do. af 20000 Kr. i Østifternes Kreditfor. Qblig. 350 - » -

do. af 34000 Kr. do 595 - » -

do. af 90000 Kr. i Indskrivningsbevis 1575 - » -

Gyldendalske Boghandel indbetalt ifølge Op-

gørelse af 30. Juni 1889 171 - < -

Refusion fra Carlsbergfondets Kvæstnr for af-

holdte Administrationsudgifter, Va Part . . . 1725 - » -

At overføre . . 74300 Kr. 34 0.
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Overført . . 74300 Ivr. 34 0.

Rentegodtgørelse pr.
u

/i2 89 for de under 27
/9

d. A. indkøbte 10000 Kr. i Østifternes Kredit-

forenings Obligat., IV Serie 175 - » -

Vedtaget Andel af Renteindtægten af de tre Af-

delingers Kassebeholdning 350 - 42 -

8de aarlige Afdrag paa Laanet til Afdeling C 1100 - » -

75931 Kr. 76 0.

Udgift i Aaret 1888—89 . . 44211 - 50 -

Kassebeholdning Vi o 89 . . 31720 Kr. 26 0.

Afdeling C.

Kassebeholdning paa GI. Carlsberg Vio 88 . . . 28476 Kr. 27 0.

5% Rente fra Vio 88—25
/s 8? 17013 - 89 -

do. for V* Aar 17500 - »
-

Vedtaget Andel af Renteindtægten af de tre Af-

delingers Kassebeholdning 311 - 79 -

Konservator Holcks Kassebehold-

ning Vio 88 Kr. 15541.59

Forevisningsindtægten fra Vio

—

30
/9 89 . , - 8729.10

Div. Indtægter (Katalogsalg m. m.) - 1547.64

25818 - 33 -

89120 Kr. 28 0.

Udgift i Aaret 1888-89 . . 41015 - 69 -

Kassebeholdning Vio 89 . . 48104 Kr. 59 0.

Udgift,

Afdeling A.

a. Administrationsudgifter, Va Part 5350 Kr. 84 0.

b. Laboratoriets Driftsomkostningeri 1888— 89:

Lønninger Kr. 16930.00

At overføre . . Kr. 16930.00 5350 Kr. 84 0.
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Overført . . Kr. 16930.00 5350 Kr. 84 0.

Inventar - 2950.25

Forbrug - 2104.34

Hele Driftsudgiften - 21984 - 59 -

c. Laboratoriets Yedligeboldelse m. in. extra-

ordinært Budget . . 199 - 79 -

27535 Kr. 22 0.

d. Indkøb af 3 1/2% Østifternes Kreditforenings

Obligat. (6000 Kr.) 5887 - 66 -

do. do. do. (5000 Kr.) 4918 - 89 -

Summa Udgift . . 38341 Kr. 77 0.

Afdeling B.

a. Administrationsudgifter, l
fa Part 5350 Kr. 84 O.

b. Udbetalinger efter Ordre 15285 - 02 -

20635 Kr. 86 0.

c. ludkøb af 3V2° o Østifternes Kreditforenings

obligat. (14000 Kr.) 13737 - 86 -

do. do. do. (10000 Kr.|. 9837 - 78 -

Summa Udgift . . 44211 Kr. 50 0.

Afdeling C.

a. Administrationsudgifter 3882 Kr. » 0.

b. Udbetalinger efter Ordre 22273 - 35 -

c. 8de aarlige Afdrag til Afdelingerne A og B 2200 - » -

28355 Kr. 35 0.

d. Konservator Holcks Udgifter i 1888—89 . 12660 - 34 -

Summa Udgift . . 41015 Kr. 69 0.

IV.

Overensstemmende med, hvad der er fastsat ved Tillæg til

Statuterne for Carlsbergfondet £ XIX, lader Direktionen frem-
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deles medfølge den Beretning, den har modtaget, fra Bestyrelsen

for det nationalhistoriske Museum paa Frederiksborg, og som

er en Genpart af den Beretning, det paahviler denne Bestyrelse

aarlig at afgive til Hans Majestæt Kongen om Museets Fremgang.

Allerunderdanigst Indberetning

fra Bestyrelsen for det nationalhistoriske Museum
paa Frederiksborg Slot.

I det sidst forløbne Aar fra den 25. September 1888 til

den 25. September 1889 bar Museet ved Indkøb erhvervet:

1. Ludvig Holbergs Portræt. Brystbillede. Kopi af O. Her-

mansen.

2. Peter Tordenskjolds Portræt. Brystbillede. Gammelt origi-

nalt Billede.

3 & 4. Kong Frederik den Femtes og Dronning Louises Por-

trætter. Knæstykker.

5 & G. Portrætter af Prinsesserne Vilhelmine Caroline og

Louise, Kong Frederik den Femtes Døtre, gifte med Land-

greverne Vilhelm og Carl af Hessen-Kassel. Brystbilleder.

7. Episode af Slaget ved Fredericia den 6. Juli 1849. Malet

af N. Simonsen.

8. 2det Jægerkorps's Kamp ved Overso 1848. Tegning af

N. Simonsen.

9. Stormen paa Mølleskansen under Frederikstads Belejring.

Kulkarton tegnet af N. Simonsen.

10. Episode af Stormen paa Frederikstad den 4. Oktober 1850.

Malet af N. Simonsen.

11. Komponisten C. E. F. Weyses Portræt. Pastel malet af

N. Moe.

12. Anatomen Niels Stensens (Stenos) Portræt. Brystbillede.

Kopi udført af Prof. F. Vermehren.

13. Portræt af Johan Ludvig Greve Reventlow til Brahetrolle-

borg. Kopi af V. Kornerup efter et Portræt af Jens Juel.
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14. Portræt af Kong Christian den Femtes Livlæge, Poul Moth.

Brystbillede.

15. Portræt af Justitiarins i Højesteret, Christian Colbjørnsen.

Kopi af O. Haslund efter et Portræt af Jens Juel. Bryst-

billede.

16. Portræt af Christian Ditlev Greve Reventlow, Statsminister.

Kopi af V. Kornerup efter et Portræt af Jens Juel. Bryst-

billede.

17. Portræt af Biskop Jens Iversen Lange (*{ 1482). Kopi af

Prof. Magnus Petersen efter et Portræt i Aarhus Domkirke.

18. Portræt af Kong Christian den Fjerde. Brystbillede, sign.

1620.

l
(
.) k 20. Portrætter af Slotspræst Nicolai Brorson og Hustru

Barbara Agnete f. Hansen. Brystbilleder af A. Brunniche.

21. Portræt af Genre- og Historiemaler V. Marstrand. Bryst-

billede malet af ham selv.

22 & 23. Christoffer Gjøes og Hustru Birgitte Bølles Statuer.

Afstøbninger efter Epitaphiet i Gunderslev Kirke.

24. Buste af Politidirektør i København, C. Bræstrup. Gibs.

Modelleret af E. Bentzen.

25. Buste af historisk Forfatter Frederik Barfoed. Gibs. Mo-

delleret af E. Bentzen.

26. Buste af Filologen og Arkæologen P. O. Brøndsted. Gibs.

Modelleret af O. Evens.

27. Buste af Missionæren Hans Poulsen Egede. Gibs. Mo-

delleret af Prof. Th. Stein.

28. Statue af Ærkebiskop Absalon. Modelleret af Prof. V. Bissen.

29. Model i
lU Størrelse af Vikingeskibet i Gokstad, udført

paa Hortens Værft ved velvillig Hjælp af Hr. Kommandør,

Værftchef Otto, Kaptajn, Skibsbygnings-Inspektør Illum m. fl.
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Ved (laver har Museet endvidere erholdt:

1. Portræt af Prof., Dr. med. J. G. H. Kavser. Brystbillede

malet af Constantin Hansen. Skænket af lir. ('.and. polyt.

Tømmermester Kavser.

2. Portræt af et musikalsk Selskab hos Baron F. C. Ilolsten-

Carisius. Skænket af Baron Holsten - Carisius's Bo ved

Exectitor i Boet Hr. Grosserer Jacob Holmblad. Tegning.

3. Portræt af General Frederik v. ArenstorfT. Brystbillede.

Tegning. Skænket af Hr. Kammerjunker, Godsejer Aren-

storlf til Dronninggaard.

4. Portræt af Skatmester Greve Heinrich Carl Schimmelmann.

Hel Figur, malet af P. Als. Skænket af Hr. Lehnsgreve

C. Schimmelmann til Ahrensburg.

5. Portræt af dramatisk Forfatter Thomas Overskou. Hel

Figur, malet af G. Salomon. Skænket af Frøken Overskou.

6. Portræt af Digteren M. Goldschmidt. Brystbillede malet af

Fru Jerichau. Skænket af Frøken B. Goldschmidt.

7. General Krogs Portræt. Bytterbillede i naturlig Størrelse,

malet af Prof. O. Bache. Anskaffet ved en Indsamling, for-

anstaltet af Bestyrelsen for Vaabenbrødrene og skænket

Museet.

8. Et Skab i Benaissance Stil, forfærdiget af Ibentræ. Skænket

af Hr. Etatsraad, Fabrikant Ruben og Frue.

9 & 10. To Armstole, forfærdigede af Træ af Orlogsskibene

"Heimdal" og « Hekla ».

11. Et Bord, forfærdiget af Træ af Fregatten »Jylland".

12. En Kasse, forfærdiget af Træ af Fregatten »IViels Juel".

Heri opbevares Admiral E. Suensons Baaber, som han be-

nyttede i Slaget ved Helgoland, tillige med hans tre origi-

nale Bapporter om Slaget og et Par Smaaskrifter om ham

af Hr. Kaptajn O. Lutken.

Nr. 9— 12 ere skænkede af Hr. Kommandør Mac Dougall.

13 & 14. To udskaarne mindre Egetræs Kister. Skænkede af

Fru Justitsraadinde Winstrup.
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Der er i Aarets Løb foretaget de nødvendige Vedlige-

holdelsesarbejder ved Gulve og Vægge i Lokalerne, og bl. a. er

Marmorgulvet i Riddersalen underkastet en større Reparation,

ligesom Museet har erhvervet en større Samling Møbler fra

forskellige Tidsaldere.

Museet har i Aarets Løb været besøgt af c. 30000 Personer.

København, den 12. December 1889.

CF. Hérbst. F. Meldahl. E. Holm. O. Rosenørn Lehn.

V.

Efter at Bryggeriet Gamle Carlsberg siden 1. Oktober 1888

har været overtaget af Carlsbergfondet, skal Direktionen, for-

uden hvad den hidtil aarlig har meddelt om de tre Afdelinger

A, R og C s Virksomhed og Status, endnu give en Oversigt

over Fondets Formnesstilling, saaledes som den har udviklet

sig i det afvigte Aar fra 1. Oktober 1888 til 30. September 1889.

1. Status pr. 1. Oktober 1888.

Aktiver. Kl
. w

1. Bryggeriet Gamle Carlsberg 5,114674. 94

2. Bryggeriets Beholdninger 1,069850. »

3. Kontant 2,268357. 71

4. Afdelingernes Formne:

kontant Ki\ 89569.92

i Obligationer - 194000.00

283569. 92

8,736452. 57

Passiver.

5. Obligationsgæld:

1) til Landmandsbanken Pri-

oritetslaan Ivr. 2,200000.00

At overføre . . Kr. 2,200000.00
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Overført . . Kr. 2,200000.00

2 1 til Handelsbanken do. ... - 700000.00

3) til Kaptajn Jacobsens Ho

for Overtagelse af Behold-

ningerne - 1,063850.00

3,969850.

6. Gæld til Kaptajn Jacobsens Bo ifølge Testa-

mentets l 1 og Kodicil af 23. Oktober 1883 . 1,150000. >

7. Bryggeriets Pensionskasse 94127. 71

8. Bryggeriets Pensionstilskudskasse 54230.

9. Afdelingernes Formue 283509. 92

Carlsbergfondet ejede, foruden hvad der er

opført som Afdelingernes særlige Formue, den

1. Oktober 1888 3,184674. 94

8,736452. 57

2. Kasseregnskab for Aaret 1888— 89.

Indtægt. Kr

1. Kontant Beholdning den 1. Oktober 1888 . . 2,268357. 71

2. Bryggeridriften har indbetalt 896094. 87

3. Andre Indtægter 12909. 05

3,177361. 63

Udgift.

Afbetalt Prioritetslaan hos Han-

delsbanken Kr. 700000.00

Afbetalt paa Obligationen for

Beholdningerne - 319850.00

I alt afdraget paa Obligations-

gælden — - 1,019850.

At overføre . . 1,019850.
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Overført . . 1,019850.

5. Afbetalt Gælden til Kaptajn Jacobsens Bo

ifølge Testamentets g 1 og Kodicil af 23. Ok-

tober 1883 1,150000.

6. Til Bryggeriets fensionstilskudskas.se .... 54230. »

7. Til Afdelingerne 108472. 23

8. Indkøbt 1 50000 Kr. i Obligationer Kr. 1 50000.00

Kursdifference, Mægletcourtage,

forfaldne Benter - 6754.06

156754. 06

9. Andre Udgifter 115988. 76

10. Kassebeholdning den 30. September 1880 572066. 58

3,177361. 63

Balance pr. 30. September 1889.

Aktiver. Kr

1. Bryggeriet Gamle Carlsberg 5,1 1467 i. 9 -i

2. Bryggeriets Beholdninger 1,029313. •

3. Bryggeriets Kassebeholdning 134852. 62

4. Bryggeriets udestaaende Fordringer i37l7. 50

5. Afdelingernes Formue :

Kontant Ivr. 99558.16

i Obligationer - 229000.0(1

328558. 16

6. Carlsbergfondets Obligationsformue 150000.

7. Carlsbergfondets Kassebeholdning 572066. 58

7,373182. 80

1' a s s i v e r.

8. Obligationsgæld

:

1) til Landmandsbanken Priori-

tetslaan Kr. 2,200000
2,200000. •

At overføre . . 2,200000.
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Overført . . 2, 20000(1. .

2) til Enkefru L. Jacobsen Hest

paa Obligation for Beholdnin-

gerne - 750000
2,950000. .

9. Bryggeriets Pensionskasse 99534. .SG

10. Bryggeriets Pensionstilskudskasse A 62760.

11. Bryggeriets Pensionstilskudskasse B 10562. 52

12. Fornyelsesfondet 10857. 22

13. Afdelingerne eje 328558. 16

14. Carlsbergfondet ejer, foruden hvad der

er opfort som Afdelingernes særlige Formue 3,904910. 04

7,373182. 80

I Henbold til Tillæg til Fundats for Carlsbergfondet gg 6,

7 og 8 er anbragt som Grundfond den 30. September 1889

739886 Kr. 67 O.

1 Direktionen for Carlsbergfondet, Marts 1890

E. Holm. S. M. Jørgensen. Japetus Steenstrup.

J. L. Issing. Euff. Wstrmine.
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Oversigt over Regnskabet for Aaret 1889.
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Oversigt over Regnskabet for Aaret 1889.

Udgift.

1. Selskabets Bestyrelse:

a. Lun til Embedsmænd, Medhjælp til Sekre-

tariatet cii; Arkivet, Budet

li. Gratifikationer

c. Brændsel

d. Belysning

e. Kontorudgifter

f. Porto

g. Kontorleje og Brandforsikring

2. Til Selskabets Forlagsskrif ter :

a. Af Selskabets Midler:
Kr. øre.

a. Trykning af Oversigterne 1261 71

Disses Hæftning 252 il

Den franske Bésumé (Oversættelse

og Trykning) 245 »

Kobberstik, Lithograli, Træsnit. . 422 10

/3. Trykning af Skrifterne 2073 27

Disses Hæftning ,. 592 20

Den franske Bésumé (Oversættelse

og Trykning) 1,30 „

Kobberstik, Lithografl, Træsnit. . 1081 40

Papir til Skrifterne 354 57

y. Ordbogen.

d. Oplaget af Selskabets Forlagsskrifter:

Disses Kolorering 145 »

Disses Hæftning 399 40

b. Af det Hjelmstjerne-Rosencroneske
Bidrag:

a. Begesta diplomatica

/?. Afbildninger til Professor Julius Langes

kunsthistoriske Studier.

At overfore . . .

3420

200

52

12

734

599

1797

2181

488

1

1095

90

48

46

62

i i

10

SI

6846 46

8702

15549

87

33
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Oversigt over Regnskabet for Aaret 1889.
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Oversigt over Regnskabet for Aaret 1889.
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7. Medet den ll
te

April.

(Tilstede vare 20 Medlemmer, nemlig: Jul. Thomsen, Præsident, Ussing,

Johnstrup, Joh. Lange, Holm, Jørgensen, Christiansen, Krabbe, Vilh. Thomsen,

Warming, Thiele, Meinert, Rostrup, Joh. Steen strup, Gertz, Høll'ding,

P. E. Muller, Gram, Valentiner, Sekretær en.

i

Professor Dr. Eng'. Warming fremsatte nogle Bemærk-

ninger om Lagoa Santa s Flora. Denne Afhandling vil blive

optagen i Selskabets Skrifter.

Efter de i forrige Møde indbragte Forslag fra den historisk-

filosofiske og den naturvidenskabelig-mathematiske Klasse blev

følgende Medlemmer optagne

:

a) til indenlandske Medlemmer af den naturvidenskabelig-mathe-

matiske Klasse

:

Lærer ved den den kgl. Veterinær- og Landbo-Høj skole,

Dr. phil. O.T.Christensen, Laboratorieforstander paa GI.

Carlsberg, Dr. phil. Emil Chr. Hansen og Laboratoriefor-

stander smsteds., Cand. polyt. Joh. Kjel dah I.

b) til udenlandske Medlemmer af den naturvidenskabelig-mathe-

matiske Klasse:

fra Sverig og Norge: Professor Dr. phil. Gustav Lind-

strøm, Intendant ved Riksmuseets palæozoologiske Afdeling i

Stockholm, og Dr. phil. Georg O. Sars, Professor i Zoologi

ved Universitetet i Kristiania

;

fra andre Lande : Professor, Dr. phil. Alexander Agassiz

Curator ved Museum of Comparative Zoology, Harvard College,

Cambridge i Massachusets, Dr. phil. James I). Dana, Pro-

fessor i Mineralogi og Geologi ved Yale College i New Haven,

Connecticut, Gehejmeraad, Dr. phil. II. F. M. Kopp, Professor i

Kemi ved Universitetet i Heidelberg, Baron, Di\ phil. Ferdinand

von Mueller, Government Botanist i Melbourne, Professor
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Philippe van Tiegbem, Medlem af det franske Institut og

Professor i Botanik ved Museum d'Histoire naturelle i Paris;

c) til udenlandske Medlemmer af den historisk-filosofiske Klasse :

Sprogforskeren, GraziadioIsaiaAscoli, Senator og Pro-

fessor ved Akademiet i Milano og Dr. phil. Franz Biicheler,

Professor i klassisk Filologi ved Universitetet i Bonn.

Redaktøren fremlagde det nylig udkomne 1ste Hæfte af

Oversigten for i Aar og af Skrifternes naturvidenskabelig-

mathematiske Afdeling 6. Bækkes, VI. Bind, Nr. 1, indeholdende

L.Lorenz, "Lysbevægelsen i og og udenfor en af plane Lys-

bølger belyst Kugle ').

1 Mødet vare fremlagte de paa Boglisten under Nr. 211—266

opførte Skrifter, deriblandt, et større Arbejde af Selskabets uden-

landske Medlem P. E. M. Berthelot, Collection des anciens

alchimistes grecs, Livr. 3— 4, Skrifter af Selskabets udenlandske

Medlem, fh. Professor J. G. Ag ar db i Lund og af Prinsen

af Monaco.

8. Medet den 25
de

April.

(Tilstede vare 26 Medlemmer, nemlig: Jul. Thomsen, Præsident, Ussing,

Johnstrup , Lorenz , Mehren , Holm, Lutken , S. M. Jørgensen, Christiansen,

Krabbe, Vilh. Thomsen, Warming, Thiele, Meinert, Joh. Steenstrup, Heiberg,

Høffding, R E. Muller, Bohr, Gram, Valentiner. Christensen, Hansen,

Kjeldahl, Sekretæren, Topsøe.)

Professor Dr. J. L. Ussing gav en Meddelelse om et Par

lydiske Grave ved Sardes. Denne Meddelelse er optagen i

Selskabets Oversigt for i Aar S. 114—128.

Professor Dr. Jul. Thomsen gav derpaa et Bidrag til Be-

dømmelsen af de aromatiske Forbindelsers moleku-
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lære Bygning. Denne Afhandling vil ligeledes blive optagen

i Oversigten for i Aar.

Det efter Tur fratrædende Medlem af Kasse kom mis-

sionen Professor Dr. J. L. Ussing genvalgtes for de næste

fire Aar.

Fra det til Bedømmelse af Dr. phil. C. Crones Afhandling

»Um Flod og Ebbe ved København." nedsatte Udvalg (Thiele,

Paulsen) var indkommen følgende Betænkning:

I det indsendte Skrift, som Dr. Crone har villet forøge med

Tabeller over de benyttede Københavnske \ andstandsmaalinger

og over de vigtigste af ham fundne Leds numeriske Værdier,

behandles en naturlig begrænset Del af Spørgsmaalet om

Vandstandens Forandringer i vore Farvande.

Medens ved Oceanernes Kyster Maanens og Solens Tide-

vande fremherske over de øvrige Vandstanden bestemmende

Aarsager, saaledes at deres Beregning i Grunden løser hele

Spørgsmaalet, er dette for vore Havnes Vedkommende langt

mere sammensat, idet vi, skilte fra Verdenshavet ved en

dobbelt eller tredobbelt Landbarriere, nærmest maa siges at bo

ved Udløbet af en uregelmæssig, stor og langsom Flod, Øster-

søen. En fuldstændig Bestemmelse af Vandstanden er endog

for Tiden aabenbart helt umulig, og vi kunne kun billige, at

Forfatteren har begrænset sig til Sagens astronomiske Side

med Forbigaaelse af de meteorologiske og andre indvirkende

Omstændigheder, og har bestemt Solens og Maanens Indflydelser

for saa vidt de kunne findes igennem de Methoder, "den

harmoniske Analyse«, som fører til Maalet, naar Talen er om

det aabne Hav.

Igennem de mærkelige Oplysninger om Springflodens For-

sinkelse, som Skriftet bringer, vil det ventelig bidrage betyde-

ligt til at vække Interessen for Vandstandsspørgsmaalets yder-

ligere Behandling gennem Iagttagelser og Beregninger.
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\ i maa derfor tilraade Selskabet at optage Dr. Crones Ar-

bejde i sine Skrifter, inklusive de senere tilføjede Tabeller.

København, d. 20de April 1890.

Thiele
,

Adam Paulsen.

Affatter.

Selskabet besluttede at optage, den nævnte Afhandling i

Oversigten, hvor den er trykt S. 39— 113.

Fra Docent K.Prytz var indkommen en Afhandling, «Me-

thoder til korte Tiders, særlig Rotationstiders Ldmaaling» med

Anmodning om dens Optagelse blandt Selskabets Publikationer.

Til Bedømmelse heraf nedsattes et Udvalg bestaaende af Etats-

raad Lorenz og Professorerne Christiansen og Thiele.

Fra udenlandsk Medlem Professor Dr. G. Lind s trom i

Stockholm var der indkommet Takskrivelse for det paa ham

faldne Valg.

I Mødet vare fremlagte de paa Boglisten under Nr. 267— 320

opførte Skrifter, hvoriblandt private Gaver fra Selskabets uden-

landske Medlem, Professor Rølliker, og 3 Skrifter af Prins

Ho land Bonaparte.

9. Modet den 9
ae

Maj.

(Tilstede vare 22 Medlemmer, nemlig: Jul. Thomsen, Præsident, Ussing,

Johnstrup, Lorenz, Holm, Lutken, S. M.Jørgensen, Christiansen, Krabbe,

Vilh. Thomsen, Warming, Thiele, Rostrup, Joh. Steenstrup, Gertz, Finsen,

Høffding, Bohr, Valentiner, Fridericia, Christensen, Sekretæren.)

Siden Selskabets sidste Møde var der kommet Efterretning

om, at Professor i de nordiske Sprog ved Universitetet i Kiel,

Dr. phil. Theodor Mdbius den 25de April var afgaaet ved

Døden. Han havde været Medlem af Selskabets historisk-filo-

sofiske Klasse siden 10de April 1885.
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Professor C. Christiansen forelagde en Afhandling

om blandede Luftarters mekaniske Adskillelse (Atmo-

lyse). Denne Afhandling vil findes optagen i Selskabets Oversigt

for i Aar, S. 129—170.

Derefter gav Professor Dr. Chr. Bohr nogle mindre Med-

delelser, 1) Bidrag til Læren om Blodets Kulsyrefor-

bindelser, 2) Om Tilstedeværelsen af forskellige Hæmo-
globin-Modifikationer i Blodet og om en herpaa be-

roende Regnlation af det respiratoriske Stofskifte, 3) en i For-

ening med Hr. stud. med. Joh. Bock udført Forsøgsrække over

Luftarters Absorption i Vand. Disse Meddelelser ville

blive optagne paa Fransk i Selskabets Oversigt for i Aar.

Da Etatsraad, Prof. em. Dr. Jap. Steenstrups 10-aarige

Funktionstid som Medlem af Bestyrelsen for Carlsbergfondet

vilde udløbe førstkommende 25de September, altsaa inden Sel-

skabets næste ordinære Møde , foretoges Valg af et Medlem

af Bestyrelsen, ved hvilket Professor Jap. Steen strup blev

genvalgt.

Fra det til Bedømmelse af Docent Prytzs Afhandling ned-

satte Udvalg (Lorenz, Christiansen, Thiele) var ind-

kommen følgende Betænkning:

Selskabet har overdraget os at afgive Betænkning over den

af Hr. Docent K. Prytz til Optagelse i Selskabets Skrifter eller

Oversigter indsendte Afhandling »Methoder til korte Tiders,

særlig Rotationstiders, Udmaaling«.

Afhandlingen omfatter en større experimental Undersøgelse,

hvorved navnlig en af Forfatteren udtænkt ny Methode til Be-

stemmelse af Omløbshastigheder experimentalt er prøvet og

tillige bragt i Anvendelse til Bestemmelse af en frit svingende

Stemmegaffels Svingningstid ved forskellige Temperaturer. Ved

denne Methode benyttes en om en vertikal Axe roterende Cy-

linder, fra hvis Omkreds der i et givet Øjeblik gennem et fint

Rør udsprøjtes en farvet Vædske mod en frit faldende Cylinder,
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hvorefter Omløbstiden bestemmes ved Hjælp af de vedVædsken

afsatte Mærker paa Stangen.

En anden Methode, hvorved en statisk Virkning- af

Rotationen benyttes, har ikke direkte været anvendt til Be-

stemmelse af Omløbshastigheder, hvorimod den med Fordel har

været benyttet som Kontrol for, at en vis Hastigbed er op-

naaet og holder sig konstant. Endelig er ogsaa en anden

statisk Virkning af Rotationen med Held benyttet til Be-

stemmelse af en Rotations Maximalbastighed. Den absolnte

Bestemmelse af Rotationstiden udkræver ved alle Metboderne

Kendskab til Faldhastigheden paa Iagttagelsesstedet.

De Methoder , som overhovedet blive at benytte ved Maa-

linger af Omløbshastigheder, kunne variere paa mangfoldige

Maader, idet selve Opgaverne, som ønskes løste, kunne være

højst forskellige, og det vil derfor altid være til Fordel for den

experimentale Videnskab, at der til de allerede kendte og

prøvede Methoder føjes nye , som særlig egne sig for enkelte

Opgaver. Det er Forfatterens Fortjeneste at have udtænkt og

experimentalt prøvet saadanne nye Methoder, for hvilke der vil

kunne blive Anvendelse, og hvoraf navnlig den først omtalte

synes fuldtud at kunne tilfredsstille de Krav til Nøjagtighed,

som vor Tids videnskabelige Maalinger stille.

Vi kunne derfor anbefale denne Afhandling af Docent Prytz

til Optagelse i Selskabets Publikationer. Afhandlingen, som er

105 skrevne Kvartsider stor og indeholder 15 Figurer, egner

sig formentlig nærmest til Optagelse i Skrifterne.

København den 29de April 1890.

L.Lorenz, C.Christiansen. Thiele.

Affatter.

I Tilslutning til denne Bedømmelse vedtog Selskabet at

optage den nævnte Afbandling iblandt sine Skrifter.

Det besluttedes at sende Selskabets Skrifter og Regesta

diplomatica til de lærde Skolers Bibliotheker i Nykøbing paa
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Falster, Aalborg, Randers, Aarhus, Viborg, Horsens og Ribe,

samt Skrifterne til Kathedralskolens Bibliothek og Regesta til

Stiftsbibliotheket i Odense.

Fra Ka s s ek om mi s s ionen var indløbet Meddelelse om,

at denne havde genvalgt Professor F. Johnstrup til Formand.

Fra de udenlandske Medlemmer, Professor F. Bficheler i

Bonn og Professor Ph. van Tieghem i Paris var der ind-

kommet Takskrivelser for det paa dem faldne Valg.

I Modet vare fremlagte de paa Boglisten under Nf. 321—
355 opførte Skrifter, hvoriblandt private Gaver fra Selskabets

Medlemmer, Prof. em. Jap. Steenstrup, Prof. E.Warming

og Prof. Ph. van Tieghem i Paris, endvidere fra Prins Albert

af Monaco og nogle mindre Skrifter af Dr. Robert Schram

i Wien.



10. Møde. ~K 57 -fN
e

17. Oktbr.

10. Modet den 17
de

Oktober.

(Tilstede vare 23 Medlemmer, nemlig: Jul. Thomsen, Præsident, Ussing,

Johnstrup , Lorenz, Mehren , Holm, Lutken, S. M. Jorgensen, Fausboll,

Krabbe, Vilh. Thomsen, Wimmer, Warming, Meinert, Rostrup, Joh. Steenstrup,

Høffding, Gram, Christensen, Hansen, Kjeldahl, Bohr, Sekretæren.)

Siden sidste Møde havde Selskabet mistet et udenlandsk

Medlem, nemlig Professor i græsk Sprog og Litteratur ved

Universitetet i Lund, Dr. Chr. Cavallin, som den ote April

1889 var optagen i Selskabets historisk -filosofiske Klasse, og

som døde den 10de Oktober 1890.

Museumsinspektor, Dr. F. Meinert gjorde en Meddelelse

om de senere Tiders zoologiske Undersøgelser af de

danske Farvande, særlig med Hensyn til Krebsdyrene.

Denne Meddelelse er optagen i Oversigten for i Aar S. 330— 339.

Professor Dr. Vilh. Thomsen fremlagde først som Sel-

skabets Redaktør Selskabets i Ferien udkomne Publikationer,

nemlig andet Hæfte af Oversigten for 1890, og de følgende

Hæfter af Skrifternes 6te Række 1) af den naturvidenskabelig-

mathematiske Afdeling 3die Hæfte af Bd. V, indeholdende H. .1.

Hansen « Cirolanidæ et families nonnullæ propinqaæ Musei

Hauniensis" med 10 Kobbertavler og et fransk Resumé, samt

lste og 2det Hæfte af Bd. VII, indeholdende Gram "Studier

over nogle numeriske Funktioner« og Prytz »Methoder til

korte Tiders, særlig Rotationstiders Udmaaling», og 2) af den

historisk-filosofiske Afdeling, lste Hæfte af Bd. I, indeholdende

Vilh. Thomsen »Berøringer mellem de finske og de baltiske

(litauisk-lettiske) Sprog«. Dernæst gav han som Forfatter af det

sidstnævnte Arbejde nogle dertil knyttede forklarende Meddelelser.

Med Mærket C2n Hn 2 var indkommen en Begæring om

Forlængelse af Fristen for Indlevering af en Besvarelse af

den i forrige Aar for det Classenske Legat udsatte Prisopgave
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om Fedtsyrer i Smørret. Selskabet besluttede at tilstaa For-

længelsen, saafremt ingen Besvarelse indkom i rette Tid. I Hen-

bold hertil blev, da ingen saadan indkom inden Udgangen af

Oktober, Fristen forlænget til 15de Januar 1891, hvilket be-

kendtgjordes ved Avertissementer i Bladene.

Ingeniør G rosseteste i Mulhouse havde som Formand for

en Komité tilsendt Selskabet som Gave et Bronceaftryk af en

Medaille over Selskabets afdøde udenlandske Medlem G. A. Hirn,

tillige med et Mindeskrift over den afdøde Lærde. Medaillen og

Skriftet ere overgivne til den kongelige Mønt- og Medaillesamling.

Bibliothekar, Justitsraad Dr. Chr. Bruun havde tilsendt

Selskabet 50 Exemplarer af 7de Hæfte (3die Binds 1ste Hæfte)

af Bibliotheca Danica, hvilke som de tidligere Hæfter vare

uddelte til Selskabets Medlemmer.

Selskabet for Udgivelsen af Kilder til dansk

Historie havde tilsendt 25 Exemplarer af 2det Hæfte af Bd. III

af det af Selskabet understøttede Værk »Aktstykker til Bigs-

raadets og Stændermødernes Historie under Chr. IV.

Selskabet har i et senere Mode (14de Novbr.) taget Beslutning

om Fordelingen af de modtagne Exemplarer af dette Værk, der

sluttes med det her omtalte Hæfte , til dets udenlandske For-

bindelser.

Der var indkommen Breve fra de i Foraaret valgte nye

udenlandske Medlemmer Ascoli, Agassiz, Kopp, Dana og

v.Mu eller med Tak for Valget. Baron v. Mu eller havde tillige

sendt en Bække af de af ham som Government Botanist i Vic-

toria udgivne kostbare og værdifulde Skrifter.

Disse Skrifter vare fremlagte i Mødet tilligemed de øvrige

paa Boglisten under Nr. 665—764 opførte Skrifter, medens

Nr. 356—664 i Feriens Løb vare sendte direkte til Bibliotheket.

Blandt de under disse Numre (356—764) opførte Skrifter findes

en fra Fru Hal plien i Versailles tilsendt Samling Afhandlinger
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af hendes afdøde Mand, Selskabets udenlandske Medlem Oberst-

lieulenant Halphen, samt Boggaver fra Selskabets udenlandske

Medlemmer Agar db, Berthelot, B ficheler, Darboux og

G e g e n b a li r.

11. Modet den ål
te

Oktober.

(Tilstede vare 19 Medlemmer, nemlig: Jul. Thomsen , Præsident, Ussing,

Holm, S.M.Jørgensen, Christiansen, Krabbe, Vilh. Thomsen, Thiele, Meinert,

Joh. Steenstrup, Heiberg, Gram, Paulsen, Valentiner, Erslev, Christensen,

Sekretæren, Mehren, P. E. Muller.)

Skolebestyrer I)r. J. L. Heiberg fremlagde første Bind af

sin Udgave af Apollonios og knyttede dertil nogle Be-

mærkninger om Overleveringen af hans xcovixd.

Prof. Dr. J. L. Ussing fremlagde en Afhandling af cand.

mag. Blinkenberg: «Eretriske Gravskrifter«. Da

Forf. ønskede dette Arbejde optaget i Selskabets Skrifter, over-

gaves det til et Bedømmelsesudvalg bestaaende af Professorerne

Ussing, Vilh. Thomsen og G e r t z.

Fra Assistent ved Landbohøjskolens kemiske Laboratorium

H. S c h j e r n i n g var indsendt en Afhandling : »Bidrag til

Manganets Kemi« med Begæring om Optagelse i Selskabets

Oversigter eller Skrifter. Til Bedømmelse af dette Skrift ned-

sattes et Udvalg bestaaende af Professor S. M. Jørgensen og

Lærer ved Landbohøjskolen O. Christensen.

Sekretæren meddelte, at der var indkommen en Be-

svarelse af den i 1889 udsatte astronomiske Prisopgave

med Motto af Goethe: «Self ich die Werke der Meister an etc.»

1 Mødet vare fremlagte de paa Boglisten under Nr. 765—783

opførte Skrifter.
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12. Medet den 14
ae

November.

(Tilstedevare 14 Medlemmer, nemlig: Jul. Thomsen, Præsident, Lorenz,

S. M. Jørgensen, Christiansen, Vilh. Thomsen , Petersen, Thiele, Joh. Steen-

strup, Bohr, Gram, Valentiner, Christensen, Kjeldahl, Sekretæren.)

Etatsraad Dr. L. Lorenz gav en Meddelelse om Mængden
af Primtal under en given Grænse. Dette Arbejde bliver trykt

i Selskabets Skrifter.

Det Udvalg, som var nedsat til Bedømmelse af den i for-

rige Mode fremlagte Afhandling af cand. mag. Blinke nb er g,

afgav følgende Betænkning:

Cand. mag. Blinke nbergs Samling af »Eretriske Grav-

skrifter« indeholder omtrent 180 Stkr. , som han, paa faa Und-

tagelser nær, selv har afskrevet under sit Ophold paa Stedet.

Næppe 50 af disse vare tidligere udgivne. Ogsaa disse har han

dog medtaget, dels fordi den tidligere Udgivelse, med Minuskel-

skrift, syntes utilstrækkelig, dels for at gøre Samlingen saa

fuldstændig som mulig. Indskrifterne ere gengivne med stor

Nøjagtighed, og ved enhver af dem er dens sandsynlige Alder

angivet. Da disse Gravskrifter i Begelen ikke indeholde andet

end Navnet, i det højeste med Tilføjelse af Faderens Navn

eller Fædrelandet, hvis det var en fremmed, kunne de ikke

have nogen omfattende Betydning for Oldtidsstudiet; men de

have Betydning for Onomatologien, og de Oplysninger, de give

Dialektkundskaben, hvad de vise om Eretrias Forbindelse med

andre Stater, o. a. 1., er ikke at foragte, og Forfatteren har i de

vedføjede Anmærkninger uddraget de Resultater, der for Øje-

blikket synes at kunne uddrages af disse Indskrifter. Da Af-

handlingen saaledes byder Videnskaben en Del nyt Stof, og

dette er udgivet med Nøjagtighed og bearbejdet med Dygtighed,

anbefale vi den til Optagelse i Videnskabernes Selskabs Skrifter.

Den 12. November 1890.

J. L. Ussing, Vilh. Thomsen, M. Cl. Gertz.

Affatter.
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I Henhold hertil besluttede Selskabet at optage det paa-

gældende Arbejde i sine Skrifter.

Det Udvalg, som var nedsat til Bedømmelse af den til for-

rige Møde indsendte Afhandling af Assistent Schjerning, afgav

følgende Betænkning

:

Selskabet har overdraget os at bedømme en Afhandling af

Hr. Assistent H. Schjerning, »Bidrag til Manganets Kemi",

hvilken han ønsker optaget i de af Selskabet udgivne Skrifter.

Det foreliggende Arbejde maa væsentlig opfattes som et

Supplement til det Bidrag til Kundskaben om Manganets Ilter,

som en af os i sin Tid har offentliggjort i Selskabets Skrifter.

Det er lykkedes Forfatteren at angive bestemte Fremstillings-

maader for en Bække Manganfosfater, der hidtil kun vare lidet

kendte eller ukendte, og at karakterisere disse Forbindelser

nærmere; han har derved leveret et yderligere Bidrag til Be-

lysning af Analogien mellem Manganid-, Ferrid- og Chromid-

forbindelserne. Tillige har han i et mindre Afsnit undersøgt

Indvirkningen af det manganoversure Kali paa Svovlalkalierne.

Da det i flere Henseender besværlige Arbejde er udført

med megen Flid og Omhu, og da det, som nævnt, supplerer et

tidligere i Selskabets Skrifter offentliggjort Arbejde, tillade vi os

at foreslaa, at Afhandlingen optages i Selskabets Oversigter.

Drn 12. November 1890.

S. M. Jørgensen. Odin T. Christensen.
Affatter.

I Henhold hertil besluttede Selskabet at optage Assistent

Schjernings Arbejde i Oversigten for i Aar, hvor det findes

S. 311—329.

Der vedtoges en Udvexling af Skrifter med Udgiveren af

følgende to indbyrdes forbundne franske Publikationer: "Bulletin

de la Société d'Etudes scientiftques» og »Feuille des jeunes

naturalistes".

I Mødet vare fremlagte de paa Boglisten under Nr. 784—835

opførte Skrifter.
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18. Medet den 28
de

November.

(Tilstede vare 11 Medlemmer, nemlig Ussing, Vicepræsident, S. M.

Jørgensen, Krabbe, Topsøe, Petersen, Thiele, Joh. Steenstrup, Bohr,

Christensen, Sekretæren, Kjeldahl.)

Professor Dr. Jul. Petersen gav en Meddelelse om Op-

løseligheden af « Graph »'er af ulige Orden. Denne vil ikke

blive trykt i Selskabets Publikationer (men i Acta mathe-

matica).

Lærer ved Landbohøjskolen Dr. O. T. Christensen gav en

Meddelelse om nogle Rhodanchromammouiakforbindelser

og deres Forhold overfor kvælstofholdige organiske Baser. Denne

Meddelelse vil blive trykt i Selskabets Skrifter.

Selskabet besluttede med Tak at modtage et Tilbud om et

Exemplar af den berømte engelske Fysiker Clerk Maxwell'

s

samlede videnskabelige Arbejder, hvilke udgives af en dertil

dannet Komité.

I Mødet vare fremlagte de paa Boglisten under Nr. 836—867

opførte Skrifter.

14. Mødet den 12
te

Deeembep.

(Tilstede vare 24 Medlemmer, nemlig : Jul. Thomsen, Præsident, Ussing,

Johnstrup, Holm, Lutken, Christiansen, Krabbe, Vilh. Thomsen, Warming,

Petersen, Thiele, Meinert, Rostrup, Gertz, Finsen, Høffding, P. E. Muller,

Bohr, Gram, Valentiner, Erslev, Sundby, Christensen, Sekretæren.)

Kassekommissionen fremlagde det hosstaaende Forslag

til Budget for 1891, hvilket derefter vedtoges.

Professor Dr. T. N. Thiele meddelte nogle Bemærkninger

om Laplaces Kosmogoni. Disse findes trykte i Selskabets

Oversigt for i Aar S. 340—356.
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Budget for 1891.

12. Decbr.

Indtægt.

1. Kassebeholdning:
a. Rede Penge

b. Det Hjelmstjerne-Rosencroneske Bidrag.

c. 1 Guldmedaille

d. 2 Sølvmedailler

2. Renter og Udbytte:

a. 1 600 Kr. amortisable Statsobligationer, Rente

125700 - Husejer Kreditkasse Oblig

S6200 - Østifternes Kreditforenings Oblig.

13400 - Jydske Landejend. Kreditf.-Oblig. .

b. Rente af Prioritets Obligationer (72000 Kr.)

c. 600 Kr. Nationalbankaktier, Udbytte ....

3. Godtgørelse for Konto ri eje

4. Bidrag i Folge testamentarisk Be-

stemmelse:

a. Til Præmier:

fra det Classenske Fideikommis

Etatsraad Schous og Hustrus Legat ....

b. Til videnskabelige Formaals Fremme:
det Hjelmstjerne-Rosencroneske Bidrag for

1891

5. For Salg af Selskabets Skrifter

6. Rente af Indlaan i Landmandsbanken

7. Tilfældige Indtægter

Samlet Indtægt

2526

3305

320

25

502S

3448

536

2880

42

400

100

1670

6176| 94

11998

1600

2170

400

200

22544 94

Af Selskabets Kapitalformue betragtes 280000 Kr. som et Fond, der ikke

maa formindskes, medens Resten er til Raadighed til videnskabelige Fore-

tagender (Beslutning af 24. April 1874).
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Budget for 1891.

Udgift.

Selskabets Bestyrelse:

a. Løn til Embedsmænd, Medhjælp til Sekre-

tariatet og Arkivet, samt Budet

b. Gratifi kationer

c. Brændsel

d. Belysning

e. Kontorudgifter ,

f. Porto ,

g. Kontorleje og Brandforsikring

2. Til Selskabets Forlag s skrifter:

a. Af Selskabets Midler: Kr.

a. Trykning af Oversigterne .... 1100

disses Hæftning 240

den franske Resumé (Oversættelse

og Trykning) 300

Kobberstik, Lithografi, Træsnit 350

[i. Trykning af Skrifterne 1850

disses Hæftning 500

den franske Resumé (Oversættelse

og Trykning) 270

Kobberstik, Lithografi, Træsnit 1440

Papir til Skrifterne 858

y. Ordbogen

' 8. Oplaget af Selskabets Forlagsskrifter . . .

b. Af det Hjelmstjerne-Rosencroneske Bidrag:

Kr. o.

o.. Regesta diplomatica 1500 »

/S. Afbildninger til Professor Julius

Langes kunsthistoriske Studier.

Af de dertil bevilgede 1200 Kr.

er der til Rest 432 24

Overføres

3420

100

45

50

750

550

1780 75

1990

4918

500

300

1932 24

6695 7.5

9640

16335 99
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Budget for 1891.

14. Møde.

Udgift.

Overført

Pengepræmier og Medailler:

a. Præmie af Legaterne:

fra det Classenske Fideikommis

Etatsraad Schous og Hustrus .

b. Af Selskabets Kasse (derunder Renten af

det Thottske Legat)

:

1 Guldmedaille

6. Tilfældige Udgifter:

Til Bohave og Istandsættelser

7. Indkøb af Obligationer

Kassebeholdning:

a. Rede Penge .

b. Det Hjelmstjerne-Rosencroneske Bidrag . .

c. Guldmedaille

d. 2 Sølvmedailler . . «*

Forskellige mindre Sølvmedailler til Værdi

38 Kr. og et Sæt Guld- og Platinvægte

opbevares i Kassen.

Samlet Udgift

600

320

1120

1012

19366

920

100

2158

22544

45

94

Af disse Udgifter ere la, b, g faste, 1 c— f, 2, 5 og 6 kalkulatoriske,

3, 4 afhænge af særlig Bevilling. Med Hensyn til 7 tager Kassekommis-

sionen Beslutning.

1 Mødet vare fremlagte de paa Boglisten under Nr. 868—899

opførte Skrifter.
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Tilbageblik

paa Selskabets Virksomhed i Aaret 1890.

Ved Slutningen af Aaret 1889 talte Selskabet 50 indenlandske

og 87 udenlandske Medlemmer. Det har i Aarets Løb ingen

indenlandske Medlemmer mistet. Derimod ere tre udenlandske

Medlemmer afgaaede ved Døden, nemlig Professor G. A. Hirn

i Colmar i Elsas , optagen i Selskabets naturvidenskabelig-

mathematiske Klasse den 4. Februar 1887, Professor Dr. phil.

Theodor Mobius i Kiel, optagen i Selskabets historisk-

filosofiske Klasse den 10. April 1885, og Professor, Dr. phil.

Chr. Cavallin i Lund, Medlem af samme Klasse fra den

5. April 1889.

I sit Møde den 11. April optog Selskabet til indenlandske

Medlemmer af den naturvidenskabelig -mathematiske Klasse,

Lærer ved den kgl. Veterinær- og Landbo -Højskole, Dr. phil.

O. T. Christensen, Laboratorieforstander, Dr. phil. Emil

Chr. Hansen og Laboratorieforstander, Cand. polyt. Job.

Kjeldahl. Til udenlandske Medlemmer blev i samme Møde

optagne i den naturvidenskabelig-mathematiske Klasse Professor,

Dr. phil. Intendant ved Riksmuseet Gustav Lindstrøm i

Stockholm, Professor, Dr. phil. Georg O. Sars i Kristiania,

Professor, Dr. phil. Alex. Agassiz i Cambridge i Massacbusets,

Professor, Dr. phil. James D. Dana i New Haven i Connecticut,

Gehejmeraad, Professor, Dr. phil. H. F. M. Kopp i Heidelberg,

Baron, Dr. phil. Ferd. v. M ueller i Melbourne os: Professor
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Ph. van Tiegliem, Medlem af det franske Institut i Paris,

samt til Medlemmer af den historisk-filosofiske Klasse, Senator

og Professor Graziadio I. Ascoli i Milano og Professor,

Dr. phil. Fr. Bucheler i Bonn. Ved Aarets Slutning talte

Selskabet saaledes 53 indenlandske Medlemmer og 93 uden-

landske Medlemmer, af hvilke 26 indenlandske og 30 uden-

landske høre til den historisk-filosofiske Klasse, medens 27

indenlandske og 63 udenlandske ere af den naturvidenskabelig-

mathematiske Klasse.

I Kassekommissionen, hvor Professor, Dr. J. L.

U s s in g fratraadte efter Tur, genvalgtes denne for de næste

fire Aar. Professor Johnstrup genvalgtes til Kommissionens

Formand.

Ordbogskommissionen har ingen Beretning afgivet.

Regestakommissionen har søgt og faaet Bevilling

til , ved Hjælp af aarlige Tilskud , at udgive anden Rækkes

andet Bind af Regesta diplomatica, hvormed dette Værk tænkes

afsluttet.

Selskabet har i Aarets Løb holdt 14 ordinære Møder.

Heri blev der givet 22 videnskabelige Meddelelser, 6 af Med-

lemmer af den historisk-filosofiske Klasse og 16 af Medlemmer

af den naturvidenskabelig-mathematiske Klasse. Af disse Med-

delelser er en Afhandling af Direktør, Dr. J. P. Gram tilligemed

et Foredrag af Etatsraad Dr. Lorenz fra ifjor bleven optaget

i Selskabets Skrifter, medens 9 af de i Aar givne Meddelelser

samt en fra ifjor have fundet Plads i Oversigten.

Af Selskabets Skrifter er i Aarets Løb udkommet den natur-

videnskabelig -mathematiske Afdelings 6. Rækkes V. Bind Nr. 3

(H.J.Hansen, Cirolariidce) , VI. Bind Nr. 1 (L.Lorenz, Lys-

bevægelsen i og udenfor en af plane Lysbølger belyst Kugle),

VII. Bind Nr. 1 (J. P. Gram, Studier over nogle numeriske
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Funktioner) og Nr. 2 (K. Prytz, Methoder til korte Tiders,

særlig Rotationstiders Idmaaling), og den historisk -filosofiske

Afdelings 6. Rækkes I. Bind Nr. 1 (Vilh. Tli omsen, Berøringer

mellem de finske og de baltiske Sprog).

Selskabets Guldmedaille er tilkendt Dr. phil. Søren Sø-

rensen for hans Besvarelse af den i 1888 udsatte Prisopgave

i indisk Filologi, om Sanskrits Stilling i den indiske Sprog-

udvikling, og en Belønning af 300 Kr. blev tilstaaet stud. mag.

Her m. Borries for en som Besvarelse af Prisopgaven for

det Classenske Legat i 1888 indsendt Afhandling om Arter af

Bladhvepseslægterne Lophyrus, Lyda og Nematus.

Carlsbergfondets Direktion har indsendt sin sædvan-

lige Beretning (S. (31)— (45)), og da Funktionstiden for natur-

kyndigt Medlem af Bestyrelsen, Etatsraad, Professor em., Dr.

Jap. Steenstrup i Aar udløb, genvalgtes denne for de

følgende ti Aar fra 25. September d. A. at regne.





Nogle Undersøgelser angaaende Ustilago Carbo.

Af

E. Rostrup.

Hermed Tavle I.

(Meddelt i Mødet den 7. Februar 1890.)

Jeg skal begynde med, af den ældre Literatur at fremdrage

forskellige Angivelser, som have Betydning for de Undersøgelser,

jeg senere kommer til, angaaende den Svamp, som i nyere Tid

er bedst kendt under Navnet Ustilago Carbo.

Navnet « Ustilago* har oprindelig været anvendt som Be-

tegnelse for en Sygdom hos Kornsorterne. I Middelalderens

Urtebøger anvendes Navnet saaledes 1552 af T rag ns (De stir-

pinm maxime earnm qnae in Germania nascnntnr etc), der har

en Artikel paa to Sider (pag. 665— 666) »De Ustilagine
»

, med en

Afbildning af en brandig Havreplante ; han har aabenbart havt

Ustilago Carbo for Øje. 1 1581 har Lobélius (Plantarnm sev

stirpinm icones I) to Afbildninger af syge Bygplanter, som han

kalder « Ustilago Hordei distichin (pag. 29) og « Ustilago poly-

stickin (pag. 36), samt en Afbildning af en brandig Havretop,

som han kalder « Ustilago Avenæ« (pag. 36). I 1596 har Caspar

Bauhin (Phytopinax Lib. I, sect. IV, pag. 51) en Artikel om

Ustilago «frugnm morbns est maxime Avenæ & Secalis« , hvor

han opstiller tre saadanne Sygdomme : 1 Ustilago secalena, II Ust.

hordeacea, III Ust. aue?iaria, hvilke senere i samme Forfatters

Overs, over d. K. D. Vidensk. Selsk. Forh. 1890. 1
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Pinax theatri botanici, 1623, p. 24 kaldes Ust. secalis, Ust hordei

og Ust. Avenæ.

Paa samme Maade opfattes Ustilago i hele det 17de og til

henimod Slutningen af det 18de Aarh., nemlig som en Syg-

dom, der tilskrives de mest forskellige Aarsager. Saaledes siger

Joh. Bauhin i et mange Aar efter, hans Død udgivet Værk

(Hist. plantarum, 1650), at Ustilago er en Sygdom hos Kornet,

der hidrører fra at de brændende Solstraaler falder paa Axet,

som er gennemvædet af Regn , og forvandler derved Kornet til

sort Støv, hvad der iøvrigt kun er en Gengivelse af Theophrast,

der endvidere meddeler, at ogsaa Fnldmaanen kan bevirke det

samme.

Ti Ilet, som i 1755 publicerede et dygtigt Arbejde om

Brand i Sæden (Dissert. sur la cause qui corrompt et noircit

les grains de bled dans les épis), er af den Mening, at Brand

hidrører fra Stik af nogle smaa sorte Insekter. Han anfører

endvidere en interessant Iagttagelse, som jeg senere kommer

tilbage til, at Brandkornene hos Hordeum distichum se ud som

sammenvoxede af tre Korn, som et Korn med tre Spidser, af

hvilke den midterste er størst.

Tes sier har i 1783 skrevet et større Værk: «Traité des

maladies des grains«, hvori der beskrives og meddeles Resul-

tater af en stor Mængde Forsøg vedkommende Brand hos Korn-

sorterne. Men heller ikke han har nogen anden Forklaring af

Aarsagen til Støvbrand «Charbon» end de sædvanlig angivne:

Gødningen, Taage, Jordbunden, Fugtighed, Insekter eller Mangel

paa Bestøvning. Derimod gjorde han nogle Iagttagelser ved-

kommende Brand hos Byg, som senere synes at have været

oversete, og som jeg i det følgende kommer tilbage til.

Linné var endnu ikke naaet til den rette Erkendelse af

Brandens Natur; i hans Systema naturæ, 12te Udg. , I, pag.

1326 (1767) opføres den under Vermes som « Chaos Ustilago«
,

der findes i de ødelagte Korn af Byg, Hvede og andre Græsser,

i Blomsten af Tragopogon og Scorzonera, og danner et sort
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Pulver, som ved i nogle Dage at ligge i Vand forvandles til

smaa, aflange, vandklare Dyr, der ligne Fisk og som kun ses

med væbnet Øje. Først i den af Gmelin besørgede Udgave

(IF, pag. 1472) bliver den stillet blandt Svampene og kaldt Reti-

cularia Ustilago] men det var efter at Bulliard havde anvist den

denne Plads.

1 Kgl. Vet. Akad. Handl, for Aar 1775 har Clas Bjerk-

ander meddelt en Artikel om «Kol- eller Sot-ax» i Hveden.

Foruden de sædvanlige Meninger om Aarsagen til denne Syg-

dom fremsættes ogsaa som en Gisning , om denne Misvæxt

ikke skulde være af svampagtig Natur. Noget taler for og

andet imod, siger han, og i Forbigaaende foreslaar han i be-

kræftende Fald Navnet Lycoperdon Tritici. Dette Navn er af

Persoon, Tulasne o. 11. med Urette henført til Ustilago] af

Bjerkanders Beskrivelse, bl. a. at den lugter som Chenopodium

Vidvaria, ses tydelig nok, at han har havt Tilletia Caries for

Øje , hvilken allerede Bern. de Jussieu sammenligner med en

Lycoperdon. I samme Afhandling beskriver han imidlertid og-

saa Former af Brand, der hore til Ustilago Carbo, og han med-

deler her flere interessante Iagttagelser, som have Betydning

for det specielle Æmne , som her skal behandles , særlig føl-

gende Bemærkning: «Med Uordeum vidgare og Avena sativa

gjordes i Vaaren 1775 Forsøg; de vaade Korn befængtes med

Sot af Korn og Havre , samlet Høsten forud ; man mærkede

ingen Følger heraf for Bygget, medens Halvdelen af Havren

blev brandig".

Den første Gang at Ustilago Carbo blev indordnet i Sy-

stemet som en virkelig Svamp med Diagnose, var 1791 i Bul-

li ard s Hist. d. ehampign. de la France (I, 90), under Navn af

Reticularia segetum, ledsaget af Figurer af et Bygax og

en Havretop , angrebne af Ustilago. Aaret i Forvejen havde

den danske Agronom F. W. Troyel i Naturhistorie-Selsk. Skr.

1 , 44 sammenlignet Ustilago hos Sæden med Lycoperdon

Bovista] men denne Betragtning af Brandkornene som Svampe
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afvises af P. C. Abildgaard i de Anmærkninger, som ledsage

Troyels Artikel, idet Brand ret og slet erklæres for «en Fejl

hos Kornet».

I Persoon's Tentamen disposition, meth. Fungorum, 1797,

opstilles Støvbrand i Sæden i Svampesystemet under Uredo

(Gruppe Ustilaginei), og den her omhandlede Art kaldes Uredo

segetum, med tre Underarter (hvilke præciseres endnu skarpere

i samme Forfatters Synopsis, 1801), som kaldes a Hordei,

/9 Tritici og y Avenæ. Schumacher (Enumer. plant. Il,

p. 234) følger Persoon, men har kun de to Underarter: a Avenae

»pulvere purpurascente atro« , og /9 Hordei «pulvere atro», hvor-

ved han altsaa antyder en Forskel foruden den biologiske.

De fleste Mykologer i indeværende Aarhundrede have i det

væsentlige holdt sig til Persoons Opfattelse af Støvbrand, kun

med de Ændringer i Navnet, som man har anset fornøden ved

Omflytning i Systemet eller af andre Grunde. De Candolle

(FL franc. 1815, VI, p. 76) forkaster saaledes Navnet Uredo

segetum, fordi man hidtil under dette Navn har sammenblandet

to forskellige Parasiter «le charbon et la carie«, som derfor nu

benævnes Uredo carbo og Uredo caries. Det skal dog be-

mærkes, at Persoon slet ikke synes at kende den sidstnævnte,

idet hans Diagnose af Uredo Tritici lyder «subeffusa». — I den

af Willdenow besørgede Udgave af Linnés Species plantarum

beskriver Link (Tom. VI, pars II, pag. 1) i 1825 den om-

handlede Brandsvamp under Navn af Caeoma segetum. I 1833

kalder Wallroth (FL crypt. Germ. II, p. 217) den Erysibe vera,

hvorunder han foruden de tre allerede af Persoon opførte Un-

derarter har en fjerde, nemlig å Hold avenacei. Ditmar

(Sturm, Deutschl. FL, III Abth., S. 67, Tab. 33) henfører den

i 1817 til den Slægt, hvor den senere har hævdet sin Plads,

og kalder den Ustilago segetum.

I Tulasne's for Ustilagineernes Systematik særdeles vig-

tige Afhandling fra 1847 (Ann. d. se. nat., 3. serie, 7 tome,

pag. 78) kaldes den Ustilago Carbo , et Navn som senere hyp-
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pigst er benyttet, skønt nogle Forfattere af Prioritetshensyn

have fundet det rettest at kalde den Ust. segetum. Da den,

som formentlig vil fremgaa af det følgende, maa deles i flere

Arter, for hvilke intet af de anførte kollektive Navne kan be-

nyttes, bliver det ligegyldigt at undersøge, hvilket af dem der

fortjener Fortrinet, 1 det nævnte Arbejde af Tulasne opstilledes

foruden Varieteterne: triticea, avenacea og hordeacea, der svare

til de Persoonske Underarter, endvidere en fjerde: bromivora.

Denne er senere af Fiseher de Waldheim (Sur la strueture des

Ustilaginées , 1867) opstillet- som en egen Art: Ustilago bromi-

vora, der nu almindelig og med rette anses for en god Art,

som derfor her kan lades ude af Betragtning- Derimod ere de

paa Byg, Hvede, Havre og Draphavre optrædende Former af

Ustilago indtil den nyeste Tid betragtede som hørende til

samme Art: Ustilago Carbo eller Ust. segetum. I de nyeste

systematiske Skrifter af Winter (Deutschl. Pilze , 1884),

Schroeter (Kryptog. Flora v. Sehlesien, 1887) og PI o\v right

(British Uredineae and tfstilagineae, 1889) anføres ikke en Gang-

længer de hos de ældre Forfattere sædvanlig opstillede Varie-

teter.

Jeg skal imidlertid her søge at godtgøre, at Ustilago Carbo,

saaledes som den i en Bække Aar har været begramset, inde-

slutter fem Arter, i Følge en Bække Iagttagelser, Forsøg og

Undersøgelser, anstillede i det sidste Par Aar. Kun hos den

ene af disse Arter findes saa store morfologiske Forskelligheder

fra de andre , at man maa undre sig over at den ikke tidligere

er bleven adskilt fra disse, som indbyrdes kun frembyde ube-

tydelige Afvigelser i morfologisk Henseende. De vigtigste Ka-

rakterer bero paa biologiske Ejendommeligheder — især naar

man hertil vil henføre ikke alene deres Afpasning til visse

Værtplanter, men ogsaa den Maade, paa hvilken Sporerne spire

— og saadanne have jo netop vist sig at have den største Be-

tydning for Ustilagineernes Systematik i det hele.

Jeg har allerede i en Bække Aar havt Formodning om , at
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der skjulte sig flere af hinanden uafhængige Arter under Navnet

Ustilago Carbo, og navnlig havde jeg lagt Mærke til to ogsaa

habituelt forskellige Former, under hvilke Støvbrand optraadte

hos Byg. Men hvad der særlig har henledet min Opmærksom-

hed paa denne Sag og efterhaanden ført mig til den nævnte

Opfattelse af Ustilago Carbo som en kollektiv Art, er de om-

fattende Forsøg, som især i de tre sidste Aar ere anstillede her

hjemme af den bekendte agronomiske Forfatter J. L. Jensen.

Disse Forsøg have været anstillede efter en bestemt Plan, dels

i mindre Bede med en lang Bække* af varierende Parallelforsøg,

dels i større Maalestok paa forskellige Steder her i Landet;

skønt de have været særlig rettede paa det praktiske Formaal,

at udfinde de sikreste Midler til at befri Sæden fra Brand —
hvad jeg her ganske skal lade ligge — saa have de tillige givet

vigtige Bidrag til Løsningen af de Spørgsmaal , som jeg her

skulde behandle. Jeg har derfor ogsaa benyttet den Lejlighed

der bødes mig til at forfølge disse Forsøg, hvis praktiske Be-

sultater ere meddelte i Landbrugspressen af J. L. Jensen.

Jeg skal af disse talrige Forsøg alene holde mig til saa-

danne, som staa i direkte Forbindelse med Spørgsmaalet om

Nødvendigheden af at skelne mellem flere Arter indenfor Barn-

men af Ustilago Carbo. Der viser sig for det første en For-

skel i den Maade
,

paa hvilken Hvede smittes af Støvbrand i

Sammenligning med den Maade
,

paa hvilken Havre og Byg

smittes, idet førstnævnte Kornsort bliver brandig ved Hjælp af

de udenpaa Kornet saaede Sporer, de to sidstnævnte ikke; men

dette hidrører kun fra, at disse ere beklædte med Avner, der

hindre Sporerne i at sende deres Spiretraade gennem sig, thi

Forsøgene have vist, at naar disse Korn afskalles og besaas

med Brandsporer, blive de fremkomne Planter brandige. Disse

Forhold kunne dog ikke afgive Bevis for, at de paa nævnte

Planter optrædende Brandsvampe ere artsforskellige, thi de hid-

røre kun fra den forskellige Bygning af Værtplanternes Frugter.

Det har endvidere vist sig ved de af Jensen i stort Omfang



Nogle Undersøgelser angaaende Ustilago Garbo. 7

anstillede Afsvampningsforsøg ved Neddypning af Sædekornet i

5 Minutter i Vand af 52—55° C, at der lindes en mærkelig

Forskel hos Havre og Byg i deres Forhold hertil; medens den

første fuldstændig afsvampes herved, sker det derimod kun ved

den sidste, hvis Sædekornet i Forvejen har været udsat for en

Udblødning i omtrent 1U Døgn. Disse og flere andre Erfaringer

lede til den Antagelse, at »Flyvebrand« hos Havre og Byg for-

merer sig ved at Brandsporerne i Blomstringstiden udsaas paa

Frugtknuden førend denne dækkes af Avnerne, under hvilke de

ogsaa ofte kunne findes, og at de forblive her til Spiringstiden

om Foraaret. Tillige forstaas herved, at Brandsporer hos Havre

dræbes af det varme Vand, da dette let kan trænge indenfor

de løst siddende Avner, hvilket ikke er Tilfældet hos Byg; hos

denne maa Varmen forplante sig gennem de fastsluttende

Avner, hvad der i de fem Minutter kun kan naas, naar Avnerne

i Forvejen ere fuldstændig gennemblødte. Denne Forskel mel-

lem Brand hos Havre og Byg antyder dog heller ingen bio-

logisk Forskel hos selve de paagældende Svampe, men er kun

afhængig af Værtplanternes Bygning.

Hvad der derimod taler meget stærkt for en Artsforskel

imellem de hos Hvede , Havre og Byg optrædende Former af

Flyvebrand, er Resultaterne af Udsædsforsøg med Brandsporer,

tagne af de tre Værtplanter. Medens afskallede Havrekorn, be-

saaede med Brandsporer tagne af Havretoppe, frembragte en

Mængde brandige Havreplanter, havde disse Brandsporer slet

ingen Indvirkning, naar de saaedes paa afskallede Bygkorn eller

paa Hvede. Naar endvidere afskallede Bygkorn befængtes med

Brandsporer af Bygax, fremkaldtes talrige Brandax hos de frem-

komne Planter, medens de hermed besaaede Havre- og Hvede-

korn kun frembragte sunde Planter. Hvedekorn endelig, som

bleve befængte med Ustilago-Sporer af Hvedeax, fremkaldte, om

end i ringe Mængde, brandige Hvedeax, men de samme Sporer

havde ingen Indvirkning paa Havre eller Byg.

Jeg har tidligere omtalt, at der hos Byg optræder to alle-
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rede i det Ydre let kendelige Former af Brand, der ogsaa ved

Jensens Udsædsforsøg viste sig at forholde sig forskelligt i

biologisk Henseende, nemlig den nøgne og den dækkede Brand,

der i Jensens offentliggjorte Artikler, efter Konference des-

angaaende med mig , foreløbig bleve benævnte som var. nuda

og var. tecta: de forekomme begge almindelig udbredte her i

Landet, den første dog i størst Mængde. Foruden mange andre

Forskelligheder, som jeg senere kommer tilbage til, skal her

bemærkes, at de af den første Form angrebne Bygax strax

ved Skridningen danne en løs, sort Støvmasse, idet Avner og

Frøgemmer allerede ere fortærede af Svampen , hvis Sporer

derfor snart bortvejres, saa at kun den nøgne Axedel staar til-

bage
,
medens de af den anden Form angrebne Bygax bevare

Avner og Frøgemmer, der vedblivende omgive den sorte Spore-

masse, saa at Axet beholder sin Form, men kun indeholder

sorte Brandkorn, i Stedet for sunde Bygkorn.

At disse to Former af Bygbrand længe have været kendte,

men ikke adskilte . fremgaar tydelig nok af Literaturen , idet

Forfatterne ved Beskrivelser og Afbildninger snart have haft den

ene, snart den anden Form for Øje. Persoons Diagnose af

Uredo segetum a Hordei »pulvere sublatitante» tyder paa, at han

bar kendt var. tecta, og det samme fremgaar endnu tydeligere

at bave været Tilfældet med den Bygbrand, der beskrives af

Tillet og især af Tessier, ligesom ogsaa af den Form af Usti-

lago segetum, som Ditmar beskriver i Sturms Deutschl. Flora,

idet han siger, at hos Byg beholder den sit Hylster, der tid-

ligere har været anset for et Peridie. At dømme efter de Af-

bildninger, som tindes hos Lobelius og Bulliard, have disse

ligeledes haft var. tecta for sig. I Schumachers Herbar., som

opbevares i Bot. Haves Bibliothek, findes ogsaa var. tecta under

Navn af Uredo Hordei, og det samme synes at være Tilfældet

i de fleste Exsiccatsamlinger. At denne Form, skønt den

sjældnere, saa hyppig er anvendt til Beskrivelser, Afbildninger

og Herbarier, er let forklarlig netop ved at disse Brandax
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holde sig saa længe uforandrede, medens var. nuda er saa

højst forgængelig.

Avena elatior er i Almindelighed slet og ret opført som en

af Værtplanterne for Ustilago Carbo; dog findes dens Brand, som

ovenfor nævnt, af Wallroth anført som en Varietet. At den i

Modsætning til de paa Kornsorterne optrædende Former viser sig

som fleraarig — den er her i Landet iagttaget fem Aar i Trak

paa samme Individ af Draphavre — er jo ganske vist afhængigt

af Værtplantens Natur, og kan ikke uden videre afgøre dens

Artsherettigelse, men forskellige Omstændigheder tyde dog paa

en saadan.

Jeg skal gaa over til at paavise, at der foruden disse bio-

logiske Forskelligheder ogsaa findes andre imellem de omtalte

fem Former af Ustilago Carbo, saa at de med rette maa anses

for gode Arter. Medens jeg var i Færd med at undersøge

Sporernes Form , Størrelse og Farve , samt den Maade
,

paa

hvilken de spirede , for herved at opsøge de Forskelligheder,

man maatte vente at finde i morfologisk Henseende, publicerede

Brefeld en Artikel i «Nachrichten aus dem Klub der Landwirthe

zu Berlin* Nr. 220—222 (Juni- Juli 1888), hvori meddeltes en

Række Forsøg med Infektion af spirede Havre- og Bygkorn

med Ustilago Carbo, som stadig gav det Resultat, at Havre-

planterne bleve brandige, Bygplanterne derimod ahh'ig. Dette

gav Anledning til nøjere at undersøge Spiringen af Bygbrandens

Sporer, og det viste sig da, at disse spirede paa en ganske

anden Maade end Brandsporer tagne af Havren , idet de ud-

sendte stærkt forgrenede Spiretraade, uden at frembringe Spo-

ridier, saaledes som Havrens og overhovedet de fleste Ustila-

gineer, hvilke Resultater ganske stemme med mine Forsøg.

Han udskilte derfor fra Ustilago Carbo en ny Art, som han

kaldte Ustilago Hordei. Men Rrefeld vidste endnu ikke den

Gang, at der hos Byg optræder to forskellige Arter af Ustilago,

og en Del af de Uoverensstemmelser, der findes baade hos

hans og andres Forsøg med Bygbrand, hidrøre efter al Rime-
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lighed fra, at der ubevidst snart er opereret med den ene og

snart med den anden Art. Naar det bl. a. af Brefeld angives,

at Bygbrand sporer ikke ville spire efter et Aars Forløb, medens

Havrebrandsporer spire endnu efter mere end 6 Aars Forløb,

hidrører denne Angivelse vistnok fra, at Undersøgelserne alene

ere anstillede med den nøgne Form af Bygbrand.

Jeg fortsatte derefter Undersøgelserne af Hvilesporernes

Beskaffenhed og særlig af deres Spiringsfænomener, angaaende

hvilke jeg i de to sidste Aar har anstillet en Række Forsøg

med Dyrkning i Næringsvædsker, hvortil jeg ved alle de sam-

menlignende Forsøg har anvendt udkogt Frugtsaft, især Drue-

saft. Jeg fandt ved disse Undersøgelser saadanne Forskellig-

heder, at jeg i Forbindelse med de tidligere omtalte Dyrknings-

forsøg i Marken finder det rettest at opstille følgende fem Arter

paa Grundlag af den kollektive Ustilago Carbo , et Navn, der

fremdeles vil kunne bruges som Fællesnavn for hele Gruppen

eller af hvem der ikke anser disse Arter for endnu at være

tilstrækkelig fixerede.

1. Ustilago Hordei Bref.

Skønt Artsnavnet « Hordei» ofte tidligere har været an-

vendt for en paa Byg forekommende Ustilago, snart som Under-

art, snart som Betegnelse for en Form, bør dog Brefeld anføres

som Autor. Det kan jo nemlig ikke tages i Betragtning, at de

antelinneanske Forfattere, saasom Lobelius og Bauhin, have an-

vendt Betegnelsen Ustilago Hordei] thi dels var det kun en

Sygdom hos Byg, de betegnede saaledes, dels var Ordet Hordei

kun en Diagnose og ikke et Artsnavn i linnéisk Betydning.

Persoon har ganske vist en Uredo Hordei , men han synes

nærmest at have haft den følgende Art for Øje, og ingen af

de mange Forfattere, der senere have dette Artsnavn som Be-

tegnelse for en Bygbrand, har en saadan Beskrivelse af samme,

at man sikkert kan se , hvilken Art der menes. Da Brefeld i

1888 opstillede den nævnte Art, troede han ganske vist, at al
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Bygbrand hørte hertil; men lians Beskrivelse af Sporernes Spi-

ring viser tydelig nok, hvilken Art han opererede med.

Denne hos vore dyrkede Bygsorter {Flordeum distichon og

vulgare) almindelig forekommende Brand er ved mange Kende-

tegn skarpt adskilt fra den følgende paa Byg optrædende Art.

De brandige Ax skride før de sunde, og de ere allerede ved

Skridningen forvandlede til en sort, med olivenbrnnt Skær for-

synet, løs Sporemasse, idet Avner og Frøgemmer hurtig for-

tæres af Svampen. Sporerne bortvejre i faa Dage, og derefter

rager den lette, næsten nøgne Axe rankt til Vejrs, op over de

sunde, noget nikkende Ax. Hvilesporerne ere fint rnprikkede,

kort ellipsoide eller kugleformede , 5,5— 6,5 p. tykke. Ved Spi-

ringen (se Fig. 1) udsendes en lang, lidet leddet Hyfe, som ikke

frembringer Sporidier; undertiden udsendes to Hyfer fra samme

Spore. I Løbet af nogle faa Dage blive disse Hyfer meget

stærkt forgrenede. Ved denne Spiremaade afviger den fra alle

de andre paa Kornsorter yoxende Ustilagineer , undtagen Ust.

Tritici. Hvilesporerne miste deres Spireevne hurtigere end hos

følgende Art. Deres Modning og Spredning falder sammen

med Byggets Blomstring, og der er i Følge de anstillede For-

søg god Grund til at antage, at de Sporer, der falde ned i

Bygblomsten , blive indesluttede her mellem Frugtknude og

Avner, forblive her efter Sammenvoxningen og at de herfra

sende en Spirehyfe ind i Kimen ved dennes Spiring om For-

aaret. Alanglen af Sporidier staar ogsaa i god Harmoni her-

med, da de ikke vilde være til nogen Nytte. Ved en Række

Forsøg med afskallede Bygkorn, paa hvilke der overførtes Hvile-

sporer af den her omhandlede Art, dels paa Ryg- dels paa

Bngsiden, viste det sig, at kun de af først nævnte Korn frem-

bragte Planter bleve brandige; men Kimen ligger ogsaa nær-

mest Rygsiden. Det viste sig endvidere, at Bygkorn, som paa

denne Maade bleve inficerede med Ustilago Hordei, stedse frem-

bragte Bygplanter angrebne af samme Form af Bygbrand. Bleve

Sporerne udsaaede paa de uafskallede Bygkorn, fremkom ingen
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Brandax; herved forstaas, at den sædvanlige Afsvampnings-

methode med Blaastensopløsning ikke har den mindste Ind-

flydelse med Hensyn til at formindske Antallet af Brandax hid-

rørende fra Ustilago Bordei.

2. Ustilago Jenseiiii n. sp.

Denne Art har hidtil ikke været udskilt fra den foregaaende

i noget systematisk Skrift, og,' kun omtalt i danske Landbrugs-

Tidender i det sidste Par Aar, hvor den af Jensen og mig er

givet den aldeles foreløbige Betegnelse : Ustilago segetum var.

tecla
, ligesom den foregaaende blev kaldt Ust. seg. var. nuda.

Disse Varietetsnavne kunde man have ophøjet til Artsnavne,

men for foregaaende Art kom Prioritetshensynet i Vejen, og for

den her omhandlede Art vilde Navnet «tecta» vel være beteg-

nende som Modsætning til den anden paa Byg optrædende Art,

men ingenlunde i Modsætning til mange andre Arter af Ustilago.

Jeg har derfor tilladt mig at benævne den efter den Mand, som

ved sine omfattende, utrættelige og omsigtsfulde Forsøg ved-

kommende Kornsorternes Brand har skaffet Klarhed til Veje

paa mange Punkter, ikke alene ved at tilvejebringe hensigts-

mæssige praktiske Hjælpemidler til at undgaa Brand i Sæden,

men ogsaa ved at faa Rede paa de forskellige Arters Ejendom-

meligheder i biologisk Henseende.

Denne Art er almindelig udbredt overalt i Danmark paa

Hordeum distichon
, om end sædvanlig i ringere Mængde end

Ustilago Bordei. De brandige Ax skride senere end de sunde

ug have et ganske andet Udseende end de som ere angrebne

af den forrige Art, idet Avner og Frøgemmer ikke fortæres af

Svampen, saa at Axene ere hele og den sortebrune Sporemasse

indesluttet paa lignende Maade som hos Tilletia Caries. Brand-

axene blive flade og brede , hidrørende fra at ikke alene Midt-

blomsten . men ogsaa de to golde Sideblomster udvikle Brand-

korn , der voxe sammen med den midterste, et Forhold, der

allerede nøje beskrives af Tillet i hans før nævnte Skrift. Disse
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brede Ax have Vanskelighed ved at bryde gennem Skeden, og

i Regelen komme de derfor ikke helt frem , saaledes som hos

foregaaende Art, men blive fastholdte af Skeden baade forneden

og foroven, idet Stakkene halvvejs forblive indesluttede i Skeden,

hvorved Brandaxet sædvanlig krummer sig noget. De af denne

Brand angrebne Planter holde sig derfor ogsaa lavere end de

sunde Planter. Da Sporerne ikke spredes, blive disse Brandax

staaende uforandrede paa Marken til Indhøstningen.

Hvilesporerne ere glatte, runde eller bntkantet-polyedriske,

mørkebrune, lidt klæbrig sammenhængende; de ere gennem-

snitsvis ubetydelig større end hos foregaaende Art, 6,5—7,5 p
tykke. Ved Spiringen frembringes en Basidie (se Fig. 2, a) , der

bliver 22—32 fx lang og 4
fjt

tyk; den deler sig i 3—4 Led-

stykker og bærer ved Leddene og i Spidsen de aflange, 8 //.

lange og 2,5— 3 n tykke Sporidier (Basidiesporer). Undertiden

løsrives de enkelte Led af Basidien, før de udvikle Sporidier

(se Fig. 2, b). Udviklingen er altsaa i denne Henseende væsent-

lig i Overensstemmelse med de fleste Arter af Ustilago, i Mod-

rætning til Ustilago Hordei. Ved at overføre Sporer af Ustilago

Jensenii paa Bygkorn har det vist sig, at der fremkommer

Planter, der ere angrebne af den samme Form af Ustilago,

hvad der yderligere bekræfter dens Artsberettigelse. I Mod-

sætning til hvad der finder Sted hos Ustilago Hordei, er det for

den omhandlede Arts Vedkommende tilstrækkeligt at overføre

Brandsporerne paa de uafskallede Bygkorn , for at fremkalde

Brand i Bygplanterne. I Overensstemmelse hermed har det

vist sig, at Behandlingen af Sædekornet med Blaastensopløs-

ning er ligesaa virksomt mod denne Form af Brand , som den

er mod de Brandsvampe, der angribe Hvede og Rug.

3. Ustilago Avenae (Pers.).

Uredo Avenae Pers. (Synops. p. 224). Uredo Carbo y Avenae

DC. (Fl. fr. VI, 76). Ustilago segetnm pr. p. Ditm. (Sturms

Deutschl. Fl. III Abth. S. 67, Tab. 33). Ustilago Carbo avenacea
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Tul. (Ann. se. nat. 1847, p. 80). Ustilago Avenae Jensen (Le

charbon des céréales 1889, pag. 4).

Denne paa vore dyrkede Havremarker [Avena sativa og

A. orientalis) særdeles hyppige Brandsvamp er hidtil overalt i

den systematiske Mykologi betragtet som en simpel Form eller

højst en Varietet af Ustilago Carlo. I Regelen ligner den

habituelt nærmest Ust. Hordei, idet IJavretoppen som oftest

strax efter Skridningen er forvandlet til en sort Støvmasse, med

olivenbrunt Skjær, idet Frøgemmet og en Del af Avnerne for-

tæres af Svampen, saa at Sporerne hurtig slippe fri og bort-

vejres; men den er blandt andet ved Sporernes Spiring skarpt

adskilt fra denne. I øvrigt er det ikke sjældent, at den nedre

Del af Avnerne i længere Tid vedblivende omslutte Brand-

kornene; men der har dog ikke kunnet paavises nogen bestemt

morfologisk eller biologisk Forskel mellem disse Former af den

foreliggende Art, saa at alle de hos de nævnte Havresorter op-

trædende Former af Ustilago maa anses for at høre til samme

Art. Den væsentligste Grund til, at den maa holdes adskilt fra

de hos Byg og Hvede optrædende Arter, er den tidligere om-

talte ved Forsøg godtgjorte Egenskab, at den ikke kan over-

føres paa disse Kornsorter.

Hvilesporerne ere fint ruprikkede, kugleformede eller kort

ægformede, 5,5—7,5/* tykke; hos Former med fastere, varigere

Brandkorn ere Sporerne oftest mere uregelmæssige og but-

kantede. De frembringe ved Spiringen en leddet Basidie, der

bærer Sporidier ved Leddene (se Fig. 3, a) ; meget hyppig findes

paa Basidierne en ejendommelig knæformig Krumning, der

minder om de hos Hymenomyceternes Hyfer ofte optrædende

Øskenceller. Ved rigeligere Ernæring udvikles en tyndere,

kortere eller længere Basidie, der bærer en eller liere rækkevis

stillede « Gemmer«, som Brefeld har benævnt dem, der kunne

blive indtil 20 fi lange og 3 n tykke, og som indeholde en

Bække klare med blaalig Glans forsynede Fedtdraaber (se

Fig. 3, b).
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4. Ustilago perennans n. sp.

Erysibe vera o Holci avenacei Wallr. (FL crypt. Germ. II,

217).

Den optræder hist og her, undertiden i Mængde, i Toppen

af den som Fodergræs dyrkede Draphavre, Avena elatior. Den

udmærker sig særlig ved sit i Værtplantens Rodstok perenne-

rende Mycelium , hvorfra der hvert Aar sendes Hyfer ind i de

nye Skud, saa at i Reglen alle Rlomsterstande blive angrebne

Aar efter Aar paa samme Værtplante.

Sporemassen er sort, mindre flygtig end sædvanlig er Til-

fældet hos Ust. Avenae, som den nærmest ligner. Hvilesporerne

ere kugleformede , G— 7 fx tykke
,

glatte eller meget svagt ru-

prikkede. Basidierne have stærk Indsnøring ved Leddene, hvor

Sporidierne udvikles (se Fig. 4, a); sædvanlig findes kun fire

Led, men ved rigelig Næring blive Basidierne mangeleddede og

grenede , og de bære da kun Sporidier i Enden af Grenene (se

Fig. 4, d). Ligesom hos Ust. Avenae udvikle Hvilesporerne

under visse Forhold « Gemmer » (se Fig. 4, c). Særlig karakte-

ristisk er Sporidiernes Forhold; de ere i Begyndelsen 6— 7 //

lange og 2— 3 /j. tykke; men efter at være løsrevne tiltage de

i Næringsvædske betydelig i Størrelse ; de blive dobbelt saa

lange og tykke, hvorefter der opstaar to store Saftrum i hver,

og de frembringe 1—2 Gonidier i hver Ende ved gæragtig

Spiring (Fig. 4, b).

5. Ustilago Tritici (Pers.).

Uredo Tritici Pers. (Synops. p. 224). Uredo Carbo
fi

Tritici

D.G. (FL fr. VI, 76). Ustilago Carbo triticea Tul. (Ann. se. nat.

1847, p. 80).

Den optræder af og til, men i Regelen i ringe Mængde,

paa Hvede, baade Vinter- og Vaar-Hvede. Den ligner habituelt

nærmest Ust. Hordei, idet Axene allerede før eller under Skrid-

ningen ere forvandlede til en los, sort Sporemasse, da Frø-
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gemmer og Avner for største Delen ere fortærede ; Sporemassen

har dog et lysere gulgrønt Skær end nogen af de andre paa

Kornsorter optrædende Arter.

Hvilesporerne ere kugleformede, hyppigst 6 (i tykke, men

varierende fra 5 til 8 // tykke; de ere lysere end hos de nær-

mest heslægtede Arter, med mere gulagtig Tone og mere ru

Overflade. I Vand spire de meget uvillig og sparsomt; der-

imod har jeg i Frugtsaft faaet Hvilesporer af Vaarhvede til at

spire meget rigelig. Spiringen forholder sig som hos Ustilagc

Hordei. Da Hvilesporer tagne af Havrens og Byggets Brand

og udsaaede paa Hvedekorn ikke fremkalde Brand hos de af

samme fremkomne Planter og vice versa heller ikke Hvedens

Brandsporer formaa at smitte Byg og Havre , maa Ustilago

Tritici i alt Fald indtil videre anses for en egen Art.

Forklaring til Figurerne.

(Alle Figurerne i 500 Gauges Forstørrelse).

Fig. 1. Ustilago Hordei. Spirende Hvilesporer i forskellige Udviklingstrin,

med 1— 2 ugrenede eller grenede Hyfer. Sporerne udsaaede dels i

Vand dels i Frugtsaft den 27. Juni, tegnede efter 1 å 2 Dages Forløb.

Fig. 2. Ustilago Jensenii. a. Spirende Hvilesporer med Basidier og Spo-

ridier; Sporerne udsaaede i Frugtsaft den 7. Juli og tegnede efter et

Døgns Forløb. — b. En Del Hvilesporer, som spirede senere, frem-

bragte Basidier, hvis Ledstykker indbyrdes løsreves og som hvert især

i Regelen var forsynet med to klare Draaber. Sporerne vare udsaaede

i Frugtsaft den 7. Juli, tegnede den 14. Juli. — c. Sporidier i gæragtig

Spiring.

Fig. 3. Ustilago Avenae. a. Spirende Hvilesporer, som have udviklet Ba-

sidier, der som oftest have ejendommelige knæformede Krumninger og

som bære Sporidier ved Leddene. Sporerne vare udsaaede i Vand den

19. Oktober og tegnede efter 1 å 3 Dages Forløb. — b. Spirende Hvile-

sporer som have Hyfer, der svulme op til «Gemmer» og indeholde tal-

rige blaalig glinsende Fedtdraaber. Sporerne bleve udsaaede i Frugtsaft

den 27. Juni og tegnede efter 1 og 2 Døgns Forløb.
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Fig. 4. Ustilago perennans. a. Spirende Hvilesporer med Basidier og

Sporidier. Sporerne udsaaedes i Frugtsaft den 3. Oktober og bleve tegnede

den o. Oktober. — b. Sporidier, som voxede, efter at være løsrevne fra

Basidierne, fra 7 fi til 14 ,u's Længde og derefter i begge Ender ud-

viklede Conidier. — c. Hvilesporer med »Gemmer« , udsaaede den

12. Oktober, tegnede den 17. Oktober. — d. Ved rigelig Ernæring ud-

viklede, leddede og grenede Basidier, som i Spidsen af Grenene bære

Sporidier. Sporerne udsaaede den 3. Oktober, tegnede den 11. Oktober.

Fig. 5. Ustilago Tritici. Spirende Hvilesporer, dyrkede i Frugtsaft, ud-

saaede den 10. Juli, tegnede efter et Dogns Forløb, da de havde udviklet

Hyfer af indtil 50 //.'s Længde.

Overs, over d. K. D. Vidensk. Selsk. Korh. 1890.
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Thismia Glaziovii nov. sp.

Bidrag til de brasilianske Saprofyters Naturhistorie.

Af

V. A. Poulsen.

Hertil Tavle II— IV

Iblandt de Planter, som Troperne frembringe, have de sapro-

fytiske i den senere Tid været Genstand for særlig Opmærksomhed,

da heldige Fund saavel i Indiens som Brasiliens og Vestindiens

Skove have tilvejebragt Materiale , der egnede sig til detailleret

anatomisk Undersøgelse. Vel have mange af disse Væxter

allerede været kendte længe, ja foreligge endog, hvad den

deskriptive Bearbejdelse angaar, i tildels ypperlige Beskrivelser

og gode Afbildninger; de seneste Forskninger have ikke engang

lært os nye Familier at kende, men vel Slægter, om end nogle

af disse maaske næppe turde være særdeles vel begrundede

;

men af nye og vel adskilte Arter er der derimod fundet ikke

saa faa. Den , der har fulgt med den moderne Forskning paa

dette Omraade, som jo særlig i biologisk Henseende maa vække

Interesse, vil vide, at jeg her særlig tænker paa T r i u r i d a c e e r n e s

og Bu rmanniac eernes mærkværdige Familier, som i vore

Dage ere blevne saa indgaaende studerede af Johow 1
) og

Bece ar i
2

).

') Cfr. Pringsheims Jahrbuchev, vol. XVI, pag. ii.">. Ibid. , vol. XX, 1889,

pag. 475.

2
) Malesia; vol. I, 1S77. pag. 240.
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Da jeg er kommen i det heldige Tilfælde alter at kunne

meddele et lille Bidrag til disse Saprofyters Naturhistorie,

denne Gang- til Burmanniaceernes. skal jeg i efterfølgende Linier

forsone derpaa ved at beskrive en efter min Formening ny \rt

fra Brasiliens, som det synes, uudtømmelige Skove. En kort,

foreløbig Meddelelse fra min liaand om dens diagnostiske For-

hold er for nylig offenliggjort andensteds 1
).

Den omtalte Plante [II, 1], hvis hele Højde at domme efter

det eneste, hidtil fundne Exemplar synes at være fem a sex

Cexitimetre, er opdaget i den humusrige, fugtige Skovbund ved

Alt o Mac ahé i Provinsen Rio Janeiro af Dr. Glaziou, hvem

Botanikerne i Europa skylde saa særdeles meget. Dele Planten

samt en enkelt Blomst af et andet Individ var opbevaret i Spi-

ritus og er af Prof. Warming velvilligst bleven mig overladt

til Studium. Af mundtlig Meddelelse, af Dr. Glaziou ved jeg,

at Planten i levende Tilstand er vinrød eller «rouge-violåtre»
;

som den forelaa mig, var den selvfølgelig aldeles afbleget, hvid

og gennemskinnelig, særlig Blomsten.

Fra en aflang, underjordisk, centimeterlang Knold uden

tydelige Spor af Blade udgaa talrige, særdeles tynde Rødder

uden Rodhaar; nogle af disse Rødder havde boret sig igennem

halvt formuldnede Barkstumper, der endnu hængte ved.

Fra Knoldens ene Ende hæver der sig et c. fem Ctm. højt,

halvt gennemsigtigt, lige Skaft i Vejret; det er i største Delen

af sin Længde aldeles bladløst og har to, hinanden diametralt

modsatte, temmelig dybe Furer, hvorfor dets Tværsnit faar en

ejendommelig Form. Foroven ender dette Stængelstykke i tre

eller fire smaa, skælformede Blade, der sidde som et Slags

Svøb underneden den forholdsvis store, centimeterlange, bredt

klokkeformede Blomst, den eneste, som Planten har.

Var den vegetative Del af Planten næsten saa simpel som

vel muligt, er Blomsten saa meget desto forunderligere [IF, 2 og 3].

') Revue générale ile Botaniqne, vol. I. 1889, pag, 549.

i
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Den var paa mit Exemplar vandret.

Perigonet er sambladet, sexlappet og oversædigt; de tre af

Afsnittene ere skarpt tilbage slaaede og noget mindre end de

tre andre , hvis Rand netop er indbøjet med Undtagelse af

Midtpartiets, som løber ud i en lang, tynd, trind, ikke hul

Pisk eller Hale, næsten ligesom den hos Sciaphila candata 1
).

Fra Indersiden af Perigonet, lidt nedenfor Afsnittenes Sam-

menvoxningshøjde , udgaar der en vandret, bred Ring,

som næsten tillukker hele Blomstens Svælg; dens centrale,

temmelig smalle Aabning er højnet over Ringens Niveau, „og

ovenfor denne ejendommelige Dannelse udgaar der yderligere

nogle (fire a sex) i en enkelt Kreds stillede, lave, fremsprin-

gende , skraat indadrettede Kamme , hvis Stilling ikke synes

mig at staa i noget Forhold til Perigonbladenes.

Hvad der bidrager meget til Blomstens ejendommelige Ud-

seende under Loupe , er sex V-formede , kantstillede Udvæxter,

som findes ovenpaa Ringen; de ere regelmæssig ordnede om

Centralaabningen og vende den skarpe Kant ind imod denne.

Fra Undersiden af den horizontale Ring udgaar der sex

Støvdragere [II, 3], som pege nedad (el. indad) imod Blomstens

Bund; Støvtraadene ere brede og paa Siderne forsynede med

traadformede Vedhæng; bag Støvknappen ender Traaden med to

korte , flade , nedadrettede , hornformede Spidser. Knapperne

springe frem paa Støvdragernes Yderside, og Rummene flyde

sammen i Spidsen , saa at den modne Støvknap er nyreformet.

Ser man fra oven ned igennem Ringens Aabning, ses de tolv

hornformede Dorsalforlængelser at konvergere ; Støvdragerne

danne saaledes ligesom en Slags Ruse.

Fra den undersædige, enrummede Frugtknude hæver der

sig en kort Griffel, som ender i et meget stort, skaalformet,

trelappet Hoved , der befinder sig omtrent halvvejs mellem

') Cfr. V. A. Poulsen: Bidrag til Triuridaceernes Naturhistorie [Nat. Foren.

s

vidensk. Meddelelser; 1884—86, p. 1611.
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Frugtknuden og Støvknapperne og ovenpaa bærer Arpapillerne.

De tre vægstillede Ægstole ere besatte med talrige, meget

smaa, ovale Æg, der have lange Ægstrænge.

Det vil af ovenstaaende Beskrivelse sammenholdt med Fi-

gurerne forhaabenlig ikke være uklart, i hvilken Slægtskabs-

kreds vi skulle søge den omtalte Plantes Plads i Systemet; det

er ikke unyttigt her at henpege paa, hvad man allerede af

Mangelen paa Blade , af dens Voxested og af de meget smaa,

men talrige Æg kan ane, at Planten er en klorofylfri Sa-

profyt.

Den kan efter de foreliggende Fakta kun henføres til linr-

manniaceerne s Familie og indenfor denne til Slægten

Thismia, der repræsenterer en egen Gruppe (som endog af

Miquel 1

)
er gjort til en selvstændig Familie); det store Griffel-

hoved, Perigonets Form, de eaudate Perigonlapper, den vand-

rette Bingdannelse, Vedhængene paa Støvdragerne, disses mærke-

lige Stilling og endelig hele Plantens Udseende 2
) tyder sikkert

i denne Betning.

Efter at Slægten Timmia i 1844 var opstillet af Griffith 3
)

paa saprofytiske , blege Urter fra Indiens humusrige Bambus-

krat, blev, efter at Brasiliens Burmanniaceer i 1847 vare blevne

monografisk behandlede af Seubert 4

), en herhen hørende

interessant Form under Navn af Ophiomeris opstillet i 18G1 af

]

) I "Flora Indiae Batavae«; Slægten udgor her en egen Familietype,

Thismiaceae, der staar som Mellemled mellem Taccaceae og Burman-

niaceae.

2
.) Cfr. Afbildningerne af andre Arter og Slægter hos Miers: Transact. of

the Linn. Soc, vol. XX og XXV; Beccarl: Malesia, vol. 1, tab. 9— 14;

Engler og Prantl: Naturi. Pflanzenfam., vol. II, Abth. 6; pag. 47, flg.

A, B, D, I.

3
> O n root-parasites and various piants related to them ; i Transact. of

the Linn. Soc, vol. XIX, pag. 341. Jeg har haft nogen Ulejlighed med

at udrede Navnets Etymologi; jeg tror nu sikkert, at det er dannet ved

Anagram af «Smithia», [«1 would wish to commemorate the late Mr.

Thomas Smith — — —
», skriver Griffith pag. 343 i sin citerede Af-

handling].
4

) Martius's Flora Bras , vol. III.
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Miers 1
)

paa brasiliansk Materiale; dens gamofylle Perigon,

hvoraf de tre Flige løbe nd i traadformede Vedhæng, er særlig

ejendommeligt ved sin skævt-oppnstede Form, og Støvdragerne

ere ligesom paa den ovenfor omhandlede Plante forsynede

baade med Dorsalforlængelser og laterale Vedhæng, og de

hænge ligesom hos vor Plante ned, dog ikke fra den Perigonets

Munding hikkende Ring, men fra Sammenvoxningsstedet mellem

Ringen og Perigonet. Ringens Overflade er ogsaa uden For-

siringer 2
).

1 1866 opstilledes der atter af Miers en ny Slægt af de

brasilianske Thismieers Gruppe 3
), nemlig Myostoma, udmærket

ved sit regulære Perigon (med «Haler» paa de tre af Fligene),

der dog ingen Ringdannelse har at fremvise, men kun en sam-

mentrnkken Perigonniunding ; alligevel har den nedadvendte

Støvdragere; ogsaa heraf er kun kendt én Art, .1/. hyalinum

Miers.

Efter 1866 er der næppe fundet flere brasilianske This-

mieer. Desto interessantere vare de Former, som Beceari 3
)

offenliggjorte fra Ny Guinea, Rorneo og Singapore, og som

han har afbildet med saa stor en Kunst. Det er dels Thismia-

Arler, dels Repræsentanter for to nye Slægter: Bagniéa og

Geomitra. Med Hensyn til Perigonets Hovedform, Støvdragernes

Stilling, Antallet af Rlosterblade og Rum i Frugtknuden stemme

disse mærkværdige Væxter indbyrdes overens, og de ligne og-

saa de Miers- og Griffith'ske heri; Afvigelserne gælde kun for

Perigonvedhængenes og Støvdragerudvæxternes Vedkommende

samt den mere eller mindre udviklede Ring; de kunne lettelig

ordnes i en Række efter den gradvise Udvikling af disse mere

1

) Transact. Linn. Soc., vol. XX.
2

)
1 Englers k, Prantls ovenfor citerede Haandbog kaldes Planten

Ophiomeria; dette er urigtigt, ligesom Artsantallet, der angives at være

s>v; jeg tror, at der kun kendes én, nemlig O. macåhéensis Miers.

3
) Transactions of the Linn. Soc., vol XXV.

4
) Malesia, vol, 1; 1877.
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appendikulære Dannelser, der ikke forekomme mig at afgive

tilstrækkelig vægtfyldige Karakterer til derpaa at opstille Slægter.

I 1883 have ogsaa Dent ham og Hooker 1
)
samlet Myostoma

Og Ophiomeris i samme Slægt som Thismia, hvilket forekommer

mig korrekt; ligesaa lade Engler og Prantl [loc. cit.J Bee-

caris Slægt Geomitra gaa ind under Bagnisia, hvilket jeg ogsaa

kan billige; men det forekommer mig rigtigst ogsaa at lade

denne Slægt falde, da den dog væsenligst hviler paa den Ejen-

dommelighed, at de tre Blosterblade støde sammen foroven:

det vilde utvivlsomt være rigtigst at forene denne Slægt med

Thismia, ti at det anførte Kendetegn skolde være mere værdi-

fuldt end f. E\. Ophiomeris i Perigonskævhed, kan jeg ikke indse.

Jeg ser i den til saprofytisk Levevis tilpassede Slægt Thismia.

hvoraf vi vistnok endnu i de tropiske Urskove ville finde ad-

skillige højst interessante Arter, en meget formrig Slægt, hvis

Arter væsenligst ere forskellige i de i saa rigelig Mængde til-

stedeværende, appendikulære Blomsterdeles Udformning.

Den af mig ovenfor beskrevne Plante fra Alto Macahé

ligner saaledes i alle vigtige Forhold en Thismia; lade vi Bec-

caris Slægter gælde som saadanne , kan jeg ikke se, hvorfor

Mier s*s ikke ogsaa skulde opretholdes, men da bliver vor

Plante ikke let at bestemme til Slægt; ti ganske bortset fra de

ovenfor Perigonringen indspringende Kamme og de fra sammes

Overside fremstaaende, vinkelbøjede Emergenser, til hvilke to

Dannelser der endnu ikke er set noget tilsvarende hos nogen

anden Thismié, ere Blomsterne hos vor Plante forskellige baade

fra Thismia, Myostoma og Ophiomeris li oprindelig Begræns-

ning). Vor nye Art viser netop tydelig, at disse maa forenes,

— men saa er min Konklusion yderligere , at ogsaa Beccaris

Slægter maa gaa samme Vej, nemlig op i Thismia Griff.

Diagnosen paa den nye brasilianske Art bliver da

:

1
) Genera plantaruni, vol. III, pag 459.
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TJiismia Glaziovii mihi.

Planta pusilla , delicatula , tuberosa ,
radicibus [o: Jibris cau-

lomaticis, pseudorrhizoideisj Jiliformibus glabris, uniflora, caule

apliyllo erecto simplici scapiformi bisulcato. Flos terminalis, hori-

zontalis, late campanulatus , basi tribus vel quattuor bracteolis

squamiformibus circumdatus; perigonium intus annido horizontali

supra ornamentis sex regulariter dispositis instructo semiclausum,

lobis tribus longe caudatis, tribus arcte recurvatis; supra annulum

faucis crista hi/alma, membranacea.

Stamina sex libera fdamentis apice bicuspidatig , laterale ap-

pendiculaiis ab annulo perigonii pendentia antheris demum reni-

formibus, granulis pollinis sfaericis glabris.

Stylus brevis; stigma magnum tripartitum; ovula numerosa,

perparva, funicidis longis.

Fructum non vidi.

Herba colore vinoso saprophytica , humicola, sylvarum Bra-

siliae centralis incola inconspicua.

Specimen unicum hucusque cognitum cl. Dr. Glaziou legit

ad Alt o Macahé (Novo Friburgo) 1889.

Det følger af sig selv, at Studiet af Spiritusmateriale uden

Lejlighed til Undersøgelse af den levende Plante medfører ube-

hagelige Huller i den Viden, man kan erhverve sig. Der er

mig saaledes intet bekendt om den nys beskrevne Thismias

Bestøvning s forhold; dog tror jeg at kunne paastaa, at Selv-

bestøvning maa tænkes udelukket, og at Bestøvningen maa ud-

føres af Dyr (Insekter) , hvilket ogsaa turde være Begel for de

andre Thismieer og vel i det hele for Burmanniaceerne. De

ejendommelige Vedhæng, især Apicalforlængelserne paa Støv-

dragerne og den herved frembragte, gitterlignende Tragt, som

befinder sig under Perigonringens Aabning og leder direkte

ned paa det ualmindelig store Ar, maa være en Indretning, der

staar i Forbindelse med Entomofili , og fremfor alt vil Støv-

dragernes godt gemte Position ikke være heldig for Vind-
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bestøvning. Hvortil de mange Udvæxter ovenpaa Ringen skulle

tjene, lader sig vanskelig tænke. Jeg har bemærket, at Støv-

knapperne, som ere stærkt fremspringende, og hvis to Rum

ved Modenheden flyde sammen til ét nyreformet, rage saa langt

ud over Arret, at Støvet ikke let af sig selv vil kunne falde

ned derpaa; navnlig vil dette ogsaa af andre Grunde blive

umuligt, dersom alle Individers Blomster, saaledes som paa

mit, ere vandrette eller maaske endog nedad bøjede.

Hvad de anatomiske Forhold angaar, kan det for det

første i al Almindelighed bemærkes, at det parenkymatiske Væv

i Planten overalt er sammensat af meget store , tyndvæggede

Celler med særdeles store Cellekærner. Mekanisk Væv, Spalte-

aabninger og Klorofyl findes ikke; Plantens Saftspænding og

den Afstivning, som den kan faa af de ikke talrige Kar, er alt,

hvad den raader over i den Henseende ; hos adskillige andre

Planter med svagt udviklet mekanisk Væv ser man ofte, at der

søges en Modvægt herfor ved en udad mod Stængelens Om-

kreds tiltagende Forringelse i (Park-) Parenkymcellernes Dia-

meter, eller ved en Sklerose af Endodermcellernes Vægge, hvis

der forekommer en Skededannelse: hos vor Plante findes intet

af alt dette. Den gør Indtryk af at være særdeles svag og

voxer aabenbart i ganske rolig Luft; de to Furer, der gaa

nedad det lange Skaft, give det imidlertid en Tværsnitsfigur,

som muligvis har nogen Betydning i mekanisk Henseende.

Stængelen bestaar af to væsenlig forskellige Dele: en

vandret liggende, knoldformet, underjordisk Del, fra hvilken

«Rødderne» udgaa, og den nys omtalte, overjordiske, oprette

Del, som kun udgøres af ét Internodium og er en Fortsættelse

af Knolden.

Paa et Tværsnit af det blomsterbærende, tvefurede Led

[III, 11] se vi yderst en kutikulariseret og tyndvægget Epidermis;

der findes heri ingen Spalteaabninger, og den bedækker en Bark

af store, tyndvæggede, poreløse , meget lange Celler, mellem
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hvilke der findes (paa Tværsnit) trekantede Cellemellemrum

[HI, 11: ir]. 1 dette Væv findes ikke Klorofyl, lige saa lidt som

jeg har kunnet opdage Kalkoxalatkrystaller eller i det hele taget

nogen som helst særlige Indholdsstoffer. Ind imod Stængelens

Axe tage Barkcellerne lidt af i Tværmaal og afgrænses ind imod

CentralcylindereD [III, 11], som ved sine meget mindre Celler

træder temmelig tydelig frem, men ikke har synderlig stor

Diameter, ved en Endoderm [HI, 11: ed]
, hvis tyndvæggede

Celler ere af saare ulige Størrelse, men paa Radialvæggene for-

synede med en meget tydelig, skarpt begrænset Caspary'sk Plet.

Indenfor denne Skede findes en af et enkelt Cellelae

dannet Pericyclus [III, 11; p]. I det af denne omsluttede Paren-

kym ligge fire meget tarvelig udviklede Karstrænge; hver af

dem bestaar af faa Ring- og Skruekar samt faa Leptom-

elementer. De inderste Kar destrueres delvis, og i den i

Stængelens Midte forekommende Lakune (utvivlsomt en Sam-

mensmæltning af fire, hørende hver til sin Karstræng) findes

derfor Brudstykker af løsrevne Skruebaand fra de inderste Kar.

En Marv existerer saaledes ikke. Den omtalte Lakune , som er

traadt i Stedet for Marven, omgives af højst en halv Snes Kar:

Bindevævet mellem de svage Karstrænge er saare svagt ud-

viklet, ofte berøre Hadrompartierne hinanden direkte.

Det kan endnu omtales, at Centralcylinderens fire Strænge

paa Tværsnittet danne en afrundet rektangulær Figur, der viser

bestemt Orientering i Forhold til Stængelens Furer, idet nemlig

disse ligge ud for Rektanglets brede Sider.

I den aflange Knold kan der skelnes mellem en temmelig

sammentrykt Overhud [IV, 16; e], en meget storcellet Bark [ec, ve]

og en (paa Tværsnit] smaacellet Centralcylinder.

Til Forskel fra den overjordiske Stængels er denne sidste

her i Knolden [HI, .5] ikke forsynet med Lakune og har et paa

Tværsnit trekantet eller kredsformet Omrids. Dens axile Væv

bestaar af temmelig vide Skruekar, hist og her med Tendens

til Nætkardannelse; hérndenom findes et smaamasket Leptom,
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der ikke synes sondret i Grupper eller Strænge, og yderst

findes endelig en ikke særdeles tydelig Pericyklus [III, -5; p .

Denne støder umiddelbart op til Barkens inderste Lag, hvis

Celler ligge nogenlunde kontinuerlig i en Kreds, men i øvrigl

ikke fremtræde som Endoderm ved særlige Fortykkelser, kun

ved smaa Caspary'ske Pletter [III, 5; ed].

Saa vel Inder- som Yderbarken, men dog i Særdeleshed

tre Cellelag paa Grænsen mellem begge, ere fyldte med

Svampemycelium [IV, 16], der synes at være ganske af

samme Art som det, jeg tidligere bar paavist i Rødderne af

Sciaphila caudala. Hyferne ere særdeles tynde og meget tæt

sammenfiltrede i store Klumper, en i hver eneste af Barkens

Celler. Gennem Cellevæggene , der ikke ere udstyrede med

Porer, bore Hyferne sig fra Celle til Celle, ofte mere end en

gennem hver Væg [IV, 14], og i mange af Cellerne ser man

ved Siden af Resten af Cellekærnen lignende større, bule

Blærer eller Kugler, som ogsaa fandtes bos Sciaphila og for-

modentlig ere en Art Formeringsorganer.

Mycelier indvendig i levende Planteceller ere, bortset fra

saadanne, som skyldes rene Parasiter, en Ejendommelighed, der

som bekendt karakteriserer visse bestemte Planter. For ikke

at tale om Leguminosernes mærkelige « Rodknolde », som i den

sidste Tid have sat Botanikernes Penne i saa livlig Bevægelse,

skal jeg blot minde om, at siden Schleiden 1
) opdagede

Fænomenet hos Neotlia nidus avis,' have Undersøgelser af

Re i s se k, S ch ae lit
2

), Pr.illieux 3
), Wabrlich 4

)
og Johow

o. a. dels godtgjort, at vi virkelig have med Svampevegetation

at gøre, dels lært os, at denne under visse Forhold kan bringes

til Fruktifikation, og at disse »Rodsvampe« særlig findes bos

Saprofyter; de endotrofe Mycelier, der synes at indgaa en Art

') Grundzuge cl. Miss. Botanik; Bd. 1.

2
)
Monatsber. d. Berliner Akad. d. Wiss., 1854.

3
)
Ann. des se. nat. 1856.

4
) Bot. Ztg., 1886. pag. 481.
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Symbiose med Rødderne eller de underjordiske Organer, hvori

de voxe, ere fundne hos Neotlia, Coralliorrhiza, Epipogum, Li-

modorum, Pogoniopsis og en .Mængde andre Orchideer, baade

Jordvæxter og Epifyter, desuden hos Sciaphila 1

), Voyria, Bur-

mannidj Gymnosiphon, Apteria o. fl., samt i Prothallierne af

Lycopodium\"ormer 2
) og Rhizomerne af Psilotum 3

). Den ældre

Anskuelse , at disse tætte , optisk oftest uopløselige Mycelie-

nøgler vare Slim-(Arabin-)I(lumper 4
)

, er grundig bleven til-

bagevist.

Af denne samme Slags ere aabenbart de Mycelier, som jeg

nu her har paavist hos TJnsmia; hvor vidt disse og lignende

Dannelser have noget at gøre med de egentlige «Mykorrhizer»,

bliver et andet Spørgsmaal. Man maa her huske, at Knolden

er en Stængeldannelse, hvilket dog i biologisk Henseende er

mindre væsenligt, hvad Forholdet hos vor egen Coralliorrhiza

bedst kan vise. Jeg har ganske vist altid fundet Svampehyfer

udenpaa Thismias rodlignende Trevler, i Regelen endda ret

rigelig; men jeg har ikke kunnet paavise nogen direkte For-

bindelse mellem dem og hine intraeellulære Masser.

Fra Knolden udgaa adskillige rodlignende, haarfme,

paa mit Materiale ugrenede Trævler, der uden nærmere Un-

dersøgelse maa antages for Rødder, som hvilke de ogsaa oven-

for ere betegnede. De have intet bestemt Stillingsforhold, ere

kredsrunde i Tværsnit og mangle Rodhaar.

Et Tværsnit af en saadan Trævl [III, S og 4] viser os en

yderst simpel Bygning, idet vi indenfor en storcellet, kutiku-

lariseret Overhud [IV, 17; e] med stærkt udadhvælvede Ydervægge

finde en Bark [IV, 17; c. III, 10; ec, ic] paa to a tre Lag tynd-

J

) Ogsaa i min Sciaph. caudata Vl'r. Vid. Medd. fra nat. Foren., 1884—86,

pag. 172].

2
)
Treub: Ann. du jard. de Buitenzorg [vol. V, 1886; pag. 110]. Goebel:

Dot. Ztg., 1887, pag. 16o.

3
) S olms -Laubach: Bot. Ztg., 1886, pag. 320 (i en Anmeldelse).

4

)
Drude og Reinke have ment dette: cfr. Mollberg: Jenaische Zeit-

schr., Bil. 17, 1884.



Thiamia Glaziovii. 2!)

væggede, polygonale Celler. I Organets Axe findes nogle faa,

meget snævre Celler samt to eller tre snævre Skruekar [IV, 17; h.

III, 10). En Endoderm er aldeles ikke udviklet, en radiær Ord-

ning af Harkvævet, som er saa fremtrædende i Rødder, selv i

temmelig reducerede, lader sig ikke paavise, og et Cellelag,

der skulde kunne tydes som Perikambium, er endnu mindre at

opdage. Selv om man nu end vilde antage , at vi her havde

med en meget vidt dreven Reduktion af den sædvanlige Rod-

type at gøre , vil en Undersøgelse af disse Organers Væxt-

spidser [ti de have ligesom Stængel og Rod apikalt Væxtpnnkt]

bringe os paa andre Tanker. Et Længdesnit af Spidsen viser

os nemlig ingenlunde den fra en Rod bekendte Vævordning

;

indenfor en Overhud, som jævnt fortsætter sig henad det rod-

lignende Organs Sider [Hl, /; e], findes et Periblemlag [III, 1; pb],

der hist og her kan være tangentialdelt, og inderst to eller tre

(længere borte fra Spidsen flere) Pleromrækker [III, 1; pV\ , som

paa de faa Væxtspidser, jeg har kunnet undersøge, have haft

fælles Initial [III, 1; i]. I denne Bygning er der intet Spor til

Rodhætte; vi have efter denne Struktur at dømme snarest

en bladløs Stængelspids for os. Hvad der yderligere bestyrker

os heri, skønt det ganske vist ikke er noget absolut Kriterium,

er den Omstændighed, der navnlig maa ses sammen med de

andre , nys fremhævede Ejendommeligheder , at hele Organet

anlægges exogent. Dets Overhud gaar ganske jævnt over i

Knoldens [III, 2, e] , og et Snit gennem et ganske ungt Anlæg

viser os, at det er Delinger i Knoldens subepidermale Cellelag

[Hl, 2; pi og pb], der indlede Dannelsen.

Jeg mener af alt dette at turde slutte, at disse rodlignende

Trævler ere bladløse Kaulomer. Om de spille Rødders Rolle i

fysiologisk Henseende, kan man foreløbig naturligvis ikke vide,

men der er næppe Aarsag til at betvivle det. Efter denne Re-

tragtning bliver Thismia Glaziovii at anse for rodløs.

De rodlignende Organer kunne danne nye Knolde. Jeg

har iagttaget dette en Gang, idet der paa en af Trævlerne sad
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en lille rundagtig Knold af c. 2 Mm. s Diameter , fra hvilken

der atter udgik rodlignende Trævler af forskellig Alder og

Længde [II, 1]. Denne meget lille Knold er dannet ved en

ganske simpel Opsvulmning af «Trævlen», som bærer den, og

dette skyldes atter en Formering af Harkens og Centralcylin-

derens Elementer. Medens der i de traadformede Partiers

Barkceller kun findes smaa og forholdsvis klare Mycelienøgler,

ere disse i Knoldens tilsvarende Væv udviklede ganske som i

den store , ovenfor beskrevne Stængelknold , af hvilken den

syntes at være en mindre Udgave.

Det ligger nær at antage, at de paa de rodlignende Trævler

dannede Knolde paa en eller anden Maade tjene til Plantens

vegetative Formering. Om dette og adskillige andre Punkter,

til hvis Besvarelse et saa ringe Materiale selvfølgelig ikke har

været tilstrækkeligt, maa jeg imidlertid her afholde mig fra

at tale.

Hvad Blomstens anatomiske Forhold angaar , skal jeg

forst omtale Pe ri go« et.

Det viser sig allerede ved svag Loupeforstorrelse, at dettes

Substans, skont sammensat af store Celler [overalt med meget,

tydelige Kærner], er langt massivere, end man efter Betragtning

med ubevæbnet Oje skulde antage. Dette er søgt gengivet i

Figurerne, og man faar for andre Thismiers Vedkommende

samme Indtryk af de fortrinlig tegnede Billeder hos Beccari.

Gennem Perigonrørets Væg løbe sex meget tynde, ugrenede

Karstrænge, hvis mest iøjnefaldende Elementer ere snævre

Skruekar, hvoraf nogle have dobbelt Skruetraad; de tre af dem

forlænge sig ind i Biosterets piskeformede Vedhæng. Uden paa

Perigonet er der en snæver, men tydelig Fure lige ud for hver

Karstræng ; indvendig er Væggen paa det tilsvarende Sted stærkt

fremspringende som en afrundet Længdevalk. Epidermis uden-

paa Perigonet har bølgede Vægge, hvorimod Indersidens er

sammensat af korte, fire- eller sexsidede Celler med lige Vægge;

paa de omtalte, langs Karstrængene forløbende Fremspring pose
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mange af Overhudcellernes Ydervægge sig ud til lange, butte,

i Spidsen ofte skarpt ombøjede llaar, der altsaa ere encellede.

Midtvejs imellem disse stærkere Ribber findes svagere, ligeledes

ugrenede ; de synes kun at bestaa af Leptomelementer og ere

lige som hine anbragte ud for fremspringende, behaarede Lister

paa Biosterets Inderside. Rummet mellem Længdevalkene er

glat; følger man det ovenfra nedad, støder man forneden, umid-

delbart ovenover Frugtknudens Loft (el. Perigonets Bund) paa

en ejendommelig Grube eller balvkngleformet Fordybning ind i

Perigonvæggen [II, 3].; af saadanne Gruber findes altsaa tolv i

en Kreds nederst i Blomsten. De have en ganske ejendommelig

Bygning [III, .9]; allerede paa Randen af Gruben blive Overbud-

cellerne mere langstrakte; flere af de herfra ndgaaende, lang-

strakt-kegleformede Haar pege ind over Grubemundingen. Et

Stykke indenfor Randen optræder der smaa Cellemellemrum

imellem Overhudscellerne, og i Bunden af Gruben ere Aabning-

erne blevne saa store og talrige , at Overhudscellerne her

næsten indtage det mindste Areal [IV, 13]; her er Epidermis

altsaa omdannet til et formeligt Næt, og paa samme Maade er

det gaaet med Vævet underneden : det er blevet ganske svampet.

Uun Perigonydersidens Overhud er ikke saaledes gennembrudt.

Det er ad rent anatomisk Vej ikke let at afgøre, hvortil

disse Gruber tjene. Det. vilde ligge nær at anse dem for

Nektarier, men det forekommer mig dog, at ikke alt taler

for en saadan Antagelse. Om man end maa indrømme, at

Forekomsten af disse Gruber indvendig i Blomsten, deres

Anbringelse imellem ophøjede og haarede Lister for Enden af

en Hulvej , der ligesom leder ned til dem , den efter al Sand-

synlighed udelukkede Mulighed for Selvbestøvning, og endelig-

Mangelen af andre Organer i Blomsten, som kunne tydes som

Nektarier, — at alt dette peger hen i den angivne Retning, er

der dog imellem disse og utvivlsomme TNektarier, saaledes som

vi kende dem fra saa utallig mange andre Blomster, en be-

tydelig Forskel i anatomisk og histologisk Henseende. Vel
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fremhæver Bonnier 1

), at man ikke ad histologisk Vej kan

opstille absolute Kendemærker paa Nectarialvæv; men dels

fremgaar det af hans egne , smukke Studier , dels vide vi det

fra Behrens's 2
)
omhyggelige Iagttagelser, og endelig kender

jeg det fra egne Undersøgelser, at man dog som Begel kan

sige, at nektarudskillende Væv, for saa vidt det ikke er ægte

Haar, bestaar af Celler, som ere mindre end det omgivende

Vævs, som have et ejendommeligt Indhold, som have meget

smaa eller (hyppigst) ingen Cellemellemrum (med Undtagelse af

selve « Saftventilerne
»

, hvor saadanne ere tilstede), og som

meget ofte modtage Stoftilførsel fra særegne, tynde Karstræng-

grene. I det Væv, om hvilket vi tale her hos Thismia, er der

intet af alt dette ; er det et Nektarium , afviger det altsaa i sin

Bygning betydelig fra alle hidtil kendte. Det kan tilføjes, at

der ikke kendes slige Gruber hos andre Thismieer; men dette

kan muligvis tilskrives en mangelfuld Undersøgelse.

Medens Cellerne imellem de to Siders Overbud i den Del

af Biosteret, som befinder sig under Ringen, ikke frembyde

noget fra almindelige, isodiametriske Parenkymceller afvigende,

ere de i Perigonkraven , altsaa ovenfor Ringen , udstyrede med

korte Arme, der støde op til hinanden, og danne saaledes her

et svampet Mesofyl.

De lange, piskeformede Vedhæng, hvormed de tre af Rlo-

sterlapperne ende, ere beklædte med en tyndvægget, af langstrakt-

rektangulære Celler sammensat Overhud , under hvilken der

findes et af kortere og lidt større Celler dannet Parenkym, i

hvis Midte en tynd Karstræng forekommer. Saadanne traad-

formede Vedhæng ved Perigonet ere ret ejendommelige og

synes kun at forekomme hos faa Planter, mærkelig nok alle

Saprofyter, saaledes hos Triuris hyalina, Sciaphila (baade min

1
)

Cfr. G. Bonnier: Les Nectaires; [Ann. des se. nat ; VI sér., tome VIII,

1879].

2
)

Cfr. Behrens: Die Nectarien der Bluthen; [Flora 18791.
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brasilianske Art caudata og visse bagindiske [ifølge Beccari] 1
)

og' Thismia (.>: saa vel af Afdelingerne Ophiomeris og Geomitra

som af Hovedgruppen). Alle de Arier, som have saadanne

«caudate» Blomster, leve under ganske eller temmelig ens-

artede Livsvilkaar , nemlig i Urskove eller fugtige, mørke Krat;

muligvis staar dette Udstyr i Forbindelse med en Tilpasning til

en eller anden, i visse Henseender maaske ensartet Bestøv-

ningsmaade.

Den ofte omtalte Ring bestaar af Parenkym uden andre

karstrænge end dem, der gaaud i Støvtraadene. Oversidens

Epidermis er af forskellig Beskaffenhed, eftersom vi befinde os

indenfor de sex vinkelbøjede Emergenser eller udenfor

samme. Paa hint centrale Parti løber liver Celle ud i en haar-

formet Udposning, som er kort og kegleformet for de Cellers

Vedkommende, der beklæde den Ringens Aabning omgivende,

korte , opstaaende Tud , medens de andres er længere og

liandskefingerformet. Selve de vinkelbøjede Emergenser ere

glatte. Paa det periferiske Parti af Ringen lindes ingen saa-

danne Ilaardannelser, og Overbudscellerne ere lier større og

bugtetvæggede ; denne Del af Ringen bar i det bele taget

samme Beskaffenhed som Perigonkraven. Paa Ringens Under-

side findes ingen Haardannelser , og Overbudscellerne, der her

ere noget større, have svagt bugtede Vægge. De ovenfor

nævnte, hyaline Kamme, der udspringe fra Indersiden af Peri-

gonet lige ovenfor Ringens Insertion, frembyde intet særligt;

det er mangecellede Emergenser, hvis Rand ikke altid er saa

lige, som paa Figurerne, men ofte gnavet og ujævn 2
).

Støvdragernes Anatomi frembyder intet særlig interessant;

M Malesia, vol. III, 1889; tab. XLI, XLII; Texten er endnu (o: November

1889) ikke udkommen.
- Jeg kan endnu angaaende Perigonet anføre, at jeg to Gange har truffet

Anguilluler indborede i det bløde Parenkym, hvori de rimeligvis vare

slupne ind gennem det aabne Cellevæv i Gruberne.

Overs, over d. K. D. Vidensk. Selsk. Forli. 1890. 3
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et Længdesnit af et af laterale Vedhængs Spids er afbildet

Tavle III, Fig. 6. —
Æggene [III, 7] ere som hos Saprofyterne i Almindelighed

særdeles smaa; ligesom alle andre Organer hos denne Plante

ere de sammensatte af meget store, tyndvæggede Celler med

store, kugleformede Kærner. De Celler, som danne Overhuden

paa Siderne af Ægget, ere lange og smalle, ofte skrueformet

forløbende; i Kalazaenden ere Cellerne mere kubiske og ud-

hvælvede. Den lange, tynde, klare Ægstræng bestaar af fire

eller fem Rækker langstrakte Celler; Ægget er ovalt og ana-

tropt; dets temmelig lille JNucellus er omgiven af to Hinder,

Mikropylens Exostom er vid, Endostomen derimod aldeles lukket.

Kimsækken , hvis Bygning jeg finder næsten ganske som hos

Apteria 1
), er kun omgivet af et Lag Nucellarceiler , og idet

Egget strax efter Befrugtningen hurtig voxer til og bliver

langstrakt, danner der sig ligesom hos andre IHirmanniaceer

en faa-, men storcellet En do s perm [III, S]. Den i dennes

Basis hos Gymnosiphon af Johow opdagede, karakteristisk for-

tykkede Celle har paa mit Materiale, der ganske vist heller ikke

bar haft synderlig gamle Æg, ikke været til at iagttage. Den

mest udviklede Kim, jeg bar kunnet undersøge, bestod kun af

fire Celler [III, 8], hvoraf de to udgjorde et noget snævrere

Parti, muligvis Kimtraaden. Mine Iagttagelser over denne

1
) 1 Thismia-Æggets klare Celler findes der ingen Stivelse, men et tilsyne-

ladende olieagtigt, draabeformet Stut'. Behandles Æggene efter Hansteins

Methode, blive de uklare; No II s Vævklaringsmaade har vist sin bedre,

men en Blanding af Labarraques Vædske og Russows Kali-Alkohol

har ydet miu den bedste Tjeneste. Heri blive Cellerne først ganske

grumsede, og Præparatet synes aldeles ødelagt, men efter et Kvarters

Tids Forlob klares Vævet fuldstændig op, og tilsættes nu Vand und

Filtrerpapir under Dækglasset), faar man let gode Billeder.

Uet omtalte, olieagtige Stof antager med Jod-Jodkalium en mørke-

brun Farve, der ikke forsvinder ved Ophedning, men bliver violet;

Osmiumsyre frembringer ingen Forandring derved, og Garvesyrereagens-

erne ikke heller, hvorimod Kali opløser det. Mulig er det Åmylo-

dextrin.
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Plante stemme, hvad disse Forhold angaar, megel godl med

Johows 1

) over andre Burmanniaceer anstillede. Smaa Æg,

stor-, men faacellet Frøhvide og meget lille Kim ere de Sapro-

fytejendommeligheder
, som vi atter her genfinde. Da videre

udviklede Fro ikke have staael til min Raadighed, maa jeg

forbigaa Froskallens og den færdige Endosperms Bygning.

Arret er som hos alle Burmanniaceer, i Særdeleshed This-

mieer, meget stort og bæres af et tykt Griffelhoved. Dettes

nedadvendte Side er halvkugleformet
.

; den opadvendende danner

en lav, trelappet Skaal, der begrænses af tre hældende, plane,

ganske glatte Sider. I Bunden af Skaalen støde de ikke sam-

men; der dannes derved her en Aabning af Form som en tre-

straalet Stjærne, og dette er Mundingen af GrilTelkanalen, som

i levende Tilstand synes at være fyldt med en Slim ; i denne

Kanal har jeg fundet mange Støvkorn. Paa Griffelhovedets

Band findes korte, haarformede, to- a treeellede Udvæxter af

Overhudscellerne [IV, 12] , som sikkerlig tjene til at fastholde

Støvet; i alt Fald har jeg fundet mange Støvkorn hængende i

dem. Paa Hovedets Underside har næsten hver eneste Epider-

miseelle dannet et kort, afrundet-keideformet Haar.

Med ovenstaaende Beskrivelse, som forhaabenlig maa blive

kompletteret ved fremtidige Indsamlinger af nyt Materiale, fore-

lægges der en i flere Henseender interessant Plante. Den er

ny for Videnskaben og føjer et Led til Brasiliens Flora, og det

er første Gang, at en Repræsentant af den Gruppe indenfor

Burmanniaceerne, hvortil den hører, er Genstand for en ana-

tomisk Behandling. Det er bekendt fra tidligere Forfatteres

Arbejder, at Thismieerne i det Ydre afvige fra deres Slægtninge,

og man vil af disse Studier, til Trods for deres Ufuldstændig-

hed, se. at der ogsaa i den indre Bygning findes flere Uover-

') Pringsh. Jahrb., XX, 1889; [pag. 513 f. ; tal.. 22, Figg. 18, 20, 21]

3*
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ensstemmelser. Dersom denne Afhandling maatte blive be-

tragtet som et nyt Led, der fejes til Kundskaben om Sapro-

fyterne, vil Hensigten med dette lille Bidrag til disses Natur-

historie være opnaaet.

t'niversitelets planteanatomiske Laboratorium, November 1S89.
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Explicatio flgurarum.

Tab. II.

Fig. 1. Planta tota, Magn.. naturalis.

- 2, Flos. ^.
— 3. Idem. Sectio longitudinalis.

Tab. III.

Fig. 1. Sectio longit. axialis puncti vegetationis fibrae pseudorrhizoideae.

(Zeiss Oc. 1, Imm. 2).

— 2. Fibrae pseudorrhizoideae juvenilis sectio longitudinalis. (Oc. 1,

Obj. D).

— 3 Sectio fibrae adultae transversalis. (Oc. 1, Ob. D).

— 4. Idem.

— 5. Tuberis hypogaei cylindri centralis sect. transvers. (Oc. 1, Ob. D).

— 6. Appendicis staminis lateralis sect. longit. (Oc. 1, Ob. D).

— 7. Ovuliim. Sect. optica longit.; ic = integumentum exterius; ti —
integumentum interius; nu = nucellus; k = sacculus embryo-

nalis. (Oc. 1. Ob. D).

— S. Sacculus embr. post t'ecundationem. Cellulae endospermii magnae,

embryon perparvum; nu = cellulae nucelli. (Ob. 1, Imm. 2).

— 9. Fovea interna perigonii fortasse nectarifera; e = epidermis interna

perigonii; s = perforatio vel spatium intercellulare epidermidis.

• (Oc. 1, Obj.B). Cfr. fig. 13, tab. IV.

— 10. Pars centralis sectionis transversalis fibrae adultae pseudorrhizoideae.

Trachea una cum eellulis perparvis fortasse leptomaticis totum

cylindrum centralem exhibet. (Oc. 1, Imm. 2).

— 11. Sectio transversalis scapi epigaei floriferi. (Oc. 1, Obj. D).

Tab. IV.

Fig. 12. Marginis stigmatis sect. horizontalis. (Ob. 1, Obj. D).

— 13. Epidermis fundum foveae perigonialis tegens superne visa; cfr.

fig. 9, tab. II. (Oc. 1, Obj. Dl.
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Fie. 14.

16.

17.

Cellulae parenchymatis corticis myceliiferae tuberis hypogaei hyphas

parietes penetrantes exhibentes. (Oe. ], Imm. 2).

Pars sectionis transversalis scapi floriferi; cfr. flg. 11, tab. II;

(Oc. 1, Obj.Imm.2).

Sect. transvers. corticis tuberis cellulas multas myceliiferas exhibens;

ec = cortex exterior; ic = eort. iaterior. (Oc. 1, Obj. B).

Sect. transvers. fibrae pseudorrhizoideae. Cfr fig. 10, tab. II.

(Oc. 1, Imm. :>.

Figurae omnes ad nat. dellneatae sunt ojie camerae clarae Abbe. Sig-

naturae ita explicandae: e: epidermis: c: cortex; h : badroma; l: leptoma;

2): pericyclus; cd: endodermis ; ic: cortex interior; pb: periblema; pi: ple-

roma.
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Om Flod og Ebl)e ved København.'»

C. Crone,
Dr. jiliil.

Denne Undersøgelse er oprindelig fremkaldt ved en Opfordring

af den forrige Bestyrer af Meteorologisk Institut, Kapt. Hoff-

meyer, der havde samlet nogle Rækker Yandstandsmaalinger

ved Hjælp af en ved Langelinie opstillet selvregistrerende Vand-

standsmaaler. Jeg havde allerede paabegyndt Bearbejdelsen af

Maalingerne, da nogle Undersøgelser af Vandstandsmaaleren

viste, at den ikke var fuldt paalidelig. For ikke at opgive en

Undersøgelse , der allerede havde begyndt at interessere mig

meget, søgte jeg at skaffe mig et andet Materiale, hvilket ogsaa

lykkedes mig, idet Københavns Havnevæsen tillod mig at tage

de nødvendige Maalinger fra dets Journaler. Som nedenfor vil

blive omtalt, er der ogsaa fra andre Sider blevet stillet Materiale

til min Disposition , da visse Særegenheder ved Tidevandene

her ved København gjorde det ønskeligt at inddrage andre

Stationer i Undersøgelsen. De til Udførelsen af det vidtløftige

Beregningsarbejde nødvendige Pengemidler har jeg faaet ved

gentagne Understøttelser af Carlsbergfondet.

Da den ved Undersøgelsen anvendte Methode, den harmo-

niske Analyse, ikke, saavidt mig bekendt, tidligere har været

anvendt ved nogen dansk Bearbejdelse af Vandstandsmaalinger,

Overs, over d. K. D. V. Selsk. Forh. 1890. 4
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har jeg givet en Udvikling af den i dens Hovedtræk. Desuden

har jeg forud for Meddelelsen af Undersøgelsens Resultater

søgt at gøre Rede for, hvad man efter tidligere Restemmelser

af Flod og Ebbe , særlig i danske Farvande , maatte vente at

finde ved København.

Den harmoniske Analyse.

Ved alle Undersøgelser af Flod og Ebbe har man naturligt

søgt at fremstille Vandstanden ved en Middelvandstand 4- et

Antal Ued af Formen:

R . cos (it— £),

hvor t er Tiden, i en Konstant, der er bestemt ved theoretiske

Betragtninger, medens R og C ere Lokalkonstanter, der maa

lindes særligt for hvert Sted ved Bearbejdelse af Vandstands-

maalinger. Laplaee 1
)

har saaledes udviklet Solens og Maa-

nens flodfrembringende Kræfter i Rækker, hvis Led have Formen:

En Konstant multipliceret med cos af en Vinkel , der voxer

proportionalt med Tiden. Fra dette Udtryk for Kraften gaar

han over til Udtrykket for Vandstanden ved følgende af ham

selv opstillede Princip: «L'état d'un systéme de corps dans

lequel les conditions primitives du mouvement ont disparu par

les résistances que ce mouvement éprouve, est périodique

comme les forces qui Tamment". Til hver af de «Partial-

kræfter«, der fremstilles ved Leddene i de flodfrembringende

Kræfters Rækkeudvikling, svarer saa en «Partialbølge», d. v. s.

et Led i Udtrykket for Vandstanden af samme Form som

Partialkraftens , kun at Amplituden er multipliceret med en

Konstant, og der fra Argumentet er trukket en Konstant. Disse

Konstanter bestemte han saa ved Bearbejdelse af Iagttagelser

af Tiden og Vandstanden ved Høj- og Lavvande.

J
) Mécanique Celeste Livre I, IV og XIII. 1 Livre XIII giver han tillige

en kort Udsigt over tidligere Arbejder om Flod og Ebbe.
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Men efterhaanden som der — navnlig ved de selv-

registrerende Apparater — samledes et stort Materiale af kon-

tinuerte Rækker af Maalinger, blev der Trang til en rationel

Methode til Udnyttelsen af disse. Derved lededes SirW. Thom-

son i Glasgow til Indførelsen af den harmoniske Analyse.

Han udvikler de flodfrembringende Kræfter i Række og gaar

derfra over til Udtrykket for Vandstanden ved det ovenfor

citerede, af Laplace opstillede Princip. Rækken konvergerer

saa stærkt, at det kun er nødvendigt at medtage de første Led.

Hvert Led i Udtrykket for Vandstanden faar Uormen:

fH cos (F+ u — x),

hvor Bogstaverne have følgende Betydninger:

H og x ere Lokalkonstanter.

/ er ved Solleddene (d. v. s. de Led, der skyldes Solens

Tiltrækning) = 1 , men afhænger ved Maaneleddene af Maane-

banens Heldning.

u er ved Solleddene enten eller afhængig af Solperigæets

Længde; ved Maaneleddene afhænger u af Maanebanens Knudes

Længde.

V er en lineær Funktion af Stedets Middelklokkeslæt (om-

sat til Vinkel) samt af Middellængderne for Solen, Maanen og

Maanebanens Perigæum. V varierer altsaa proportionalt med

Tiden. U-f u er Partialkraftens Argument.

Til Bestemmelse af Lokalkonstanterne anvender Sir W.

Thomson almindeligt en Række timevise Vandstandsmaalinger

strækkende sig over omtrent et Aar. Indenfor et saadant Tids-

rum betragtes de langsomt varierende Størrelser / og n som

konstante, idet man tillægger dem de Værdier, de have ved

lagttagelsesrækkens Midtpunkt. Skrives det almindelige Led i

Udtrykket for Vandstanden saaledes:

/#cos(a + P + u—x),

hvor t er Tiden i Timer, regnet fra lagttagelsesrækkens Be-

gyndelsespunkt, medens V er Værdien for V ved dette Punkt,

4*
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og har man ved Fremgangsmaader, som ville blive omtalte

nedenfor, bestemt R og C i samme Led skrevet paa Formen:

R cos (it — C)
,

findes H og x af Ligningerne

:

R = /# og - C - F + u - x.

Vi] man anvende Udtrykket for Vandstanden paa et andet Aar

end det, for hvilket det er beregnet, maa Værdierne for/, u

og V
Q ombyttes med de til dette andet Aar svarende.

/ svinger paa begge Sider af 1, saa at H er Middelværdien

for Leddets Amplitude. Da Partialkraftens Maximam bestemmes

af V -\- u = 0, Partialbølgens af V-\- u = x , er 4 Timer den
i

Tid, der hengaar fra det første Maximum til det andet.

Ligesom Methoden først er bragt i Anvendelse i England,

har den ogsaa faaet sin største Udvikling i dette Land, der i

sine egne og de indiske Havne har et saa rigt Materiale for

Tidevandsundersøgelser. Der er af British Association for the

Advancenient of Science nedsat en Kommission bestaaende af

Professorerne G. IL Darwin (i Cambridge) og I. C. Adams
med det Formaal at bearbejde Vandstandsmaalinger ved den

harmoniske Analyse , og fra denne Kommission foreligger der

en Række Rapporter, redigeret af Darwin, med Titelen:

»Report of a Committee for the Harmonic Analysis of Tidal

Observations".

Happorten for 1883 indeholder en fuldstændig Udvikling af

den harmoniske Analyses Theori og praktiske Anvendelse. Den

samme Udvikling findes i en sammentrængt Form i en Af-

handling <>Tides» af G. H. Darwin i «Encyclopædia Britannica>,

der tillige giver en Fremstilling af nogle af Theorierne for Flod

og Ebbe.

En anden Fremstilling af den harmoniske Analyse er givet

af Prof. Dr. Borgen i Wilhelmshaven i en Afhandling med

Titelen: «Die harmonisene Analyse der Gezeitenbeobachtungen«,

der findes i Annalen der Hydrographie 1884.
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Disse to Fremstillinger, der stemme fuldstændig overens i

Beskrivelsen af selve Methoden, afvige fra hinanden i den theo-

retiske Betragtning, der leder til Udtrykket for Vandstanden.

Darwin gaar samme Vej som Thomson, idet han ud-

vikler de flodfremhringende Kræfters Potential i Række og

bruger det af Laplace opstillede Princip. Han danner des-

uden Udtrykket for Vandstanden, saaledes som det vilde være

efter den af Newton og Bernoulli opstillede Ligevægts-

theori, i hvilken det forudsættes, at Jorden er helt over be-

dækket med et Uag af Vand, der i ethvert Øjeblik er i Lige-

vægt under Paavirkning af Tyngden og de flodfrembringende

Kræfter, og beregner saa til Sammenligning med Undersøgelses-

resultater Forholdene mellem Amplitudernes Gennemsnitsværdier

i dette Udtryk 1
).

Borgen benytter den Udvikling, Airy i «Tides andWawes»

har givet af Vandets Bevægelse i en Kanal under Paavirkning

af Solens og Maanens flodfrembringende Kræfter. Idel han

tænker sig Kanalen følgende en Storcirkel og Jordens Have

sammensatte af Stykker af saadanne Kanaler, kommer han til

et Udtryk for Vandstanden af samme Form som Darwins.

Baade Darwin og Borgen give de nødvendige Tabeller

til Beregning af Værdierne for / og V 4- u.

Leddene i Udtrykket for Vandstanden kunne deles i følgende

3 Klasser:

1. Halvdøgn sleddene, hvori i er nær ved 30°, og hvis

Periode er omtrent 12 Timer.

2

) Sir W. Thomson har gjort opmærksom paa, at da en Del af Jordens

Overflade er Land , maa Ligevægtstheoriens Udtryk for Vandstanden

korrigeres ved Tilføjelsen af en Addend, der er den samme for alle

Punkter af Havets Overflade, men afhænger af Solens og Maanens Stil-

linger. I en Afhandling af Darwin og Turner i «Proceedings of the

Royal Society Nr. 244, 1886 er denne Korrektion imidlertid ved Be-

regninger vist at være saa lille, at den kan lades ude af Betragtning.
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II. He Id øgn s leddene, hvori i er nær ved 15°, og hvis

Periode er omtrent 24 Timer.

III. Leddene med længere Perioder (den korteste

over 9 Døgn).

Da ved København de af meteorologiske Aarsager frem-

kaldte Høj- og Lavvande ere betydelige i Sammenligning med

Flod og Ebbe , har jeg i nedenstaaende Skema A ind-

skrænket mig til at medtage de 8 Led, der efter Theorien og

Erfaringen ere de vigtigste. I Skemaets første Søjle anføres

de Betegnelser, man i de indiske Undersøgelser har givet Led-

dene. Den anden Søjle giver de Koefficienter, som Leddene

have i Ligevægtstheoriens Udtryk for Vandstanden, idet der dog

3 M fa\'6
er udeladt følgende Faktorer: ved Maaneleddene ir-p'\ —

)
a

:

hvor M og c ere Maanens Masse og Middelafstand , E og a

Jordens Masse og Radius; ved Solleddene en analog Faktor,

samt desuden ved Halvdøgnsleddene cos*2 / og ved Heldøgns-

leddene sin 2^, hvor / er Stedets Bredde. I disse Koefficienter

er der ved Maaneleddene en variabel Faktor, der afhænger af

Maanebanens Hældning (/) mod Æqvator og derigennem af

Maanebanens Knudes Længde; Faktorerne —r i tredie Søjle ere

dannede ved at dividere disse variable Faktorer ind i deres

Middelværdier. Bogstaverne i Skemaet have følgende Be-

tydninger:

/ og co ere Maane- og Jordbanens Hældninger mod Æqvator,

e og e
x

deres Excentriciteter,

p Maaneperigæets Middellængde,

v og £ Rektascensionen og Længden i Maanebanen af Maane-

banens Skæring med Æqvator,

s og h Maanens og Solens Middellængder,

<t, 7) og co Tilvæxterne pr. Time til s , h og />,

t Middelklokkeslættet udtrykt i Vinkel (1 Time = 15°),

y Jordens Drejning om sin A\e i 1 Time,

i (i tredje Søjle) Maanebanens Hældning mod Ecliptica.
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Leddet L er opstaaaet ved Sammendragning af 2 Led, for

hvilke i = 2}- — a— to og = 2y — o 4- 5, som altsaa have

meget nær samme i. Man er derved bleven nødl til und-

tagelsesvis at lade / og u indeholde/), der varierer hurtigere

end Maanebanens Knudes Længde. De 2 Led K.
2 ,

der have

samme i, trækkes naturligvis sammen til et, i hvilket V -\- u =
„/ ,„ sin2> . sm2

(o{\— § sin2i)*+»-^(* ^" =
cos 2, + 0.4,4/, '

k = ^TTn^ 7

i = Maanebanens Hældning mod Eeliptica), medens —
r =

==-. Paa lignende Maade trækkes

l/l + (0.464 kf + 0.928 k COS 2v
—

de to Led K
x
sammen til et, hvori V-\-u = t -+- h — v ^

/ , sin v , __ sin 2w (1 — f sin 2 &') \ ^ J_

\

tgly =
cosv + 0.464 ifc'

=

sin2i J °S /
=

1.46407/;

l/l -+- (0.464Å:)- + 0.928Å COS v

De vigtigste Led ere for Maanens Vedkommende M* , for

Solens <S
2 , og de vilde være de eneste, hvis Sol og Maane

bevægede sig i Cirkler i Æqvators Plan (7=0, to= 0, e = 0,

gj = 0). De øvrige Led give de væsentligste Korrektioner for

Deklination {K
2 , Ku O og P) og Parallaxe [N og L).

Skemaet medtager intet af Leddene med længere Perioder,

og de ville heller ikke findes omtalte mellem Resultaterne for

København. Efter at de nemlig vare beregnede for 2 forskel-

lige Aargange. var der saa ringe Overensstemmelse, at de fundne

Værdier maa antages overvejende at være bestemte ved meteoro-

logiske Aarsager.

Naar en Flodbølge, der jo efter det foregaaende betragtes

som sammensat af Partialbølger, gaar fra dybere Vand over i

lavt Vand, og der forplanter sig som en fri Bølge, vil dens Form

forandres, og man maa i det mathematiske Udtryk for den med-

tage Led, hvis Argumenter ere enten Multipla (Darwin kalder

disse Led over-tides) eller Summer eller Differentser (compound-
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tides) af de andre Partialbølgers Argumenter 1
)- Da imidlertid

Beregningen for København af de til M
2
og S 2 svarende over-

tides, samt af den compound-tide, der efter Theorien skulde

være den største, have vist begge Slags Led som meget smaa

i Sammenligning med de i Skema A nævnte , vil jeg lade dem

ude af Betragtning.

Af de meteorologiske Aarsager, der paavirke Vandstanden,

ville nogle, saasom Morgen- og Aftenbriser, Nedbør, Fordamp-

ning, fremherskende Vinde, kunne vise en vis Periodicitet. Da

Perioden i saa Fald maa være et helt eller halvt Døgn, et helt

eller halvt Aar, vil det væsentlig være Solled med disse Perioder,

hvis Værdier derved kunne blive beheftede med Fejl. Leddet

S! med en Periode = 1 Døgn, der efter Theorien skulde være

umærkeligt som fremkaldt af astronomiske Aarsager, findes

saaledes undertiden med en ikke ringe Amplitude.

Den harmoniske Analyses Fremgangsmaade til at udtrykke

Vandstanden ved en Række Led af Formen:

R cos [it — C) = A cos it -j- B sin il

er følgende. Som Materiale anvendes almindelig en Række

timevise Maalinger, og man søger at bestemme Konstanterne

A , A
%

, B 1 , A 2 , B 2 . . . ved de mindste Kvadraters Methode,

saaledes altsaa at:

~S [A -\-A
1
cosi

1
t-\-B

l
sim'^+^2 cosi 2

t JrB 2 &'mi 2
t . . .

— o,\-

= Min., hvor o t er den Maaling, der er taget t Timer efter

lagttagelsesrækkens Begyndelse, medens n-\-l er Maalingernes

Antal. Som Værdi for f. Ex. A
x

vil man kunne bruge:

> OfCOS2,£ y COS 2^—-— — , hvis man tør sætte: — -.==
n -\- 1 n -f- 1

Tides p. 362.
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y
n

cos 2
%

x
t y" ( 1 + cos 2 i

x
t)

y" cos 2 i
x
t

~J>— = ^e = 1 o: — ° t- =
n + 1 w + 1 /i -}- 1

2

^i" ^t" y£} n> COSijicosiai > cos(«!H-e 2 )< > cos (i
t

— z
2 )£

^» il
^" O |

^" (l

« + 1 n-\- \ n -\- 1

2

^7" ^T" 'VT"> sin« 2 ^Cosa 1
< > sm(«

1
+i 2 )< > sin (zj — z 2 )<^^ o __

-"' n ^* o

n+ 1 n + 1 w + 1

2

o. s. v.

Har Vinklen under Sumraationstegnet Formen 2i
l
t eller

[i
t
-{-i

2
)t, er den trigonometriske Funktions Periode omtrent

y
et halvt eller helt Døgn, og

,
. bortkastes nden videre selv

n -\- 1

ved kortere Iagttagelsesrækker (som 14 Dage eller 1 Maaned).

Men ved cos (i
1
— i

2
)t og sin (i

l
— i,

2
)t kan Perioden være

meget længere; naar z'
t

og i
2

svare til S 2 og K2 , eller til

K
x
og P, er den saaledes et halvt Aar. For at reducere disse

Fejl, som Leddene indføre i hinandens Bestemmelse, til det

mindst mulige, sættes Iagttagelsesrækkens Længde helst til

369 d 3 h
; dette Tidsrum er nemlig = 25 halve Lunationer, saa

den gensidige Indvirkning af de 2 største Led er ophævet, og

da det tillige er nær ved to halve Aar, tør man anse den

gensidige Indvirkning af S 2 og K
2 eller af K

x
og P for be-

tydningsløs. Ved dette Valg af Iagttagelsesrækkens Længde

bliver den indbyrdes Indvirkning af de andre Led vel ikke op-

hævet, men Perioderne for de trigonometriske Funktioner af

[i\ — H)t ville dog være indeholdte saa mange Gange i det

valgte Tidsrum (for de i A nævnte Led mindst 13 Gange), at

denne Indvirkning ikke har meget at sige.

Er den Række timevise Maalinger, der skal bearbejdes,

væsentlig kortere end et Aar, kan man ikke se bort fra Led-

denes gensidige Indvirkning , men denne kan hæves ved An-
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vendelse af nogle af Prof. Borgen og mig angivne Korrektions-

formler, der findes i Slutningen af Borgens ovenfor citerede

Afhandling i Annalen der Hydrographie. Bækken kan være saa

kort, at Korrektionsformlerne blive uanvendelige ved K2 og 6'
2

samt ved K
x
og P. Man finder da, naar man bestemmer f. Ex.

S 2 og K.n omtrent et og samme Led, opstaaet ved Sammen-

dragning af de to, man søger. Baade Darwin og Borgen

give Methoder til at opløse dette ene Led i de to, der sammen-

sætte det 1
), idet de gaa ud fra nogle simple Relationer mellem

de to Leds //'er og /er, som baade kunne udledes af Lige-

vægtsteorien og bekræftes af talrige Erfaringer (se nedenfor

p. 53).

Hvad angaar Summerne > o t cos 1 1 og > o t si\\it, vil
*»

(I ^" o

it ved aS
2 kun antage Værdierne 0°, 30°, 60°..., saa at Maa-

lingerne kunne grupperes og adderes og subtraheres inden

Multiplikationen med de trigonometriske Funktioner. Ved de

andre Led sættes altid i Stedet for it det nærmeste Multiplum

af 30° (ved Halvdøgnsleddene) eller af 15° (ved Heldøgns-

leddene), hvorved opnaas den samme Gruppering af Maalingerne.

I Stedet for det virkelige Tidspunkt for en Maaling sættes altsaa

et, der afviger indtil c. Va Time derfra, men paa den derved

indførte Unøjagtighed bødes ved Multiplikation af R med en

Faktor.

Darwin har i Report 1886 vist, hvorledes man fra den

harmoniske Analyses Konstanter kan gaa over til de Størrelser,

der i tidligere Undersøgelsesmethoder søgtes bestemte som

særligt karakteriserende et Steds Flod og Ebbe. lian samler

Leddene M., og S 2 for det Øjeblik, hvor deres Sum er Maxi-

mum, til et Led:
//cos [T— <p),

') Darwin i Report 1886 og Borgen i « Gezeitenbeobachtungen auf Siid-

Georgien und in Kinguafjord" (Sep. Abdruck ans dem Deutschen Polar-

werke).
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hvor T er Argumentet i den til M
2

svarende Partialkraft. Da

her kun spørges om Middelværdier, bortkastes Korrektionerne

for Deklination og Parallaxe. Man faar til Bestemmelse af

Fl og <p:

S sin x
tg (Xja— <f)

Xn
G

M + aScos a-'

i/2 = M i _|_ §2 + 9 J/5 cos æ
,

Her betegner J7 og xm Konstanterne // og z tor Leddet Af
2 ,

medens *S og xs have samme Betydning for S-2 . .4 er Klokke-

slettet for den nærmest foregaaende Maanekulmination, eller

rettere for Maximum af den til Leddet M 2 svarende Partial-

kraft, omsat til Yinkel efter Forholdet 1 Time == 30°. A er

saaledes Forskjellen mellem Værdierne af V-\- u for M 2 og «S 2

ved Maanekulminationen ; fra dette Øjeblik til Maximumsøje-

blikket for M 2
(Maanefloden) hengaar ——- - Timer (Maane-

l (y— o)

flodsintervallet) og i hver Time forøges Forskellen mellem »S 2 's

og vli
2 's Argumenter med 2{a— rj). x er følgelig Forskellen

mellem disse Argumenter ved Maanefloden , altsaa meget nær

ogsaa ved den virkelige Flod, hvis Indtrædelsestid højst ligger

IV2 Time fra Maaneflodens. Ved den virkelige Flod haves

altsaa:

M
2 + S

2
= M cos

(
T— Xm) + 5 cos ( T-\- x — xm ) ,

hvoraf de ovennævnte Værdier for H og <p let udledes.

Man kan nu bestemme nedenstaaende for et Steds Tide-

vande karakteristiske Størrelser:

Den sædvanlige Havne tid eller Klokkeslettet for Høj-

vande paa de Dage, hvor der indtræder Ny- eller Fuldmaane,

er = —±-5— Timer eller omtrent ^ Timer, idet <p = <pn for
2 (7— o-) 29 Y Y0

Å = 0.

Middelhavne tid en eller det gennemsnitlige Tidsinterval

mellem Maanekulmination og det nærmest paafølgende Højvande
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er = Maaneflodsintervallet = —- - Timer. Tidsintervallet

mellem Maanefloden og den virkelige Flod eller den halv-

xm— <p

2(r— o)

Den største halvmaanedlige Afvigelse i Tid er

maanedliee Afvigelse i Tid er = ---" —*— Timer.

*m — fi T . • , . • , >
5= jr-. *-; limer, idet sin (xm— <c,) = 77.

Z
\'f
— G) m

Naar der ved Flodhøjden forstaas Forskellen mellem Høj-

og Lavvande, er:

Middelflodhøjden = 2J/,

Middelspringflodhøjden = 2(M+ 5),

Middelnipflodhøjden = 2(M—S).

Springfloden indtræder, naar Leddene M2 og S
2 samtidigt

have deres største Værdi. Da Forskellen mellem de to Leds

Argumenter ved Ny- eller Fnldmaane er = xs— xm , og denne

Forskel i hver Time formindskes med 2{ø— 37), vil Tiden fra

Ny- eller Fnldmaane til Springflod, der kaldes Springflodens

„ . , , %s ' Xm Xs Xm n ,.

Forsinkelse, være = ^—— = -^ limer.

Om tidligere Tidevandsnndersogelser, særligt i de danske

Farvande.

Skøndt de Forudsætninger med Hensyn til Vandets For-

deling paa Jordens Overflade, hvorunder Theorierne for Flod og

Ebbe ere opstillede, afvige meget fra de virkelige Forhold, vise

de talrige Undersøgelser ved den harmoniske Analyse l

),
der ere

foretagne, navnlig ved engelsk Foranstaltning, dog i visse Hen-

seender en Ensartethed, der stemmer med, hvad man kunde

udlede af Theorien.

Results ol' the Harmonic Analysis of Tidal Observations, by A. W. Baird

and G. H. Darwin, og: Second Series of Results of the Harmonic

Analysis of Tidal Observations, collected by G. H. Darwin , i Proceedings

of the Royal Society henholdsvis 1885 og 1889.
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Hvis Ligevægtstheorien gjaldt tilnærmelsesvis i de store

Have, skulde altsaa der alle Leddenes x'ev være omtrent 0, og

deres Amplituder omtrent have de i Skema A angivne Værdier.

Paa Vejen ind til de forskellige Iagttagelsessteder, vilde Led,

hvis ter ligge nær ved hinanden, sandsynligvis modificeres paa

omtrent samme Maade. I saadanne Led maatte x'erne altsaa

kun afvige lidt fra hinanden, og Amplituderne maatte være om-

trent proportionale med de i Skema A opførte Koefficienter.

Det viser sig nu ogsaa. at x'erne for Halvdøgnsleddene

indbyrdes og ligesaa for Heldognsleddene indbyrdes i Begelen

falde i Nærheden af hverandre. Dette gælder naturligvis mest

for Halvdøgnsleddene S 2 og Jf
2
og for Heldognsleddene K

l
og

P. Borgen har ved Benyttelse af c. 40 Resultater fra for-

skellige Steder paa Jordens Overflade fundet z'ernes Differenser

ved disse Led at være meget smaa og i Gennemsnit henholds-

vis — 2°.8(i<:2 — S2 ) og — 1°.8(P— K,) 1
).

Forholdene mellem Amplituderne have almindelig meget

forskellige Værdier paa de forskellige Steder; kun for de nylig-

nævnte Led ere Amplitudernes Forhold omtrent, hvad de skulde

være efter Ligevægtstheorien. Borgen har 1
) ved Benyttelse af

det ovenfor nævnte Materiale fundet Forholdene 0.286 (K.
2

: S .,)

og 0.312 {P: K
t ), medens Theorien giver 0.272 og 0.333.

Ved en Del engelske Havne er den halvmaanedlige Afvigelse

aS

i Tid funden i Gennemsnit = \1m -), altsaa -^ = 0.35, medens

Theorien giver -^ = 0.47; ved Amerikas Atlanterhavskyst har

den kun den halve Værdi.

Hvad angaar Flod og Ebbe ved København, kommer den

næsten udelukkende fra de store Have gennem Kattegat og

Nordsøen. Hagen har i «Uber Fluth und Ebbe in der Ostsee»

(Aus den Abhandlungen der Konigl. Akademi der Wissenschaften

Den ovenfor citerede Afhandling : Gezeitenbeobachtungen auf Siid-

Georgien und im Ringuafjord.

Borgen: Die Gezeiten im Nordlichen Atlantisehen Ocean. Separat-

abdruck ans dem Seaelhandbuch lur den Atlantisehen Ocean.



54 C. Crone.

zu Berlin 1857 og 1859) vist, at Østersøens Tidevande ere

meget smaa i Sammenligning med Kattegattets , samt at Flod-

højden aftager og Havnetiden voxer, naar man bevæger sig

mod Øst. Man tør deraf slutte, at den Flod, der frembringes

i Ostersøen, fuldstændig dækkes af den, der kommer gennem

Nordsøen og Kattegat. Tillige vise Havnetiderne i Skagerak og

Kattegat (se nedenstaaende Tabel B) tydeligt Bevægelsen af en

Flodbølge fra Nordsøen ind gennem disse Farvande.

I Nordsøen trænger Flodbølgen ind fra Atlanterhavet baade

gennem Kanalen og Nord om Storbritannien. Om Interferensen

mellem disse 2 Bølger vides meget lidt. Åiry gør i «Tides

and \Vawes» forskellige interessante Bemærkninger om Nord-

søens Tidevande ledsagede af et Kort over dens »cotidal-

lines» M, men dette hviler væsentligt paa Formodninger, da der

med en enkelt Undtagelse kun er gjort Iagttagelser langs

Kysterne. Det er ogsaa vanskeligt at forlige dette Kort med

den Kendsgerning, at Flodbølgen langs Jyllands Vestkyst be-

væger sig mod Nord, medens Flodhøjden aftager.

Middelflodhøjden er ved Dover i.57 Meter, ved Ostende

3.66 Meter, ved Helgoland 1.83 Meter; ved Blaavandshuk er

Middelsp'ringflodhojden 1.88 Meter. Springflodens Forsinkelse

er ved Dover og Ostende c. 2 d 3\ ved Helgoland c, 2 d 19 h
.

Hvad angaar den norske Kyst, er Flod og Ebbe fra Lindesnæs

vestover til Jedderen næsten umærkelig, medens Flodhøjden ved

Stavanger er 1 Meter og voxer derfra mod Nord (ved Munk-

holm er den f. E\. 2.5 å 3 Meter). Springflodens Forsinkelse

er i Stavanger, Bergen og Trondhjem 1 a IVa Dag.

Til Belysning af Flodbølgens Vej gennem Skagerak og

Kattegat tjene Tallene i nedenstaaende Tabel 2
).

') Gengivet i Tides p. 373.

2
) De i det foregaaende og i Tabellen nævnte Tal ere tagne: for Dover.

Ostende og Helgoland fra "Second Series of Results of the Harmonic

Analysis of Tidal Observations« (Konstanterne for Helgoland ere beregnede

af Boisen), for de danske Stationer i Nordsoen og Skagerak fra den
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B.

Stationer. Havnetid.

Middel-

flodbøjde

i Centim.

Middelspring

flodhøjde

i Centim.

Agger

Hirtshals . . .

Skagen ....
Frederikshavn

Lindesnæs . . .

Ghristianssand

Langøsund . . .

Frederiksstad

Christiania . . .

Hals

Aarhus

Fredericia

Odense Fjord (Indgangen)

Rørvig

Helsingør

Langelandsbeltet

Nykøbing F

Wismar

Barhoft

3h 44m

4h 3m

5h 37m

51' 37™

2)' 36">

4I1 lm

4)i 18m

4h 47m

5h 34ra

8'' 20m

10h 40m

12i'—i2M5m
12i>

lli» 32m

5i' 33m

7i' 27"i

30

40

34

50

ti

6

60

62

9

4

31

31

31

31

Der er ikke i Tabellen sondret mellem "Sædvanlig Havne-

tid« og «Middelhavnetid», da disse Størrelser kun afvige lidt

fra hinanden , og det ikke altid af Kilderne kan ses , hvilken

Havnetid der menes.

Havnetiderne vise tydeligt Flodbølgens Fremskriden gennem

Skagerak og Kattegat. De store Flodhøjder ved Odense Fjord,

ved Nykøbing F. og i Langelandsbeltet maa vel mest tilskrives

en Sammenpresning af Vandet i snævre Farvande, men tyde

dog i Forbindelse med den Omstændighed, at Flodhøjden er

danske Almanak, for de øvrige danske Stationer fra Ae kerman n:

"Beitrage zur physischen Geographie der Ostsee», Hamburg 1883, for

de tyske Østersøstationer fra Hagens ovenfor citerede Afhandlinger.

Tallene for de norske Stationer har Prof. Fearnley i Christiania dels

offentliggjort i Sokalenderen for 1804, dels meddelt mig i et Brev.

Overs, over d. K. D. Vidensk. Selsk. Forh. 1890. 5
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større ved Wismar end ved Rugen, paa, at Flodbølgens Vej fra

Kattegat til Østersøen væsentligst gaar gennem Store Belt.

De eneste Steder indenfor Skagerak , for hvilke Spring-

flodens Forsinkelse hidtil har været kendt, ere Christiania,

hvor Prof. Fearnley har fundet den paafaldende store Værdi

c. 10 d
, og Travemiinde, hvor den efter Hagens Undersøgelser

er c. 2 d
.

Den halvmaanedlige Afvigelse er af Hagen beregnet for

flere Stationer i Østersøen. Den er for dem alle større end

50m og tiltager stærkt mod Øst.

Flod og Ebbe ved Kobenhavn.

Til Bestemmelse af Flod og Ebbe ved København har jeg

benyttet 2 Rækker af Maalinger, der angive Vandstanden ved

Københavns Toldbodbom i hele Tommer for hvert fulde Klokke-

slæt Døgnet rundt.

1ste Række (I) gaar fra 1883 21. Juli Kl. 1 Em. til 1884

24. Juli Kl. 3 Em. (369 d 2h
).

2den Række (II) gaar fra 1884 24. Juli Kl. 4 Em. til 1885

28. Juli Kl. 7 Em. (369 d 3 h
).

Hver Række er bleven bearbejdet for sig ved den har-

moniske Analyse, saaledes at Konstanterne i de i Skema A op-

førte Led ere bestemte. Jeg fandt følgende Resultater:

C.

Led
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Som man ser, stemme de 2 Rækkers Værdier for x ret

godt undtagen for Leddet P. Det samme gælder om //'erne

ved de større Led: i/
2 ,

iV, «S 2 og O samt ved X, medens de

afvige betydeligt fra hinanden ved de andre Led.

I Overensstemmelse med, hvad der som ovenfor (p. 53)

bemærket almindeligt er Tilfældet, falde x'erne for Halvdøgns-

leddene og ligesaa for Heldøgnsleddene nær ved hinanden; kun

afvige begge Værdier for Ls x og den af Rækken 1 fundne

Værdi for jP's x omtrent 180° fra, hvad man skulde vente,

x'erne for K2 og «S
2

ligge meget nær ved hinanden, medens

den af 11 fundne Værdi for P's x afviger 18° fra ÅT/s. Efter

Relationerne mellem Leddene »S 2 og K2 skulde man for K2

have fundet: i/ = cm
.8 og H= cm

.7 i Stedet for H = cm
.4

og H = cm
.6. Værdierne for H ved K

x
og F ere altfor

usikre , til at man kan udlede noget Resultat af en Sammen-

ligning af deres Forhold med Theoriens Værdi.

Af Tabel C
?

s Værdier er igjen udledet følgende Størrelser:

I. II.

Den sædvanlige Havnetid 9h 16m 9 h 13m

Middelhavnetiden 9h 33m 9h 31 m

Største halvmaanedlige Afvigelse i Tid . . .

h 51 m h 50m

Middelflodhøjden 12cm .6 ll cra
.2

Middelspringflodhøjden 18cm .4 16cm .2

Middelniptlodhøjden 6cm .8 6cm .2

Springflodens Forsinkelse — 26h — 28h

Hvad der strax falder i Øjnene, er den abnorme Værdi for

Springflodens Forsinkelse, nemlig — 26 h a — 28h
eller,

om man vil, 13 d 16h a 13 d 14h
. Forsinkelsen i Nordsøen var

IV/2 a 2V2 Døgn, og selv om Gennemsnitsdybden sættes til

kun 40 Meter, vilde de 500 Kilometer fra Skageraks Indgang

til København efter Bølgetheorien kunne gennemløbes af Flod-

bølgen i c. 7
h

. Ganske vist er Forsinkelsen ved Christiania

c. 10d
, men ved Travemunde er den 2 d

, og der er derfor Grund
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til at undersøge, om ikke de abnorme Forsinkelser ved Køben-

havn og Christiania skyldes rent lokale Omstændigheder. Det

er lykkedes mig at komme i Besiddelse af nogle Iagttagelses-

rækker fra følgende Steder: Fortet Prøvesten ved København,

Helsingør, Frederikshavn og Aarhus, og jeg har benyttet dem

til Bestemmelse af Leddene M2 og S
2 og derigennem af Spring-

flodens Forsinkelse for disse Stationer.

Paa Prøvesten er i en Aarrække Vandstanden bleven

aflæst i hele Tommer paa et Maalebrædt hveranden Time Døgnet

rundt. Til Bestemmelsen af M2 's Konstanter har jeg benyttet

3 Aargange, i hvilke der ingen Afbrydelser var, nemlig 1879,

1880 og 1881. Konstanterne ere fundne for hver Aargang for

sig ved den sædvanlige Fremgangsmaade med de Modifikationer,

som fulgte af, at der kun havdes Maalinger for hveranden Time.

Resultatet blev:

1879:
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hver halve Time fra Kl. 6 Morgen til Kl. 5.30 Em., den ene

strækkende sig fra 28. Juli til 10. Aug. 1886, den anden fra 4. til

18. Juni 1887, 3) 1 Række Maalinger af Vandstanden hver halve

Time Døgnet rundt, strækkende sig fra 6. til 16. Septhr. 1889.

De 2 første Rækker Maalinger ere mig overladte af Helsingørs

Havnevæsen, de andre skylder jeg Ing. Poulsen ved Vand-

bygningsvæsenet, ved hvis Foranstaltning de ere foretagne. Alle

Maalingerne ere foretagne ved Aflæsning paa et Maalebrædt og

angive Vandstanden i halve Tommer.

De 2 første Rækker ere blevne benyttede til Bestemmelse

af Leddet M 2 ved en Fremgangsmaade , der er angivet af

Hagen i «Fluth und Ebbe in der Ostsee», Berlin 1857.

Maalingerne inddeles paa følgende Maade i 14 Grupper. 1ste

Gruppe indeholder alle Maalinger paa Dage, hvor der indtræder

Ny- eller Fuldmaane, medens 8de Gruppe bestaar af Maalingerne

paa de Dage , hvor der indtræder Kvarterskifter. Man sørger

dernæst for, at der altid mellem 2 paa hinanden følgende Faser

findes 6 Maalinger, ved enten at gentage en af de midterste

Maalinger eller trække to af de midterste Maalinger sammen

til en. 2den Gruppe bestaar saa af alle Maalinger, der følge

umiddelbart efter Ny- eller Fuldmaane , 3die Gruppe af

Maalingerne Nr. 2 efter Ny- eller Fuldmaane o. s.v. Derpaa

beregnes Middeltallet af hver Gruppe , og man bestemmer

ved de mindste Kvadraters Methode et Udtryk af Formen

A -{- R cos In ^, u), hvis Værdier for n = 0, 1, 2 ... 13

de 14 Middeltal ere.

1 Report 1885 har Darwin givet følgende Udtryk for

Vandstanden

:

fM cos
(2<f>
— xm ) + £ cos (2^, — xs ) -j- Korrektionsled for

Deklination og Parallaxe, hvor ip og <p x
ere Maanens og Solens

Timevinkler, medens de andre Rogstaver have de p. 51 angivne

Betydninger. I de omtalte 14 Middeltal antages Korrektions-

leddene at hæve hverandre, medens Scos(2^'
1
— *«) i alle
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Maalingerne har omtrent samme Værdi, nemlig den, der svarer

til ip
x
= 01 I første Led kan man i Stedet for <p sætte For-

skellen o mellem Solens og Maanens Timevinkler. Det ses,

at den gennemsnitlige Værdi for d er i 1ste Gruppes Maalinger

0, i 2den Gruppe 2 x o's Middeltilvæxt i 24 Timer, i 7de Gruppe

180
c H-2xo's Middeltilvæxt o. s. v. Man kan altsaa sætte

fH= R og y.m = — u, da ?^. J^ u stadigt voxer, medens
i

Id — xm aftager, saa de 2 Argumenter maa være lige store

med modsat Tegn. Af de af de to Rækker fundne Værdier for

R os u faas

:

1.
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Sted med kun ringe Flod og Ebbe , hvorimod Værdierne for H
ere abnormt høje i Sammenligning med A/./s.

Ved Hjælp af de Ligninger, der skulde tjene til Bestem-

melse af A ,
A

1 , B t , A 2 , B 2 , kan man danne sig et Skøn

om , hvilke Fejl Udelukkelsen af Heldøgnsleddene indfører i

»S ./s Konstanter. Den største Fejl / i *S 2 's x vil bestemmes

af sin/ = 0.84 -v^, hvor H er den her for <S 2 's Amplitude

fundne Værdi, medens R
l

er Amplituden for det Led, der op-

staar ved Sammendragning af de 3 Led 5
X , K l

og P til et,

hvis i er = 15°. Om Værdien af S
1 , der væsentlig skylder

meteorologiske Aarsager sin Oprindelse , er det vanskeligt at

bave noget bestemt Skøn; dog findes S
t

i Almindelighed med

en i Sammenligning med aS
2 's temmelig lille Amplitude. Ampli-

tuderne i Leddene K
l

og P udgjøre tilsammen ved København

c. V4, ved Helgoland c.
3
/s, ved Dover c. V10, ved Ostende c. Ve

af »S 2 's Amplitude.

Benyttes Middelværdierne for x'erne ved M 2 og *S 2 , faas

* 17°.5
for Springflodens Forsinkelse ved Helsingør — —

^

v
1 .02

= — 17 Timer.

Af den sidste lagttagelsesrække , der giver Vandstanden

hver halve Time Døgnet rundt i 10 Døgri, har jeg fundet »S 2 's

Konstanter. Besultatet blev, efter at der var korrigeret for Ind-

virkningen af M„ og iT
2 :

H = 2cm .9, x = 281°.

Her have Heldøgnsleddene ingen Indflydelse, medens Led-

det L kan have indført en ikke ganske ringe Fejl. De af

meteorologiske Aarsager fremkaldte Forandringer i Vandstanden

have naturligvis megen Betydning ved en saa kort Iagttagelses-

række.

Værdien for H er sandsynligere end de ovenfor fundne.

Værdien for x vil taget sammen med Værdien for i/
2 's x give

Springflodens Forsinkelse = 18 Timer.
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For Frederikshavn har jeg fra Ing. Poulsen faaet

følgende Materiale: 1) 2 Rækker Maalinger af Vandstanden i

halve Tommer hver halve Time fra Kl. 6 Fm. til 5.30 Em., den

ene strækkende sig fra 27. Juli til 10. Aug. 1886, den anden fra

4. til 17. Juni 1887, 2) en Række Maalinger af Vandstanden i

halve Tommer, hver halve Time Døgnet rundt, strækkende sig

fra 7.-— 16. Sept. 1889. Maalingerne ere tagne ved direkte Af-

læsning. Rækkerne ere omtrent samtidige med de under 2) og

3) ved Helsingør nævnte og ere blevne benyttede paa samme

Maade til Restemmelse af «S
2

. Ved Korrektionen for M2 er

brugt de nedenfor angivne Værdier for i/
2
's Konstanter. Jeg

har fundet:

1) I. H = 5 cm .l, x = 98°.

II. H = 5cm .9, x = 118°.

2) // = 5
cm

.7, x = 108°.

M 2 er bleven bestemt af, Rækkerne 1) paa sædvanlig Maade

med de Modifikationer, som følge af, at Maalingerne ere fore-

tagne hver halve Time det halve Døgn igennem. Hver Ra-kke

er delt ind i Maanedøgn = — — - Timer, det første be-
1 \y— a)

gyndende ved Rækkens Begyndelsespunkt, og hver Maaling er

henført til det fulde eller halve Maaneklokkeslæt, den ligger

nærmest ved. Paa den Maade er der dannet 24 Middeltal,

svarende til de 24 Maaneklokkeslæt, og ved Hjælp af dem er

fundet for A/
2
's Konstanter:

I. H = 12cm .6, x = 110°.

U. H = !>
cm

.4, x = 162°.

Ved Benyttelse af x'ernes Middelværdier (ved 5 2 falde de

2 første Værdiers Middeltal sammen med den tredie Værdi) faas

43°
Springflodens Forsinkelse = — -.

6— = — 4 2 Timer.
1 & 1°.02

Maalingerne fra Aarhus ere stillede til min Disposition

af Bestyreren af Meteorologisk Institut. De ere tagne fra en

selvregistrerende pneumatisk Vandstandsmaaler og angive Vand-
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stunden i hele Centimeter for hver fulde Time i Tidsrummet

fra 1. Sept. Kl. 1 Fm. til 28. Nov. Kl. 2 Em. 1888. Da dette

Tidsrum paa det nærmeste omfatter 3 Lunationer, har jeg ikke

indført gensidige Korrektioner for S
2 og M2 ;

derimod er S
2

bleven korrigeret for Indvirkningen af K2
ved den p. 50 om-

talte Methode. De fundne Værdier for Konstanterne ere:

For M2 : H = 12cm.4, x = 309°.

For S2 : B = i
cm

.l, x = 274°.

35°
Springflodens Forsinkelse er —

T°~no
= — 3 i

T i m e r.

I nedenstaaende Tabel D ere Middelhavnetiderne , Middel-

flodhøjderne samt Værdierne af Springflodens Forsinkelse for

de her undersøgte Stationer samlede.

D.

Station.
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vis hidrøre fra deres Interferens, hvorimod der foreløbig savnes

al Forklaring paa, at Forsinkelsen ved Travemunde er omtrent

som i Nordsøen.

Sammenlignes Tabellerne B og D , for saa vidt angaar

Stationerne Frederikshavn, Aarhus og Helsingør, findes begge

Steder omtrent samme Værdier for de 2 første Stationers Havne-

tider; derimod er Middelflodhøjden ved Helsingør dobbelt saa

stor i D som i B, og Middelflodhøjden ved Aarhus i D kun

lidt mere end halv saa stor som i B. Den Værdi for Middel-

springflodhøjden ved Frederikshavn , som den her foretagne

Undersøgelse vilde give, nemlig 33 cm
.2, er omtrent den samme

som den i B angivne.

Middel spring flodhøj den ved Prøvesten er i Følge D

3cm .3. Da den nede ved Rugen er 3 a 4cm og ved det nærmere

liggende Helsingør 12cm , kan det ikke betvivles, at den ved

København optrædende Flod og Ebbe væsentlig kommer Nord

fra. Betragtes Middel havnetiderne for København (Prøve-

sten) og Helsingør, ses det, at Flodbølgen skulde bruge 40m til

at tilbagelægge den 40 Kilometer lange Vej mellem de to Sta-

tioner. Til denne Hastighed svarer i Følge Airy's Formel

en Dybde af c. 30 Metre. Nu strækker der sig fra Kattegat en

Rende, hvis Dybde er 20—30 Metre og derover ned gennem

Sundets østlige Del, omtrent til Københavns Bredde, medens

den vestlige Dels Dybde er under 20 Metre. Hastigheden er

saaledes funden større, end den efter Dybden skulde være,

men det maa bemærkes, at Flodbølgen med en gennemgaaende

Dybde af 20 Meter kun vilde bruge 8m mere end her beregnet,

og at en Fejl af 1°
i xm giver en Fejl af c. 2m i Middelhavnetiden.

At Middelhavnetiden for København ligger midt imellem

Middelhavnetiderne for Hals og Aarhus, viser, at Flodbølgen for-

planter sig hurtigere i den østlige Del af Katlegat end i den

vestlige, hvad jo stemmer med, at den først nævnte Del er

væsentlig dybere den anden.
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Den halvmaanedlige Afvigelse i Tid er ved Køben-

havn 50m , altsaa større end ved de engelske Kyster (42
m

) og

mindre end i Østersøen.

Beregningerne vise altsaa, at der ved København er en

tydelig Flod og Ebbe, selv om den er for ringe til at gøre sig

bemærket i det daglige Liv. Rent uden praktisk Betydning er

den ikke , idet Lodserne , naar de skulle føre et dybtgaaende

Skib ind i Havnen, søge Oplysning i Havnevæsenets Journaler

om, naar der kan ventes højest Vande, d. vi s. gaa 12 Timer

frem i Tiden fra det sidste Højvande. Det synes imidlertid, at

Tidevandene ved København ere omtrent de mindste i de

danske Farvande , og en Undersøgelse ved andre danske Sta-

tioner kan altsaa ventes at ville give rigere Resultater. Der er

grundet Haab om, at en saadan Undersøgelse vil blive foretaget

i en nær Fremtid ved Meteorologisk Instiluts Foranstaltning.

Det dertil nødvendige lagttagelsesmateriale kan tages fra et

Antal selvregistrerende Vandstandsmaalere, der i Anledning af

en paatænkt Niveauundersøgelse af Østersøen ere opstillede

eller ville blive opstillede ved følgende Stationer: Esbjerg,

Hirtshals, Frederikshavn, Aarhus, Fredericia, Nyborg, Korsør,

Gedser, Hornbæk, København. Denne Undersøgelse vil kunne

støtte sig til lignende fra svensk og tysk Side. Efter hvad

jeg har kunnet bringe i Erfaring, vil der i Sverrig blive be-

arbejdet en Række Vandstandsmaalinger fra Varberg, og i

Tyskland Maaiinger fra Kiel, Marienleuchte (Femern), Arcona,

Swinemiinde , Hela og nogle Nordsøstationer. Paalidelige

Undersøgelser af Tidevandene ved alle disse Stationer ville for-

uden at bidrage til den harmoniske Analyses Udvikling ved en

Forøgelse af det Materiale, hvorpaa den er anvendt, give Op-

lysning om Flodbølgens Bevægelse gennem vore Farvande og

derved skaffe Stof til interessante Sammenligninger med Bølge-

theorien. Der tør vel ogsaa ventes kastet et Lys over de

mærkelige Forandringer i Springflodens Forsinkelse.
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En med denne Undersøgelse nær beslægtet, nemlig af de

ved Tidevandene foraarsagede Strømninger i vore Sunde og

Belter, vilde rimeligvis kunne have praktisk Betydning, men

det Materiale, hvorpaa den skulde bygges, nemlig kontinuerlige

Rækker af Maalinger af Strømmens Retning og Styrke (udtrykte

ved Tal) mangler endnu ganske.

Tabeller over Maalingerne og de beregnede Led.

Nedenstaaende Tab. III giver de Rækker af Havnevæsenets

Maalinger, som ere benyttede til Bestemmelsen af Konstanterne

i C. Tabellerne 1— II skulle tjene til Beregning af Værdierne

for de fire største Led: S 2 , M2 , A7 og O for et vilkaarligt

helt Klokkeslæt indenfor det Tidsrum , de benyttede Maalinger

omfatte. I Tab. I findes Værdierne for *S 2
i Tommer svarende

til alle hele Klokkeslæt, medens Tab. 11 tjener til Beregning af

Argumenterne for de tre andre Led. Tab. II giver tillige

Amplituderne for disse 3 Led udtrykte i Tommer; de ved hvert

Led anførte 2 Værdier, svare til de 2 Iagttagelsesrækker.

Tab. I.
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Tab. II.

Leddenes Værdier for Argumentet 0°:

For M
2

: 2.5 Tom. og 2.2 Tom. For N: 0.7 Tom. og 0.6 Tom.

For O: 0.7 og 0.6 Tom.

Argumenterne for M2 , N og O Kl. 1 Fm. den 1ste i hver Maaned.

Efter 1ste Rækkes Konstanter.

1883. 1. Juli

1. August . .

1. September

1. Oktober .

1. November

1. December

1884. 1. Januar . .

1. Februar .

1. Marts . . .

1. April . . .

1. Maj

1. Juni . . .

1. Juli . . . .

M,

211

176

140

129

93

81

46

10

23

347

336

300

289

N

219

138

57

14

293

249

169

88

82

1

317

236

193

270

204

137

96

30

349

282

216

200

134

93

26

345

Efter 2den Rækkes Konstanter.
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Tilvæxter i Argumenterne.

Fra den 1ste i en Maaned Kl. 1 Fm. til samme Klokke-

slæt paa en vilkaarlig Dato.

Dato.
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Tiivæxter i Argumenterne.

Fra Kl. 1 Fm. til et vilkaarligt Klokkeslæt

paa samme Dag.



70
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n d s t a n d s m a a 1 i n g e r.

ivne i Tommer.)

E f term id da g.
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F o r ni i d d a i

1883.

A.ug.

Sept.

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

1

1

2

1

3

• 6

1

- 3

- 3

- 1

3

10

2

O

2

O

- 5

1

6

4

3

3

- 1

- 1

- 7

- 8

-10

- 7

- 8

- 7

- 7

- 2

- 3

4

1

- 2

- 4

- 1

- 4

- 6

2

- 2

- 2

O

3

9

O

- 1

2

- 3

- 7

2

5

2

2

3

1

- 1

- 5

- S

-10
- 9

- 9

- 7

- 7

- 5

- 4

3

O

3

6

2

4

6

1

1

O

2

4

10

O

- 1

1

- 4

- 8

O

4

O

1

4

2

1

-3|
- 7

- 8

- 9

-10

- 7

O

- 4

- 7

- 2

- 4

- 6

O

3

2

4

5

11

O

- 1

O

- 5

- 9

1

3

- 2

1

5

3

2

- 1

- 6

- 6

- 6

-11

- 6

- 8

- 7

- 4

2

14

1

1

O

-4

-7

7

3

-2
—2

4

4

3

3

—3
-5
-4
-8
-4
—4
-6

-3

18

1

3

1

-4
-6

8

3

—2
-3

3

3

2

4

O

-2
—3
—6
-3
—3
-3
—2

5

-3
-5
-4
—7
-4
-3

O

4

9

9

21

O

4

3

—1
-5

11

2

-4
—3

3

2

2

4

1

O

-3

-5
-1

—1

—2

O

7

9

—2
-4

-3
—6
-3
-3

O

4

9

9

21

O

4

3

-1

—5

12

2

-3

-2

3

1

O

3

1

O

-2
-5

O

—1

-1

1

10

-1

—

1

—2
-4
-1

—3
—3

O

8

6

18

2

4

4

3

-3

9

4

—4

O

3

O

-4

-1

-1

-3
-2
-4
-1

O

O

1

9

10

-2

1

O

—2

3

—2
-5
—

1

7

3

16

2

3

3

3

-2

8

5

-6

1

2

—

1

-5
—4
-2
-4
—2
-6
—

1

O

O

1
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Eftermiddag.

2 I 8 4 li 10 11

2
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Formiddag.

1884.

Marts.

April.

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

10

11

-14

-12

-26

-17

- 5

- 9

-13

-12

-11

- 8

-10

1

- 7

- 1

- 6

- 8

- 6

- 6

- 8

- 8

-11

-10

-10

-11

-14

-14

-16

-14

-14

-17

-14

-13

-16

-13

-14

-13

-29

-20

- 6

-10

-14

-13

-12

- 8

- 9

1

- 8

1

- 6

- 5

- 6

- 7

-10

- 8

—12

—11

—11

—12

-14

- 13

—14

-13

- 14

-17

- 15

—14

—16

—13

-14

—12

-31

—22

- 7

-10

-14

-14

—12

- 8

- 9

2

- 8

3

- 5

- 4

- 7

- 7

-12

- 9

- 13

-12

-12

-13

-12

-12

-11

-12

-16

—16

-13

-14

—16

-13

—14

-11

-34

-23

- 9

—11

-14

-15

—12

- 9

5

— 5

— 3

— 8

— 7

—13

-10

-13

-13

—13

—14

— 12

— 12

—10

-11

-14

—15

-12

—14

—14

-13

- 8

- 9

-33

-22

- 9

-11

—14

-15

-12

- 9

- 7

2

- 7

7

- 3

- 2

- 4

- 5

—11

- 9

-12

-13

—15

-18

-12

—12

- 9

- 9

-11

—12

-10

-10

-13

-12

-31

—17

-10

-12

-14

-15

—13

—10

- 6

1

- 7

7

- 2

- 3

- 5

- 9

- 8

-11

—12

—15

-20

-13

-15

- 9

- 9

-11

-10

- 9

- 8

-11

-10

10

- 7

- 7

—26

—13

- 7

-12

-13

-14

-13

-11

- 5

- 1

- 8

7

- 2

- 2

- 3

- 7

- 6

- 9

-11

-15

—20

-15

-15

-11

- 9

—11

-10

- 8

- 4

-12

- 9

- 7

- 5

-24

-10

- 6

-13

-13

-12

- 5

- 2

- 9

6

- 2

- 2

- 3

- 6

- 6

- 9

- 9

-14

-19

-15

—16

-12

- 9

-11

- 9

- 8

- 4

-13

- 9

- 9

- 6

-20

- 4

,- 3

-12 -12

—12 —10

— 11

-11

-12

— 8

- 7

-12

2

— 4

— 1

- 5

- 2

- 3

- 5

- 6

— 8

—12

-18

-17

-19

—16

-13

-15

-10

— 9

— 3

-14

- 9

-12

- 7

-19

- 3

- 2

-10

-11

- 9

- 9

11

- 9

- 9

-13

- 6

- 4

- 7

- 3

- 3

- 5

- 4

- 7

-10

-16

-16

-19

-18

-16

-17

-12

-11

- 3

-14

- 9
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Efter ni id dag.
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Eftermiddag.
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Formiddag.

1884.

Juli.

Au".

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

G

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

- 6

- 8

- 2

1

- 2

- 1

- 4

2

1

1

- 2

- 5

- 4

- 3

4

4

4

- 6

5

-11

- 3

5

- 5

- 4

- 5

- 4

- 4

- 6
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Eftermiddag.
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Eftermiddag.
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1885.

Jan.

Febr.
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Eftermiddag.
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Efter in i d dag.
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Form idda g.

1885.

April.

Maj.

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

- 2

- 9

- 8

- 7

- 6

-12

- 7

- 7

- 4

- 6

- 6

-10

- 9
{

- 9|-

- 9

- 1

- 7

- 6

- 6

- 6

-11

- 7

- 7

- 4

- 7

- 7

10

- 9

- 7

- 6

- 9

- 7

- 5

- 6
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E II er in i ild ag.
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Efter ni idd
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For mi (I da!

10

1885.

Juni.

Juli.

27

28

29

30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

- 3

- 5

- 4

- 1

3

- 1

- 2

- 1

- 1

- 1

- 2

- 4

- 2

- 6

- 8

- 3

- 5

- 2

- 3

- 1

- 2

- 3

- 9

- 8

- 6

- 8

_ 9

- 1

- 6

- 4

- 2

2

- 2

- 2

- 2

- 1

1

- 2

- 3

- 1

- 6

-10

- 3

- 6

- 4

- 4

- 2

- 1

- 1

- 1

- 6

- 7

- 6

- 2

- 7

- 4

— 7

— 4

— 2

— 3

— 3

— 2

2

— 1

— 1

— 5

-12

— 3

— 6

— 6

— 5

— 3

— 1

— 2

1

— 5

— 5

— 6

— 3

— 6

— 5

2

- 6

- 5

- 2

- 1

- 5

- 3

- 2

1

2

2

_ 2

- 7

- 4

- 2

- 8

- 7

- 3

- 4

1

5

- 2

- 3

- 2

- 3

- 6

- 3

1

— 4

— 3

— 2

— 1

— 5

— 4

— 3

— 1

1

1

2

— 1

— 4

2

— 2

— 2

— 7

— 7

— 3

— 5

4

_ 2

— 3

— 2

— 1

— 3

— 4

- 1

- 3

- 2

5

- 1

- 4

- 5

- 4

- 3

- 3

1

- 1

4

- 3

- 5

- 2

- 8

- 2

2

- 3

- 3

2

- 1

- 1

2

— 1

— 1

5

— 1

— 4

— 4

— 3

— 3

— 3

— 2

— 1

— 2

4

— 3

— 2

— 1

-10

— 3

— 3

— 2

3

2
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E ftermiddag.



II i

Lydiske Grave.

Af

J. L. Ussing.

Meddelt i Modet den 25. April 1890).

Ve store archæologiske Opdagelser, der ere gjorte i det

sidste halve Hundredaar , have paa mange Maader kastet Kys

over Grækenlands ældste Forbindelse med Orienten og Folke-

forholdene i Middelhavslandene i Historiens Barndom. Vi se

ikke blot Fønikerne som driftige Mellemmænd sprede Kulturens

Frugter fra Ægypten og Mesopotamien over Middelhavets Kyster

og Grækerne og Italienerne tilegne sig dem; men vi have ogsaa

gjort nærmere Bekendtskab med de fra Jødernes og fra Ægyptens

Historie kendte Ilittiter, hvis Monumenter vi kunne forfølge fra

det nordlige Syrien gennem Kappadokien og langt frem i For-

asien. Vi kende dem paa den ejendommelige Ilieroglyfskrift,

som vel sagtens har havt sin Indflydelse paa de fra det fonikisk-

græske forskellige Alfabeter, vi finde i Lykien og paa Kypros.

I Phrygerne finde vi en thrakisk Stamme, som efter Troias

Undergang gaar over Strædet og bosætter sig i Asien. Saaledes

var det, Gallerne gjordt; over et halvt Aartusinde senere, og

andre havde sikkert gjort ligesaa for dem. De Lemniske Ind-

skrifter synes at vise Slægtskab imellem de paa Lemnos boende

Tyrrheniske Pelasger og Etruskerne i Italien 1

), og det er \el

1
) S. Bugge, Der Ursprung der Etrusker durch zwei Iemnische Inschril'ten

erlåutert; i Christiania Videnskabs-Selskabs Forhandlinger 1886.
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nok saa sandsynligt, at Lemnierne ere indvandrede Ira Nord af,

som at de skulde være en etruskisk Koloni Ira Italien; i dette

Tilfælde vilde Overensstemmelsen med det etruriske Sprog

sikkert være langt større end den er. \i tor antage, at slige

Nord fra kommende Folk have opfyldt hele Grækenland og en

Tid været herskende i Forasien, indtil de delvis fortrængtes af

Ost fra kommende Folkestrømme. Den mærkværdig isolerede

Stilling, som Lykierne indtage, synes hedst at kunne forklares

paa denne Maade. Der er ingen Tvivl om at disse gamle Be-

hoere af Middelhavets nordlige Kyster allerede før Fønikerne-

Besøg vare i Besiddelse af en ret anstændig Kultur. Denne

træder os i Møde i de trojanske Fund ligesom i ældgamle Ler-

kar og skaarne Stene fra de græske Øer. Og, om end det rige

Mykenæ og det iMinyeiske Orehomenos tydelig nok have staaet

i Forbindelse med Fønikerne og derigennem med Ægypten, er

det ligesaa klart, at dette ikke er deres Kulturs eneste Kilde:

vi maa tænke os en endnu ældre Forbindelse med beslægtede

Stammer i Forasien.

Men hvor meget end de nyeste archæologiske Opdagelser

have bragt for Dagen, der mangler dog endnu ikke lidet. Særlig

beklage vi, at vi vide saa liden Besked med et Folk. som netop

her turde have særlig Vigtighed. Lyderne. Herodot begynde*

sin Historie med de Lydiske Konger; men der er Sagn, som

vise endnu langt længere tilhage i Tiden. Fra Lydien kom

Pelops, Agamemnons Bedstefader eller Oldefader, til Græken-

land ; i Lydien havde hans Fader Tantalos hersket, og de senere

Slægter viste Stederne paa Bjerget Sipylos , hvor han skulde

have boet og være begravet. Endnu i vore Dage linder man

der Rester af ældgamle Fæstninger og Grave. I en vild Bjerg-

egn et Par Mil Ost for Magnesia findes paa den vanskelig til-

gængelige Jaryk Kaia, d. e. den vredne Klippe, Resten af en

saadan gammel Fæstning 1
). Paa Sipylosbjergets sydvestlige Skraa-

') Perrot et Chipiez, Histoire de Fart dans l'antiquité, vol. V p. 59 11.
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n in- tæt ovenover Bugten ved Smyrna ligger en anden lille

interessant gammel Borg 1

), og nedenfor denne, ved Foden af

Bjerget, ligge ældgamle Grave. En af disse fremtræder især

som et stort og betydeligt Monument; det er uden Tvivl den,

Pausanias betegner som Tantalos's Grav 2
). Det er ikke en

Gravhøj af Jord, som de, vi nedenfor sknlle omtale, men en

Stenhøj. Den bestaar helt igennem af vel sammenpassede store

Stene. Over en Cylinder af 100 Fods Gennemsnit og 25 Fods

llnjde har der hævet sig en Kegle af 50 Fods Højde, og midt

i denne nmaadelige Stenmasse ligger Gravkammeret, hvis spids-

buede Tøndehvælving, ligesom i Kuppelgravene ved Mykenæ,

dannes ved at det bojere liggende. Stenlag altid skyder sig lidt

frem over det lavere. Det er vel ogsaa til det Folk, der har

opført disse Borge og Grave, at vi maa benføre det kolossale

Billede af en siddende Gudinde, som er udhugget i Klippen

ovenover Magnesia, og hvori allerede Homer saa ]\iobe, der er

bleven til Sten og stadig græder over Tabet af sine Børn 3
).

.Men hvad var dette for et Folk? Tantalos' Folk, for at benytte

Sagnets Benævnelse? Tør vi antage, at det er det samme som

den historiske Tids Lyder? Det vilde være for dristigt at paa-

staa noget i denne Henseende. Homer kender ej engang JN avnet

Lyder ; Mæoner hedde Beboerne af disse Lande hos ham , og

om disse to Navne betegne det samme Folk, eller om Mæonerne

ere Tantalidernes Efterkommere, kan ingen vide; de tre Led

hænge ikke sammen.

Lydiens Historie i dette Ords egentlige Betydning begynder

i Slutningen af det 8de Aarbundrede før Ghr. med Gyges, og

]

) Perrot anf. St p. 45 IV. Weber, Le mont Sipylos et ses monuments

(188Q) pi- 1. Den er ogsaa beskrevet af min Son, som besøgte den i

Selskab med mig, i Tidskriftet »Fra alle Lande« 1883 S. 246.

') Pausanias V, 13, 7. Texier, Description de l'Asie Mineurc pi. ('.XXX.

Perrot Jc Cbipiez V. p. i8 f.

3
) Homer Iliad. 24, 615 n". Pausan J, 21, 3. Afbildet Stewart, Ancient

monuments of Lydia and Phrygia pi. I, og paalideligere Per rot et

Chipiez IV p. 754.
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7

efter 200 Aars Forløb er Lydiens Selvstændighed forbi: det

gaar op i Persien oii siden i Grækenland. Men i disse 2<>()

Aar spiller Lydien en anselig Rolle, og vover næsten Aar for

Aar. i)e blomstrende ioniskc Stæder paa Kysten lokkede de

erobrelystne* Konger, der ikke lode dem i Fred, for de bavde

bojet sig under Aaget. En Standsning indtraadte ved Kimmeri-

ernes Indfald, og i omtrent 30 Aar var det disse nordiske

Barbarer, der spillede Herre i Lilleasien; men da det var lykkets

Alyattes at fordrive de sidste Rester af dem, gik det frem fra

Sejr til Sejr. Faderens Værk fortsattes af Sønnen Krøsos, og

under barn omfattede Lydien bele Forasien Vest for Halys.

Det var et rigt Land. Allerede Gyges' Rigdomme berømmedes

af Arebiloehos og beundredes i Delphi, men endnu mere lov-

priste man Alyattes' og navnlig Krøsos' store Gaver til Oraklet;

sligt bavde man endnu aldrig set i Hellas. Lydierne vare et

kultiveret Folk, der ikke blot laante fra de græske Kolonier

paa Kysten, men ogsaa gav dem Gengæld, og bvem den helle-

niske Dannelse siges at skylde stærke Impulser. Det var driftige

Handelsmænd. Herodot 1
) mener, at de vare de første, der

slog Gnid- og Sølvmønt, og vi ere endnu i Besiddelse af ad-

skillige primitive Metalklnmper med Lydisk Stempel; de fleste

ere af Elektron, d. e. en Blanding af Gnid og Sølv. Mnsiken bar

været meget yndet bos Lydierne , navnlig Fløjtespillet. Fløjten

er en gammel asiatisk Opfindelse. Silenen Marsyas skulde have

opfundet den , og Phrygeren Olympos var dens første Mester.

Det var til Fløjtens Akkompagnement, at Grækerne, der fra

først af ikke bavde kendt anden Verseform end Hexametret,

opfandt en ny, idet Pentametret skiftede med Hexametret, og

Panserne udfyldtes af Fløjtespillet. De kaldte denne Verseform

Elegi. Navnet er fremmed, og betyder vel Fløjtespil; paa Ar-

menisk hedder Fløjten endnu elegu. Hellenerne tale stadig om

den Lvdiske Harmoni eller Toneart ved Siden af den doriske

') Herodot I, 9 i.
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og æoliske, og' en af Grækenlands ældste lyriske Digtere, den

kadne Alkman, siger om sig selv, at han ikke er en raa Bonde,

men født i det høje Sardes M. <>m Krøsos berettes det, at en

stor Del af Søjlerne i det pragtfulde Artemistempel i Ephesos

vare en Gave fra ham. De vare sandsynligvis udførte af græske

Kunstnere, ligesom det var en Græker, Glaukos fra Ghios, der

udførte den Sølvskaal paa et Jernfodstykke, som Alyattes sendte

til Delphi; men omvendt erfare vi, at den Dathykles, som rejste

den billedrige Thronstol omkring den Amyklæiske Apollos søjle-

formige kolus, var fra Magnesia.

Det var, som sagt, først med Gyges
1

Dynasti, iMermnaderne,

at Lyderne indtraadte i den virkelige Historie ; de tidligere

Dynastier, Atyaderne og Herakliderne, tilhøre Fablernes Verden.

Herhen regne vi ogsaa Sagnet om Hungersnøden under Kong

Lydus, der nødte Halvdelen af Folket til at vandre ud 2
). Ender

Anførsel af Kongens Søn Tyrsenos, hedder det, droge de ud

paa Skibe og kom til Italien, hvor de nedsatte sig som Tyr-

rhener eller Etrusker. At et helt Folk skulde foretage en saadan

Rejse til Søs, og det et Folk, saa stort, at det kunde opfylde

det halve Italien, vil vel ingen anse for muligt; men vel kan

det tænkes, at en Folkestamme fra nordligere Egne i tvende

Afdelinger har overskredet Alperne og Bosporos, og at den ene

har nedsat sig i Italien, den anden i Asien. De Gamle maa

have fundet en paafaldende Lighed imellem Lyderne og Etru-

skerne, siden de kunde lave denne Historie; det er vor Sag at

se, om vi knnne finde nogen saadan Lighed. Herodot kendte

ikke selv noget til Etruskerne ; men han kendte Lyderne , og

hvad han fortæller om deres Kultur og Sæder, frembyder ikke

faa Lighedspunkter med Etrurien, saaledes som dette nu viser

sig for os i sine Monumenter. Deres Sæder, siger Herodot,

ligne i det hele Grækernes; men han gør een Lndtagelse: den

'i ISergk., Poetæ Lyrici, fr. 20.

2
) Herodot I, 94 og 7.
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kvindelige Ungdom levede et lmjst letfærdigt Liv l
). Dette stemmer

godt med Vægmalerierne i de etruskiske Grave , hvor vi se

Kvinder danse Cancan. Det lydiske Fløjtespil er ogsaa i Etru-

rien det stadige Akkompagnement for Dans og Gæstebud. Og

vare Lyderne driftige Handelsmænd, vare Etruskerne det ikke

mindre. Men hermed have vi udtømt, hvad den gamle Litteratur

kan lære os. Og hvad Monumenter angaar, er Lydien lige saa

fattig som Etrurien er rig. Haardt maa vi beklage, at vi ikke

have et eneste Monument tilbage, der kan vise os Lydernes

Sprog og lede os til at finde det ethnologiske Slægtskab'-). Heller

ikke af Krøsos' Kongeborg eller af nogen anden gammel lydisk

Bygning have vi noget som helst tilbage. Det er muligt, men

ingenlunde sikkert , at en systematisk Udgravning af Sardes

kunde bringe noget for Dagen, og med Glæde vilde vi modtage

ethvert Bidrag, der kunde vise os, i hvilket Forhold Lyderne

stode paa den ene Side til Grækerne, paa den anden til Per-

serne. Grækerne vare dem vistnok overlegne i Dannelse, i

Kunst og Industri ; med Perserne var det omvendt. De smyk-

kede sig, efter have styrtet det lydiske Bige, med Lydiens Big-

dom og Kultur. De stolte Ruiner af Persernes Kongeslotte vise

ikke en simpel Fortsættelse af den Kunst, der blomstrede i

i Assyrien og Babylonien ; Perserne have ogsaa modtaget blivende

Indtryk fra Ægypten, og de have lært af Grækerne. Her kunne

Lyderne have dannet et Mellemled, og en saadan Antagelse

kunde finde en Slags Berettigelse i de to Basrelieffer fra en

lydisk Grav, som Dennis har sendt til London og Perrot har

afbildet i Tillæggene til 5te Bind S. 903 f. De høre til en lille

Frise, der ikke er 0,12 Metr. høj. Det ene viser tre med Spyd

væbnede Byttere , der ride frem den ene efter den anden ; det

andet tre græssende Hinde ligeledes paa Bad. Trods Ensformig-

*) Herod. I, 94": rå ftrjÅsa rixv« xa-a-opvzuo'Æou.
2

) I Tillæggene til Perrots ote Bind, p. 902 berettes, at Prof. Sayce mener

at have fundet en lydisk Indskrift paa 3 Linier i Oxford; men den er

endnu ikke udgivet.

Overs, over d. K. D. Vidensk. Selsk. Forh. 1890. 9
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heden i Kompositionen og andre gammeldags Træk , saa som

Dyrenes store, en face tegnede Øjne, er der, navnlig i Hin-

dene en Folelse for Naturens Liv, som Persernes pralende Hof-

kunst aldrig naaede. Men disse Relieffer kunne, som en Sam-

menligning med den græske Kunst viser, ikke være ældre end

det 6te Aarh. f. Chr. , og ere altsaa uden al Betydning med

Hensyn til Spørgsmaalet om Lydiens Slægtskab med Etrurien.

De eneste Monumenter, som i den Henseende kunne yde

os nogen Haandsrækning, ere Gravene , og som vi nedenfor

skulle se, linde vi her, trods den umiskendelige Forskel, dog

fiere fælles Træk, der kunne være bevarede fra den Tid, da disse

to Folk udgjorde eet, eller i alt Fald vare Naboer og Brødrefolk.

G. Perrot har i det [nylig sluttede 5te Bind af hans Histoire

de l'art dans l'antiquité med sin sædvanlige Grundighed og

Omhyggelighed givet en Skildring af Lydiens Kultur og Monu-

menter, for saa vidt som de hidtil ere bekendte. Stoffet er

langt mindre end man kunde ønske. Jeg har derfor ikke villet

tilbageholde det lille Bidrag, jeg var i Stand til at give, skønt

det ikke bringer noget væsentligt nyt. Det var i Foraaret 1882,

at jeg besøgte Sardes i Selskab med den bekendte Historie-

skriver F. Greg orovius. Denne har i sine »Kleine Schriften

zur Geschiehte und Cultur«, 1ste Bind (1887) leveret en fortræffe-

lig Skidse af Stadens Historie og hans Besøg der, og denne

Skidse er oversat paa Dansk i Granzow og Thriges Historisk

Arehiv 1888.

Mange af mine Landsmænd have sikkert et levende Billede

af Sardes fra Harald Jerichaus store Maleri i det Kongelige

Billedgalleri. Men man maa ikke tro, at de to kolossale Søjler,

man ser der, tilhøre Lydiens Lafhængighedsperiode. Baade

denne Tempelrest og de Levninger af Theatre, Stadier, Thermer,

o. s. v., der findes paa den modsatte, nordøstlige Side af Borgen,

maa henføres til det 2. Aarh. eft. Chr. eller saa omtrent. Den

Højde, der i Maleriet hæver sig bag ved Søjlerne, er det gamle

Sardes' uindtagelige Borg, et 900 Fod højt Forbjerg, som fra
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Tmolosbjergels mægtige Kæde skyder sig frem imod N. V.

imellem to smaa Floder, der stræbe ned imod deo mægtige

Hermos, som flyder en halv Mil nordligere. Den vestligste af

disse er den berømte Paktolos , der i sin Tid skal have ført

Gnid med sig. En stor Indsænkning skiller Borgklippen fra

Tmolos. Iler findes den eneste Opgang til Borgen; ellers er

den allevegne omgivet af saa bratte Skrænter, at man vanskelig

finder et Sted , hvor man kan krybe op ved Hjælp af de Buske

af forskellig Art , der dække Bjergsiderne. Borgmurene ere

forsvundne paa nogle faa Rester nær ; for det meste ser man

knn den nøgne Bakkekam , underlig sønderrevet dels ved Jord-

skælv , dels ved Regnens stadige Indvirkning ; thi det er ingen

haard Stenmasse, hvoraf Bjerget bestaar, men et blødt Konglo-

merat, der let smuldrer. Fra Toppen har man en henrivende

Udsigt, navnlig imod N. og jN. V. over det frugtbare Land, der

gennemstrømmes af Hermos. 1 en Afstand af omtrent to Mil

ser man den store Sø, som de Gamle kaldte den Gygeiske eller

Koloe, Tyrkerne kalde den Mermere gol; og ved Siden af den,

til venstre, en stor Mængde smaa Toppe ; det er Bin tepé, de

tusinde Høje, eller for at tale tydeligere, de gamle Gravhøje,

hvor Lydiens Konger og Rigmænd fandt deres sidste Hvilested.

Det er Gravhøje , som vi kende dem fra vort eget Land , som

de findes over hele Europa, og som de tvende, der staa paa

den troiske Slette ved Hellespontens Bred, og som have faaet

Navn efter Aehilles og Ajas ; men intet Sted ser man dem

samlede i saa stort et Antal som her. Det er jo heller ikke

Vikingegrave opkastede over Krigere, der ere faldne maaske

langt fra deres Hjem; men en i Aarhundreder benyttet Begra-

velsesplads for en rig Hovedstad. Hvor langt de gaa tilbage i

Tiden, og hvor længe man er bleven ved at begrave i saadanne

Høje, kunne vi ikke afgjøre ; kun en eneste, den største af dem

alle, kunne vi henføre til en bestemt Tid; det er Kong Alyattes'

Grav, som døde 560 f. Chr.

Alyattes' Grav er beskrevet af Herodot il, 93) og af Strabo

9*
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(XIII, i, Ti saaledesj at man ikke kunde tage fejl af den. Den

er i den nyere Tid undersøgt af den preussiske Generalkonsul

Spiegelthal i Smyrna, og Resultaterne af Undersøgelsen ere be-

kendtgjorte af v. Olfers i Abhandlungen der Kgl. preussisehen

Akademie der Wissenschaften 1858 S. 539— 56 med 5 Tavler,

og derefter af Perrot i 5te Bind af hans Histoire de Fart dans

l'antiquité S. 269 ff. Herodot kalder den det største af alle

Menneskeværker med Undtagelse af Ægypternes og Babyloniernes.

Han angiver Gravens Omkreds til 3800 Fod, d. e. 1172 Metres

efter Perrots Beregning; nu er Omkredsen større, idet Jorden

er gleden ned rundt omkring, og det oprindelige Stenfundament

ikke mere er synligt ; dette maa efter Spiegelthais Maal have

havt en Omkreds af 1115 M. , saa Herodots Beregning er lidt

for rigelig. Men alligevel er Størrelsen overordentlig. Cheops'

Pyramide har kun 936 M. i Omkreds; men til Gengæld har

den en Højde af 138 M. , medens Alyattes' Grav kun er 70 M.

høj 1
). Gravhøjen bestod af et Stenfundament (y.p-qmq Xifttov

psydÅwv), siger Herodot, men det Øvrige er en Jordhøj (ycoua

YrjQ). Den nederste, af store Sten opmurede, Cylinder er efter

Spiegelthals Maal 18,46 M. høj. Ogsaa den derover liggende

Jordhøj er 6pført med stor Omhu, og paa Toppen fandtes et af

Teglsten opmuret solid Plateau. Her stod efter Herodot fem

Mærkestene (oupm) med Indskrifter, der angave , hvor meget

hver enkelt Klasse af Folket havde bidraget til Monumentet.

Dette sidste har Herodot aabenbart ladet sig fortælle af andre

;

thi de forefundne Stene vise intet Spor af Indskrift. De vare opstil-

lede saaledes, at der var en større i Midten, og de 4 mindre paa det

omgivende Kvadrats Hjørner. De have alle samme Form, et kugle-

formigt Hoved paa en lav, kegleformig Basis. Den største af dem

]

) Ville vi til Sammenligning anføre Maalene paa de største Gravhøje her

i Korden, da har Gorm den Gamles Hoj ved Jellinge en Omkreds af 351

Alen, 3: 221 M., og den er kun 20 Al. eller 12,6 M. høj i sin nuværende

Tilstand. Upsala-Hojene have omtrent samme Størrelse. Raknehojen i

Norge synes lidt større. Se Worsaae, Kongehojene i Jellinge, S. 3.
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fandt Spiegelthal endnu liggende væltet paa sin Plads ; den havde

ved sin Basis 2,85 M. i Gennemsnit; Kuglens Gennemsnit er ikke

synderlig mindre. Af de mindre blev een fundet aær ved Højens

Fod ; den havde kun en Fjerdedel af den angivne Størrelse.

Disse Gravstene ligne i høj Grad dem, der ere fundne ved de

ovf. S. 3 omtalte Grave ved Foden af Sipylos N. for Smyrna.

Flere Forfattere, deriblandt selv Perrot l
), kalde demPhalli; men

\. Olfers har Ret i at Formen ikke paa nogen Maade retfærdig-

gør denne Benævnelse. Hvad enten de have Kugle- eller Kegle-

form, er der ingen Grund til at fantasere en saadan symbolsk^

Betydning ind i dem. Derimod maa vi særlig lægge Mærke til

Femtallet og Opstillingen; thi dette er et Træk, som vi genfinde

i Etrurien. Vi finde det i den Skildring af Porsenas Grav, som

Plinius (Hist. nat, XXXVI, 91 ff.) meddeler efter Varro; thi om

vi end slaa en Streg over den fantastiske Udmaling af Monu-

mentet, tør vi dog ikke tvivle paa at der har været noget, hvor-

fra man er gaaet ud, og dette noget finde vi i disse Ord: « Se-

pultus sub urbe Clusio, in quo loco monumentum reliquit lapide

quadrato quadratum . . . Supra id quadratum pyramides stant

quinque
,

quattuor in angulis et in medio una.» Det er den

samme Form, som man endnu tydelig ser i det bekendte Grav-

monument udenfor Albano, som Menigmand kalder Horatiernes

Grav. Ogsaa Gravhøjen la Cucumella ved Vulci, hvor man endnu

ser Rester af tre Taarne., har vel oprindelig havt fem.

Under Udgravningen traf Spiegelthal paa gamle Minegange,

som viste, at Højen havde været undersøgt før. Disse fandtes

i stort Antal og krydsede hinanden i forskellige Retninger;

men igennem dette vildsomme JNet af Gange lededes han dog

tilsidst hen til Gravkammeret. Folk i Egnen fortalte om en

Hund , som havde forfulgt en Ræv igennem disse Gange og

først efter 7 Dages Forløb var kommet tilbage saa udmattet af

Sult, at den døde kort efter. Ved at høre dette kan man ikke

!

) Hist. de l'art. V. p. 27« og 51.
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andet end tænke paa hvad Varro fortalte om Porsenas Grav,

at der i den fandtes en Labyrinth, som ingen kunde finde nd

af 1
). Men hvad der end maatte ligge til Grund for denne For-

tælling, i Alyattes' Grav er der ingen Tvivl om at Minegangene

hidrøre fra mange forskellige Forsøg, som i Tidernes Løb ere

gjorte paa at finde den rige Konges Grav , hvor man antog at

store Skatte, maatte være gemte.

Gravkammeret ligger ikke i Højens Centrum, men omtrent

50 M. S. V. for dette. Det har havt sin Indgang fra Syd, den

%
Side, der vendte mod Sardes. men Korridoren, der dannede

den virkelige Indgang dertil, er ikke udgravet; det er fra den

modsatte Side, at man ved Udgravningen er trængt ind i Grav-

kammeret. Det er ikke stort ; Længden er 3,34 M. , Bredden

2,37, Højden 2,08. Det er opført af store, regelmæssig tilhugne

Blokke af en graalig, storkornet Marmorart, sammenholdte med

store Svalehaler af Bly. Væggene ere fuldstændig glatte, kun

at der foroven , tæt under det flade Loft findes en ru Stribe

ligesom en Frise. Denne har aabenbart været beklædt med Stuk,

og man har tænkt sig, at der derpaa har været anbragt en Frise

af Guldblik, hvilket naturligvis maatte være det første, Gravrøverne

bemægtigede sig. Vi have ovfr. S. 1 19 omtalt, hvorledes Dennis

i en anden Grav har fundet en saadan Frise af Marmor. Grav-

kammeret fandt Spiegelthai tomt. Olfers mener, at Kongen var

begravet i en forgyldt Træsarkofag, som man ser det i Gravene

paa Krim. I Analogi med hvad de andre lydiske Grave vise os,

vilde jeg hellere sige, at hans Lig har ligget paa en pragtfuld

Løjbænk; man kan jo tænke sig den af Cedertræ eller Ibenholt,

indlagt med Elfenben og Guld. Alt hvad Graven har gemt af

Gnid og Sølv, ja selv af Bronce , var selvfølgelig forsvundet;

men der fandtes en stor Mængde Skaar af Lerkar, af mørkfarvede

Glasflasker, og især af de bekendte Parfumeflasker af orientalsk

') Plin. Hist. nat. XXXVI, 91 : in basi quadrata intus labyrinthum inextri-

cabile, quo si qnis introierit sine glomere lini, exitum invenire nequeat.
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Alabast. Lerkarrene, hvis Dekoration, hvor den findes , ind-

skrænker sig. til koncentriske Striber, enten brune paa lysegul

Grund eller rødlige og hvide paa sortbrun Grund $ vidne alle

om en fortrinlig Technik, og staa ikke tilbage tor lignende fra

Grækenland; men det er kun ubetydelige Brudstykker , Olfers

har kunnet afbilde. At Lyderne kunde drive det vidt i denne

Fabrikation, derom vidner den ejendommelige, af Dennis fundne

Vase, som Perrot har udgivet i 5te Bind, S. 905. Paa den

lysegule Grund er der trukket sorte og brune Linier, for det

meste i Bølgeform , aabenbart for at efterligne de flammede

Glasvarer, som man forfærdigede i Ægypten .og Fønikien.

1 Sammenligning med Alyattes' Grav ere de andre »1000

Høje« kun smaa ; de kunne kun stilles ved Siden af Jellinge-

højene
; men de ere indrettede ganske paa samme Maade. Man

kender dem fra en lille Afhandling af A. Choisy, Note sur

les tombeaux lydiens de Sardes, i Bevue archéologique 1876 p.

73— 81, og derefter Perrot i 5te Bind S. 275 ff. Højen er altid

bygget over en oprindelig cirkelrund Kerne, og Gravkammeret

ligger ikke i Midten af Højen, men i Periferien af den omtalte

Kerne. Det har i Almindelighed lignende Størrelse og Forhold

som Alyattes'; men Materialet, hvoraf det er opført, er ikke

Marmor; det er den fine, graagule Kalksten, som man kunde

bryde paa Stedet selv, naar man blot gik et Par Spadestik ned

i Jorden; Ujevnhederne i Overfladen af den lave Bakkeryg, hvor-

paa Højene ligge, hidrøre fra de gamle Stenbrud. Kammeret

har sin Indgang fra Syd, og det lukkes med en eneste stor

Sten, der med en Fals gaar ind i Døraabningen. Foran denne

har man den lange Indgangskorridor, der, naar Graven var bleven

lukket, blev opfyldt med store Stene og Jord.

Da jeg i 1882 besøgte Sardes, var Dennis engelsk Konsul

i Smyrna. Denne Mand, der tidligere havde vist Videnskaben

saa store Tjenester ved sine Undersøgelser i Etrurien og det

derover udgivne Værk, havde nu ogsaa taget fat paa Højene ved

Sardes, og var i Færd med at foretage Udgravninger der. Vi
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vare ikke saa heldige at trælle ham. Han var netop taget til

Smyrna i Forretninger, og da vi kom tilbage til denne By, havde

lian atter forladt den. Vi maatte nøjes med at se to af de Grave,

han havde aahnet, og høre, hvad de tilstedeværende Arbejdere

kunde fortælle.
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Den ene af disse Grave er i hosstaaende Fig. I og 2 gjen-

givet i Plantegning og Gennemsnit. I Planen (Fig. 1) ses a. Ind-

gangskorridoren, b. den store Sten, der lukkede for Indgangen, c

Gravkammeret, ved hvis Bagvæg Ligsengen d. ses ovenfra, medens

den i Gjennemsnitstegningen (Fig. 2) ses fra Siden. Som man

ser, er den ganske simpel. Den hviler paa to Ben, og er for

begge Ender afrundet og forsynet med en ophøjet Band. Lig-

nende Ligsenge ere fundne i andre Grave, og de to, der ere

meddelte af Choisy p. 79 og pi. XIII, og derefter af Perrot p.

278 f.j ere ulige elegantere end den her afbildede; de ere for-

synede med udskaaren og malet Dekoration, Bosetter, Palmetter

og Mæanderslyngninger. Disse Ligsenge, hvor Liget ligger frit

ovenpaa, ere et fra Etrurien velbekendt Træk. I Gravene fra

Etruriens Velmagtsdage har Liget næsten altid ligget ovenpaa et

Stenleje, der med større eller mindre Nøjagtighed gengiver en

Løjbænk eller en Seng.

'

f//////////////////^^^^^

Fig. 3.

Den anden Grav, hvis Plan ses Fig. 3, medens Fig. i

viser Gravens Gennemsnit set udad imod Døren, har det ejen-
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(lommelige, at Væggene ikke ere lodrette længere end til den

halve Højde fra Gulvet; ovenfor dette Punkt skraane de indad.

Liget har her ikke, som i den anden Grav, ligget paa en Bænk

med Ben, men paa en massiv Stenblok (d)
1
), som indtager saa

stor en Del af det lille Gravkammer, at der kun er en Gang af

omtrent en Alens Bredde tilovers langs med de to Sider af den.

Lejet er saa bredt, at det synes at have været bestemt til to Lig.

Graven havde været aabnet tidligere, og man fandt slet intet

i den. I den anden Grav havde man efter Folkenes Sigende

fundet nogle faa Lerkar, og vi saa endnu Knogler liggende paa

Stenbænken.

Det er ikke meget, hvori disse Lydiske Grave ligne Etrus-

kernes, men dog have de saadanne Hovedtræk tilfælles, som

nødvendig falde i Øjnene. Den store Høj, som hæver sig over

et cylinderformigt Stenfundament, de 5 Stene paa Højens Top,

samt Gravkamrene med Stenbænkene, hvorpaa Ligene ligge om-

givne af Lerkar, og andet lignende, alt dette kan være æld-

gamle Skikke, som begge Folk have nedarvet fra fælles Forfædre.

Gregorovius maa huske fejl , naar han omtaler denne som en Sarkofag

med Laag paa.
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Undersogelser over Atmolysen.

Af

C. Christiansen.

(Meddell i Modet den 9. Maj 1S90.)

Otudiet af Luftarternes fysiske Egenskaber har i mange Ret-

ninger været af overordentlig stor Betydning ;' meget er i denne

Retning allerede blevet opklaret, men der er endnu sikkert

meget mere tilbage , idet en udtømmende Undersøgelse endnu

paa intet Punkt kan siges at være gennemført. Det Forbold,

til hvis videre. Undersøgelse nærværende Afhandling skulde

give et Bidrag, angaar vel nærmest Luftblandingers Forhold,

navnlig Spørgsmaalet om , hvorvidt de ad ren mekanisk Vej

kunne adskilles i deres Bestanddele ; det er dog mere som en

karakteristisk Egenskab ved den Bevægelsesmaade, som her

undersøges, end som den egentlige Hovedsag. Nærmere kunde

Opgaven bestemmes som en Undersøgelse af de Strømnings-

forhold , der ere ledsagede af en saadan Adskillelse , og den

drejer sig altsaa egentlig om at tinde Betingelserne for, at en

Luftstrømning kan ledsages af en Adskillelse af de strømmende

blandede Luftarter, hvilken Adskillelse jeg efter Graham kalder

Atmolyse.

Jeg har anset det for hensigtsmæssigt at dele Afhandlingen

i fire Afsnit. I det første af dem vil jeg give en kort Rede-
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gøreise for de ældre experimentale og theoretiske Undersøgelser,

der staa i Forbindelse med den foreliggende Opgave. Andet

Afsnit omhandler de Forsøg, ved hvilke jeg først har paavist en

ren mekanisk Atmolyse. 1 tredie Afsnit behandles optiske Me-

thoder til Maaling af tynde Lufthinders Tykkelse, hvilke Me-

thoder linde Anvendelse i. det fjerde Afsnit, hvor Betingelserne

for Atmolysens Indtræden nærmere undersøges.
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For at anskueliggøre Luftblandingers Forhold antog Dalton,

at to Luftarter, der befandt sig i samme lukkede Rum, vare at

betragte som fuldstændigt uafhængige af hinanden, navnlig saa-

ledes, at den ene Luftarts Atomer virkede paa hverandre ind-

byrdes , men ikke paa den andens Atomer. Derved forklares,

at deres samlede Tryk er lig Summen af begge Luftarters Tryk.

og derved forklares tillige Dampenes tilsvarende Forhold, naar

de blandes med Luftarter. Ganske vist var der efter denne

Theori Vanskeligheder ved at forstaa, hvorfor to Luftarter be-

høvede en temmelig lang Tid til at blandes ; men dette kom

han dog over ved at antage en Gnidning, der modsatte sig

Pevægelsen, men som hørte op med denne. Daltons Hypo-

these fandt snart almindelig Indgang, og den har givet Anled-

ning til mange andre Undersøgelser, især af Berthollet og

Graham. Den sidstnævnte undersøgte navnlig Luftarternes

Udstrømning gennem et Hul 1

), gennem et langt Rør-) og

gennem et porøst Legeme 3
); disse tre Udstrømninger kaldte

han henholdsvis Effusion, Transspiration og Diffusion, og jeg

skal i det følgende angive de Resultater, han derved kom til.

Effusion.

I en tynd Metalplade boredes et Hul; ved derefter at hamre

Pladen ud , kunde Hullets Diameter gøres meget lille. Denne

Plade anbragtes inden i et Rør, hvis ene Ende stod i Forbin-

delse med en forneden aaben Luftbeholder, medens den anden

J
) Phil. Tr. 1840. ») Phil. Tr. 1849. 3

) Phil. Tr. 1863.
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Ende af Røret forte til en Luftpurapes Klokke. I Klokken

holdtes ved stadig Pumpning et meget lavt Lufttryk, samtidig

sænkedes Luftbeholderen stadig ned i Vand, saaledes at Trykket

i den hele Tiden var lig den ydre Lufts Tryk. Den Tid, lige

store Rumfang Luft brugte til at strømme gennem Hullet,

fandtes da paa det nærmeste at forholde sig omvendt som

Kvadratroden af Vægtfylden. Saaledes fandt han

Ilt. Brint. Kulsyre.

Effusionstid 1,050 0,276 1,197

Kvadratrod af Vægtfylde . . 1,050 0,263 1,233.

Graham viste endvidere, at dette Forhold blev ved at be-

staa, naar Luftarterne strømmede ind i et Rum, der indeholdt

Luft iforvejen. Men et andet og meget mærkeligt Forhold traadte

ogsaa frem ved disse Forsøg. Strømmede Luften nemlig ind i

den oprindelig tomme Klokke , og lod man saa Trykket stige

derinde, steg det i Førstningen med næsten jævn Hurtighed;

det steg saaledes i et Forsøg til 8 Tommer i 120 Sekunder,

derefter fra 8 til 16 Tommer i 122; i samme Tid var der altsaa

strømmet omtrent lige megen Luft ind, skøndt Tnkdifferenserne

vare stærkt aftagende. Derimod tog det 132 Sekunder at bringe

Trykket fra 16 til 24 Tommer. Denne mærkelige Egenskab ved

Effusion , at den udstrømmende Luftmængde indenfor visse

Grænser er uafhængig af Trykdifferensen, har senere fundet

Bekræftelse ved mange Lndersøgelser.

Transspiratioii

kalder Graham Luftarternes Udstrømning gennem lange og

snevre Rør, hvis Diameter er mindst 4000 Gange større end

deres Længde. Under disse Forhold foregaar Bevægelsen efter

ganske andre Love end i de tidligere nævnte Tilfælde. Til

denne Undersøgelse benyttede Graham det samme Apparat

som ovenfor, kun erstattedes den gennemhullede Plade af det

Haarrør, hvorigennem Transspirationen fandt Sted. Sammen-
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lignes de Tider, i hvilke lige Rumfang af forskellige Luftarter

udstrømme til et tomt Rum, fandt Graham, at Iltens Hastighed

var den mindste , Brintens den største. Nogle af hans Resul-

tater ere angivne i følgende Tabel over Transspirationskoeffi-

cienterne, der ere proportionale med Ldstrømningstiderne og

altsaa forholde sig omvendt som Hastighederne.

Ilt 1 ,000

Brint 0,438

Kulsyre 0,7-2?

Kvælstof og Kulilte . . 0,875.

Her er ikke nogen simpel Afhængighed af Vægtfylden

kendelig. Transspirationskoefticienterne for Ilt og Kvælstof for-

holde sig ligefrem som Vægtfylderne ; i Overensstemmelse dermed

ere Koefficienterne ligestore for Kvælstof og Kulilte, som have

samme Vægtfylde. Derimod staa Koefficienterne for Kulsyre og

Ilt i omvendt Forhold til Vægtfylderne , medens der slet ingen

Sammenhæng kan paavises for Brintens Vedkommende.

Vi have altsaa her to forskellige Bevægelsesmaader for

Luftarterne, nemlig Effusion og Trausspiration. Disse svare til

bestemte ydre Betingelser, som nøje kunne defineres. Ander-

iedes forholder det sig med den Bevægelsesmaade for Luft-

arterne, som vi nu skulle betragte.

Ditfusiou.

1823 offentliggjorde Dobereiner en kort Beretning om en

mærkelig Iagttagelse, som han tilfældig havde gjort. Han havde

opsamlet Brint i en Flaske over Vand; Flasken havde en Revne,

og ved længere Henstand viste det sig da, at Vandet steg flere

Tommer i Flasken. Dobereiner antog, at Brintens Atomer

vare saa smaa, at de netop kunde gaa igennem Revnen, som

derimod ikke tillod den atmosfæriske Luft at gaa igennem.

Dette Fænomen gjorde Graham til Genstand for en omhyggelig

Undersøgelse. Ved at gentage Dobereiner s Forsøg, bemær-
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kede han, at der ikke alene gik Brint ud gennem Revnen, men

at der samtidig gennem denne trængte Luft ind i Flasken;

Vædskens Stigning indvendig fremkom ved, at det Rumfang

Brint, som gik ud, var større end det Rumfang Luft, som i

samme Tid trængte ind. Da Resultaterne imidlertid vare meget

variable, naar han experimenterede saaledes, forsøgte han andre

Methoder, og det viste sig da, at han erholdt konstante Resul-

tater ved at benytte en Prop af brændt Ler eller Gips.

Af sine Forsøg uddrog Graham den Lov, at Diffusionen

finder Sted derved, at overordentlig smaa Rumfang af de diffun-

derende Luftarter bytte Plads. Men disse Rumfang ere ikke

ligestore , de staa derimod i omvendt Forhold til Kvadratrød-

derne af Luftarternes Vægtfylde. Om Aarsagen til dette Fænomen

udtaler Graham ikke nogen Formodning; han fremhæver blot

Nødvendigheden af at studere Luftarternes Revægelseslove under

nøje definerede Forhold. Efter at han derefter i de foran

nævnte Afhandlinger har fundet Lovene for Effusion og Diffusion,

tog han paa ny fat paa Sagen og meddelte i 1863 Resultaterne,

som han derved kom til. Som porøs Skillevæg anvendte han

da især Plader af præpareret Grafit, som med Hensyn til Aab-

ningernes Lidenhed syntes at overgaa alle andre undersøgte

Legemer. Han fandt herved, at den ovenfor fremsatte Lov ikke

alene var gyldig, naar Luftarterne diffunderede gennem Pladen,

men at den ogsaa gjaldt for Strømninger, der fremkom, naar

der paa begge Sider af Grafitpladen var samme Luftart under

forskellig Tryk. Forholdet imellem Tiderne, i hvilke lige Rum-

fang af nedenstaaende Luftarter strømmede gennem en Grafit-

plade, fandtes at være:

vP
Ilt 1,0000 1,000

Brint. . . . 0,2505 0,250

Kulsyre . . 1,1860 1,176.

Til Sammenligning er under ]/p anført Kvadratrødderne af

Luftarternes Vægtfylde, naar den for Ilten sættes lig Enheden.
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Den Bevægelse, vi her have for os, er hverken at opfatte

som en Effusion eller som en Transspiration. Det kan ikke

være nogen Effusion, thi vel er Afhængigheden af Vægtfylden

den samme, som ved Luftarternes Udstrømning gennem en lille

Aåbning i en tynd Væg ; men ved denne Bevægelse anvendes

Trykket til at meddele Luftdelene levende Kraft, og deraf kan

i Virkeligheden Loven for Udstrømningen heregnes, men ved

Diffusionen gennem en Grafitplade foregaar der ingen Forandring

i den levende Kraft. Snarere kunde man antage, at en Grafit-

plade kunde hetragtés som indeholdende et overmaade stort

Antal snevre Kor; men derimod strider Loven for Afhængig-

heden af Vægtfylden; i de snevre Rør er Hastigheden for Ilt

f. Ex. 0,44 af Hastigheden for Brint, medens denne Størrelse

ved Diffusion gennem Grafitpladen er 0,25.

Graham mener derfor, at Fænomenet hidrører fra Mole-

knlernes Bevægelighed, hvilket han ogsaa har udtrykt ved at

give Afhandlingen Titlen: «Om Luftarternes molekulau-e Bevæge-

lighed«. Han udtrykker sig herom paa følgende Maade

:

(•Porerne i den kunstige Grafit synes i Virkeligheden at

være saa smaa, at en Luftart overhovedet ikke kan trænge

igennem den massevis. Det synes, at Moleknler alene kunne

trænge igennem , og de maa antages at bevæge sig uden at

hindres af Gnidning, thi de mindste Porer, man kan tænke sig

i Grafitten , maa være Tunneller i Sammenligning med Luft-

arternes Molekuler. Den eneste bevægende Aarsag , som her

kan være tilstede, maa være den indre Bevægelse af Molekulerne,

der nu almindelig betragtes som en væsentlig Egenskab ved

den luftformige Tilstandsform.«

»Ifølge den fysiske Hypothese, som nu antages almindelig,

kan man forestille sig , at en Luftart bestaar af faste , fuld-

kommen elastiske kugleformige Partikler eller Atomer, som

bevæge sig i alle Retninger og have forskellige Hastigheder

hos forskellige Luftarter. Befinder Luftarten sig i et Kar,

støde Delene idelig imod Karrets Vægge og undertiden imod

Overs, over cl. K. D. Vidensk.Selsk. Forh. 1890. 10
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hverandre , uden at der dog' derved tabes Bevægelse , eftersom

Partiklerne ere fuldkommen elastiske. Er Karret porøst, ville

Luftdelene fare ud gennem de aabne Kanaler paa Grund af den

omtalte Bevægelighed. Paa samme Tid trænger den ydre Luft

ind paa samme Maade og udfylder Pladsen. Denne Atom- eller

Molekulbevægelse er Aarsag til den elastiske Kraft og Evne til

at gøre Modstand imod Sammentrykning som Luftarterne be-

sidde. Selv naar samme Luftart findes paa begge Sider af en

porøs Skillevæg, fortsættes Bevægelsen uden Svækkelse — Mole-

kuler blive ved med at gaa ud af Karret' og ind i det i lige

Antal, skøndt man intet mærker til Kumfangsfurandringer eller

lignende. Hvis der er to Luftarter med samme Vægtfylde og

altsaa samme molekulære Hastigbed, som Kvælstof og Kulilte,

ville en Del Molekuler bytte Plads uden Rumfangsforandring.

Ere de modsatte Luftarter af ulige Tætbed altsaa med for-

skellig Bevægeligbed , bører Bevægelsen naturligvis op med at

være ligestor i begge Retninger.«

At det er berettiget at betragte Sagen paa denne Maade,

synes endnu mere sikkert ved at tage Hensyn til et mærkeligt

Forhold, som Graham fandt under det Arbejde, hvorom her

er Tale. Naar han lod en Luftblanding diffundere gennem en

porøs Plade, viste det sig, at den Luftmasse, soin, er diffunderet

igennem den , havde en anden Sammensætning end den oprin-

delige Blanding. Graham anvendte hertil et Apparat, som

bestod af et Bør, hvis nederste Del gik ned i en dyb Kvæg-

sølvbebolder og som foroven var lukket med en tynd Plade af

kunstig Grafit. Ved Hjælp af et videre Glasrør var der til-

vejebragt et lille Kammer over Grafitpladen. Dette Kammer

var foroven lukket med en Prop, hvorigennem der gik to Rør;

gennem det ene lededes Luftblandingen ind, gennem det andet

lededes den ud igen. Efter som Luften strømmede ind, løftedes

Apparatet op af Kvægsølvet, saaledes at Trykket kunde boldes

konstant. Af de Forsøg, Graham anstillede med dette Apparat,

har især følgende stor Interesse. Over GrafUpladen strømmede
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en Blanding af omtrent lige Rumfang Ilt og Brint, Kuret B
hævedes saa meget, at Trykdifferenscn over og muler Grafit-

pladen var 100 Millimeter; ved at hæve Horet langsomt, kunde

Trykket holdes ligestort. Den dilVmiderede Luft blev derpaa

analyseret, og Forsøget fortsattes med andre Trykdifferenser.

Resultaterne var følgende:

Ilt. Brint.

Blandingernes oprindelige Sammensætn. i'.),

3

50.7

diffunderet under et Tryk af 100mm . . . 47,0 53,0

— - 400mm ... 37,5 62,5

— — 673mm . . . 26,4 73,6

- 747mm . . . 22,8 77,2.

Barometerstanden var 759mm , Temperaturen 1 (S°,:} C. Man

ser, at Blandingens Sammensætning forandres desto mere, jo

større Trykforskellen bliver, og det er sandsynligt, at Forholdet

mellem Ilt og Brintmængden vil nærme sig til 19,6:80,4, som

det maatte være, hvis Ilten og Brinten strømmede gennem Pladen

uden at indvirke paa hinanden: Lignende Forsøg, med atmo-

sfærisk Luft, førte til, at den Luftblanding, som gik gennem en

porøs Plade, indeholdt 19,77pCt. Ilt, istedetfor 21 pCt.

Graham anstillede ogsaa Forsøg over Atmolysen paa en

anden Maade. Et videre Glasrør lukkedes i begge Ender med

Propper. Gennem dem gik deret porøst Rør, f.Ex. Stilken af en

hollandsk Kridtpibe. Gennem dette Rør lededes en Luftblanding,

medens Glasrøret selv holdtes lufttomt ved stadig Pumpning.

Ledes nu en Blanding af lige Rumfang Ilt og Brint langsomt

gennem det porøse Rør, vil Brinten fortrinsvis trænge ind i

det tomme Rum; opsamler man derimod den Del af Luften

som træder ud af den anden Ende af Røret , vil der kun være

en lille Rest Brint deri. 1 et Forsøg lededes saaledes ialt li

Liter af den nævnte Blanding ind i Apparatet, medens kun

0,45 Liter deraf opsamledes. Analysen viste, at den indeholdt

95 pCt. Ilt og altsaa 5 pCt. Brint.

10*
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Den her beskrevne Fremgangsmaade til partiel Adskillelse

af Bestanddelene af en Luftblanding kalder Graham Atmolyse.

At dette lader sig udføre , tilmed ved Hjælp af saa simple

Midler, maa sikkert synes forbavsende, og der er saa meget

mere Grund til at betragte dette Forhold nøjere, som det synes

vanskeligt at forstaa det paa anden Maade end som en Følge

af, at Luftarterne bestaa af adskilte Dele, Atomer eller Molekuler,

der have forskellig Bevægelse og derved kunne skilles fra hin-

anden, hvilket, som vi have set, ogsaa var Grahams Opfattelse

af Sagen. Efter Graham have kun faa Forskere gjort Diffu-

sionen gennem porøse Legemer til Genstand for fornyet Under-

søgelse. Hunsen har i «Gasometrische Methoden« undersøgt

Diffusionen gennem Gips. Han viser deri, at Gipsens Virkning

ikke beror paa nogen direkte Indvirkning af Gipsen selv paa

Luftarterne, at den Luftmængde som diffunderer gennem Gips

forholder sig ligefrem som Trykdifferensen paa de modsatte

Sider af Gipsproppen, samt at der, naar to Luftarter diffundere

i modsat Retning, er et af Trykkel uafhængigt, altsaa konstant

Forhold mellem de til samme Tryk reducerede Luftmængder,

som gaa igennem Proppen.

1 et .Hovedpunkt er Dun sen dog kommet til et andet

Resultat end Graham. Medens efter Graham Brinten gaar

fire Gange saa hurtigt gennem et porøst Legeme som Ilten,

linder Hunsen dette Forhold forskelligt for forskellige porøse

Legemer, varierende fra 2,73 til 3,35. Der er dog ingen Tvivl

om, at dette væsentlig ligger i, at Bunsen lod Proppen danne

sig i et Glasrør, i hvilket Tilfælde den, som Graham har be-

mærket, let vil skille sig fra Glasset, hvor.ved der kan finde

Transspiration Sted af Luften. Endvidere maa man erindre , at

Graham aldrig har paastaaet, at Virkningen var den samme i

ethvert porøst lægerne ; den fuldstændige Virkning indtræder

kun ved Legemer med yderst fine Porer. For disse har

Graham endogsaa ofte fundet Forholdet mellem de diffunderede

Mængder af Brint og Ilt lidt større end i.
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Som man let kan forstaa, har Hun se ns Forsøg dog haft

den Virkning, at mange have draget ile af (Ira ham opstillede

Loves Rigtighed i Tvivl, og navnlig har man ment, at Ahsorp-

tionsvirkninger skulle spille en Rolle her, ligesom ved Luft-

arternes Gennemgang gennem Kantschnkhinder og andre kolloide

Hinder. Denne Opfattelse er saaledes gjort gældende af II u f'ner 1

)

i en Undersøgelse over Diffusion gennem Hydrofanplader.

Reusch havde antaget, at Hydrofan, som bliver gennem-

sigtig ved at komme i Vand , rnaatte opfattes som et Legeme

med yderst line Porer eller Spalter, og han antog derfor, at

dette Stof maatte egne sig særdeles godt til Forsøg over Diffu-

sionen. Han sendte derfor nogle Stykker Hydrofan til Gra-

ham, som dog ikke vides at have gjort Brug af dem. 11 ii f'ner

optog derfor Sagen paany, og ved at benytte de af Graham

og Bunsen anvendte Methoder, fandt han Resultater, (\ev

stemme godt med Grahams Lov. Sættes Diifusionshastigheden

for Ilt lig 1 , kunne hans Resultater sammenfattes i følgende

Tabel, hvor p er Vægtfylden i Forhold til Ilt.

y
p

Ilt 1,000 1,000

Brint 1,050 3,995

Kvælstof. . . 1,090 1,067

Kulsyre . . . 0,929 0,853.

Disse Maalinger synes altsaa nærmest at bekræfte Gra-

hams Lov. Hiifner betragter dog ikke Sagen paa denne

Maade. Hans Anskuelse er, at Fænomenet maa forklares som

en Følge af Hydrofanens ulige store Absorptionsevne for de

forskellige Luftarter, og han viser ved Forsøg, at Hydrofan

virkelig absorberer Luftarterne i meget forskellig Grad; da han

imidlertid ikke finder nogen Sammenhæng mellem Diffusions-

hastigheden og Absorptionen, kan heraf dog ikke udledes noget

Argument imod Grahams Opfattelse.

') Wied. Ann. Bil. 16, 1882.
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II.

I nder et Arbejde om Luftarternes fysiske Konstanter, som

jeg har paabegyndt i Forening med Ur. Cand. mag. Koefoed,

fik jeg Anledning til at anstille Forsøg over Luftarternes Traris-

spiration gennem snevre Hor. Denne Bevægelsesmaade frem-

byder, som Graham har vist, mange ejendommelige Forhold,

og jeg søgte ad forskellige ^ eje at komme til Klarbed over

Sammenhængen dermed. Navnlig forekom det mig, at det vilde

have stor Interesse at faa at vide, hvorledes Bevægelsen i saa-

danne Kor vilde blive, naar Horets Diameter bliver meget lille.

De almindelige Love for Transspirationen har O.E.Meyer 1
)

udviklet. Ifølge Poiseuille er det. Rumfang Vædske F, som i

et Sekund strømmer gennem et Haarrør, bestemt ved

'8)7/

Her er p og p 1
Trykket ved Hørets Ender, R Hørets Radius,'

/ dets Længde og q en Konstant, hvis Størrelse retter sig efter

Yædskens Beskaffenhed. Den samme Formel kan, som O. E.

Meyer har vist, anvendes paa Luftarternes Strømning, naar

man maaler Rumfanget ved Trykket \{p Q -TP\)- Kaldes Rum-

fanget, maalt ved et andet Tryk /;, v, haves

pv = 1 F(p H-p 1 ),

og altsaa

-'Po—Pi2
) mV = - r "

,

r1
' R

XtiYjlp

Da Rumfanget, der strømmer gennem Røret i et Sekund,

forholder sig som fjerde Potens af Hørets Diameter, vil dette

Rumfang aftage meget hurtigt med R, saaledes at Røret, hvis

denne Formel virkelig fremstiller Loven for yderst snevre Rør,

snart maa blive praktisk lufttæt. Men der er i Virkeligheden

Grund til at tvivle om , at Formlen lader sig anvende i disse

Tilfælde. Man kan ikke godt lade være at sammenligne Dill'u-

') Poge. Ann. Bd. 127, 1866.
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sionen af Luft gennem porøse Legemer med Transspirationen

gennem snevre Rør, men imod en saadan Sammenligning taler

den Omstændighed, at Lovene for Diffusionens og for Trans-

spirationens Afhængighed af Luftartens Natur ere ganske for-

skellige. Man bestyrkes altsaa herved i den Mening, at I* o i

-

seuille-Meyers Lov kim gælder for Rør, hvis Diameter er

større end en vis, meget lille Størrelse.

Det samme Resultat kommer man dog ogsaa til ad en

ganske anden Vej. Antages, at Luftarterne bestaa af Moleknler,

der ere adskilte ved Afstande, som ere mange Gange større end

deres Tvermaal, vil man kunne tænke sig et Rør, hvis Diameter

havde en lignende Størrelse, som Atomernes Middelafstand;

men under saadanne Forhold maatte, som jo ogsaa (iraham

har ment, Bevægelsen blive en ganske anden end i videre Rør.

Den kinetiske Lufttheori frembyder i Virkeligheden andre

Exempler paa saadanne Anomalier. Maxwell har af denne

Theori draget den Slutning, at Luftarternes indre Gnidning og

Varmeledning maa være uafhængig af Trykket, og dette har

O.E.Meyer og Stefan fundet i Overensstemmelse med Erfa-

ringen. Det er dog en Selvfølge, at dette Resultat kun kan

være gyldigt indenfor visse Grænser; nærmer Luftens Tæthed

sig til Nul, maa Gnidning og Varmeledning høre op. Dermed

er heller ikke Maxwell s Udvikling i Strid; Maxwell antager

nemlig, at ethvert Molekul i Tidsenheden støder mangfoldige

Gange sammen med andre Molekuler, eller at den Vej. det

tilbagelægger imellem to paa hinanden følgende Sammenstød,

er en meget lille Størrelse. Max well s Theori forudsætter

altsaa, at Middelvejlængden er meget lille i Forhold til Dimen-

sionen af de Legemer, hvormed Luften er i Berøring. Nu

have i Virkeligbeden ogsaa Kundt og Warburg 1
) i et betyd-

ningsfuldt Arbejde vist, at Gnidningen og Varmeledningen ere

uafhængige af Tætheden, saalænge Trykket er saa stort, at det

' Pogs. Ann. Bd. 155 og 156. 187:..
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lader sk maale ved Barometret; kommer Trykket ned under

denne Grænse, forholder Sagen sig anderledes, og der aftager,

som man maatte vente , baade Gnidningen og Varmeledningen

meget stærkt med Trykket.

Hvad det her gælder om, er nu noget lignende, nemlig at

vise. at Loven for Transspirationen horer op med at gælde,

naar Rørets Radius bliver tilstrækkelig lille , og navnlig maa

dertil fordres, at den bliver mindre end, eller i hvert Fald nærmer

sig til Molekulernes Middelvejlængde. Nu kan man, ifølge den

kinetiske Lufttheori, af Koefficienten for den indre Gnidning

danne sig en Forestilling om .Middelvejlængdens Størrelse. Den

er ved almindeligt Tryk og Temperatur nogle Gange mindre

end Lysets Bølgebredde; man antager, at den er for

Ilt 0,oooio Mm.

Brint .... 0,00018 —
Kulsyre . . . 0,oooo6 —

Men Rør af en saa ringe Diameter ville ikke lade nogen

kendelig Luftmængde strømme igennem , saaledes at denne

Methode ikke kunde antages at ville føre til noget.

Derimod forekom det mig , at der var mere Udsigt til at

naa et heldigt Resultat ved at lade Luften strømme mellem

planslebne Glasplader, der trykkedes imod hinanden. Imellem

saadanne Plader maa Forholdet mellem Hastighederne for for-

skellige Luftarter være det samme som for snævre Rør; men

Spørgsmaalet bliver nu, hvor stor maa Vejlængden være i

Forhold til Pladernes Afstand, for at Bevægelsen her kan sam-

menlignes med Transspirationen. Dette lader sig neppe angive,

og denne Prøve kan derfor ikke anses for afgørende.

Men der er heldigvis et andet Forhold, som her kan be-

nyttes. Porøse Legemer frembringe, som vi have set, en At-

molyse, det vil sige, at der indtræder en delvis Adskillelse af

en Luftblandings Bestanddele, og det samme maa sandsynligvis

finde Sted mellem to Plader, naar deres Afstand bliver til-
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strækkelig lille. For at f'aa Klarhed herom lod jeg det i Fig. 1

viste Apparat udføre.

Det bestaar af to ottekantede planparallele Glasplader* A og B,

som tilvejebragtes ved at bortslibe Hjørnerne af to Plader, som

vare hver 4 Centimetre i Kvadrat og 1,5 Centimetre tykke.

A er gjennemboret, og der er i I lullet anbragt et tilslebet Glas-

rør Tv. Pladerne anbragtes i et Messingkar CC, der er aabent

foroven ; i Bunden af Karret er der lagt nogle Læderskiver.

Ovenpaa A og ragende ud

over Randen af Karret CC,

er der lagt en tyk Kautschuk-

plade E med et Hul i Midten,

hvorigennem Røret L træder

ud. For at kunne trykke Pla-

derne mod hinanden , an-

bragtes det hele mellem to

Jernplader F og G , som

kunde presses sammen ved

Hjælp af Skruerne HH og Møtrikerne MM. For at gøre Appa-

ratet tæt, hældtes Kvægsølv omkring L. I Karvæggen CC vare

to Rør I og K anbragte, som tjente til at lede en Luftstrøm

gennem Karret. Røret L stod i Forbindelse med en Sprengels

Luftpumpe i en af Hr. Docent K.Prytz angivet forbedret Kon-

struktion.

Nu lededes tør atmosfærisk Luft ind i Rummet, der om-

giver Pladerne; Pumpen sattes i Gang og da Lufttrykket i

Pumpen var blevet 33,4 Mm. , medens Trykket udenfor var

748,4 Mm. ved en Temperatur af 16°, 4, begyndtes Opsamlingen

af Luften. I 1020 Sekunder opsamledes da 3,64 Kubikcentimetre

ved Atmosfærens Tryk. Ved at gentage Forsøget fandt jeg, at

den samme Luftmængde strømmede igennem i 1017 Sekunder.

Antages nu, at den opsamlede Luftmængde forholder sig ligefrem

som Trykdifferensen, faas heraf, at der, hvis der intet Tryk havde

været i Pumpen, i en Time vilde være opsamlet et Volumen Luft lig

Fig. 1.
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3600 748,4 „ ,„ ' ...
„..,. x stt^- x 3.64 = 13,5 kubikc.
1018,5 rio,o

Lignende Forsøg anstilledes med Brint og Kulsyre ved samme

Afstand mellem Pladerne. Resultaterne vare:

Kc. i Timen. Forholdstal.

Atm. Luft . . . 13,5. l,oo

Brint 38,9 2,89

Kulsyre .... 14,0 1,04.

Derpaa pressedes Pladerne stærkere sammen, hvorefter der

ogsaa gik mindre Luft igennem i samme Tid.

Kc. i Timen. Forholdstal.

Atm. Luft . . . 1,30 l,oo

Brint 4,20 3,24

Kulsyre . . . . 1.08 0,83.

Sammenlignes Brintmængden, der gaar igennem, med Ilt-

mængden, ses heraf, at den første voxer i Sammenligning med

den sidste, naar Pladernes Afstand formindskes. Derimod aftager

Kulsyremængden i Forhold til Iltmængden. Dette forklares

imidlertid let, naar man antager, at Strømningen i det første

Forsøg nærmest maa betragtes som en Transspiration , men

derimod i det sidste som Diffusion. Dette ses tydeligt af føl-

gende Tabel, som er udledet af Grahams Forsøg.

Transspiration. Diffusion.

Atm. Luft ... l,oo l,oo

Brint 2,06 3,80

Kulsyre .... 1,24 0,81.

Heraf er man berettiget til at slutte, at der kan paavises

en jævn Overgang fra Transspirationen til Diffusionen. Medens

Luftstrømningen gennem et almindeligt Haarrør følger de for

Transspirationen givne Love, ville disse Love altsaa høre op

med at gælde, naar Rørets Diameter formindskes tilstrækkeligt;

i saa Fald ville Lovene for Diffusionen finde Anvendelse.

Da disse Resultater gjorde det sandsynligt, at der maa

finde Atmolyse Sted , naar Luftblandinger strømme gennem
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Apparatet, gik jeg derefter over til at lede Blandinger af Ilt og

Brint gennem det. Disse Blandinger analyseredes i Eudiometret,

inden de lededes ind i Apparatet, og den ved Hjælp af S pre ri-

gels Pumpe opsamlede Luft analyseredes paa samme Maade.

Disse Forsøg toge lang Tid, flere Timer for hver Blanding, og

Pladernes Afstand syntes undertiden at forandre sig imens.

Eorsøgene kunne derfor ikke sammenlignes med hinanden; de

have kun den Betydning, at de tydelig vise, at der finder Atmo-

lyse Sted.

Før At
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I et andet Forsøg lagdes 100 meget tynde Staniolplader

mellem Glaspladerne ; de vare gennemhullede ligesom i det sidst

omtalte Forsøg. Først gjordes Forsøg med Ilt og Brint hvert

t'or sig ; der opsamledes da i en Time
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Ved Gentagelse af Forsøget erholdtes i 3 Timer

Kc, pCt.

Ilt 0,596 18,9

Brint . . . 2,555 81,1

3,161 100,0.

Af alle disse Forsøg fremgaar det tydeligt, at der finder

Atmolyse Sted under de her heskrevne Forhold, og at den er

desto stærkere, jo mere Forholdet mellem de enkelte Luftarters

Udstrømningstid nærmer sig til at staa i omvendt Forhold til

Kvadratroden af Vægtfylden. Mere bestemte Resultater kunne

imidlertid ikke udledes heraf, da det ikke er muligt med det

her beskrevne Apparat at maale Luftlagets Tykkelse.

HL

Det ligger nær at bestemme Afstanden mellem to plane

Overflader ved Hjælp af det Interferensfænomen, som fremkommer

i dette Tilfælde ; det er ogsaa det
,
jeg har benyttet mig af i

denne Undersøgelse. Har man en gennemsigtig og planparallel

Plade med Tykkelsen a og Brydningsforhqldet N, har man

Intensiteten A 2 af det tilbagekastede Lys bestemt ved

, c, . « 2-Xcos 8
4 £- sin- ;

—

- a

A- = '

(li
,< o, o , / o • 9 27rJN COS/?
(1 —

s

2
)

2 4- 4 c- sin 2 —- a

hvor a er Indfalds-, j3 Brydningsvinklen og X Bølgebreden i det

omgivende Bum 1
)- Værdien af s er afhængig af Svingnings-

retningen for det indfaldende Lys. Er Svingningsretningen

efter Fresnels Theori lodret paa Indfaldsplanet, haves s lig

m _ sin(a— /9)
;

Cl =

sin (« + /?)
'

[Z}

er den derimod parallel med Indfaldsplanet haves s lig

tg («-/?)
^ tg(« + /9)-

(6)

') Christiansen: Math. Fysik, Bind 11 §83.
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\ i skulle au anvende disse

Formler paa det Tilfælde , i

hvilket to retvinklede Glaspris-

mer ere lagte sammen med

Hypotenusefladerne mod hin-

anden, kun adskilte ved et meget

tyndt Luftlag (Fig. 2). Det vil

da være rigtigt at give (1) en

simplere Form ; dette opnaas

ved at sætte den under Formen

1

A*

1 +
1

2 £ sin
2 -X a cos j3

1

Fis. 2.

eller

A- = sin 2 arc t£

\u faas let, at

1— £/'

1

2c . 27Ti\acos3
—s sin r

<-— £- /

4 ACosacos/3

N*— 1

i ACos a cos ft

e., N* cos 2 a — cos 2

fi

'

Sættes Intensiteten lig C2
, naar Svingningerne ere lodrette

paa Indfald splanet , og lig D-, naar de ere parallele med dette,

haves

C 2 = sin 2 arc tg
N2— 1

2 ACos« cos/9
sin

2 ti N a cos ft

Å

, . ,
/A?2

cos 2 «— cos 2
/9 . 2itNacosfi\D l = sin 2 arc tg . ., £- sin - —- £

. (o)
°

\ 2 A cos« cos^ X I

Betingelsen for, at der skal fremkomme en mørk Interferens-

stribe, er altsaa, at

. 2tiNa cos
sin ;—

-

cos/?
= 0.
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Sættes Glasprismernes Brydhingsforhold lig n og Bølge-

bredden i Luften lig L, altsaa Nn = 1 og nX = />, kan man

skrive ovenstaaende Betingelse saaledes

:

. 27racos/5
sin j

——
-4— --= 0. (G)

cos ji

Gaar man ud fra Grænsen for den fuldstændige Tilbage-

kastning, ved bvilken y9 == — , ser man, at der ikke fremkommer

nogen mørk Stribe der; derimod vil der være Mørke hver Gang

man "ar L ti %L

Tænkes ft at variere fra ~- til O, bliver Antallet af Interferens-

striber altsaa y

.

Kaldes Vinklen, som den tilbagekastede Straale danner med

Indfaldsloddet ti! A C, &,. og Vinklen som den brudte Straale

EF danner med samme, ?', haves, idet /_ B AC = p, at

sin /? =p n sin « , sin i = n sin i , « -j- 6 — /j.

Kaldes de Værdier af «, 6 og ?', som svare til
fi
= —,

henholdsvis « , b og i , og sættes a = « +o« , 6 = 6 + <?6

og i — i + o« , kan man, naar /? kun er lidt forskellig fra

|, sætte

sin /9 = l + w cos a da u ,

cos t oz' =f= « cos 6 db .

Under samme Forudsætning er

cos 2
fi „—/—r = J cos- i.

1 + sin/9 .

2 '

ndelig

cos j3 == K\'di Q ,
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faas af (7), at Beliggenheden af de mørke Striber er bestemt ved

Z 2

Oln =

Ol

Ol,

Aa 2 K*

4L 2

= ~ \a*K*

9L 2

a^K'

(8)

Stribernes Bredde forholder sig følgelig som Hækken af

de ulige Tal 3, 5,... . Disse Striber ere først beskrevne af

Herschel 1

), senere barTalbot 2
), Mas c art 3

) og Lord Ray

-

leigb 4
)
behandlet dem.

De to Prismer, som jeg benyttede ved de følgende Forsøg, vare

slebne af samme Stykke Glas og var en Gave fra lir. Joh. Thiele,

som selv havde slebet dem og i det hele paa flere Maader har

været mig behjælpelig ved dette Arbejde, hvorfor jeg er ham

meget taknemmelig. Trykkedes Hypøtenusefladerne mod hin-

anden, indtraadte der saa inderlig Berøring, at det ikke var

muligt at skille dem ad paa sædvanlig JVlaade; kun naar de

lagdes i koldt Vand, skilte de sig ganske langsomt fra hinanden

fra Banden af. Deres Vinkler havde følgende Størrelser:

A = 45°36', B = 45° 1 7', C = 89°8',

A'= 45°11', & = 45°13', C'= 89°36\

For at linde Brydningsfprholdet maaltes Z. A = p, tillige-

med Minimumsafvigelserne for de Frauenhoferske Linier

C, D og F. Resultaterne ere anførte i efterfølgende Tabel

tilligemed Værdierne af Størrelserne « , b , i og K.

') Phil Tr. ISO'J.

-j Phil. Mag. (3) Bd. 9. 1836.

3
) C. B Bd. 10S, S. 591.

*). Phil. Ma«. (5) Bd. 28.
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p = 45° 36' 10'
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Deres indbyrdes Afstande ere altsaa

0,23, 0,39, 0,55, 0,69, 0,86 Mm.

Divideres disse med 3, 5, 7, 9, 11 erholdes

0,077, 0,078, 0,079, 0,077, 0,078 Mm.,

Ii\ilke koefficienter virkelig ogsaa kunne betragtes som ligestore.

Ved at benytte (8) faas nu, at

Ir 5,18-2,46
,

, „ .,„ = -—ir— -.0,004103 = 0,0777.0,004103,
4rr K- (r — 1

altsaa er
.,

, t*sa = 0,0003188.
\a lK-

Da L for Natrinmslys er 0,000589 Mm., faas heraf at

a = 0,0133 Mm.

Naar man formindsker Luftlagets Tykkelse, fjerne Striberne

sig fra hinanden, samtidig med at de fjerne sig fra Grænsen

for den fuldstændige Tilbagekastning. Af ovenstaaende Udtryk

(8) for Stribernes Afstand fra Grænsen ses jo nemlig, at den

forholder sig omvendt som Kvadratet af Luftlagets Tykkelse.

Ser man saaledes gennem Katbetefladen AC' (Fig. 2) paa Stri-

berne, vil man, naar Prismerne trykkes sammen, se Striberne

blive bredere og samtidig vandre hen til Kanten A , hvor de

tilsidst forsvinde. For at faa en Oversigt over, hvorledes Inter-

ferensfænomenet flyttes og forandres, har jeg beregnet Vinkelen

i— i for de to første mørke Striber for forskellige Værdier af

a i Bølgebredder, naar man belyser Prismerne med Natriumlys.

Luftlagets T\kkelse

i tSulgebreder
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Som foran bemærket have Mascart og Lord Rayleigh

angivet de almindelige Formler for disse Striber; de synes dog

ikke at have underkastet dem nogen indgaaende Betragtning
;

i det mindste have de ikke bemærket, at den Stribe, som skulde

betegne Grænsen for den fuldstændige Tilbagekastning, ikke

kommer frem.

Naar « bliver saa stor, at n sin a > I , indtræder den saa-

kaldte fuldstændige Tilbagekastning. I det Tilfælde, det her

drejer sig om, er denne Betegnelse dog ikke rigtig, da der.

naar Luftlaget bliver tilstrækkelig tyndt, kan gaa en betydelig

Mængde Lys igennem. Intensiteten A- for det tilbagekastede

Lys er i dette Tilfælde

pin p—m
A- = sin- arc tg -zr—,—

2 sin y
hvor

2-a
m = - l

/siu-« — A'2
,

(9)

og y har forskellige Værdier efter Svingningsretningen. Er den

lodret paa Indfaldsplanet, haves y = y x , og

l/sin2«— A2

^ r\'m - cos« •

,10)

Er Svingningsretningen parallel med Indfaldsplanet, haves der-

imod y = Ti i
idet

-
'

- A 2 cos a

Da 9 te £~ lO 2
sin p i+tgsr

faas heraf, at 2 cos al/sin2 « — A2

sin.n - -
t _ iV2

og
_ 2A2 cos al/sin 2 «— A2

Sm r *
~~

sin 2a+A 4 cos 2«-A 2
'

Sættes nu ligesom ovenfor Nn = 1 og nX = X, faas, at Inten-

siteten af det tilbagekastede Lys er, naar Svingningsretningen

er lodret paa Indfaldsplanet, bestemt ved

11*
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P-ri-'arctg t"
2-'^-^

, (l2
,

4n cos aj/w2 sin 2«— 1

Er Svingningsretningen parallel med Indfaldsplanet, faas derimod

r.„ . 2 ,
(n 2— l)(n 2 sin2a—cos2

«)(6
m— e-"')

D2 = sin 2 arc tg = '. (13)
An cos a F« 2 sin 2 a— 1

Tillige er 2ita t/ 9 . 9 -m = --jT-Vn-sm-a— I .

Ved Grænsen, hvor nsina =1, og altsaa m cos a = \/ri
2— 1

,

faas

n* • 2
7zaVn 2—l

C- = sur arc tg : f (14)

i>* = sin- arc tg -

T
—=—

.

(15)

Søger man for dette Tilfælde Forholdet mellem det tilbage-

kastede og det gennemgaaende Lys, faar man

2

Ved Hjælp af disse mærkværdig simple Udtryk kan nu

Luftlagets Tykkelse a tindes , naar Forholdet mellem Intensite-

terne af det tilbagekastede og det gennemgaaende Lys kan

maales.

Jeg benyttede hertil følgende Fremgangsmaade. En Lys-

kilde E (Fig. 4) belyser to ligestore hvide Papirflader F og G.

Lyset, der ndgaar fra 6r, falder paa Hypotennsefladen AB af

Prismet ABC og kastes tilbage derfra; Lyset, der udgaar fra F,

trænger gennem Luftlaget A'B' BA , og bliver derefter, naar

F og G ere stillede symmetrisk til Mellemlaget, parallel med

den tilbagekastede Straale. Sættes FE = Z
2 , EG = l

x
og

Lysstyrken af Lysgiveren E lig Q ,
vil Belysningen af G være

proportional med ^ . Den Lysmængde, som falder paa AC, kan
»i
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E
*

\ B'B
,

da anses som bestaaende af to Dele, den ene med Svingninger

lodrette paa lndfaldsplanet, den anden med Svingninger i Ind-

faldsplanet, hver af dem kan sættes lig

i_Q

2 l{

Intensiteten af Lyset, hvis Svingninger ere lodrette paa lnd-

faldsplanet, kan efter Gennemgangen gennem BC udtrykkes ved

i
c

ir
efter Tilbagekastningen fra AB er Intensiteten

2 l * 5

og efter Udtrædelsen gennem A C er den

2
<
"

c
T*'

.Med lignende Betegnelser faas for det Lys, hvis Svingninger

ligge i lndfaldsplanet, Intensiteten efter Udtrædelsen af BC lig
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saaledes at den samlede Intensitet bliver

- M

Paa samme Maade findes Intensiteten af det Lys, som fra F
falder igennem Mellemlaget og træder nd gennem BC, at være

fjw C^ + dW — D*)).

Ses nn begge Flader F og G lige lyse, haves

eller, idet

c4
(l

/, haves

P =

C*) + d*[l—DV

c 4 C2 +d 4X> 2

[16)
c4(l— C*) + d4(\ — i>2

)

Ved at anvende Fresnels Formler ses let, at man, naar

Straalerne ramme Luftlaget saaledes, at der netop kan finde

fuldstændig Tilbagekastning Sted, bar

d^
c

Ved Anvendelse af Formlerne (14), (15) og (16) ere de i

nedenstaaende Tabel angivne Værdier af C2
,
i> 2 og / beregnede

for Natrinmslys.

= 1.008.

a
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IV.

Jeg skal nu beskrive det Apparat som anvendtes til de

endelige Forsøg. Den vigtigste Del af det var de to allerede

nævnte retvinklede Glasprismer. Det ene af dem, som i Figt. 2

er betegnet med ABC, blev der ingen Forandring gjort ved,

det andet derimod blev tildannet paa følgende Vlaade. I Ilypo-

tenusefladen , A'B'A"B" (Fig. 5 a), som var 5 Centimeter lang

og 4 Centimeter bred, drejedes en ringformig Fordybning, dens

indre Diameter var 2,9, dens ydre 3,16 Centimeter, Dybden

I..

Fis. 5.

var 0,15 Centimeter. Den retvinklede Kant blev sleben bort,

som vist i Fig. 5b, og der boredes derefter lodret paa Hypo-

tenusefladen tre Huller, A7
, O, P. Hullerne iV og P stode i

Forbindelse med Ringen. Afstanden fra den ydre Rand af O

til den indre Rand af Ringen var 0,96 Centimeter. Til alle tre

Huller hørte nøjagtig slebne Glasrør. Lagdes Prismerne nu

sammen med Hypotbenusefladerne vendt mod hinanden , og

lededes en Luftart ind gennem A', ud gennem P, medens O

stod i Forbindelse med et lufttomt Rum . strømmede Luften i

den ved Filene angivne Retning. Samtidig kunde man paa den

i forrige Stykke angivne Maade bestemme Luftlagets Tykkelse.
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Den hele Opstilling er vist i Fig. (>. Glasprismerne I og II

ere ved et Træstativ A med Skruer og Møtriker fastklemte imod

hinanden. Glasrørene n og p, som passe til Hullerne N og l
}

(Fig. 5), tjene til at lede Luft til og fra Apparatet. Røret o som

passer i Hullet O er ved Hjælp af en Kautschukforhindelse, der

er omgivet med et videre, med Glycerin fyldt Glasrør, i For-

hindelse med Trykmaaleren B og Pumpen C, som er den i

andet Afsnit omtalte af Hr. Docent Prytz modificerede Spren-

gelske Pumpe. Imellem B og C er ved q en lignende For-

hindelse som mellem A og B. D er et almindeligt Eudiometer-

rør til Opsamling af den udpumpede Luft. Forsøgene foretoges

i Almindelighed saaledes, at Hypotenusefladerue først hragtes

i den Afstand , der ønskedes ; derefter sattes Pumpen i Virk-

somhed, Trykket maaltes paa Trykmaaleren B
:
og det iagttoges,

hvor stort et Rumfang Luft der opsamledes i en given Tid.

Hvor det, som det væsentlig er Tilfældet i de Forsøg, der her

skulle omtales , kun gjaldt om at sammenligne Strømnings-

hastighederne, opsamledes Luftarterne ikke, men man nøjedes

med at iagttage Trykforøgelsen paa Trykmaaleren B.

Skøndt Opgaven egentlig gik ud paa at undersøge Strøm-

ningen gennem meget snevre Mellemrum, har jeg dog anset det

for oplysende ogsaa at gøre Forsøg med Strømninger, ved hvilke

Mellemrummet var flere Bølgebredder; i saa Fald vil den gen-

nemstrømmende Luftmængde, naar Trykdifferenserne nærme sig

til at være lig Lufttrykket, blive saa stor, at det er nødvendigt

at bruge en hurtigt virkende Pumpe. Jeg satte da B i For-

hindelse saavel med en Geisslers Pumpe som med en større

Luftbeholder. Ved Hjælp af Pumpen bragtes der da et næsten

lufttomt Rum tilveje i Beholderen; derefter afbrødes Forbindelsen

med Pumpen, og det iagttoges nu, hvor hurtigt Kvægsølvet sank

i Trykmaaleren B. Jeg har anstillet Forsøg paa den Maade

med tre forskellige Afstande mellem Prismefladerne.

Først adskiltes Prismerne ved to Stanniolstrimler, der lagdes

langs med A'B' og A"B" (Fig. 5 a). Ved Hjælp af (8) bereg-
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nedes Luftlagets Tykkelse af Stribebredden ; den fandtes at være

15,9 Bølgebredder for Natriumslys. Beholderen med Rørled-

ningerne havde et Rumfang af 1900 Kc. Barometerstanden var

751,9 ved 21,7° C. Man aflæste Trykforskellen imellem den

ydre Luft og Luften i Beholderen paa Trykmaaleren B\ denne

Forskel kaldes h. Tillige maaltes det Antal Sekunder, der hengik

mellem to paa hinanden følgende Aflæsninger, denne Tid be-

tegnes med At. Luftens Temperatur var omtrent 22° C, Be-

holderens 17° C. De Luftarter, der undersøgtes, vare Ilt, Brint

og Kulsyre. Ilten var fremstillet paa sædvanlig Maade af klor-

surt Kali, Brinten af ren Zink og Svovlsyre ; de tørredes med

Klorkalcium og Svovlsyre. Kulsyren toges fra en Beholder med

flydende Kulsyre. Forsøgene gentoges for hver Luftart tre eller

fire Gange. Besultaterne ece angivne i efterfølgende Tabel

:

],
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StribebreddeD fandtes Luftlagets Tykkelse lig .s. s Bølgebredder.

Barometerstanden var 754, i .Mm. ved 20.1° C. Beholderens og

Ledningernes Rumfang var 386 Kc, Beholderens Temperatur

19,2°, Trykmaalerens 21
c

C. Resultaterne findes i følgende

Tabel

:

h
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ved forskellige Tykkelser af Luftlaget. Fremganggmaaden var

da følgende. Efter at Luften i Apparatet var fortyndet saa vidt,

at Trykmaaleren f. Ex. viste paa 720 Mm., standsedes Pump-

ningen, hvorefter Trykket i Apparatet stadig sank. Nu noteredes

den Tid, der hengik, inden Trykmaaleren var sunket til 710,

700 .... Paa denne iMaade gentoges Forsøget dernæst med

de andre Luftarter. De Tider, der niedgaa til samme Fald i

Tryk for forskellige Luftarter, ere nu ogsaa de Tider, i hvilke

ligestore Luftmængder strømme ind, og disse Tider staa i om-

vendt Forhold til Strømningshastigheden. I andre Tilfælde an-

bragtes forneden paa Pumpens Faldrør en Hane ; efter at Appa-

ratet omtrent var gjort lufttomt, lukkedes Hanen; ved at hælde

mere Ivvægsølv i bragtes Kvægsølvet til at stige i Faldrøret til <?,

hvorefter Iagttagelserne udførtes paa samme Maade som ovenfor.

Denne Fremgangsmaade benyttedes, naar Pladernes Afstand var

yderst lille; Forsøgene toge da ikke saa lang Tid som ved den

første Methode.

Jeg vil begynde med en Forsøgsrække, ved hvilken Lyset E

(Fig. 4) var stillet midt imellem de to Skærme F og G. Ved

at indstille paa Prismerne bringes Skærmene til at ses lige lyse.

Her er dog at mærke , at det gennemgaaende Lys, som er ud-

gaaet fra F, vil have en rødlig, det tilbagekastede Lys, som er

udgaaet fra G
:
en blaalig Farve. Derfor observeredes gennem

et gult Glas, hvorved Forskellen ophævedes. I nærværende

Tilfælde er /= 1, og man faar da af Tabellen S. 156, at a eller

Luftlagets Tykkelse har været 0,42 Bølgebredder for Natriumlys.

Efterfølgende to Tabeller indeholde Resultatet af Forsøgene.

a = 0,42 L. Bar. 758,2, Therm. 18,0° C.

Tryk-
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a = 0,42 L.

Tryk-
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Sammenligningen mellem Brinl og Kulsyre gav for samme

Afstand mellem Pladerne, som imidlertid havde været adskilte

og rensede, for den Tid, der medgik, fra Trykmaaleren viste 740,

til den var sunken til 720, for Brint

9m,95? 9m,99, 9 m,87. 9m ,79.

Middeltallet er 9m,90. Afvexlende med disse maaltes Tiden for

Kulsyre, som gav

4(5
m
,?9, i6m ,83.

Middeltallet er 4Gm ,8l. Man ser heraf, at Brinten strømmer

i,?3 Gange saa hurtigt sum Kulsyre. Sættes Iltens Hastighed

a --= 0,25 L.

Ilt 1,00

Brint .... 3,97

Kulsyre . . . 0,84.

Man ser heraf, at Forholdet mellem Haslighederne for

Brint og Ilt, allerede naar Tykkelsen er en Fjerdedel Bølge-

længde, kan siges, at have naaet den theoretiske Værdi nemlig 4.

Det viser sig virkelig ogsaa, at Brintens Hastighed i For-

hold til Ilten holder sig konstant, naar Tykkelsen af Laget

formindskes yderligere. Var saaledes f = \-> altsaa a = 0,18

Bølgebredder, saa var den Tid, i hvilken Trykket sank fra 740

til 725 Mm., for Brint

7
m
,47, 7 m ,36, 7

m
,62, 7°\?8.

Middeltallet er 7
m
,47. For Ilt derimod fandtes

2'.)
m
,60, 2<S

m
,88.

Middeltallet -er 29m ,24. Altsaa haves

a = 0,18 L.

Ilt 1,00

Brint .... 3,91.

Barometerstanden var 763,2 ved 19,4° C.

Endelig anstilledes Forsøg, ved hvilke / var ^, og altsaa
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a = 0,12 L. Den Tid, i hvilken Trykket sank fra 750 til 740 Mm.,

fandtes at være for Brint

16m ,o, 18m ,5, 15 ra
,8, 17 ra

,7-

Middel 17 m ,0. For Ilt fandtes

65m,0, 68m ,5. ,

Altsaa er
a = 0,12 L.

Ilt l,oo

Brint .... 3,92.

Barometerstanden 764,0 ved 19,o° (). De enkelte Forsøg stemme

ganske vist ikke godt overens; naar jeg alligevel tillægger dem

nogen Værdi, er det, fordi de ere anstillede under særdeles

vanskelige Forhold.

Jeg mener herved at have godtgjort, at Forholdet mellem

Brintens og Iltens Hastighed , naar Lagets Grænse nærmer sig

til 0, bliver lig 4; at denne Værdi ikke naas fuldstændig, ligger

sikkert i, at Brinten ikke var fuldkommen ren.

For Kulsyrens Vedkommende gælder vistnok det samme.

Kulsyrens Vægtfylde er 1,375 Gange større end Iltens; staa nu

Udstrømningshastighederne i omvendt Forhold til Vægtfylden,

maa Kulsyre strømme med Hastigheden 0,853 , naar Iltens

Hastighed vælges som Enhed. Naar Lagets Tykkelse er 0,25

Bølgebredder, saa vi ovenfor, at Kulsyrens Hastighed er 0,84.

Jeg har anstillet Forsøg over Kulsyrens Hastighed ved

Tykkelsen a = 0,18 Bølgebredder, dels i Forhold til Ilt, dels i

Forhold til Brint.

Trykket sank fra 745 til 730 Mm. med Ilt i 57,3 Minutter,

med Kulsyre i 74,6 og atter med Ilt i 60,8 Minutter. Heraf faas

a = 0,18 L.

Ilt 1 ,00

Kulsyre . . . 0,79.

Barometerstanden var 759,7 Mm., Temperaturen 20,9°.

Forsøgene med Ilt og Kulsyre vare meget længe, og dette

kan let gøre Resultatet usikkert; derfor foretoges en Sammen-
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ligning mellem Brintens og Kulsyrens Hastiglieder. Ogsaa her

maaltes den Tid, i hvilken Trykket sank fra 745 til 730 Mm.

For Brint fandtes . . . llm,58, ll m ,74, 10m,50,

Middelværdien er 11"\ 27.

For Kulsyre fandtes. . 53m ,29, 50m ,68

,

Middelværdien er 51 m ,

c>s.

Brinten stronnner allsaa 4,612 Gange saa hurtigt som Kul-

syre. Antages nu, som det fandtes ovenfor for samme Tykkelse,

at Brint strømmer 3,92 Gange saa hurtigt som Ilt, faas

a = 0,18 L.

Ilt 1,00

Kulsyre . . . 0,85.

Trods den he tydelige Forskel imellem de fundne Hastig-

heder er jeg tilbøjelig til at antage, at ogsaa Kulsyrens Hastighed

ved saa ringe Tykkelser i Virkeligheden har den Værdi , som

Theorien fordrer. At det samme gælder for andre Luftarter,

maa anses for højst sandsynligt.

Jeg har udført en Del Forsøg ved større Tykkelser; af disse

skal her et enkelt anføres. Jeg iagttog den Tid, Trykmaaleren

brugte til at synke fra 725 til 705 Mm. Den var for de tre

undersøgte Luftarter

:

Ilt ... . 8m 43 s
, 8m 43 s

, Middel 8m 43 s
;

Brint . . 2 ra 46 s
, 2m 45 s

,
2m 45 s

,5;

Kulsyre . 8m 42 s
, 8m 49 s

,
8m 45 s

,5;

/ var her lig 2 , hvoraf Tykkelsen a tindes al være lig 0,93

Bølgebredder. Resultaterne blive altsaa

Ilt 1,00

Brint .... 3,16

Kulsyre . . . l,oo.

Barometerstanden var 752,2 Mm., Temperaturen 20,0° G.

Alle de Resultater, der ere fundne for Forholdet mellem

Udstrømnineshastighederne, ere samlede i følgende Tabel:
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Ilt = 1,00.

a
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næppe forundre, naar man betænker Vanskeligheden ved hver-

gang at bringe Prismerne nøjagtig i samme Stilling til hinanden.

For a = 0,18 L fandtes:

12m 8 s og I2B 108
; Middel 12m 9 s

.

De stemme mærkelig godt overens. Medens altsaa Tykkelsen

voxer fra 0,18 L til 0,42 L, voxer Luftmængden fra 1 til 3,2,

svarende til en Forøgelse i Lagets Tykkelse fra 1 til 2,3.

I en anden Række Forsøg sammenlignedes de Brintmængder,

der strømmede igennem, naar Lagets Tykkelse enten var 0,93

eller 0,42 Bølgebredde. Ved tre Forsøg, ved hvilke a = 0,93 L,

fandtes den Tid, i hviken Trykket sank fra 730 til 710 Mm., lig

2m 52 s
, 2 ra

5-i
s og 2m 54 s

; Middelværdien altsaa lig 2 m 53 s
. Der-

næst fandtes for Tykkelsen a = 0,42 L Tiden lig 8m 57 8
, 8m 34s

og 8 ra il
s

, Middel ,S
m 44 s

. Atter fandtes for a = 0,93 L Tiden

lig 3m 2 s
, 3 ra 2 s

, 3 ra 4 s
; Middel 3m 3 s

. Endelig gentoges Forsøget

med a = 0,42 L, som gav 8m 56 s og 9m l
s

; Middel 8m 58,5 s
.

Resultatet er altsaa, at der, naar Tykkelsen er 0,42 i>, strømmer

samme Rumfang igennem i 8m 51 s

,
som der strømmer igennem

i 2m 58 s
, naar Tykkelsen er 0,93 L. Her er Tykkelsen bleven

2,2 Gange større, medens det Rumfang, der strømmer igennem

i samme Tid er bleven 3 Gange større.

To Gange maaltes det Rumfang Brint, som i en given Tid

strømmer imellem Pladerne , naar deres Afstand er 0,42 Bølge-

bredder. 1 det første Forsøg opsamledes i en Time 1,05 Kubik-

centimeter Brint , Trykdifferensen var 759,7 Mm. , maalt ved

21,9° C, Barometerstanden var 764,8, maalt ved samme Tempe-

ratur. Det kan altsaa antages, at der vilde være strømmet 1,06

Kubikcentimetre igennem, hvis Trykdifferensen havde været

760 _Mm. og den opsamlede Luft ogsaa var maalt ved dette

Tryk. Forsøget gentoges en Maanedstid efter, og der gik da

i en Time 1,03 Kubikcentimeter Brint igennem; Trykdifferensen

var 755,1 Mm. ved 21,6° C. og Barometerstanden 762,4 Mm.

Dette giver i en Time 1,04 Kubikcentimeter ved en Trykdiffe-

rense af 760 Mm. Begge Iagttagelser stemme godt overens.
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Luftblandingers Forhold vil blive behandlet i en senere

Meddelelse. Iler skal kun bemærkes, at Blandingens Hastighed

i Almindelighed er betydelig mindre, end den vilde have været,

hvis Bestanddelene strømmede igennem uden at paavirke hin-

anden; at der finder Atmolyse Sted er allerede paavist i andet

Afsnit
;
jeg vil her indskrænke mig til at anføre Resultatet af

et enkelt Forsøg derover. Den oprindelige Blanding bestod af

50,8 pCt. Brint og 49,2 pCt. Ilt. Lagets Tykkelse var 0,42

Bølgebredder. Den gennemstrømmede Luftblanding fandtes at

bestaa af 67 pCt. Brint og 33 pCt. Ilt.

Til Slutning skal jeg anføre, at en stor Del, vel om-

trent Halvdelen , af Forsøgene er udført af Ur. stud. mag.

N. Bunolfsson.
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Etudes sur les eombinaisons du sang avec l'acide

carbonique.

Par

Christian Bohr.

(Gommuniqué dans la seance du 9 mai 1890.)

Jje contenu du present mémoire se rattache étroitement par

plusieurs points aux Communications qui paraitront immédiate-

ment aprés celle-ci sous les titres suivants : «Sur la teneur en

oxygéne des cristaux d'oxybémoglobine» (en collaboration avec

M. Torup); «Sur les eombinaisons de l'hémoglobine avec l'oxy-

géne» et «Sur la teneur spécifique du sang en oxygéne », et les

remarques préliminaires qui suivent s'appliquent a toute la serie

de ces recbercbes.

Tandis que notre connaissance de ceux des elements du

sang qui peuvent se combiner avec l'oxygéne et l'acide carbo-

nique, gråce aux nombreux travaux de. différents auteurs, semble

étre devenue assez compléte, on n'en saurait dire tout autant

de la maniére dont ces gaz se combinent avec les dits elements,

méme si ces derniers sont isolés et a l'état de pureté. Dans

les recbercbes dont il s'agit ici, je me suis efforcé d'obtenir sur

ce point quelques renseignements , notamment en ce qui con-

cerne la dissociation de ces eombinaisons, ou le rapport entre

la pression des gaz et la quantité d'air fixée å différentes

temperatures. De telles determinations conservent toute leur

utilité, méme si aprés des recberches ultérieures sur la fonc-

tion des poumons, on ne peut plus, dans l'absorption et le

Overs, over d. K. D. Vidensk. Selsk. Forh. 1890. 12
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dégagement des gaz par l'organisme, attribuer au\ tensions de

dissociation le role régulateur indépendant que, de temps a

autre , on a auparavant essayé de leur préter. Les determina-

tions des constantes de dissociation nons font d'abord connaitre

nne partie importante des conditions extérienres qui président

au travail des cellules des tissus dans Féchange gazeux respi-

ratoire, et nous indiquent par conséquent la voie qu'il faut

suivre pour bien comprendre 1'étendue et la grandeur de ce

travail. IVIais ensuite les renseignements ainsi obtenus condui-

ront a ce resultat, que les tissus de l'organisme, pendant la

respiration, ne restent pas passifs vis-a-vis des substances dont

les tensions de dissociation sont une de leurs conditions vitales,

mais réagissent sur elles et les transforment suivant leurs

besoins, de sorte que la circonstance que le sang arteriel qui

afflue vers tous les organes du corps est de la méme nature,

ne signifie nullement que l'échange gazeux des différents organes

se fasse partout dans les mémes conditions extérienres. Les

tissus eux-mémes peuvent donner a une certaine quantité

d'air dissociable une valeur diffé rente, en en faisant varier

la tension par une modification des propriétés cbimiques des

substances qui le fixent; il n'est possible de reconnaitre le

caractére différent qui est ainsi imprimé a ces substances que

par une etude de leur dissociation en dehors de l'organisme.

C'est suivant eet ordre d'idées que, dans ce mémoire et les

suivants, j'ai particuliérement porte mon attention sur quelques

modifications de l'bémoglobine qui jusqu'ici ont passé

inapercues , et qui se distinguent en ceci qu'elles donnent

chacune a la méme quantité d'air en combinaison låche une

tension différente ; malgré les nombreuses lacunes , faciles å

constater, que j'ai du laisser dans l'étude de ces modifications,

et surtout dans la rechercbe de leur existence et de leur action

dans l'organisme (questions qui sont traitées dans le mémoire

sur la teneur spécifique du sang en oxygéne), je crois cepen-

dant avoir réussi a démontrer, dans ses points principaux,
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I'exactitude de niti maniére de voir. Dans ce cas, il en résul-

terait nne nonvelle forme de régularisation de l'échange gazen

x

respiratoire, et, ce qui n'est pas moins important, nons appren-

drions, bien qne seulement en nn petit point isolé, å connaltre

un peu mieux le mode de travail des tissus et la dépendance

mutuelle des différents organes; car les modifications apportées

dans le sang par un organe doivent naturellement avoir nne

influence sur les organes qne le sang vient ensuite å traverser.

Quelques observations qui seront exposées plus loin, montrent

en méme temps que l'état pathologique influe sur les change-

ments dont il est question ici dans le sang.

L'acide carbonique dissociable du sang se combine avec plu-

sieurs substances, parmi lesquelles, outre les globulines,

l'hémoglobine et les carbonates alcalins sont les plus

importants. Ces deux derniéres combinaisons de l'acide carbo-

nique sont celles que nous étudierons dans ce mémoire. Le

chapitre 1
er renferme mes expériences sur les combinaisons

de l'hémoglobine avec l'acide carbonique pur; parmi celles-ci,

j'en indique plusieurs modifications qui , dans les mémes con-

ditions extérieures , absorbent des quantités d'acide carbonique

différentes, mais qui sont dans des rapports simples (comme

1:2:4). Pour plus de simplicité. nous désignerons ces modi-

fications sous les noras de carbo-hémoglobines /?, y et J, sui-

vant la quantité d'acide carbonique combinée.

Dans le chapitre 2 e
, nous examinerons comment l'hé-

moglobine se comporte vis-a-vis de l'acide carbonique en pré-

sence de l'oxygéne, question qui présente un intérét particulier

relativement a la fixation de l'acide carbonique dans le sang

arteriel, dont l'hémoglobine est d'ordinaire saturée d'oxygéne.

Enfin dans le chapitre 3 e
,
nous étudierons la dissocia-

tion du bicarbonate de soude a 18° et a 38°.

12*
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Chapitre I er
.

Combinaisons de riiémoglobine avec l'acide carbonique pur.

Les expériences sur les combinaisons de riiémoglobine

avec l'acide carbonique ont été faites par la métbode absorp-

tiométrique, en secouant des solutions d'hémoglobine compléte-

ment privées d'air avec de l'acide carbonique qu'on mesurait

avant et aprés l'opération. Cette métbode , telle que je l'ai

employée, permet d'exécuter une serie d'expériences d'absorp-

tion a dilr'érentes pressions , rnéme tres basses , en maintenant

la temperature constante. L'appareil employé et les détails de

la métbode ayant été décrits ailleurs 1

), je puis me dispenser

d'y revenir. Je lnentionnerai seulement en peu de mots une

disposition, jusqu'ici non décrite, de l'expérience.

Dans les expériences faites a la temperature du

corps, j'ai maintenu longtemps la temperature constante en

entourant le reservoir d'eau cylindrique ou plonge l'absorptio-

métre d'un mancbon en ferblanc a une distance de 5 cm.

L'intervalle entre ce dernier et le reservoir est ferme en haut,

et forme un manteau d'air qui est chauffé par une rangée de

petits becs de gaz disposés a l'extrémité inférieure ouverte, et

commandés par un régulateur a étber dont le reservoir est

placé dans le manteau d'air. On remplit d'eau a 38° environ

le reservoir, ou un agitateur est constamment en mouvement.

Vu son grand volume (il renferme 70 litres environ), les dis-

positions prises pour regler la temperature sont suffisantes pour

qu'elle se maintienne bientot constante a 0°,1 pres. Durant

l'expérience, l'absorptiométre reste sans interrnption plongé dans

l'eau afin qu'on soit bien sur de sa temperature. Pour pouvoir

operer les évacuations nécessaires, la pompe a mercure est

disposée de maniére que sa communication avec l'absorptiométre

]

) Bohr, Experiment. Untersuch, uber die Sauerstoiraufnahme des Blut-

farbstoiTes. Kopenh. 1SS5, p. S. — Jo lin, Arcliiv fur Anat. und Phy-

siologie. Physiol. Alith. 1SS9, p. 207.
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puisse facilement (Ure établie et supprimée. L'acide carbo-

nique est dégagé du marbre et purifié avec som. L'hémo-

globine, lorsqu'une autre source n'est pas indiquée, est pré-

parée avec du sang de chien défibriné dont les globules sont,

a plusieurs reprises, laves dans L'appareil centrifuge avec une

solution de chlorure de sodium a 0,7% et refroidis jusqu'a 0°;

on ajoute alors å la masse tres concentrée des globules du

sang de l'étber å 0°, jusqu'a ce que la cristallisation commence

— il suffit pour cela d'une petite quantité d'éther — et aprés

un séjour de quelques heures dans un mélange réfrigérant, les

cristaux sont séparés a l'aide de l'appareil centrifuge, puis dis-

sous dans de l'eau a 38° et filtres; enfin, par le refroidissement

de la solution concentrée dans un faible mélange réfrigérant,

les cristaux se séparent de nouveau, aprés quoi ils sont redis-

sous et préts a servir. Dans ce procédé, l'étber est le seul

réactif employé, et on en chasse facilement les derniéres traces

en chauffant légérement la solution et en y faisant passer un

courant d'air. La 2 e cristallisation a, dans quelques cas, été

produite par une addition d'alcool, d'aprés la métbode de AI.

H o p p e - S e y 1 e r.

Les solutions ainsi obtenues étaient complétement exemptes

d'alcali: elles out été employées dans les expériences en partie

a l'état frais, mais elles étaient aussi en partie conservées dans

des ballons fermes a la lampe, sans ou aprés réduction préa-

lable par l'hydrogéne
,
pour servir plus ou moins longtemps

aprés. Ce mode de conservation dans des ballons fermes a la

lampe a été indiqué par M. Hoppe - Seyler ; l'hémoglobine

s'y conserve tres longtemps sans se décomposer; c'est ainsi

que, récemment, j'ai encore pu employer une bémoglobine que

j'avais préparée, il y a 6 ans, pour des expériences de dissocia-

tion. Nous aurons, dans ce qui suit, å nous occuper de diffé-

rentes espéces d'bémoglobine , et c'est pourquoi nous donnons

ci- aprés la liste de celles dont on s'est servi dans les expé-

riences.
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Désigoatioii des différentes

hémoelobines.
Mode de préparatioo.

A
B
C
D

2

2 e cristallisation, par le refroidisse-

ment seul.

2 e cristallisation, par ralcool.

Parmi les expériences qui suivent, les quatre premieres

ont déja été publiées, les deux premieres par moi dans un

mémoire antérieur, et les deux suivantes dans un mémoire de

M. Jo lin, auquel je les ai empruntées ; elles sont citées ici,

parce que nous aurons plus loin a nous servir de leurs resul-

tats. Les gaz sont partout mesurés a la temperature de et

a la pression de 760 mm.

I. Expériences sur la dissociation de la carbo-hémoglobine a 18°.

Expérience l.
1

)

Employé 37.806 gr. d'une solution d'hémoglobine B a l'état

t'rais, a 3.801%; temperature = 18°,4.

Pression
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Pression
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lampe. Temperature = 19°. Nous donnons comme exemple

le calcul complet de cette expérience.

l
er determination

2e determination

Pression

de CO 2
.

11,39

61,05

CO 2

absorbé.

CO 2 dis-

sous dans

l'eau.

CO 2 dis-

sociahle.

CO 2 par

lgr.Hgb.

Tempe-

rature.

2,644

5,413

0,404

2,163

2,240

3,250

4,073

5,910

18,98

18,98

Expérience 6.

Employé 37,228 gr. d'une solution d'hémoglobine A, h

1,54 %, conservée depuis 4 ans dans un ballon ferme a la

lampe. Temperature = 18°,1.

Pression
|
CO 2 absorbé par

de CO 2
.

\
1 gr. Hgb.

78,8

46,3

3,31

5,43

Expérience 7.

Employé 35,143 gr. d'une solution d'hémoglobine C, å

1,923 °/o, conservée depuis 3 mois dans un ballon ferme a la

lampe. Temperature = 18°, 5.

Pression CO 2 absorbé par

de CO 2
.

I

1 gr. Hgb.

27,7

20,6

5,28

4,82

Expérience 8.

Employé 30,409 gr. d'une solution d'hémoglobine C, a

1,85%, conservée depuis 3 mois dans un ballon ferme a la

lampe. Temperature = 18°, 3.

Pression

de CO 2
.

103,6

69,4

CO 2 absorbé par

1 gr. Hgb.

6,74

6,22
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Expérience 9.
l
)

Employé 42,766 gr. d'une solution d'hémoglobine de co-

baye, a 1,448 °/o. Temperature = 17°, 1.

Pression

de CO 2
.

CO 2 absorbé par

1 gr- Hgb.

31,68

23,06

1,32

1,09

Expérience 10.

Employé 35,05 gr. d'une solution d'hémoglobine A
, a

2,841 %, conservée depuis 2 ans l
fa dans un ballon ferme a la

lampe. Avant l'expérience , saturation avec CO- et ensuite

évacuation. Temperature = 18°, 6.

Pression CO 2 absorbé par

de CO 2
. 1 er. Hgb.

129,2 1,120

II. Expériences sur la dissociation de la carbo-hémoglobine

a 38°.

Expérience 11.

Employé 38,82 gr. d'une solution d'hémoglobine D
x

a

l'état frais, a 2,329 °/o. Temperature = 37°,8.

Pression

de CO 2
.

CO 2 absorbé par

t ar. Hab.

12,8

17,6

94,3

0,81

1,02

1,94

on a déterminé en méme temps l'absorption de CO'1 a 18°,

1

48,5 2,30

M Jolin Le.
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Expérience 12.

Employé 24,96 gr. d'une solution d'hémoglobine D 2 , a

2,393 %, conservée depuis 3 semaines dans un ballon ferme a

la lampe aprés réduction par l'bydrogéne. Temperature = 38°.

Pression
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pour les différentes expériences, en prenant porur abscisses

les pressions et pour ordonnées les quantités de CO 2
. Dans

ce but, on s'est servi de la 2 e expérience (environ 1,8 °/o)

ponr la carbo-liéinoglobine y du sang de cliien, des moyennes

des expériences 3 et i de M. Jol in (environ 1,8 %) pour

la carbo^-bémoglobine y du sang de cobaye, des expériences

5, 6, 7 et 8 (environ 1,7 %) pour la carbo-hémoglobine d

et de l'expérience 9 pour la carbo-hémoglobine /9. A la

temperature du corps, on a employé ponr la construc-

tion du tableau l'expérience 12, cette expérience ayant donné

a 18° et å la pression de 43 mm. une absorption d'acide

carbonique de 2,6 cent. cub., valeur qui s'accorde tres bien

avec ce qne les autres expériences, dans les mémes conditions

de temperature et de pression, ont donné pour la carbo-

hémoglobine y. L'expérience 1 1 donne a 38° une courbe tout

a fait de la méme forme que celle de l'expérience 12, mais les

valeurs des ordonnées sont partout plus faibles, ce qui s'accorde

avec la valeur plus faible de l'absorption trouvée a 18° (2,3

cent. cnb. au lien de 2,8).

La premiere colonne du tableau indique les pressions de

CO- et les autres colonnes , les quantités de CO 2 qui, a ces

pressions, ont été absorbées par 1 gramme des différentes

carbo-bémoglobines.

Pression
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Les resultats du tableau soiit, pour l'espéce y, a 18 et

a 38°, et pour l'espéce d, a 18°, reproduits dans les courbes

ci-dessous, qui ont pour abscisses les pressions de CO 2
.

6OMm.

C'est seulement dans 2 de mes expériences que les valeurs observées

pour l'absorption de l'acide carbonique ne correspondent pas aux trois espéces

j3, y, å de carbo-hémoglobines dont il est question ici, a savoir l'expérience

10, ou la quantité d'acide carbonique absorbée est encore plus faible que

celle de la carbo-hémoglobine /?, et l'expérience 18 (Chapitre II), ou cette

quantité est iotermédiaire entre celles qui ont été trouvées pour les carbo-

hémoglobines y et å. Dans ces 2 expériences, auxquelles nous reviendrons

plus loin, la proportion d'acide carbonique absorbée est respectivement le

1
,

/

3 et les 3h de celle qui, dans les mémes conditions, est absorbée par la

carbo-hémoglobine y\ s '» malgré le petit nombre des observations, on vou-

lait accepter ces resultats , le nombre des carbo-hémoglobines s'éléverait å

5, et les quantités d'acide carbonique absorbées seraient entre elles comme

2 : 3 : 6 : 9 : 12. Mais cette question ne pourra étre résolue que par de nou-

velles expériences.

Les différentes espéces de carbo-hémoglobine se sont

produites accidentellement, et je n'ai pas encore essayé de les

préparer a volonté; mais cela ne sera sans doute pas difficile

si Ton considére, d'une part, ce que renferment les mémoires

suivants sur la préparation des dillerentes espéces d'oxyhémo-
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globine et, de l'autre, les renseignements qui peuvent se dé-

duire des matériaux contenus dans le present mémoire, et

d'aprés lesqnels deux circonstances semblent joner un role dans

les changements que subissent les différentes espéces de carbo-

hémoglobine en dehors de l'organisme, å savoir une conser-

vation de longue durée de l'hémoglobine réduit (dans

des ballons fermes a la lampe) et une action prolongée

de l'acide carbonique. Dans les expériences de M. Jolin 1
)

sur l'hémoglobine du cobaye, cette derniére action a toujours

diminué l'aptitude de l'hémoglobine a fixer de l'acide carbonique.

L'expérience 10 donne un resultat analogue pour l'hémoglobine

du chien ; aprés que la solution d'hémoglobine a été saturée de

CO- et de nouveau évacuée, l'absorption de l'acide carbonique

n'est que le V3 de celle de la carbo-hémoglobine y (i, 12 cent. cub.

par gr, de Hgb. au lieu de 3,45) ; comme nous le montrerons plus

loin pour une des eombinaisons de l'oxygéne avec l'hémoglobine

(oxyhémogiobine /?), il est possible que 1
' é v a c u at i o n r é p é t é e

joue également ici un role, car il est d'ailleurs de régle, pour

l'hémoglobine du chien, que, aprés avoir été seulement secouée

avec de l'acide carbonique, elle reste telle qu'elle était au com-

mencement de l'expérience.

La conservation de l'hémoglobine dans des bal-

lons fermes a la lampe a. dans quelqires cas, en pour effet la

production de l'espéce o
,

par conséquent une fixation plus

grande d'acide carbonique. L'expérience 1, faite avec de l'hé-

moglobine B a l'état frais, a ainsi donné la carbo-hémoglobine

y, tandis que l'expérience 5, pour laquelle on a employé la

méme hémoglobine, mais conservée pendant 6 mois dans un

ballon ferme a la lampe, a donné la carbo-hémoglobine o. La

durée que doit avoir cette conservation pour qu'il se produise

une autre espéce de carbo-hémoglobine est tres variable. Dans

l'expérience 2, on s'est servi d'une hémoglobine réduite con-

') Jolin 1. c. p. 281.
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servée pendant 2 ans sans que la varieté o se soit produite,

tandis que l'expérience 6, dans laquelle on a employé la méme

hémoglobine A, conservée pendant 4 ans, a présenté ee cas

interessant que 1'hémoglobine s'est tout a coup transformée

dans l'intervalle de deux determinations. En effet la premiere

a donné, a la pression de 78,8 mm., une absorption de 3,31

cent. cub. de CO 2 par gramme, ce qui correspond entiérement

a la carbo-bémoglobiné y, laquelle, (Tapres les autres expérien-

ces, en aurait, sous la méme pression, absorbé 3,25 cent. cub.,

et dans la seconde, qui a eu lieu un quart d'heure aprés, on

a constaté la formation de la carbo-hémoglobine o, car il a

alors été absorbé 5,43 cent. cub. de CO 2 par gr. a la pression

de 46,3 mm., pression sous laquelle cette carbo-bémoglobine

en absorbé 5,G5 cent. cub. d'aprés les autres expériences. La

transformation dont il s'agit peut étre due a un secouement

énergique ou a l'action de l'acide carbonique ; mais comme ce

gaz n'a été que pendant peu de temps en contact avec la so-

lution d'hémoglobine et que, dans les autres expériences, il a

plutot exercé une action inverse de celle qui devrait lui étre

attribuée ici, il y a tout lieu de croire que s'est le secouement

qui a été l'agent de cette transformation dans une solution

d'hémoglobine qu'une longue conservation avait déja rendue plus

apte a s'y préter. En tout cas, cette expérience nous fournit

ce renseignement important, que la transformation d'une

carb o- hémoglobine qui s'y préte peut se faire sous

l'influence de changements insignifiants dans les

conditions extérieures.

Courbes de dissociation des carbo - hémoglobiiies. Celles

qui sont déterminées ont des formes analogues (voir la figure

précédente) ; ce sont des courbes réguliéres qui tournent leur

concavité vers l'axe des abscisses. Il faut se rappeler ici que

les gaz absorbés par rhémoglobine ne peuvent pas étre déter-

minés directement; ce que donnent les expériences est lasomme

des gaz en combinaison låche avec 1'hémoglobine et de ceux
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qui sont dissous dans la liquide proportionnellement a la pres-

sion. Ces derniers ne peuvenl pas (Ure dosés expérimentale-

ment dans des liqnides renfermant des substances dissociables;

mais la quantité en est comme approximativement, car par

analogie avec des solutions qui ne renferment pas de ces sub-

stances ,. elle doit étre un peu plus faible que dans l'eau a

temperature egale. Dans mes expériences sur la carbo-hémo-

globine
,

j'ai partout fait entrer dans le calcul le coefficient

d'absorption de l'eau. Toutes les valeurs trouvées pour l'ab-

sorption de l'acide carbonique par l'hémoglobine sont par suite

un peu trop faibles, sans pourtant qu'elles en soient affectées

d'une maniére sensible pour la recherche qui nous occupe.

Comme Terreur due a l'emploi d'un coefficient d'absorption non

complétement exact croit proportionnellement a la pression , il

en résulte une legere alteration dans la forme des courbes, car

elles sont un peu trop aplaties dans les parties correspondant

aux pressions élevées. Voila pourquoi je n'ai pas déterminé

par le calcul la forme de ces courbes, bien que leur grande

régularité invitåt d'ailleurs a le faire.

Malgré l'incertitude de la valeur du coefficient d'absorption,

on peut cependant prouver que ('absorption maximum
de l'acide carbonique par l'hémoglobine n ' e s t pas

at te in te, méme a la pression la plus forte a la-

q u e 1 1 e nous a v o n s pris l'acide carbonique. En effet

si l'hémoglobine, a une certaine pression, était saturée d'acide

carbonique, l'absorption totale dans la solution devrait, a partir

de cette pression , continuer a croitre proportionnellement a la

pression, c'est-a-dire étre représentée graphiquement par une

ligne droite , et connaissant l'angle de cette droite avec l'axe

des abscisses, on en déduirait le coefficient d'absorption. Mais

l'absorption totale ne suit pas cette marche en ligne droite,

méme sous la pression la plus forte; toutefois, comme elle s'en

approche évidemment de plus en plus a mesure que la pres-

sion croit, nous devons admettre que le volume d'acide carbo-
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nique absorbé par l'bémoglobine s'approche peu å peu d'une

limite comme d'une asymptote, tel que c'est le cas dans

l'absorption de I'oxygéne par l'oxyhémoglobine. x
) Nous appel-

lerons cette limite la limite de s atu ration; h défaut d'un

calcul exact de la courbe, nous prendrons, pour exprimer la

limite de saturation, les valeurs des ordonnées eorrespondant

aux plus bautes pressions employées, la oii la courbe ne monte

que tres peu.

Comme le montre la ligure précédente, il n'y a pas pour

la carbo-bémoglobine, tout aussi peu que pour l'oxyhémoglo-

bine, de limite de dissociation a une temperature donnée,

c'est-a-dire une pression sous laquelle, a cette temperature, la

substance dissociable laisse degager tout son gaz. En ce qui

concerne l'oxyhémoglobine
,

plusieurs auteurs ont adopté une

limite de dissociation, par analogie avec les conditions de dis-

sociation pour le carbonate de chaux sec et des substances

analogues, et s'il en existe réellement une, ce serait une con-

stante d'une tres grande importance pour la pbysiologie; mais

dans l'état actuel de la question, l'intérét pbysiologique reside

dans toute la partie de la courbe qui correspond aux pressions

de I'oxygéne et de l'acide carbonique dans l'organisme, et non

dans la valeur d'une ordonnée isolée de la courbe.

En comparant les courbes de dissociation de la carbo-

hémoglobine y a 18° et ;i 38°, on trouve (voir le tableau)

que, pour toutes les pressions examinées (5—60 mm.), la

difference entre les ordonnées des pressions corres-

pond an tes est une quantité constante, environ 0,7

cent. cub. Tel est aussi le resultat qu'a donné l'expérience

1 1
,

qui ne figure pas dans le tableau
,

parce que l'absorption

de CO 2
, a la temperature du laboratoire, était dans cette expé-

rience de 0,3 cent. cub. au-dessous de la valeur ordinaire. La

limite de saturation s'est done abaissée par l'élévation de la

1
) Bohr, Exper. Unters. o. s. v. p. 43.
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temperature de 18° a 38°, maia la courbe est d'ailleurs restée

telle qu'elle était. Od peut, de la courbe a 18°, passer i\ celle

qui correspond a 38° en relevant de 0,7 cent. cub. l'axe des

abscisses.

Le role de la carbo-hémoglobine dans forganisme, abs-

fraction faite d'une transformation possible de ses différentes

modificalions les unes dans les autres, dépendra principalemenl

de la quantité d'acide carbonique qu'elle degage ou absorbe,

dans les limites extrémes des oscillations de la pression d'acide

carbonique auxquelles elle est soumise pendant sa circulation

dans l'organisme. Les observations qui viennent d'étre décrites

nous apprennent que, si la pression minimum dont il s'agil

n'est pas tres voisine de zéro, les quantité s d'acide car-

bonique absorbées ou d.égagées par la carbo-hémo-

globine sont indépendantes de la temperature. Une

variation de 5 a 60 mm. dans la pression, a la temperature de

18°, fera ainsi augmenter ou diminuer de 1,1 cent. cub. par

gramme d'hémoglobine la quantité d'acide carbonique fixée, et

a 38°, avec la méme variation dans la pression, la méme pro-

portion d'acide carbonique par gramme (1,2 cent. cub.) sera

absorbée ou mise en liberté. Dans l'idée que cette facon d'en-

visager l'influence de la temperature sur la dissociation, pourra

peut-etre paraitre inaccoutumée au lecteur familiarisé avec les

travaux antérieurs sur la dissociation des substances dont il

s'agit ici
,

j'ajouterai
,

pour plus ample informe
,

qn'il faut en

chercher l'explication dans l'intervention d'un nouveau fait établi

par mes expériences, a savoir l'existence, a différentes tempe-

ratures, de ditlerentes limites de dissociation pour la meme subs-

tance. Sans ce renseignement
,
que seule donne la determina-

tion de la courbe de dissociation tout entiére , des expériences

sur la dissociation de l'hémoglobine faites sous la méme pres-

sion et a différentes temperatures seront facilement mal inter-

prétées. En voyant <pie, sous l'action de la chaleur, il se dé-

gage des gaz de l'hémoglobine, on a attribué ce fait a nu chan-

Overs. over d. K. D. Vidcnsk. Selsk. Forli. 1800. 13
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gement dans la forme de la courbe du a l'élévation de la tem-

perature^ tandis qu'en réalité e'est un déplacement de l'axe

des abscisses sans <|ue la forme soit modifiée, ce qui, nous

l'avons vu. a une tout autre signification physiologique.

Si l'on compare dans leur dissociation les différentes espé-

ees de carbo-hémoglobine , on voit que les changements dans

les courbes de dissociation sont d'une toul autre nature que

ceux qui sont produits par les variations de temperature. Dans

le dernier cas, la difference entre les ordonnées correspon-

dant aux niernes pressions, comme nous l'avons vu, était con-

stante; dans les courbes de dissociation des deux espéces dont

nous avons complété l'étude, ces mémes ordonnées sont au

contraire dans un rapport constant. Cest ainsi que les or-

données de la carbo - hémoglobine o sont partout, a tres peu

pres, deux fois plus grandes ([ue celles de la carbo-hémoglobine y

(voir le tableau et la Bgure). 11 s'ensuit ([ue les quantités d'acide

carbonique absorbées ou dégagées par ces deux espéces seront

l r é s d i f f é r e n t e s p our les in é mes v ar i a t i o n s d ans

la pression. Lue augmentatidn de pression de 5 a 100 mm.

produira une absorption de 1,4 cent. cub. d'acide carbonique

dans la carbo-hémoglobine y, mais la varieté d en absorberå

environ le double, soit 2,6 cent. cub. Les deux espéces joue-

ront done un role différent dans L'organisme, et c'est sur quoi

il faut porter son attention en étudiant les combinaisons du

san^ avec l'acide carbonique.

L' hémoglobine du cobaye et celle du chien, en

ce qui concerne les conditions de dissociation, se coinportent

de la méme maniére entre 30 et 100 mm. de pression, comme

\I. Jo lin Fa montre; a des pressions tres basses (5 mm.), on

observe quelque difference, l'absorption de l'acide carbonique

croissant plus forterne nt avec la pression dans l'hémoglobine

du chien que dans celle du cobaye.

Dans un travail execute au laboratoire de physiologie de

l'université de Copenhague, et publié il y a quelques années,
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M. Torup 1
) a donné une description exacte du spectre de la

carbo-hé globine. II s'est servi du spectrophotométre de

Glan et a trouvé que ce spectre ressemble beaucoup ;i celui

de rhémoglobine réduite par évacuation, lequel esl lui-méme

identique au spectre <le L'hémoglobine réduite par l'hydrogéne.

('.cpendaiit il a constaté quelques differences, tant dans la situa-

tion des bandes d'absorption que dans le coefficient d'extinction.

La oarbo-hémoglobine absorbait dans le vert plus de lumiére

• pie rhémoglobine réduite, et sa bande d'absorption s'étail nu

peu déplacée vers l'extrémité violette du spectre: dans les autres

parties <\n spectre, l'absorption était la méme pour hi carbo-

hémoglobine et rhémoglobine réduite d. c. p. 50: dans la PI. II

de M. Torup. 5a est la représentation graphique de l'absorp-

tion de la lumiére dans -le spectre par rhémoglobine réduite.

et
ri6, de l'absorption par la carbo-bémoglobinei. A cause du

changement, petit il est vrai, mais cependant distinct, qui est

produit dans le spectre par l'absorption de l'acide carbonique,

l'auteur est porte å croire qne l'acide carbonique. dans la carbo-

bémoglobine, est comhiné avec le noyau coloré de l'hémoglo-

bine. Nous y reviendrons en quelques mots au Chapitre II.

Chapitre II.

Sur les combinaisons de rhémoglobine simultanéinent avec

l'oxygéne et l'acide carbonique.

Pour comprendre quelle importance on peut attribuer aux

combinaisons de la carbo-bémoglobine dans ('organisme, il est

essentiel de savoir comment l'acide carbonique se comporte

\ is-a-vis de l'hémoglobine en présence de l'oxygéne. La mé-

thode que j'ai employée pour l'étude de cette question con-

1 Om Blodets Kulsyrebinding. Kjøbeuhavn 1SS7.

13*
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siste ii secouer une solution d'hémoglobine d'une force connue

avec i in mélange d'acide carbonique et d'oxygéne, dans L'absorp-

timétre mentionné au coinmencement du chapitre précédent:

ou tre la mesure du volume de gaz absorbé pendant cette ope-

ration . il l'aut naturellement aussi connattre la composition du

mélange gazeux a\ant et aprés l'expérience. Cette composition

sobtient, avant l'expérience. en introduisant successivement les

deux gaz a l'état de pureté dans le tube mesureur de l'appareil

et, aprés l'expérience. en analysant une partie du mélange gazeux

qu'on peut. aprés chaque expérience, extraire du tube mesureur

avec la pompe a niercure. Dans quelques cas, od a d'abord

fa.il une expérience avec un seul des deux gaz et puis, aprés

avoir introduit le second. on a opéré sur le mélange. Le seul

détail tecbnique qui mérite détre mentionné est la production

d'un mélange partout uniforme des deux gaz emplovés. 11 faut

nécessaireinent . de temps a autre, interrompre le secouemenl

et faire osciller longitudinalement la colonne de mercure du

tube mesureur. pour mélanger les gaz contenus dans la partie

verticale de l'appareil avec ceux que renferment les boules d'ab-

sorption. car aiitrement le mélange, malgré la construction pen

compliquée de l'appareil. ne serail pas homogene et l'expé-

rience, par suite, pas exacte.

L'oxygéne employé dans les expériences a été extrait du

bioxyde de mercure pur. Quanl a l'bémoglobine. elle a été

préparée par le procédé décrit dans le chapitre précédent,

et les différentes hémoglobines sont désignées de la méme

maniére. Ainsi la 2e cristallisation des hémoglobines C et D»

s'est faite sans alcool et celle de l'hémoglohine D
x
avec de

l'alcool.

E x p é r i e n c e 14.

Employé 38.67 gr. d'une solution d'hémoglobine l)
l

a

l'état frais, a "2,329 %.

Fait d'abord. avec CO 2 seul, une determination qui a
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donné: pression de CO2 = 48,5 mm.: CO 2 absorbé par I gr.

Hgb. = 2,30 cent. cub. ; temperature = I<S°,I.

Fait ensuite, avec nn mélange <le CO 2 et de O, nnc de-

termination qui ;i donné

:

I

Pression partielle de

CO 2 — i5,6mm.; GO2 absorbé par I gr.Hgb. — 2,63 cent. cub. Tp. —
I Pression partielle de I 18°,0.

( O =35,5 mm.; O absorbé par I gr. Hgb..= 0,81 cent. cub

J

Au chapitre précédent, dans des expérjences avec l'acide

carbonique seul, on a trouvé <ine la carbo-hémoglobine y a

2,5 % a absorbé 2,75 cent. cub. CO 2 a la pression de 45,6 mm.,

tandis qu'ici, dans nn mélange de CO- et de O, elle en a, a

la méme pression, absorbé 2,63 cent. cub.

E x p é r i e n c e 15.

Employé 29,303 gr. d'nne solution d'hémoglobine D
2 a

2,408%, conservée pendant 2 semaines aprés avoir, a l'état

frais, été réduite par l'hydrogéne.

Fait d'abord, avec l'oxygéne senl, une determination qui a

donné: pression de O = 20,6 mm.; O absorbé par 1 gr. Hgb.

= 1
5
1 cent. cub.; temperature = 18°, 4.

Fait ensuite, avec uh mélange d'acide carbonique et d'oxy-

géne, une determination qui a donné:

(Pression partielle de
j

O — 20,9 mm.; O absorbé par 1 gr. Hgb. = 1,0 cent. cub. I Tp. =
I Pression partielle de

j
18°, 2.

1 CO* = 43,1 mm
;
CO 2 absorbé par 1 gr. Hgb. = 2,59 cent. cub.)

L'absorption de l'oxygéne s'est maintenue ici pour ainsi

dire sans changement aprés le mélange avec CO 2
.

D'aprés les expériences du chapitre précédent avec l'acide

carbonique seul , la carbo-bémoglobine y, a la pression de

13,1 mm., a absorbé 2,70 cent. cub. CO 2
; dans le mélange de

CO 2 et de C, a la méme pression de CO 2
, Fhémoglobine en

a absorbé ici a pen pres la méme quantité (2,59 cent. cub.).
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K \ |) é ri e 11 c e 16.

Employé 35,143 gr. d'une solution d'hémoglobine C, l\

1,923%, conservée pendant 3 mois dims un ballon ferme a

la lampe.

Fait, avec un mélange de CO- et de 6>, deux determina-

tions successives qui ont donné

:

Pression partielle de
|

CO 1 = 27,7 mm.; CO 2 absorbé par I gr. Hgb. = 5,28 cent. cub. J Tp. =
Pression partielle de I 18°,6.

O = 81 ,9 mm.; O absorbé par 1 gr. Hgb. = 0,8 cent.cubJ

Pression partielle de

CO 2 = 20,0, mm.: CO 3 absorbé par 1 gr. Hgb. = 1,82 cent. cub. Tp. =
Pression partielle de I 18°, i.

O =44,5 mm.; O absorbé par 1 gr. Hgb. = 0,9 cent.cubJ

D'aprés les expériences (\u chapitre précédent avec l'acide

carbonique seul, la carbo-hémoglobine o, a la pression de

27,7 mm., a absorbé 5,10, el ;i la pression de 20, (i mm., 4.75

cent. cub. de CO 2
.

Expérience 17.

Employé 30,401) gr. d'une solution de la méme hémoglo-

bine, a 1,851 %.

Fait. avec un mélange de CO 2
et de O, deux determina-

tions successives (pii ont donné:

(Pression partielle de
|

CO 2 = 103, G mm.; CO 2 absorbé par 1 gr. Hgb. = 6,74 cent. cub. Tp. =
I Pression partielle de

j
18°,3.

I O — 62,4 mm.; O absorbé par 1 gr. Hgb. = 0,7 cent.cubJ

( Pression partielle de

9 J CO 2 — 69,4 mm. ; CO 2 absorbé par 1 gi Hgb. = 6,22 cent. cub. Tp. =

I

Pression partielle de I 18°,3.

O =34,1 mm.; O absorbé par 1 gr. Hgb. = 0,7 cent. cub./

Les quantités d'acide carbonique absorbées sont juste le

double de celles que la carbo-hémoglobine j-, dans les expé-

riences du chapitre précédent, a absorbées a des pressions

correspondantes. 11 s'est done forme de la carbo-hémoglo-

bine o.
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L \ p é r i c 11 c e I s.

Employé 30,956 gr. d'une solution d'hémogiobibe O.,
, ii

2,293 °/o, conservée pendanl '-\ mois dans mi ballon fenne ii la

lampe, aprés réduction par l'hydrogéne.

Fait. aver nu mélange d'acide carbonique et d'oxygéne,

une determination (|iii ;i donné:

(Pression partielle de

CO 2 — 23,5 mm.; CO? absorbé par 1 gr. Hgb. = 3,43 cent. cub. Tp. =
I Pression partielle de I 1S°.:).

O = 80,3 mm.; O absorbé [Kir I ur. Hgb. = o,!) cent. cub.)

La qnantité d'acide carbonique absorbée est ici intermédiaire

entre celles qui out été trouvées dans l'acide carbonique senl

pour les carbo-bémoglobines ;- et d. C'est cette expérience

(|iii est visée au chapitre précédent, p. 182. Les 2
/3 de l'acide

carbonique absorbé. "2.2'.) cent. cub., correspondent , a pen de

cliose pres, a l'absorption de 2,35 cent. cub. par gramme qui.

;i la meme pression et avec la méme concentration
, a éte

trouvée pour la carbo-hémoglobine j.

II résulte des expériences qui précédent que la (juantit é

d'acide carbonique fixée par l'bémoglobine n'est

pas influencée par la présence de l'oxygéne, car

elle a partout été la méme que dans l'acide carbonique pur.

ii la pression et a la temperature correspondante.

En ce qui concerne loxygéne, la question n'est pas aussi

simple. Dans un mélange d'acide carbonique et d'oxygéne, il

peut de ce dernier gaz étre absorbé une qnantité egale a celle

qui, dans les mémes conditions extérieures, est fixée par l'oxy-

bémoglobine ordinaire: tel est le cas dans l'expérience 15 ou.

a la pression de 21 mm., la qnantité d'oxygéne absorbée est de

1,1 cent. cub. par gramme avant le mélange avec l'acide car-

bonique et de 1,0 cent. cub. aprés. Mais dans une autre expé-

rience (17), il n'a été absorbé que 0,7 cent. cub. d'oxygéne sous

une pression de 50 mm., a laquelle l'bémoglobine en absorbé

ordinairement le double, soit 1,4 cent. cub. II s'est done forme
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ici une autre espéce d'oxyhémoglobine qui, comme nous le

verrons dans uo mémoire ultérieur, peut aussi prendre nais-

sance dune autre maaiére. Quant a la transformation de l'hé-

moglobine en methémoglobine , elle ne s'est pas plus produite

dans cette expérience que dans toutes les antres, ear les spec-

tres des solutions out, aprés les expériences. été examinés

avec soin sous ce rapport, et out donné un resultat négatif.

Les quantités d'oxygéne absorbées dans les autres expérieuces

sont comprises entre celles qui ont été trouvées dans les expé-

riences 15 et 17; elles se sont élevées dans les expérieuces

14, 1(5 et hS respectivenient a 0,8, 0,8 et 0,!) cent. cub. par

gramme d'hémoglobine , sous des pressions auxquelles l'bémo-

globine ordinaire en absorberait 1,4 cent. cub. Maia il tant

remar(iuer que des erreurs de quelques dixiéines de cent. cub.

dans l'absorption de l'oxygéne, peuvent se produire plus i'aeile-

ment dans ces expérieuces que dans celles qui sont faites sur

des gaz isolés, puisque les erreurs provenant de l'analyse du

mélange gazeux vienneut s'y ajouter. Il n'en est pas moins

certain que l'oxygéne est absorbé par l'hémoglobine

en in é in e temps que 1' ae ide carbon i que, que, dans

certaines con ditions, il peut l' é tre dans la propor-

tion ordinaire, in ais que son absorption est cepen-

d

a

d t e n g é n é r a 1 m o i n d re qu ' e n o p é r a n t dans l'oxy-

géne pur.

(lomme l'absorption de l'acide carbonique par l'bénioglo-

bine nest nullement inlluencée par la présence de l'oxygéne,

il est, ce nie seinble, a supposer qu il se combine avec une

partie de la molécule de riiémoglobine autre que le noyau

coloré qui lixe l'oxygéne. Mais, d'un autre coté, comme l'oxy-

géne mélangé avec l'acide carbonique est so u vent absorbé

dans une plus faible proportion que lorsqu'il est seul, on doil

admettre que la combinaison de l'acide carbonique avec la partie

non colorée de la molécule de l'hémoglobine peut, dans cer-

taines circonstances, produire un changement dans la partie
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colorée el diminuer par la l'absorption de, l'oxygéne. Dans ce

ras, l'acide carboniqiie aurail la méme action (|iie mms verrons

se produire par le séchage et la redissolution (\q^ cristaux

d'hémoglobine. II est peut-étre boo de rappeler ici que l'hé-

moglobine séchée . el celle (d'aprés M. Torup) qui est saturée

d'acide carboniqiie présentent aussi cette autre resseniblance,

qu'elles subissent nu changement analogue dans des solutions

tres étendues, car il se dépose nn précipité rougeåtre qui donne

la spectre de l'oxyhémoglobine. Dans les solutions plus con-

centrées, ce précipité ne se prodnit pas on on n'en observe

que des traces. On voit que les observations de M. Torup

sur le spectre de la earbo-hémoglobine
,
qui sont décrites a la

lin du chapitre précédent, ne sont pas contraires a cette inter-

pretation du mode de combinaison de l'acide carboniqiie avec

l'hémoglobine , laquelle me parait étre celle qui s'accorde le

[dus naturelienient avec les expériences ici décrites.

Nous pouvons done conclure des expériences décrites dans

ce chapitre que la carbo-hémoglobine peut se trouver

aussi bien dans le s a n g arteriel pres q ue s a t u r é

d'o.xygéne que dans le sang veineux.

En terminant ce chapitre, je ferai encore observer que les

t'aits constatés ici ne sont, en quoi que ce soit, en opposition

avec les recberches antérieures de M. Holm g ren M sur l'ex-

pulsion partielle de l'acide carboniqiie du sang par sa satura-

tion avec l'oxygéne; car le sang, comme on sait, renferme

des substances autres que l'hémoglobine qui peuvent fixer

l'acide carbonique.

M Holmgren, Sitz. der Wiener Acad. XLV11I, p. 546.
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Chapitre III.

Sur la dissociation du bicarbonate de soude.

Kelativement a Pétendue dans laquelle les alcalis du sang

se combinent avec l'acide carbonique pour former des bicar-

bonates. et au role que ces derniers jouent dans l'absorption

des gaz par le sang, les différents auteurs qui se sont occupés

de ces qnestions ont émis des opinions divergentes. Cepen-

dant, on est d'accord pour reconnaltre que le sang renferme

toujours des alcalis sous forme de bicarbonates, en quantité

plus ou moins grande. L'étude de la dissociation de ces

sels a done de l'importance pour la pbysiologie du sang, et

aussi a-t-elle déja été entreprise par M. Gaule.-) En fait

de recbercbes nouvelles, je donnerai dans ce cbapitre des

determinations de la courbe de dissociation du bicarbonate

de soude, faites a 20 et a 37°, et sous des pressions d'acide

carbonique dont quelques-unes tres basses, jusqu'a quebpies

dixiémes de millimétre. (hi verra que la forme de la courbe de

dissociation nous perniet d'en tirer quelques conclusions qui

ne sont pas sans intérét pour la tbéorie des combinaisons de

l'acide carbonique dans le sang.

J'ai employé la méme méthode absorptiométrique qui est

décrite dans les cbapit'-es préeédents. Line certaine quantité

d'une solution bouillie de carbonate de soude pur a été verser

dans l'absorptiométre, et, aprés avoir fait le vide dans l'appareil.

on l'a secouée avec de l'acide carbonique pur sous différentes

pressions. Je me suis servi d'une solution tres étendue (;i 0.1

—0,2 %), ce qui permet, sans erreur sensible, d'emplover le

coefficient d'absorptiou de l'eau pure dans le calcul des expc-

riences.

II résulte d'une expérience faite a 20° que la quantité d'acide

carbonique qui. aprés défalcation de celui que l'eau avait dis-

2
) Arcli. fur Anat. mul Physiolosie. 1878, |). i(i!».
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sous, se combine avec le carbonate de sonde, est la méme

pour tes pressions comprises entre i(; et 289 mm. (elle a été

déterminée aux pressions de 289, 181, 118. 71), 54 el 37 mm.);

a la pression de 0,6 mm., le carbonate de sonde absorbe les

1

.-, de la quantité qu'il fixe aux pressions plus élevées. Le

bicarbonate de soude, a 20°, ne degage done nne proportion

sensible d'acidé carbonique que sous nne pression qui, an plus.

ne dépasse pas quelques millimétres.

(lette expérience est complétée par nne autre antérieure

que \l. Ditmar 1

) a faite a la méme temperature, et que je

rapporterai ici en détail. 50 cent. cub. d'une solution de 5,3 gr.

de carbonate de sonde pnr dans nn litre d'eau sont dilués

jnsqn'a 100 eent. cub., puis saturés d'acide carbonique el di-

lués encore jusqu'a 2000 eent. cub., aprés quoi on mesure de

cette solution plusieurs portions, chacune de 250 cent." cub.,

qui sont secouées nn certain nombre de fois (n) avec nn volnine

egal d'air atmosphérique renouvelé a chaque secouement. II

y a dans chaque portion nne quantité d'alcali qui, a l'état de

bicarbonate, pent renfermer 109,7 milligr. d'acide carbonique.

et, 1'opération terminée , M. Ditmar a tronvé dans les dille-

rentes portions les quantités d'acide carbonique qui snivenl

Portion 1 2 3 i

Nombre des seconements n = 2 4 ti <S

Quantités de CO 2
, en milligr. = 107,6 107,8 108 107.

S

Le bicarbonate de soude n'a évidemment pas dégagé de l'acide

carbonique pendant qu'on le secouait avec de l'air atmospbé-

riipie. En snpposant, tante d'aucun renseignement sur ce point.

que l'air atmosphérique a été pris dans une chambre, il a bien

renfermé 1 °/oo d'acide carbonique;, dont la pression était par

conséquent de 0,8 mm. environ. Cette expérience concorde

ainsi avec notre expérience de dissociation, oii une pression

') The Voyage of H. M. S. Challenger. Pliysic and Ghemistry. Vol. I. p. los
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de 0,6 mm. a suffi pour fixer les
4
/o de tout l'acide carbonique

dissociabie.

Aprés avoir secoué 2 fnis avec l'air atmosphérique, M. Ditmar

a trouvé pour l'acide carbonique de la solution uue valeur un

pen plus faible (107,8 environ) (pie celle qui peut se déduiré

de l'équivalenl d'aprés la determination de l'alcali dans les por-

tions avant l'expérience (109,7 miltigr.). Cette difference de

0,2 pour 10 parties d'acide carbonique se trouve également

dans l'expérience suivante, qui a été faite avec une grande

exactitude, sur la dissociation du bicarbonate de sonde a la

temperature du corps (37 i.

Employé 33,992 gr. d'une solution a 0,1552%; la quantité

de carbonate de sonde employée fixerait, a 0° et a la pression

de 760 mm., 11.1 i cent. cub. de CO 2 pour se transformer en

bicarbonate.

Pression

de CO 2

en millim.
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mil li metres, la simple dissociattion <ln bicarbo-

n at o de so ude ne joue aucun r 61e il an s les varia-

tions de la quantité d'acide carbonique contenue

dans le sang.

La bicarbonate de sonde contenu dans le sani:

I n i permel de renfermer des quantités considérables

d'acide carbonique dissociable, nierne si la tension

(1 c c e g a z n e d é p a s s e pas lU de m i 1 1 im é t r e.

Cette derniére régle nons fait mieux comprendre les expé-

riences 1
) dans lesqnelles j'ai trouvé qne la tension de l'acide

carbonique dans le sang arteriel élait qnelquefois tres voisine

de zéro.

l
) Bohr, Comptes Rendus,

-

Vol. CX, p. 198.
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Sur la teneur en oxygéne des eristaux

d'oxyliéiiioglobiiie.

Par

Chr. Bohr et Soph. Torup.

(Communiqué dans la seance du li) mai 1889.)

JJes recherches antérieures x
) ont établi que la quantité d'oxy-

géne qu'une solution d'hémoglobine absorbe par gramme de

cette substance varie avec le degré de eoncentration de la

solution, méme si les pressions auxquelles on soumet l'oxygéne

sont élevées. 11 en résulte que l'opinion généralement admise.

d'api'és laquelle l'hémoglobine absorbe par gramme 1,5— 1,6

cent. cub. d'oxygéne, perd, sous certains rapports, beaucoup

de sa valeur, car cette absorption ne s'est produite que dans

des limites tres étroites, lorsque la solution employée avait

une eoncentration de 2 °/o environ. On ne saurait done giiére

admettre le chiffre ci-dessus dans des conclusions concernaut

l'hémoglobine en general, par exemple dans le calcul de son

poids moléculaire, et il était également evident (pie
,
pour en

bien comprendre la dissociation, il t'allait étudier l'absorption

di 1 l'oxygéne par cette substance dans des conditions [ilus

variées (ju'il a'avait été jugé nécessaire jusqu'ici; aussi avons-

nous pensé qu'il importait d'abord de determiner la quantité

d'oxygéne que renferment les eristaux séchés d'oxyhémo-

Bohr, Exper. Untersuch. uber Sauerstoffaufiiahme des Blutfarbstoffes.

Copenhague 1885, p. i3.
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globine. \ ces raisons venait s'ajouter la eirconstance que,

dans des expériences exécutées auparavant dans le laboratoire

de physiologie, l'hémoglobine avait queiquefois absorbé des

quantités tres variables d'oxygéne, méme dans dt^ solutions

ayant la méme concentration , ce qui devait faire croire qu'il

existait plusieurs espéces d'hémoglobine, et cette question

pouvait peut-étre aussi étre en partie éclaircie par la recherche

de la quantité d'oxygéne contenue dans les cristaux séchés

d'oxyhémoglobine.

La question de la teneur en oxygéne des cristaux

d'oxyhémoglobine a été traitée auparavant par \l. Hoppe -

Seyler 1

), mais les recherches de eet auteur n'ont abouti a

aucun resultat certain. 11 avait mis les cristaux séchés dans

nn recipient avec de l'air atmosphérique , dont la quantité

était déterminée plus tard par la teneur en azote de l'air

évacué, et avait alors constaté (pie, pendant révacuation et le

chauffage simultane des cristaux, l'oxygéne mis en liberté était

en tel exces sur celui de Fair du recipient, que chaque gramme

d'hémoglobine dégageait environ 0,5 cent. cub. d'oxygéne.

M. 11 oppe-Seyler croit cependant que l'hémoglobine ren-

fermait une plus grande quantité d'oxygéne, mais que, a l'état

sec , elle le laissait difficilement degager, et que l'oxygéne

avait pour elle une telle afflnité qu'il n'en avait trouvé qu'une

t'raction dans l'air évacué. Dans les conditions oii il a fait

son expérience, c'était certainement possible; pour obtenir des

resultats exacts, il faut modifier le procédé, comme nous allons

l'indiquer. et on trouve alors que la quantité d'oxygéne absorbée

par gramme d'hémoglobine n'est en réalité que le quart environ

de celle qui est fixée par une solution d'hémoglobine a 2 %.

Préparation des cristaux d'hémoglobine. Ces

cristaux sont préparés avec du sang de chien. délibriné par

des lavages répétés des giobules sanguins, dans l'appareil

!
) Hoppe-Seyler, Medicinisch-Chemische Untersuch. Berlin 1866, p. 191.
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centrifuge, avec une solution de ehlorure de sodium a 0.70 "
o.

Le magma tres concentré ainsi obtenu est additionué d'uD

pen détber, puis refroidi dans ud mélange réfrigérant, et

od lave les cristaux produits dans une grande quantité

d'eau distillée a zéro. Les cristaux, laves et passés dans

l'appareil centrifuge, sont ensuite étendus en couche tres

mince sur des plaques de verre 011 l'on fait passer sans

interruption un fort courant d'air, qui les séche au boul de

quelques heures, et ils forment alors une croute mince et

friable qu'oD détache et pulvérise. La poudre rouge ainsi

préparée renferme 15% d'eau environ ; elle est soluble dans

l'eau et la solution, en ce (jui concerne la situation des bandes

d'absorption , donne le spectre ordinaire de l'oxybémoglobine.

Lorsque le séebage ci-dessus déerit est mene rapidement. le

spectre de la solution ne présente aucune bande de methémo-

globine.

Determination de l'oxygéne. Pour determiner la

quantité d'oxygéne qne renferme la poudre cristalline séehée,

on en introduit une partie dans le recipient / (voir la figure),

qui est muni a ses deux extrémités d'un robinet bermétiqiie

et, aprés y avoir, pendant quelque temps , fait passer par

aspiration de l'air almospbérique pur, od ferme les robinets.

On délermine ensuite, d'une part, par un pesage, le poids de

la poudre du recipient et, de Tautre, la quantité d'eau dans

UD éebanlilloii de la poudre. Le recipient, comme le montre

la figure, est alors réuni berniétiquement a la pompe a mer-

cure par les bouts rodes de leurs tubes , et on fait compléte-

ment le vide dans celle-ci, en méme temps que dans le

reservoir (e), qui contient une assez grande quantité d'eau

distillée. Cela fait, on ouvre le robinet inférieur du recipient

et la fine poudre cristalline tombe par parcelles dans l'eau du

reservoir [e), ou elle se dissout; il faut seulement avoir soin

que cette poudre ne soit pas bumide pendant qu'elle est

encore dans le recipient, car elle forme alors une masse
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visqueuse qui ne peul pas passer par ['ouverture du robinet.

La poudre nn< j fois dissoute, on évaeue complétemenl la solu-

tion : les gaz se rassemblent dans l'eudiométre (k) et soul

analyses par la méthode de Bunsen, avec les modifications (|iii

sont mentionnées dans des travaux antérieurs du laboratoire.

De la quantité d'azote trouvée, on déduit la quantité d'air

atmosphérique »pii se trouvail avec la poudre dans le recipient

(/), et de la quantité totale d'oxygéne obtenue on retranche

celle qui correspond a l'air atmosphérique du recipient; le

reste provient de l'hémoglobine. Ce resultat serait fautif si

1'hémoglobine renfermait de l'azote en combinaison låche, mais

la quantité maximum d'azote par gramme absorbée par l'hémo-

globine est si petite qu'oo peut la considérer comme négli-

geable.

La pompe dont on s'est servi dans ces expériences et

qui, depuis longtemps , est en usage au laboratoire 1
), 011 on

Temploie pour toutes les évaeuations, est représentée dans la

figure ci-jointe. C'est la pompe a mercure de Hagen 2
),

disposée de maniére a pouvoir rassembler dans l'eudiométre

tons les gaz évacués, et munie de plusieurs recipients pour

l'évacuation des liquides. 11 suffira iei de décrire ces derniers.

Dans le tube rode du reservoir a acide sulfurique (s) est engagé

un tube mince (a) recourbé, a bout également rode, qui tra-

verse le fond du reservoir å mercure (6) et monte jusqu'a 800

millim. an-dessus de la surface du mercure dans ce dernier.

Ce tube (a) est enfermé dans un tube plus large c dont

l'extrémité inférieure plonge dans le mercure, tandis que, dans

sa partie supérieure, aprés s'étre recourbé, il se termine en

un bout rode oii est engagé le recipient pour les liquides

a évacuer. Le tube c est lixe dans une douille métallique qui

peut tourner dans un anneau fixe (#); gråce a cette disposition,

1

)
Buln-, I. c. p. 12 et survantes.

2
)
Bessel-Hagen, Wiedemanns Ann. 12, p. 425, 1881.

Overs, over d. K. D. Vidensk. Selsk. Forh. 1890. 14
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on peut, sans qu'il pénétré de l'air dans la pumpe, faire lourner

li
1 tube c autour de a et secouer ainsi forternen t et sans inter-

ruption le Liquide eontenu dans e, raéme lorsque Fair est tres

raréfie et que le mercure est monté dans l'intervalle entre les

tubes a et c jusqu'a la bauteur du barometre environ. Dans

la figure, d est un réfrigérateur
, g un reservoir vide d'air

réuni a la pompe par un tube rode et contenant de l'acide

oxalique, dont on peut avoir å se servir dans certaines expé-

rienees, et / le recipient mentionué plus baut, qui , dans
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l'expérience dont il s'agit, renfermait l'hémoglobine sous forme

de poudre séehe; dans la determination des gaz <ln sang ou

d'im autre liquide, on le remplit de ce dernier. La méthode

d'évacuation ici décrite présente eet avantage, qu'i! est possible

de secouer et de chauffer en méme temps les solutions qu'on

évacue, .sans que la eompléte herméticité que produit In pompe

de Hagen en snit compromise. Toutes les piéces de cette

pompe sont sondées entre elles ou réunies par des tubes rodes;

ces derniers, que fournit Al. .Muller, a Bonn, sont t'aits avec

une telle perfection, que cette pompe peut tenir le vide pendant

des semaines, sans qn'il y pénétre de l'air en quantité sensible.

Ce qui a été obtenu par la méthode que nous avons

employée pour sécher les cristaux et en extraire leurs gaz,

c'est d'abord que les cristaux d'hémoglobine n'onl

pas été partielleme n t t r a n s t' o r m é s en m é t h é m o-

globine, et en suite (pie l'évacuation a été complet e,

puisqu'elle a été t'aite aprés que les cristaux

d *

li é m o g 1 o b i n e é t a i e n t di s s o u s dans l'e a u

.

Nous décrirons maintenant nos différentes expériences.

Les gaz ont été mesurés a 0° et a 760mm .

I. Cristaux d'oxyhémoglobine p ulve rise s ren-

fermant 13,57 % d'eau, préparés par la méthode précédente.

1. De 4,72 gr. de ces cristaux ipesés complétement secs),

<in a extrait par évacuation du recipient qui les renfermait,

0,239 cent. cub. d'acide carbonique, 23,598 cent. cub. d'azote

et 7,958 cent. cub. d'oxygéne. A 23,598 cent. cub. d'azote

correspondent dans l'air atmosphérique 6,254 cent. cub. d'oxy-

géne. Par conséquent, les cristaux ont dégagé 7,958 — 6,254

= 1,704 cent. cub. d'oxygéne, soit par gramme d'hémo-

globine, 0,40 1 cent. cub. d'oxygéne et 0,056 cent.

c uh. d' ae id e c arb o n i q u e.

2. De i, 632 gr. de cristaux on a extrait de la méme

maniére 0.236 cent. cub. d'acide carbonique, 25.453 cent. cub.
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d'azote et 8.071 cent. cub. d'oxygéne. A 25,453 cent. cub.

d'azote coiTespondent dans l'air atmosphérique 6,7i(> cent. cub.

d'oxygéne; les cristaux ont dune dégagé 8,071 — 6,746=1,325

cent. cub. d'oxygéne, soit par gramme d'hémoglobine

0,331 c e nl.ciib. d'o x y g é n e et 0.0 5 (i c e n t. c u b. d'a c i d e

c arbon i q u e.

Avec les cristaux pulvérisés d'hémoglobine qui ont servi

pour ces determinations, on a en outre fait deux solutions

qui ont été secouées avec de Fair atmosphérique et pnis éva-

cuées.

1

.

Une solution d'hémoglobine å 2,9 1 °/o a, par g r a m m e

d'h é m o g 1 o b i n e, dégagé 0,89 cent c u b. d'oxygéne.

2. Une solution d'hémoglobine a 3,39 °/o a, par gramme

d'hémoglobine, dégagé 0,75 cent. cub. d'oxygéne. L'oxygéne

dissous dans l'eau a été déduit dans ces calculs comme dans

les suivants.

II. Cristaux pulvérisés d'hémoglobine rent'er-

mant 15,75 °/'o d'eau.

On a opéré sur 3,574 gr. de ces cristaux; pnis aprés

avoir évaené le recipient et fait les corrections relatives a l'air

atmosphérique, on a trouvé qn'ils avaient dégagé 1,398 cent.

cub. d'oxygéne et 0,07 cent. cub. d'acide carbonique, soit par

gramme d'hémoglobine. 0,39 cent. cub. d'oxygéne

et 0.0 2 cent. c nb. d'acide carbonique.

(hi a ensuite avec ces cristaux fait denx solutions, dont

l'nne concentrée et l'autre dilnée
,

qui ont été secouées avec

de l'air atmosphérique et puis évaenées.

1. Une solution d'hémoglohine a 2,99% a, par gramme
d'hémoglobine, dégagé 0,9 9 cent. c nb. d'oxygéne.

2. Une solution d'hémoglobine a 0,598 °/o a, par g r a m m e

d'h émoglobine, dégagé 1,19 cent. cub. d'o x y g é n e.

Il résnlte de ces expériences qne les cristaux d'oxy-

hémoglobine séchés k l'air renferment en inoyenne par
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gramme 0,37 cent. cub. d'oxygéne (0,40, 0,33, 0,39), ou, b tres

pen pres, le
lU de la quantité d'oxygéne qu'on trouve d'ordi-

naire dans les solutions d'hémoglobine faites avec des cristaux

hu ni ides d'oxyhémoglobine.

L e s s oluti o n s p r é p a r é e s a v e c <l e s c r i s tau \ s e c s

renferment par gramme d'hémoglobine hi en plus d'oxygéne

que les cristaux eux-mémes, mais les valeurs observées sont

ici plus variables, de 0,75 a 1,19 cent. cub. d'oxygéne par

gramme. En somme, ees valeurs sont plus i'aibles que celles

qu'on obtient dans des solutions de cristaux humides el ayanl

la méme concentration.

Les cristaux d'oxyhémoglobine séehés a l'air renferment

done une quantité d'oxygéne constante et tres petite
,

plus

petite que celle que ces mémes cristaux absorbent dans une

solution. Maintenant se pose la question de savoir si l'hémo-

globine nest pas modidée par le séchage, et si la petite quan-

tité d'oxygéne ahsorbée est due a sa faihle teneur en eau —
elle n'en reni'ermait en eil'et que 15% — ou si l'hémoglobine

s'est par le séchage transformée en une nouvelle modification

moins avide d'oxygéne. 11 n'est guére possible de résoudre

pette question seulement par une analyse des cristaux séehés

a l'air. Pour y répondre , il faudra examiner si leur solution

comparée avec une solution de cristaux humides a suhi des

changements dans quelques points importants. Les recherches

([iie nous venons d'exposer sur des solutions d'hémoglobine

séchée a l'air ne suffisent pas pour cette determination ; d'autres

recherches plus étendues sur ce point, qui seront publiées

dans un prochain mémoire, out prouvé, croyons-nous, que c'est

la derniére alternative qui se réalise , a savoir que l'hémo-

globine
,
par le séchage, se transforme en une nouvelle modi-

Qcation qui ditlere de celles que Ton connait jusqu'a present.

Laboratoire ile physiologie de l'Uoiversité de Gopenhague.
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Sur les comMiiaisoiis de l'hémoglobine avec l'oxygéne.

Par

Christian Bohr.

(Communiqué dans la seance du 9 mai 1S90.)

JLes considérations qui m'ont guide dans le choix et i'étendue

provisoire des recherches que je publie ici sont exposées dans

un mémoire précédent: Etudes sur les conibinaisons du sang

avec I'acide carbonique.

(Test en particulier sur l'existehce de dillerentes niodili-

cations de l'oxyhémoglobine que j'ai appelé l'attention. C-es

modifications, qui se distinguent en ceci, que la quantité d'oxy-

géne qu'elles fixent est différente pour chacune d'elles, sont

décrites dans le chapitre I
er

;
je montre ensuite dans le

c hap i tre ll
e que l'hémoglobine cristalline retirée du sang

par le procédé ltabituel est un mélange de diflerentes sub-

stances voisines les unes des autres, et (jne la quantité d'oxy-

géne (ju'elle fixe n'est pas constante.

En ce qui concerne les melhodes suivies dans ces re-

cherches
, l'ab s o r p t i o m é t r i e x

) et la p r é p a r at i o n de

l'hémoglobine 2
)
sont décrites dans les mémoires précédents;

il en est de méiue de Té vacuati on 3
) des solutions d'hémo-

*) Etudes sur les conibinaisons du sang avec I'acide carbonique, p. 174.

2
)

I. c. p. 175.

3
)
Sur la teneur en oxygéne des cristaux d'hémoglobine, p. 203.
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globine. Les analyses de l' air out été Paites en partie

par la raéthode de Bud sen (absorption <le CO2 par la potasse,

determination de l'oxygéne en le faisant detoner avec l'hydro-

géne) dans reudiométre, en partie par celle de Petterson 1
!,

on l'acide carbonique est absorbé par la potasse et l'oxygéne

par l'hyposulfite de sonde. J'ai modifié légérement l'appareil <lc

Petterson, ponr qu'une plus petite quantité d'air provenanl

de révacuation put facilement passer de l'eudiométre dans le

tube gradué et étre analyse. Les deux méthodes ont donné

<\e^ resultats également exacts.

Les analyses, spectrales qu an tit at i ve s ont en

partie été faites a l'aide de l'appareil de Glan, 011, comme on

sait, l'intensité de la lumiére se mesnre en lournant nn prisme

de Nicol; dans ces determinations, j'ai observé toutes les pré-

cautions indiquées par M. Torup 2
), an mémoire duquel je

me référe. Cet appareil donne des determinations tres exactes,

mais il est d'un emploi un pen diflieile. C'est pourquoi je

me snis servi ponr une partie des determinations de l'appareil

de MM. Vie r o rd t-Kri'iss, on Ton mesnre l'intensité de la

lumiére par nn rétrécissement symétrique de la moitié de la

fente. L'instrument est d'un maniement facile et donne de

bons resultats lorsqne, par une dilution convenable des solu-

tions examinées, on a soin de ne pas employer un rétrécisse-

ment trop fort de la fente. Comme les determinations données

par ces deux appareils ne soul pas directement comparables

entre elles, on a, dans ce qui snit, designe les determinations

par Sp. GI. on Sp. V—k\, suivant qif elles ont été faites avec

l'appareil de Glan on celui de Yierordt-Kruss.

Le fer a, comme a l'ordinaire, été déterminé par cinéfac-

tion, réduction avec le zinc et titrage avec l'hypermanganate

]

) Ber. d; deutschen chemischen Ges. tSS'j, \>. 3;>24.

s
) Blodets Kulsyrebinding, p. 70.
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de potasse. En fait de détails teohniques, nous rappellerons

seulement que le zinc pur du eommerce n'est pas compléte-

ment exempt de fer. C'est pourquoi on a déterminé la teneur

en t'er du zinc servant a la réduction, de mérne que le zinc

employé pour chaque réduction a toujours été pesé.

Les poids moléculaires out été déterminés par la

depression du point de congélation des solutions employées,

d'aprés la méthode de AI. Raoult. Comme la constante ipii

entre dans le calcul des poids moléculaires et qui peut varier

pour les différents groupes chimiques, n'est pas comme pour

l'hémoglobine, le nombre donné dans ce qni snit pour le poids

moléculaire (il est designe par M) est seulement relatif; il a

été obtenu en prenant arbitrairement la constante 100.

Chapitre I.

L'hémoglobine retirée du sang par la méthode ordinaire

absorbe, a la pression de Toxygéne dans l'atmosphére (i>rés de

150 mm.) environ 1,5 cent. cub. d'oxygéne par gramme. Mais

un rencontre quelquefois des oxybémoglobines qui, sans qu'elles

paraissent differer dune maniére evidente de Ibémoglobine

ordinaire lorsqu'on les traite par les méthodes générales d'ana-

lyse (analyse spectrale) , renferment cependant une quåntité

d'oxygéne dissociable autre que la précédente. On trouve

ainsi que les quantités d'oxygéne en combinaison lacbe [»euvent,

a la pression ci-dessus, étre d'environ 3, 0,75 on 0,4 cent.

cub. par gramme. Nous désignons ces dillerentes oxyhémo-

globines par des lettres grecques, en appelant celle qui ne

contient que 0,4 cent. cub. d'oxygéne par gramme oxyhémo-

niobine «, et les autres oxybémogloltines
;5, ;-, d, suivant leur

teneur croissante en oxygéne.
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Comme toutes ces oxyhémoglobines ont beaucoup de

Garactéres communs, il u'esl pas impossible que les oxyhémo-

globines ,3 et y (l'espéce ordinaire), qui relativement aux

quantités d'oxygéne absorbées, sont iatermédiaires entre lea

oxyhémoglobines a et <?, soient des mélanges de ces deux

derniéres. Toutefois. mes recherches ne sont pas asse/. éten-

dues pour éclaircir cette question; il nie reste ootammenl

encore a faire ['analyse spectrale quantitative das hémoglobines

d et a. Nous regarderons done les oxyhémoglobines ci-dessus

mentionnées comme (piatre modifications différentes, et com-

mencerons par décrire la comhinaison y comme étant celle sur

laquelle on posséde le plus grand nombre d'observations.

Oxvlu'moglobiiie y. On la retire du sang par le procédé

décrit en détail dans 1111 mémoire précédent, et qui, dans ses

traits principaux, consiste en un lavage des globules du sang

dans l'appareil centrifuge, suivi d'une addition d'éther. La

seconde cristallisation est produite par le refroidissement de la

solution concentrée avec ou sans addition d'alcool. La quantité

d'oxygéne qu'elle peut absorber par gramme a la pression de

l'oxygéne de l'atmosphére et a la temperature du laboratoire,

a fait l'objet de plusieurs recherches, dont les plus nombreuses

sont celles de M. Hiifner 1

), qui trouve pour cette absorp-

tion environ 1,5 cent. cub. par gramme. Au reste. les diffé-

rents auteurs qui se sont occupés de cette question sont

armés a des resultats en general pen concordants. Les

causes de ce désaccord, comme des indications tout aussi peu

concordantes qu'on trouve dans la littérature sur la teneur en

fer de l'bémoglobine , sont exposées dans le chapitre II
e

. ou

je décrirai également les expériences sur rabsorptiou spectrale

et le poids moléculaire de riiémoglobine y qui ne m'ont pas

donné des nombres constants.

J
' Ztsch. f. physiol. Chemie, I, 187S.
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En revanche, il regne nne accord complet entre les diffé-

rents auteurs en ce qui eoneerne la situation des bandes

d'absorption tres marquées entre D el E. Le milieu de la

l
,e bande est sitné dans la region du spectre 011 la longueur

d'onde / = 5575, et le milieu de la 2 e dans celle ou / —
5395.

C'est done sur ce spectre d'absorption et sur la fixation

d'environ 1,5 cent. cnb. d'oxygéne par gramme, que nous

devons provisoirement baser notre definition de l'oxyhémo-

globine y.

La dissociation de cette oxybémoglobine a la temperature

ordinaire a été étudiée avec beaucoup de soin. MM. Holm-

gren 1

)
et Worm Muller-), en opérant, le premier, sur le

sang, et le second, en outre, sur des solutions d'bémoglobinc.

ont fourni des renseignements importants sur le rapport entre la

pression de l'oxygéne et la quantité de ce gaz lixée en combi-

naison låcbe. La courbe de dissociation, c'est-a-dire celle qui

a pour abscisses les pressions de l'oxygéne et pour ordonnées

les quantités d'oxygéne absorbées, a été déterminée en eutier

par P. Bert 3
), pour ce qui regarde le sang. En ce qui con-

cerne l'oxyhémoglobine
,

j'ai, dans nne serie de rechercbes 4
).

examiné en détail les questions qui s'y rattacbent. Ces re-

chercbes ayant été publiées dans un ouvrage pen répandu, je

citerai ici mes expériences. Les resultats sont obtenns par

la méthode absorptiométrique. Les volumes gazeux ont ici,

comme partout dans le mémoire, été mesurés ;i 0° et 760 mm.

Les expériences sont marquées de chiffres romains; p designe

la pression de l'oxygéne en millimétres, v le volume en centi-

métres cubes de l'oxygéne absorbé par gramme d'bémoglobine

a la pression correspondante, t la temperature.

J
) Sitzgsber. d. Wiener Acail. 18G3.

w
) lier. d. siichs. Ges. d. Wiss. 1870.

3
)
Pression bavométrique. Paris 1S78.

4
) Exp. Untersuch. uber Blutfarbestoff. Copenhagen 1885.
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IV Solution a 0,87 °/o.

p = 270. ."> v = 1,69 = li .S

p = 133,4 = 1,55 = 15°,

1

V Solution ii 0,89 "
o.

p = 2,6 = 0,7:5 t = - li°,6

p = 2,0 v = 0,55 t = li ,!)

?>
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I. La courbe qui exprime la relation entre les pressions

de l'oxygéne et les quantités d'oxygéne absorbées, est une

courbe réguliére, de la forme représentée dans la courbe

marquée y (voir la figure), et dont la plus forte courbure

correspond a ime pression voisine de 10 mm.; conformémenl

a cette derniére indication, MM. Bolmgren et Worro-

IWflller ont trouvé, respectivement pour le sang et l'oxyhémo-

globine, une l'hémoglobine ne dégageait beaucoup d'oxygéne

6CMm

que lorsque la pression tombait au-dessous de 20 mm. Mais,

comme l'a montre P.Bert 1

)
dans ses expériences sur ['ab-

sorption de l'oxygéne par le sang en dehors de l'organisme,

cela ne signifie nullement <|u'il se produise ici dans la courbe

un brusque abaissement qui puisse étre. interprété comme le

lien d'une limite de la dissociation. 11 n'était en effet pas

douteux, d'aprés les recbercbes de eet auteur, que la courbe de

dissociation de Foxvhémofflobine ne fut aussi une courbe

') l. c. p. 687.
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réguliére qui tourne sa concavité vers l'axe des abscisses. La

preuve formelle en est fouraie par les expériences décrites

plus liaut, oii le eontour de la courbe est lixe avee une pré-

lisiou plus grande que ne le permettait la méthode employée

par P. Bert.

"2. Mes expériences montren! que l'oxyhémoglobiné n'est

pas saturée d'oxygéne méme sous les pressions les plus f'ortes

auxquelles on a opéré. La courbe de dissociation va toujours

en montant avec des pressions croissantes, quoique tres lente-

ment en dernier lieu, et semble se rapprocber d'une limite de

saturatioD comme d'une asymptote. C'est aussi ce que nous

avons, dans un mémoire précédent, constaté pour la carbo-

bémoglobine. Ce resultat, tant en ce qui concertie l'oxybémo-

giobine que la carbo-bémoglobine , est rendu evident par la

circonstance que la totalité des gaz absorbés dans une solution

d'bémoglobine ne snit pas la lo ; de Henry, méme aux pressions

les plus fortes (voir pour plus de détails mes Etudes sur les

combinaisons du sang avec l'acide carbonique, p. 185).

D'aprés 1*. Bert 1
), le sang, a la pression d'une atmosphére, esl saturé

d'oxygéne dissociable, et son absorption d'oxygéne au delå de cette pression

esl une fonction linéaire de la pression. Ce resultat doit étre considére

comme un å peu pres, car les expériences dans lesquelles la pression a

été poussée jusqu'å 18 atmosphéres , ne peuvent étre tout å lait exactes , la

loi de Mariotte n'étant plus exacte a iles pressions si élevées , ce qui intlue

sur Je caleul dn gaz absorbé. En comparant les diiférentes expériences

mentionnées par P. Bert dans l'ouvrage cité, on trouve aussi que les

quaritités d'oxygéne qui, d'aprés la loi de Henry, devraient étre absorbées

par UK) cent. cub. de sang a la pression de 1 atmosphére, varient de 0,3 a

1,12 cent. cub.

o. La concentration exerce une influence sur la courbe

de dissociation, en ce sens que, pour la méme pression, Tab-

sorption de l'oxygéne est d'autant plus petite »pi'elle est elle-

méme plus grande. La limite de satnration est done plus

basse pour une plus forte que pour une moins forte concen-

J
) I. c. p. G'J7.
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tration, comme le fait voir une comparaison entre les expé-

riences faites avec des solutions a i, 2 et 1 %. Les courbes

de dissociation des solutions a 1 °/o , ;l cause de la petite

quantité d'hérnoglobine que ces derniéres contiennent, ne soul

pas aussi réguliéres <|ue celles (\v,* solutions plus concentrées,

dont les resultats, obtenus par une interpolation graphique de

toutes les expériences faites avec des solutions a i et a 2 °/o,

sont consignés dans le tableau suivant
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a 15°, 6 1,123 cent. cut), d'oxygéne

a H!) .li 0,968 id. id.

respectivement sous une pression d'oxygéne de 51,4 et de

56,8 mm.

Je n'ai fait aucune expérience sur la marche de la courbe

de dissociation de l'oxyhémoglobine a la temperature du corps.

Pour ce qui regarde le sang, on en trouve chez P.Bert 1
)

plusieurs d'oii il résulte avec évidence que cette courbe

de dissociation est, réguliére comme les autres courbes de

dissociation de rhémoglobine, et tourne sa concavité vers l'axe

des abscisses. Par contre, les expériences de P.Bert ne font

pas connaitre la forme exacte de la courbe et, notannnent, ne

permettent pas de determiner si le lien de la plus forte cour-

bure dans les courbes obtenues a la temperature du corps et

a 15°, correspond a une pression différente de l'oxygéne, ou

si les deux courbes se comportent de la méme maniére ii eet

égard, et ne différent que par la situation de la limite de

saturation , comme c'est le cas pour la earbo-hémoglobine

(voir Bohr: Etudes sur les coinbinaisons du sang avec l'acide

carbonique, p. 186).

P.Bert a certainement pensé que ses expériences lni

permettraient de résoudre la question dont il s'agit. Mais il

se trouve que l'un des points qui influent le plus sur la forme

de la courbe correspondant a la temperature du corps (voir

P.Bert, I. c. p. 691), a savoir celui qui correspond a une pres-

sion d'oxygéne de 38 mm. (190 mm. de pression atmosphérique)

est une moyenne de deux valeurs qui sont si distantes l'une

de l'autre que la situation du point en devient tout a fnit

incertaine. Ces deux valeurs se trouvent dans les expériences

CCVIH et GCIX, p. 695, et sont respectivement 16,5 et 11,6

cent. cub., l'oxygéne contenu dans 100 cent. cub. de sang l\ la

pression atmosphérique mesurant 20 cent. cub.

]

i P.Bert, La pression barométrique. Paris is's, p. 687 et suivantes.
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O\\li('i!io^l(tl)iiii' o. On reneontre quelquefois une solution

d'hémoglobine qui, par gramme de cette substance, absorbe

environ deux l'ois plus d'oxygéne que l'oxyhémoglobine ;-. Je

n'ai jusqu'ici pas réussi å produire a volonté celle oxyhémo-

globine o: <»n la trouve parfois dans des solutions a I % con-

servées pendant quelque temps dans des ballons fermes a la

lampe; des solutions plus concentrées de la méme hémoglobine

conservées dans les méraes conditions ne présentent pas cette

particularité. II semble que, dans les expériences de M. Jolin 1
)

sur l'hémoglobine du cobaye ,
II s'est produit une combinaison

analogue aprés une action prolongée de l'oxygéne sur une

solution a 1 °/o; dans ce cas, l'oxyhémoglobine et la carbo-

hémoglobine dn cobaye se préteraient plus facilement que

celles du cliien it diverses modifications. Les bandes de son

spectre ont exactement la méme situation que celles de l'oxy-

liémoglobine y. L'absorption de la lumiére n'a pas été déter-

minée quantitativement.

La courbe de dissociation a été déterminée par les

2 expériences qui suivent. Les lettres ont la méme significa-

lion que dans les expériences décrites plus haut.

E.xpérience 1. Solution a 0.892 "/'o.

p = 13,1 i; = 2,75 t = 14 .s

P = 7. G v = 2,7

3

t = 15 .1

p ^ 4.9 r = 2,62 t = 15 .2

p = 3,0 v = 2,48 t = 15°,

2

Lxpérience IL Solution a 0,921 °/o.

p = 531.1 v = 3,04 t = 15 .3

p = 392,3 v = 2.70 t = 15 '.3

p = 245,6 v = 2,74 t = 15°,4

p = 125. (i v = 2.62 t = 15 '.:',

p = 67,7 v = 2,49 t = 15°,

5

') Jolin. Archiv 1'. Anat. el Physiologie, 1889, p. 28i.

Overs, over d. K. D. Vidensk. Selsk. Korh. 1890. 15
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redissous, déterminé le résidu, la l ene ur en fer, le poids

in o 1 é c u la i re relatif, ['absorption ile l'oxygéne, el

entrepris la mesure de la situation des bandes d' ab-

sorption de nierne i|iie l;i determination du nrapporl

d'abs orption« de la lumiére. Dans ces expériences, qui

>onl exposées ci-aprés, on a procédé comme il snit ; quand le

moment était venu de determiner la quantité d'oxygéne absorbée

par les solutions d'hémoglobine, on les secouail d'abord avec <\*
y

l'air atmosphérique a i' etat de pureté, aprés quoi on les évacuait

et retranchait du volume des gaz obtenus la partie qui pouvait

avoir été dissoute dans l'eau, correction qui du reste ne joue

ici qu'un faible role. Quant a la determination de l'absorption

spectrale (ar )
, en désignant par s le eoefficient d'extinction

mesuré avec le spectro-photométre, et par c la concentration

de la solution d'hémoglobine (le poids de cette derniére dans

100 cent. cub. de liquide), on a, comme on sait:

C = flrt.

s*

ar — — a une valeur constante dans rhypothése que l'absorp-

tion de lumiére produite par divers écbantillons d'hémoglobine

dans une region déterminée du spectre est identique. Cette

liypothése ne s'étant pas réalisée. je me suis servi des variations

de ar comme mesure des differences dans l'absorption spectrale

des différentes espéces d'hémoglobine ; «r est alors proportionnel

a la quantité d'hémoglobine (résidu de la solution d'hémo-

globine) correspondant a une unité d'absorption de lumiére.

On peut maintenant, dune maniére analogue , calculer les

(piantités d'oxygéne et de fer correspondant a une unité d'ah-

sorption de lumiére, car en désignant respectivement par O

et Fe les quantités de ces deux corps contenues dans 100

cent. cub. de liquide, on a:

O == aov s et Fe = are £

O Fe
Oox — — et a.fe = — , conjomtement aveca,-, nous donnenl

S £

I.V
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un apeivn des rapports entre ['absorption de la lumiére el les

quantités d'oxygéne, de Jer et de résidu dans les solutions des

différentes espéces d'hémoglobine. Les points du spectre ou

['absorption a été mesurée sont designes dans le tableau oi-

dessous par lem* longueur d'onde (/), et par Vol. %, il l'ani

comprendre le nombre de grammes de substance contenus dans

100 cent. ciili. de la solution. Les gaz sont, mesurés a o

et h 7(50 mm.

\] x
1

1 é r i e n c e I

.

\vee les cristaux humides et secs on a fait des solutions

dont ['analyse a donné les resultats consignés dans le tablean

ci-dessous. La poudre secbe. avant d'étre dissoute, renfermait

15% d'ean et 0\39 % de fer.

Solution Solution

de cristaux humides.
]

de cristaux secs.

Oxyhémoglohine y. i
Oxyhémoglohine /5

Vol. °/o de résidu

Oxygéne par 100 gr. ile résidu .

Vol.°/o de fer

% de fer dans le résidu . . . .

Oxygéne par gr. de fer

Poids moléculaire

Milieu de la l« bande d'absorp-

tion

Milieu de la 2° bande d'absorp-

tion

ij.rO. = 545)

ar (-1 = 538)

aox (^ = 545)

a/e (Å = oi.">)

1 1,47
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\'er. Les determinations t'aites respectivemenl dans Line solu-

tion de cristaux secs el humides ont donné:

Siilniiiin Solution

de cristaux humides. de cristaux secs.

Oxybémoglobine y. Oxybémoglobine /S

13,22
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Expérience IN.
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de la lumiére absorbée el de la quantité d'oxygéne ne qous

révélerait pas ici le grand changement que l'hémoglobine sul»ii

cependant en réalité. Dans l'expérience II, «,., bien que plus

grand pour l'oxyhémoglobine [i (|ue pour la modification ;-, ae

Pest pas au méme degré que le volume d'oxygéne absorbé est

plus faible; cette expérience nous oblige done a abandonner

l'idée que les autre s expériences semblent suggerer, a savoir

qu'il existe une relation bien déterminée entre I'oxygéne liv

et la lumiére absorbée.

Je rappeIlerai entin que, dans un mémoire précédenl (Sur

les combinaisons du sang aver l'acide carbonique, p. 193), j'ai

montre que, sous l'action simultanée de I'oxygéne et <le l'acide

carbonique sur l'hémoglobine . il se forme souvent de l'oxy-

hémoglobine ;9: conformément a ee resultat, MM. Brouardel

et Love (Gompt. rend. d. 1. Soe. biologique, 1885) out trouvé

que la capacité respiratoire du sang peut étre réduite de

moitié, lorsqu'on le soumet pendant plusieurs heures ii l'action

de l'acide carbonique.

(hyliémoglnbiiie a. Dans un mémoire précédent 1
), nous

avons montre que les cristaux d'hémoglobine séchés absorbent

par gramme 0,36 cent. cub. d'oxygéne. Nous avons en méme

temps fait observer qu'il en résultait une possibilité en taveur

de l'existence d'une espéce particuliére d'oxyhémoglobine avec

cette faible teneur en oxygéne. Or, cette modification (oxy-

hémoglobine a) existe bien réellement, car en procédant comme

il snit. on peut préparer une hémoglobine qui, dissoute dans

l'eau , a'absorbe environ que 0,4 cent. cub. d'oxygéne par

gramme.

On obtient en etfet cette modification en secouant avec

de l'air > atmosphérique , aprés l'avoir évacuée, une solution

d'oxyhémoglobine /S
1

. Le spectre, en ce qui concerne la situa-

tion des bandes d'absorption , est le méme que ceux des oxy-

') Bohr et Torup, Sur la teneur en oxygéne ties cristaux d'oxyhémoglobine.
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hémoglobines y et
t
3. La quantité tie lumiére absorbée n'a

pas encore été déterminée.

Avant d'examiner les expériences qui ont été faites avec

t'oxyhémoglobine «, nous cliercherons coinment se comporte

mie solution de l'espéce ordinaire y lorsqu'elle est évacuée.

Kile ne subit alors aucun changement et, aprés l'évacuation,

absorbe a tres pen pres la méine quantité de gaz qu'auparavanl

(peut-étre un pen plus). G'est ce que montrent les exemples

suivants.

Exemple 1. lue solution d'oxyhémoglobine y a 13,52%,

seconée avec de l'air atmosphérique, a donné aprés évacuation

126 cent. cub. d'oxygéne par 100 gr. de llgb ; ou Fa ensuite

étendue d'ean jusqu'å ee ijiTelle tut an titre de 9,14 %, cl

seconée de nouveau avec de l'air atmosphérique, aprés qnoi

elle a degage 127 cent. cub. (roxygéne par 100 gr. de llgb.

Exemple 2. I ne solution d'oxyliémoglobine y a 8,63%,

seconée avec de l'air atmospliérupie. a donné aprés évacuation

118 cent. cub. d'oxygéne par 100 gr. de II<jb: la solution

évacuée a ensuite été étendue d'eau jusqu'a ce que son titre ful

abaissé li 8.47 °/o et, aprés avoir de nouveau été seconée avec

de l'air atmosphérique et puis évacuée, elle a dégagé I li)

cent. cub. d'oxygéne par 100 gr. de Hgb.

Les solutions d'oxyhémoglobine [i se comportenl d'une

maniére toute différente; comme le montrent les expériences

suivantes, elles sont modifiées par 1'évacuation.

Expérience 1. lue solution d'oxyhémoglobine /9 !i

10,2%, seconée avec de l'air atmosphérique, a donné aprés

évacuation 78 cent. cub. d'oxygéne par 100 gr. de tigb: la

solution évacuée a de nouveau été seeouée avec de l'air atmo-

sphérique et, aprés une nouvelle évacuation, elle n'a donné

que 42,8 cent. cub. d'oxygéne par 100 gr. de Hgb.

Expérience 2. Une solution a 6,4% de la méme ox\-

liémoglobine /9 que la précédente a ét(i évacuée dans l'ab-

sorptiométre ; aprés > avoir lait complétement le vide. on a
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déterminé la quantité d'oxygéne pur qu'elle pouvail absorber

el trouvé 12 rent. cub. par 100 gr. de Hgb. soil a pen pres

le oiéme resultat qui a »'* té obtenu par mie autre voie dans

l'expérience 1. Les determinations absorptiométriques out été

réunies dans le tableau suivant.

Pression Oxygéne absorbé

ilr l'oxygéne par 100 gr. ile Hgb, Temperature.

en millim. en eent. cub.

(t
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Chapitre II.

Nous avons vu qu'il y a plusieurs espéces d'hémoglobine,

lesquelles. par des traitements chimiques ([ui d'ailleurs sont

tenus pour tres peu efficaces, peuvent se transformer les lines

dans les autres.

Maintenant se pose pour nous la question de savoir si

l'hémoglobine que nous retirons du sang a l'état de cristaux.

et qui, aprés une seconde cristallisation , a été appelée oxy-

hémoglobine ;-, est un compose homogene ou un mélange de

différentes hémoglobines. Pour éclaircir cette question, nous

examinerons i) si l'hémoglobine p ro ven an t de di ver s

échantillo n s d n s a n g de 1 a m é m e e s p é c e d'a n i m a I

est identique, et 2) s'il est possible de con s tater

dans l'hémoglobine ordinaire la pr é sene e d'hémo-

globine s renferm an t une proportion différente

d'oxygéne en combinaison låche.

1.

Si Ton désire, autant que possible, retirer du sang, a l'état

de cristaux, toufe l'hémoglobine qu'il renferme, et qu'on veuille

éviter une seconde cristallisation tout en obtenant un produit

pur. je proposerai le procédé suivant comme satisfaisant a ces

conditions. Aux globules sanguins bien laves dans l'appareil

centrifuge el refroidis a zéro on ajoute de l'éther égalemenl

a zéro et, aprés un repos de 12 heures dans un faible mélange

réfrigérant. environ toute l'hémoglobine est séparée sous forme

cristalline. Sous l'action de la force centrifuge, le contenu du

verre dont on s'est servi se sépare en 4 parties bien tranchées:

une couche supérieure déther: au-dessous, une couche gélali-

neuse qui ferme le verre comme un bouchon et se laisse

enlever tout d'une piéce ;
puis viennent une couche dune

solution aqueuse d'hémoiilohine peu concentrée et renfermant

de l'éther. et enfin, au fond du verre, une couche de cristaux.
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Ceux-ci examinés au microscope se, montreni exempts de tout

mélange étranger; on les lave dans de l'eau å zéro et les passe

ensuite dans l'appareil centrifuge, aprés quoi ils sonl préts

a étre employés. Le stroma des globules sanguins se trouve

dans la coache gélatineuse qui, sous le microscope, se montre

composée d'une masse de détritus méiangés de cristaux.

Dans mie serie d'hémoglobines ainsi préparées el prove-

nanl dVehantillons de sang de cliien pris au hasard, j'ai dans

les solutions déterminé le résidu, la tenenr en fer, la quantité

d'oxygéne absorbée par I gr. d'hémoglobiné , a la pression

atmosphérique. et le rapport d'absorption de la lumiére («,-, «/<>,

aox, voir le chapitre précédént). Les resultats, qui sont con-

signés dans le tableau snivant, montrent qu'e les rapports entre

rOxygéne absorhé. d'une part. et le résidu, le fer et l'absorp-

tion de la lumiére, de l'autre. sont tres variables, et il en esl

de meme du poids moléculaire de riiémoglobine.

II. IV. V. VI. VII. VIII.

No
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II résulte de ce tableau que la teneur en fer varié entre

0,32 et 0,iG °/o, et le poids moléculaire relatif entre 3000 et

15000 environ. Le poids moléculaire et la teneur en fer les

plus faibles correspondeot aux nos XIV et XVI, qui ont cela

de commun, que rbémoglobine employée provient d'un sang

qui avait séjourné pendant deux jours dans de la glace, tandis

que les autres échantillons d'hémoglobine ont toujours été

retirés d'un sang qui venait d'étre extrait. Le sang conservé

dans la glace ne présentait pas le moindre signe de décom-

position. Le n° XVI montre (pie le poids moléculaire de rbé-

moglobine ne (lillere guéce, que le dissolvanl soit une solution

(Tun carbonate alcalin ou de l'eau. Les fortes variations dans

la teneur en fer et le poids moléculaire n'ont pas bésoin

d'étre attribuées au noyau coloré de la molécule d'hémoglobine

qui lixe l'oxygéne et renferme du fer; elles peuvent tout aussi

bien provenir des >ariations de la partie non colorée. qui,

avec la précédente, constitue les deux parties dont nous

croyous <pie la molécule d'hémoglobine se compose. La partie

non colorée, comme nous L'avons montre dans un mémoire

précédent. étant celle qu'on doit regarder comme lixanl l'acide

earbonique, qui est absorbé en quantité variable par L'hémo-

globine, il n'aurait pas été sans intérét de determiner, en

méme temps que le poids moléculaire. l'absorption de ce gaz;

mais je n'ai pas en l'occasion de le faire.

I)*oii que proviennenl les variations dans la teneur en fer

et le poids moléculaire, il résulte en outre avec certitude du

tableau que la eomposition du noyau coloré de la molécule

d'hémoglobine n'est pas non plus constante. Car ni la quantité

d'oxygéne absorbée par gramme de fer (colonne l\). ni celle

qui Test par unité de lumiére absorbée (colonne VII) ne sont

constantes, tout aussi peu du reste que les nombres' des colonnes

\ . VI et III. Si, dans les diverses colonnes. nous considérons

la difference entre le nombre le plus fort et le plus faible

exprimée en pour-cent du nombre le plus fort, nous trouvons
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(luns IV (oxygéne par gr. de fer) environ 27%; dans VII (aox )

enviroD 30 "/o ; dans \ (ar) environ 36%; dans VI (a/e ) environ

28% et dans III (oxygéne par 100 gr. de résidu) environ 27 °/o.

Ndiis avons vu dans le cbapitre précédent que l'erreur prove-

nant d'une double determination dn rapport entre l'oxygéne el le

résidu natteint pas I °/o de la valeur. rnéme si ces determina-

tions sont faites dans les conditions les plus difficiles (voir ce

mémoire, p. 22(5). Le tableau nous apprend done que l'hémo-

g 1 o b i n e pro v e n a ni de d i f f é r e n t s é c h a n t i 1 lo n s d

e

sang est ud produit qui, abstraction fa i te de la

s i t ii a ti (t n d e s b a n d e s d'a b s o rp tion , n'e s t c o n s 1 a n i

dan s u ii c n n de se s c a r a'c t é r e s essentiel s.

Comme le montre un coup d'ceil jeté sur les différentes

colonnes du tableau, il ny a entre les variations de l'absorp-

tinn de la lumiére, de celle de l'oxygéne et de la teneur en fer

aucurie liaison bien apparente ; cela est peut-etre dd a la cir-

constance, que la substance dont nous nous occupons est un

mélange de différentes hémoglobines , dans lesquelles ces ']

grandeurs sont différentes mais non proportionnelles.

En examinant de plus pres les travaux des auteurs anté-

rieurs , on reconnait que la variabilité qui distingue l'bémo-

globine n*est nullement inconciliable avec les resultats qu'ils

contiennent. Les grandes differences que présentent leurs

indications s'expliquent bien mieux, semble-t-il, par le fait que

l'hémoglobine n'est pas un corps constant qu'en supposant,

comme c'est en general le cas, qu'il s'est glissé dans les

determinations des erreurs notables, supposition a laquelle

»ni ferait mieux, je crois, de ne recourir qu'avec prudence.

surtout en matiére de recbercbes biologiques, a moins cepen-

dant qu'on ne puisse constater des erreurs certaines dans la

métbode employée.

En fait de recbercbes antérieures. on dispose en paTticulier

d'abondants matériaux relativement a la determination de la

teneur en fer de l'bémoglobine et de son absorption d'oxygéne



232 Christian Bohr.

a la pression atmospbérique. Sans avoir la prétention d'étre

complet, j'en ferai ci-aprés nne comparaison; mais ponr rendre

ces resultats comparables avec les miens, je m'en tiendrai aux

recherches sur l'hémoglobine extraite du sang de chien et de

cheval; je prends ces derniéres parce que je décrirai plus loin

(pielques expériences faites avec du sang de cheval.

On trouvera dans le tableau suivant les indications rela-

tives a la teneur en fer de l'hémoglobine.

Auteurs.

Teneur en fer

de

l'hémoglobine.

C. Schmidt. Citation d'aprés Hoppe-Seyler dans

Medicin-chem. Untersuch., p 119

Hoppe-Seyler. Medicin-chem. Untersuch., p.

189

Jaquet. Zeitschrift f. physiol. Chemie,' XII,

p. 285

Ku s se I. Hoppe-Seyler. Z. f. physiol. Chemie,

II, p. 150

Otto. Pflugers Archiv, XXXI, p. 240

Bucheler. Citation d'aprés Hiifner Z. f. physiol.

Chemie VIII, p. 361

II ii In er. Z. f. physiol. Chemie, VIII, p. 362 . .

Zinoffsky. Z. I', physiol. Chemie, X. p. 16 . .

0,43
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11 importe en outre de rémarquer que toute impureté des

cristaux d'hémoglobine doit abaisser le chiffre de la teneur

en fer; or i! se trouve que ce sont précisément les expériences

les plus récentes , celles dans lesquelles MAI. Zinoffsky cl

Jaquet se sont efforcés, par des cristallisations répétées, de

rendre les cristaux aussi purs que possible, qui ont donné les

chiffres les plus bas. 11 est dune d'autant plus vraisemblable

que les differences qu'on constate chez les divers auteurs ne

proviennent pas de la circonstance que certains d'entre eu\

ont opéré sur des substances impures, mais sont dues ii ce

(|ue l'hémoglobine n'est pas un produit constant.

Relativement a la quantité d'oxygéne absorbée par

l'hémoglobine a la pression atmosphérique-, on trouve dans la

littérature les indications suivantes. Les nombres cités donnenl

en centimétres cubes, å 0° et 760 mm., l'absorption par 100

grammes d'hémoglobine.

Hémoglobine extraite du sang de chien.

M. Hoppe- Seyler (Med. chem. Untersnch., p. 1!)) trouve

dans une solution concentrée 168 cent. cub.

Al. Dybkowski (Med. chem. Untersnch., p. 1 1 T > trouve

dans une expérience 155 cent. cub. Deux autres expériences

lui ont donné des chiffres beaucoup plus faibles, mais il ajoute

que, par suite de circonstances particuliéres (dégagement de

CO2
), ces expériences ne peuvent servir a determiner la teneur

en oxygéne de l'hémoglobine.

M. Preyer (De Hæmogl. observ. et exper. l»onnæ 1866)

trouve par des determinations absorptiométriques 180, 172 ét

162 cent. cub.; il ajoute qu'un grand nombre de ses expériences

n'ont pas réussi.

M. Worm-Muller (Her. d. Sachs. Gesellsch. d. Wissen-

schaften, 1870, p. 351) trouve 168 et 159 cent. cub.

M. Hiifner (Zeitschrift f. physiol. Gbemie, I, p. 329) trom c

comme moyenne de 10 expériences 145 cent. cub. Les diffé-

rentes determinations varient entre 157 cent. cub. (dans une
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solution a 5 "oi et 131 cent. cub. (dans une solution a 2 %);

la difference entre les valeurs maximum et minimum exprimée

en pour-cent. est done de 16%. Suivant Le. p.389; il l'ani

faire ties correctioiis i|iii portent la moyenne ii 159 cent. cub.:

ces corrections sont sans influence sur l'écart entre les diffé-

rentes determinations.

Hémoglobine extraite du sang de cheval.

M. Strassburg- (Pfliigers Arch. Bd. IV, p. i54i trouve par

évacuation 116, 79 et 59 cent. cub. ; de nombreuses expériences

li. c. p. 460) lui donnent des valeurs qui oscillent entre les

précédentes.

M. Set se li e now (Pfliigers Arch. Bd. Wil. p. 252) trouve,

comme M. Strassburg, une absorption d'oxygéne bien plus t'aiblc

pour l'hémoglobine du cheval »pie pour celle du chien.

M. Hufner (Zeitschrift f. pbysiol. Chemie, VIII. p. 359)

trouve (méthode du remplacement par CO) une moyenne de

172 cent. cub. ; la valeur maximum = "221 et la valeur mini-

mum = 145, ce qui donne une difference de 34 % environ.

II trouve ensuite (méthode du remplacement par NO) pour la

moyenne de 14 expériences 183 cent. cub.; la valeur maxi-

mum = 237 et la valeur minimum = Ki7. d'oii un écart de

30 '"o environ.

Les indications que fournit la littérature sur l'absorption

de l'oxygéne par l'hémoglobine différent done a un baut degré.

C'est surtout dans les recherches sur l'hémoglobine du cheval

et, en particulier, dans les expériences ei-dessus mentionnées

de M. Il ii fn er ([ue nous tronvons une confirmation de nos

resultats, car lorsque. en proeédant par des métbodes sures et

précises . on trouve dans les différentes determinations (\e^

écarts qui s'élévent jusqu'au tiers environ de la valeur totale,

il va de soi. pour ainsi dire. que la substance sur laquelle on a

opéré n*a pas une composition constante. Les determinations

de M. Hufner ayant été faites avec le spectro-pbolométre. ses

expériences doivent étre comparées avec les resultats indiqués
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sous la rubrique aor dans le tableau (}ui précéde; l'écart entre

les différentes expériences est également ici d'un tiers de la

valeur totale (36 °/o).

Plusieurs auteurs rapportent qu'un grand nombre de leurs

expériences n'ont pas réussi. En ne mentionnant pas ces

expériences, on fait en partie abstraction des valeurs qui s'écar-

tent le plus des valeurs moyennes; il peut étre juste de pro-

ceder ainsi lorsqu'on considére l'bémoglobine comme un corps

de composition con stante et facilement décomposable. En

réalité c'est tout le contraire. L'bémoglobine ne se décompose

pas facilement lorsqu'on ne la soumet pas a un chauffage pro-

longe ou a l'action d'acides ou de vapeurs acides; par contre.

comme le montrent mes expériences, ce n'est pas un corps

de composition constante.

2.

Pour reconnaitre si l'bémoglobine extraite du sang a l'état

cristallin est un mélange de plusieurs hémoglobines absorbant

inégalement l'oxygéne, j'ai analyse quelques préparations obte-

nues a l'aide de cristallisations répétées, et en traitant a plu-

sieurs reprises une grande quantité de cristaux par de petites

portions d'eau. dans l'idée que des hémoglobines différant par

leur teneur en oxygéne présenteraient peut-étre aussi des diffe-

rences dans leur solubilité.

11 était a prévoir qu'on ne pourrait pas par ce procédé

separer complétement l'une de l'autre les différentes hémoglo-

bines. Tout ce qu'on pouvait attendre, c'était de trouver, dans

les diverses préparations ci-dessus mentionnées , telle ou telle

modification d'bémoglobine en quantité un peu différente. C'est

pourquoi, aprés avoir constaté dans plusieurs d'entre elles (pie

la quantité d'oxygéne absorbée, tant par rapport au résidu qu'å

Overs, over d. K. D. Vidensk. Selsk. Forh. 1890. Jg
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la teneur en fer, variait dans des préparations de solnbilité

différente, j'ai interrompn ces expériences. Celles-ei montrent

certainement
,

je crois, qne l'bémoglobine est un prodnit mé-

langé ;
quant a dire si elle se compose des bémoglobines

décrites dans le chapitre I
r on d'autres modifications analogues,

c'est une (jnestion qui, ponr le moment, doit rester indécise.

Les expériences snivantes ont été faites avec de l'bémo-

^lobine de c bien.

Expériénce I

.

L'anålyse d'nne solution de cristaux d'hémoglobine a 13,2 %,
a donné 131,2 cent. cnb. d'oxygéne par 100 gr. de résidn (qne

nous désignerons par R) et 325,9 cent. cnb. du méme gaz par

gramme de fer; la teneur en fer était de 0,403 °/o.

Aprés un lavage des cristaux avec de l'eau a zéro, ('ana-

lyse des cristaux restants, dans une solution également a

13,2 °/o, a donné par 100 gr. de R 131,2 et par gr. de fer

314,5 cent. cub. d'oxygéne; la teneur en fer = 0,433 °/o.

Expériénce 2.

Aprés une analyse de l'eau-mére (1) provenant de la pre-

miere précipitation des cristaux d'bémoglobine, les cristaux ont

été dissous et on les a fait cristalliser de nouveau dans un

mélange réfrigérant, ce qui a donné reau-mére (11) et des cri-

staux qui ont été dissous.

(Mi a trouvé par 100 gr. de R dans l'eau-mére I (a 2,45°, o)

100,3, dans reau-mére 11 (a 8,63%) 118,1 et dans la solution

des cristaux (a 2,05%) 110,3 cent. cub. d'oxygéne.

Expé rie n ce 3.

Aprés une analyse de reau-mére provenant de la premiere

précipitation des cristaux d'bémoglobine, les cristaux ont a

plusieurs reprises été traités par de petites portions d'une

solution de carbonate de sonde a V20 %, ce qui a donné les

solutions I, II, 111, dont la premiere et la derniére devaient

renfermer rospectivement un exces des cristaux les plus facile-
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ment et les moins facilement solubles; enfin on a analyse mi

mélange des 3 solutions (solution l\i et trouvé

O absorbé par O absorbé par Teneur

100 gr. de R. I gr Fe. en Fe.

Kau-mére (8,37 %) 122 322 0,377

Solution I (14,72%) .... 13i,3 347 0,378

Solution II (16,04%). . . . 133,7 337 0,397

Solution III (6,56%) .... 144,1

Solution IV (11,82%) ... 131,1

Expérience 4.

Aprés avoir dissous les cristaux d'hémoglobine et les avoir

fait de nouveau cristalliser dans un mélange réfrigérant, on a

analyse l'eau-mére ainsi qu'une solution des cristaux et trouvé

:

Eau-mére (8,44%) 134,4 cent. cub. d'oxygéne par 100 gr. de R
Solution (8,63%) 132,1

D'aprés les expériences qui précédent, l'hémoglobine, dans

l'eau-mére provenant de la premiere précipitation des cristaux,

absorbé moins d'oxygéne par gramme. Par contre , aprés

une nouvelle cristallisation, les cristaux précipités en absorbent

moins que Feau-mére. Cela résulte de l'expérience 2 et l'expé-

rience 4 le fait entrevoir; si la difference provenait de ce

(jue les cristaux sont plus purs que l'eau-mére, ceux-ci, å

Tinverse de ce qui a lien, devraient par rapport au résidu ab-

sorber plus d'oxygéne que l'eau-mére. On aurait sans doute

obtenu une separation plus compléte avec une plus longue

serie de cristallisations ; mais alors, au lieu d'employer simple-

ment un mélange réfrigérant , on devrait recourir a une addi-

tion d'alcool, ce que je désirais éviter.

En raison de sa grande variabilité , 1'hémogiobine de

chev al (voir les expériences citées plus haut de MM. Strass-

burg, Setschenow et Hufner) semble devoir se préter tout parti-

euliérement aux expériences dont il s'agit ici, d'autant plus

16*
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que M. Hoppe-Seyler 1
) a fait voir qu'on obtient en la pré-

parant 2 espéces de cristaux de grosseur diflerente mélangés

ensemble. J'ai done fait avec cette hémoglobine qnelques expé-

riences , et ai pn constater l'existence des deux espéces de

cristaux, mais il m'a été impossible de les separer; aussi ai-

je du me borner a comparer l'eau-mére avec les cristaux et

avec les préparations obtenues en traitant a plusieurs reprises

ces derniers par de petites portions d'eau. Comme l'eau-mére,

dans ce genre d'expériences, ne doit pas renfermer de Talcool,

dont on ne peut ensuite plus la débarrasser, j'ai d'abord,

suivant ma méthode ordinaire, précipité les cristaux avec

l'étber et analyse ensuite l'eau-mére. Mais a cause de la

grande facilité avec laquelle se dissout l'hémoglobine du cheval,

je n'ai pas obtenu assez de cristaux pour les expériences de

solubilité; j'ai done, dans une autre portion de la méme hémo-

globine
,

précipité les cristaux par l'alcool , et traité a deux

reprises une grande quantité de ces derniers par de petites

portions d'une solution de carbonate de sonde a V20 °/o , ce

qui m'a donné les solutions I et II.

Dans le tableau ci-dessous, les notations «r , a/e et aox ont

la méme signification que dans le tableau p.

E \ p é r i e n c e 5. Hémoglobine du cheval.

Vol. %
du résidu.

°/o de Fe

dans

le résidu.

O dans

100gr.de

résidu.

O dans

1 gr.

de Fe.

Å = 545

I0 3a/e

Eau-mére

Solution de cristaux I

Solution de cristaux II

26,2

16,5

10,9

0,359

0,369

0,420

123.

108,

125,

336

302

299

0,1369

0,1389

0,5047 0,1694

0,4977 0,1505

0,1596| 0,6693
I
0,2002

') Zeitschr. f. physiol. Chemie, II, p. 149.
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En exarainant de plus pres cette expérience, on verra

facilement que la difference entre les différentes préparations

ne se Uvisse pas expliquer par la supposition, que d'ailleurs

rien ne justifie, que Tune d'elles est plus pure que les autres,

mais que nécessairement on a en affaire a des substances de

••(iinposition chimique différente.

Si Ton considére, d'une part, qu'un traitement aussi pen

énergique que celui qui consiste a dissoudre a plusieurs

reprises des cristaux d'hémoglobine dans de petites portions

d'eau donne cependant des préparations différentes, et, de

l'autre, la grande variabilité constatée au chapitre précédenl

dans l'hémoglobine extraite par un proeédé identique de diffé-

rents éehantillons de sang dn méme animål, il me semble bien

prouvé que l'hémoglobine ordinaire est un mé lange

de plusieurs hémoglobines de nature différente.

Il me reste a rappeler que M. Kriiger 1

)
a fait voir que

les cristallisations répétées exefcent une influence sur les rap-

ports d'absorption déterminés par le photométre. 11 admet

que ce changement est du a une transformation de riiémo-

globine produite par la cristallisation ; c'est possible, mais par

ce proeédé il se sépare peut-étre aussi des hémoglobines

préformées de nature différente. En voyant les differences

notables que M. Kriiger a constatées pour les rapports d'ab-

sorption des divers produits de la cristallisation , on trouvera

que, relativement aux expériences décrites dans ce chapitre, je

ne suis pas non plus en désaccord avec les faits qui ont été

décrits par d'autres auteurs.

En resumé:

li O n p e u t préparer plusieurs e s p é c e s d'hénio-

globine qui, dans les méme s con dition s exté-

r i e u r e s
, absorbent une q u a n t i t é d ' o x y g é n e

Zeitschr. f. Biologie, XXIV, p. 47.
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differen te, mais qui sont d'ailleurs vo i sin es

les unes des au tre s par le ur s caractéres chi-

m i qu e s (Chap. I).

2) Les cristaux d'hé moglobin e extraits du sang

par laméthode o r d i n a i r e o n t une c o m p o s i t i o n

variable, méme chez des animaux de la méme
e spéce (Cbap. II, 1).

3) On p e u t c o n s t at e r q u e l'h émoglobine o r d i n a i r e

e s t iiii m é I a n g e de p 1 u s i e ur s bémoglobines

qui a b s o r b e n t une quantité d ' o x y g é n e diffé-

rente (Cbap. II, 2).
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Sur la teneur spécifique du sang en oxygéne.

Par

Christian Bohr.

(Communiqué dans la seance du 9 mai 1890.)

Dans les mémoires précédents sur l'hémoglobine cristallisée,

rious avons vu que, les eonditions extérieures restant les

mérnes , elle n'absorbe pas toujours par gramme la méme

quantité d'oxygéne. Nous montrerons dans ce mémoire que

la substance colorante encore contenue dans les globules du

sang se comporte d'une maniére analogue.

Si, aprés avoir secoué le sang avec de l'air atmospbérique.

nous mesurons la quantité d'oxygéne qu'il a absorbée, ou.

comme on l'appelle souvent, sa capacité respiratoire, et déter-

minons en méme temps la quantité de matiére colorante, nous

trouvons que le rapport entre ces deux grandeurs n'est pas

constant comme on l'admet générnlement. On constate au con-

traire que ce rapport, que nous appellerons la teneur spéci-

fique du sang en oxygéne, est tres variable chez les individus

de méme espéce qu'on a loccasion d'examiner. On voit en

outre que cette teneur spécifique en oxygéne, chez un individu

donné. se laisse modifier par des influences de diverse nature,

et enfin le sang extrait en méme temps, chez le méme animal.

de dift'érents systémes de vaisseaux . n'est pas non plus iden-

tique sous ce rapport. Les changements, jusqu'ici non observés.
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que subit la matiére colorante constituent un coté essentiel

de la respiration, car, comme nons le montrerons plus en

détail an chapitre II, la tension des gaz du sang dépend

aussi bien de l'état momentane de la matiére colorante que

de la quantité des gaz. Mais avant d'examiner de plus pres

rette question, nous décrirons dans le chapitre l
r

les expé-

riences sur lesquelles est basée Topiuion que je viens d'émettre.

Chapitre I.

ttéthodes. Pour determiner dans le sang le rapport entre

Toxygéne absorbé a la pression atmosphérique et la quantité

de matiére colorante, j'ai procédé comme il snit.

De l'animal soumis a l'expérience on extrait 100 cent. cub.

de sang, qu'on (iltre aprés les avoir secoués pour les défibriner.

Le sang filtre est ensuite, pendant 20 minutes, secoué sans

interruption dans un ballon a travers lequel est aspiré un fort

courant d'air atmosphérique, a la temperature de 15°, qui sature

le sang d'oxygéne sous une pression partielle de 150 mm.

environ. Gela fait, on évaeue un échantillon de sang et

analyse I'air obtenu. Dans les expériences décrites plus loin

sur I'analyse des gaz on a, dans la moitié des cas environ,

employé une modification de la méthode de Dunsen, et, dans

les autres, la méthode de Petterson. Dans le reste du sang,

on a ensuite déterminé la teneur en fer, l'absorption de la

lumiére et le résidu, et, pour rendre possibles les transforma-

tions de poids en volumes nécessitées par les analyses, on a

en méme temps pris la densité du sang; quant aux méthodes

employées, je me référe au mémoire sur les combinaisons de

rhémoglobine avec l'oxygéne. L'analyse spectrale quantilative a

aussi été exécutée ici en partie avec l'appareil de Glan, en partie

avec celui de M. Vierordt-Kriiss; le hasard ayant fait qu'on
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n" a pas, avec les deux appareils, opéré tout a fait dans la

méme region ilu spectre, les resultats <»nt d'autant plus besoin

d'une correctioo pour étre comparables.

Le fer n'a été dosé deux fois dans le méme échantillon

de sang que dans certains cas ou les resultats paraissaienl

singuliers; en revanche, on a en general procédé a une serie

d'expériences analogues sur divers individus de la méme espéee.

Pour déduire de ces determinations la quantité de maliere

colorante, on a auparavant pris pour base en partie la teneur

du sang en fer, en partie son absorption de la lumiére . dans

l'idée que ces deux espéces de determinations, exactement

faites, devaient donner des vateurs concordantes.

Mais, par nos recherches sur l'hémoglobine daus les mé-

moires précédents, nous avons d'abord appris »pie la teneur

en fer et le rapport d'absorption spectrale ne sont pas con-

stants dans l'hémoglobine; par suite, le calcul de la quantité

ab s o lue d'hémoglobine effectué å l'aide de ces deux grandeurs

manque de certitude; mais, et c'est encore plus important,

nous pouvons tout aussi peu employer la determination du fer

et de l'absorption spectrale comme méthodes équivalentes dans

nos recherches sur la matiére colorante des globules du sang

que dans celles qui concernent les différentes espéces d'hémo-

globine; ici comme la, les deux méthodes peuvent tout au

[dus étre employées comme se suppleant mutuellemenl. Le

rapport entre la teneur en fer du sang et son ab-

sorption de la lumiére n ' e s t en e f f e t pas constant.

Ce rapport est représenté par afe dans l'équation Fe = a/e e,

ou s designe le coeliicient d'extinction et Fe, le fer contenu

dans 100 cent. cub. de sang 1
). Par conséquent, il n'y a pas

non plus de rapport simple entre les quantité s d'oxygéne qui

correspondent respectivement dans le sang a 1 gr. de fer et

a une unité de la lumiére absorbée , cette derniére grandeur

1 Voir: Sur les combinaisons de riiémoglobine avec l'oxygéne p. 221.
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ayant pour expression aox , tjui se déduit de l'équation O =
Ooxe, ou e est le coefflcient d'extinction et O la quantité d'oxy-

géne absorbée par 100 cent. oub. de sang.

Puisque done les rapports entre le fer et l'oxygéne, de

méme qu'entre l'oxygéne et la lnmiére absorbée, sont Tun et

l'antre variables dans le sang, et qu'en ontre, comme nons

l'avons vii dans nn mémoire précédent et le verrons encore

plns loin , l'bémoglobine retirée de différents écbantillons de

sang n'est pas non plns constante sons ces rapports, il fa ni

renoncer a l'i d é e q n e la m a t i é r e c o 1 o r a n t e d u sang

est constante qnant a la quantité d'oxygéne ab-

sorbée, comme étant en opposition avec les resultats de

tontes les expériences. Antant qne je sacbe, il n'existe dans

la littérature ancune serie d'expériences ayant pour but d'éclaircir

la question dont il s'agit; aussi ne peut-il y avoir d'opposition

entre les resultats auxquels je suis arrivé et les travanx qiii

ont été pnbliés par d'autres auteurs sur l'hémoglobine.

Pour savoir maintenant ce que nous devons prendre pour

mesure de la teneur spécifique du sang en oxygéne, ou de la

quantité d'oxygéne qui, a la pression atmosphérique, est ab-

sorbée par 1 gr. de matiére colorante, il devient nécessaire

d'examiner a part chacune des deux métbodes (determination

du fer et analyse spectrale).

Determination du fer. Nous trouvons que le rapport entre

la quantité d'oxygéne absorbée par le sang, a la pression

atmosphérique et h 15°, et la quantité de fer qu'il renferme

en méme temps, est tres variable chez des individus différents,

et aussi cbez le méme individu quand les circonstances exté-

rieures viennent a varier. Chacun peut facilement se con-

vaincre que le dosage du fer et de Toxygéne dans le sang,

moyennant quelque exercice, se fait avec une grande exactitude;

les grandes variations que présente le rapport entre l'oxygéne

et le fer (oxygéne par gr. de fer) ne peuvent done étre attri-
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buées a des erreurs d'analyse. Si nous voulons maintenanl en

chercher l'explieation, nous avons tout d'abord a nous demander

si tout le fer qui se trouve dans le sang est renfermé dans

la matiére calorante; au cas qu'il en soit autrement et qu'il y

ait, ailleurs dans le sang. du ler en quantité suffisante pour

exercer une influence sur la valeur du rapport entre l'oxygéhe

et le fer, le caleul de ce rapport n'a plus la nioindre impor-

tance, puisqu'il n'existera peut-étre aucune espéce de relation

entre une partie du fer et loxygéne entré en combinaison

låche avec le sang.

Mais les auteurs antérieurs n'ont trouvé dans le plasma 1
)

du sang que des quantité s de fer si petites, qu'elles ne poiir-

ront avoir aucune influence sur nos recherches; ce nest

toutefois pas une raison pour regarder comme impossible que

le plasma puisse une seule fois renfermer des combinaisons

de fer en plus forte proportion, bien qu'on ne l'ait jamais con-

staté jusqu'ici. Or, comme nos recherches, pour la plupart,

ne sont pas des exemples isolés, mais constituent de grandes

series qui se suivent avec la plus grande régularité, cela doit,

semble-t-il, déja sufflre pour exclure l'idée que nos resultats

pourraient étre dus å la présence accidentelle. dans le plasma,

de combinaisons de fer inconnues jusqu'a present. Mais ce

qui tranche la question, c'est qu'il résulte des expériences

exposées plus loin que les differences constatées,

pour d i v e r s échantillons de sang, dans le rapport

de l' oxygéne au fer, se retrouvent dans l'hémoglo-

bine en cristaux retirée de ces échantillons.

En raison de ce resultat, nous devons, ce qui aussi de

prime abord paraitra juste, attribuer a un changement dans le

rapport entre l'oxygéne et le fer la méme signification pour le

(hi n'a pas constaté la présence du fer dans le stroma des globules

du sang; ren fermat -il d'ailleurs une trace de fer, cela serait sans

influence sur nos recherches, å cause de la faible quantité de stroma

que le sang contient.
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sang que nous avons déja attribuée a nn changement analogue

dans L'hémoglobine en cristaux extraite du sang. Mais rela-

tivement a cette derniére substance, nous avons trouvé 1
)
qu'elle

est im mélange de plusieurs hémoglobines — les hémoglobines

a, ft, y et d ou d'autres espéces analogues — qni, li une

pression donnée, absorbent des quantités dilTérentes d'oxygéne

en proportion de leur terieur en ter. line augmentation ou

une diminution de la quantité d'oxygéne par gramme de fer

devra par suite étre regardée, tant dans le sang que dans le

mélange d'hémoglobines, comme le signe d'un mélange plus

abondant d'hémoglobines absorbant respectivement plus ou

moins d'oxygéne. L'importance que nos recherches acquiérent

par la pour la théorie de la respiration sera exposée dans le

'2 e cbapitre de ce mémoire.

C'est ici le lieu de mentionner une lacune dans mes recherches sur

les diUerentes hémoglobines. Leur teneur en fer pouvant étre différente, il

pourra se presenter ce cas, que deux mélanges différents d'hémoglobines

absorbent la méme quantité d'oxygéne par gramme du résidu, mais une

quantité différente par gramme de fer. On peut ici étre en doute sur la

question de savoir si deux pareilles hémoglobines, par rapport å la tension

qu'elles donnent å une certaine quantité d'oxygéne absorbée, sont identiques

id'aprés la determination du résidu) ou dilTérentes (d'aprés la determination

du fer). Que cette derniére alternative soit la vraie, cela nie semble vrai-

semblable, puisque le noyau coloré qui lixe l'oxygéne • renferme en méme
temps le fer, et que la quantité du résidu dépend en partie de la portion

non colorée de l'hémoglobine, qui ne prend aucune pari å la lixation de

l'oxygéne. Je n'ai pas encore étudié expérinientalemenl cette question. On

pourrait peut-étre proceder å cette etude en determinant le rapport entre

l'oxygéne fixe et le fer avant et aprés la précipitation partielle de la portion

non colorée de la molécule de l'hémoglobine; mais il reste a savoir si, par

suite des changements qui pouiraieut se produire en méme temps dans la

portion colorée, on arriverait par cette voie a un resultat certain.

Pour les recherches dont nous nous occupons dans ce mémoire, cette

question a un moindre intérét pratique, en tant que l'oxygéne fixe par

gramme du résidu et par gramme de fer dans les hémoglobines que nous

aurons a comparer vårie dans le méme sens, bien que, dans un seul cas,

cette variation soit d'une grandeur tres différente.

1

t Voir Bohr, Sur les combinaisons de l'hémoglobine avec l'oxygéne.
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Analyse spectrale. La quantité d'oxygéne qui, dans le sang,

correspond a une imité de la ltuniére absorbée, et <|iii se

mesure par aox (voir plus haut), est tout aussi variable que

celle qui est fixée par gramme de fer. Mais les changements

dans ces deux grandeurs ne suivent pas la méme loi. Cela

concorde avec nos recbercbes sur les différentes bémoglobines

cristallisées; car lorsque, comme en ce qui concerne les hémo-

globines y et
ft,

nous avons pu établir entre elles une com-

paraison exacte, nous avons vu que l'oxygéne par unité de

lumiére absorbée {aox ) n
1

est, dans les différentes bémoglobines,

nullement proportionnel a l'oxygéne fixe par gramme de fer

(voir: Sur les combinaisons de l'bémoglobine avec l'oxygéne

p. 222 et suiv.l. Or, comme une quantité différente d'oxygéne

par gramme de fer dans le sang, ainsi que nous l'avons vu,

provient de la quantité variable des différentes bémoglobines

qu'il contient , il est tout å fait conforme a nos expériences

que aox et l'oxygéne par gramme de fer ne soient pas non

plus proportionnels dans le sang. Par contre , il y a lieu de

s'attendre que, dans différents échantillons de sang, on trouve,

entre le fer et l'absorption de la lumiére, la méme relation

que nous avons constatée dans les hémoglobines qui fixent des

quantités différentes d'oxygéne {afe croit lorsque l'oxygéne par

gramme de fer diminue; voir: Sur les combinaisons de L'hémo-

globine avec l'oxygéne, p. 222). Cela résulte aussi
,
quant aux

traits principaux, des parties de nos recbercbes qui compren-

nent des expériences nombreuses. Mais le précieux supplement

que cette relation nous fournit pour nos determinations du fer

présente cette grande lacune, que la régularité qui distingue

ces derniéres fait défaut dans les recbercbes spectrales; on

constate en eftét ici beaucoup d'écarts notables des régles

générales que nous sommes en etat d'établir, ce qui sans

doute est en étroite connexion avec les irrégularités dans

l'absorption de la lumiére que nous rencontrons aussi de temps

a autre dans les expériences sur l'bémoglobine (voir l'hémo-
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globine ,2, 1. e. p. 225). La recherche des causes de ces écarts

est d'autant plus difficile que, en opposition a ce que nous

avons vu pour l'oxygéne absorbé par gramme de fer, nous

u e r e t r o u v ons p a s d ans l'a b s o r p t i o n de la 1 u m i é r e

Jes differences que les d i v e r s é c b a n t i 1 1 o n s de sang'

p r é s en te n t d a n s l'b é in o g 1 o'b in e q u i en est ex t r a i t e
;

• les échantillons de sang qui, par rapport a Toxygéne et au

fer, out produit la méme absorption de lumiére, peuvent donner

des béinoglobines qui, sous ce rapport, présentent de tres

grandes differences, et réciproquement.

Peut-étre que (pielques-unes des irrégularités dans l'ab-

sorption de la lumiére sont dues a des difficnltés tecbniques

dans les expériences; nous y reviendrons tout a Tbeure. Mais

une pareille explication n'est souvent pas admissible, par exem-

ple dans le cas singulier tres exactement étudié oii le sang

arteriel, et celui-la seulement, par un empoisonnement par la

cocaine, est moditié dans son absorption de la lumiére d'une

maniére que je n'ai pas observée dans mes recbercbes sur

rhémoglobine. Des faits de ce genre nous rappelleront au

besoiu <pie les recberches que nous publious ici dans une

serie de mémoires sur les propriétés des dilférentes espéces

d'bémoglobines, sont tres incomplétes, et que plus d'un facteur

important a sans doute écbappé a notre attention.

Quant aux difficultés tecbniiiues ci-dessus mentionnées, j'ai

moins en vue la determination méme de Tabsorption de la lumiére,

qui pourra loujours étre faite assez exactement, que Tobserva-

tion faite par M. Torup 1

), qne 1'addition d'un pen de carbo-

nate de soude dans une solution aqueuse d'bémoglobine en

modifie le spectre, en ce sens que le lien de la plus forte

absorption y est un pen déplacé. Ce fait, que M. Torup a

vérifié par une serie de mesures exactes prises avec le pboto-

métre de Glan, est d'une importance fondamentale pour l'emploi

') Blodets Kulsyrebinding. Klihvii. 1S86.
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pratique de l'analyse spectrale dans les recherches sur le sang.

II en résulte en effet qu'uo changement insignifiant dans l'hé-

møglobine, qui n'a auoune inlluence sur le poids moléculaire

(voir: Sur les combinaisons de rhémoglofoine avec, l'oxygéne,

diapitre II, tableau p. 22'.), en has) ni sur la quantité d'oxygéne

absorbé'e, peut nous donner une valeur tout autre pour l'absorp-

tion de la lumiére, et cela non parce que celle-ci a été modifiée

dans son caraclére principal, mais parce que le spectre d'absorp-

tion a été un pen déplacé. J'ai cherché a obvier a eet incon-

vénient en opérant toujours sur une solution qui renl'ermait

V20 °/o de carbonate de sonde. Mais il va de soi que je n'ai

pu, par ce moyen, remedier a Tinfluence que peuvent avoir

sur le spectre d'absorption la quantité et la nature, peut-étre

tres variables, des sels alcalins contenus dans les divers échan-

tillons de sang; il s'ouvre par la, semble-t-il, un vaste cbamp

a des écarts dans Tabsorption de la lumiére qui ont l'air d'étre

dus a des changements notables dans riiémoglobine , tandis

qu'en réalité ils proviennent de changements insignifiants et

sans influence sur la teneur spécifique du sang en oxygéne. 11

faul toujours se préoccuper de Téventualité de pareils écarts

lorsqu'on opére avec Tappareil spectral; M. Tor up (I. c. p. 48)

fait ainsi observer, par exemple, qu'il ne convient pas, dans

des expériences sur le sang dilué avec Na 2 C03
, de se servir

de constantes obtenues a Taide de solutions aqueuses d'hémo-

globine, comme 011 le fait ordinairement.

Une observation (pie nous avons faite dans le Cours de

ces recherches semble indiquer que le temps qui s'écoule

entre la forte dilution du sang, en vue de Tanalyse spectrale,

et cette analyse elle-méme, n'est pas non plus sans influence

sur le spectre de Tabsorption ; mais je ne saurais rien dire de

certain sur ce point, n'ayant pas encore eu l'occasion d'entre-

prendre la-dessus aucune recherche systématique.
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II résulte de cé que nous avons dit plus haut de la deter-

mination du fer et de l'analyse spectrale, que nous devons

prendre pour mesure de la teneur spécifique du sang en oxy-

céne le rapport entre l'oxygéne et le fer, tandis que l'analyse

spectrale ne pourra provisoirement étre employée que comme

une méthode qui supplée la determination de fer. C'est

pourquoi quand, dans ce qui suit, il sera que s t ion

de la teneur spécifique en oxygen e, il faudra

entendre par la la quantité d'oxygéne absorbée

par gramme de fer a 15° et a une pression d'oxy-

g c n e de 1 5 mm.

Nous avons réuni dans le tableau general qu'on trouvera

ci-aprés toutes les expériences qui ont été faites pour éclaircir

les questions dont il s'agit ici. Ce tableau comprend 2 divi-

sions A et B: A renferme les expériences sur l'organisme

vivant , et B les expériences in vitro. Dans la division A. od

trouve pour chaque écbantillon de sang les rubriques suivantes:

poids de l'animal, poids % du résidu, grammes de fer par

1000 cent. cub. de sang, volumes °/o d'oxygéne et d'acide

carbonique a 0° et 760 mm., centimétres cubes d'oxygéne par

gramme de fer (teneur spécifique en oxygéne) et, en ce qui

concerne l'analyse spectrale, les valeurs de aor et de a/e tirées

des équations O = aox t et Fe = afe z , ou s est le coeffi-

cient d'extinction, et O et Fe désignent respectivement le

nombre de cent. cub. d'oxygéne et de grammes de fer contenus

dans 100 cent. cub. de sang. Comme quelques-unes des

analyses spectrales ont été faites avec l'appareil de Glan dans

la region du spectre / = 544, et les autres avec celui de

Vie r or dt-Kriis s dans la region / = 545, et que les expé-

riences appartenant a cbacun de ces groupes ne sont compa-

rables qu'entre elles, les valeurs trouvées avec l'appareil de

Glan sont imprimées en italique et les autres en types ordinaires.

Pour chaque écbantillon de sang se trouve indiqué com-

ment il a été obtenu : les échantillons qui appartiennent ;i la
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méme expérience forment un groupe a part séparé des autres

par un intervalle. Les animaux dont on s'est servi et qui sont

tons des chiens, sont designes par des chiffres romains.

Lorsque, sans autre indication, il est fait mention dans le

tableau de sang arteriel ou veineux , c'est du sang provenant

d'individus normaux ; les échantillons de sang arteriel et de

sang veineux qui se suivent immédiatement dans le méme

groupe ont , autant que possible , été tirés en méme temps.

Le sang de la veine cave, en l'absence d'autre indication, est

tiré a la partie inférieure de cette veine a l'aide d'un catbéter

élastique ordinaire introduit par la veine fémorale, sans que

la circulation dans la veine cave soit troublée. L'obturation

de la veine cave ou de l'aorte thoracique a été pratiquée a

l'aide d'un ballon en caoutcbouc fixe a l'extrémité d'un mince

catbéter métallique, qu*on a introduit dans ces vaisseaux

respectivement par la veine et l'artére fémorale; le ballon a

ensuite été rempli d'eau injectée avec une seringue dans le

catbéter jusqu'a ce que les vaissaux fussent obturés.

La oii il est dit qu'on a pratiqué une saignée suivie d'une

injection de chlorure de sodium a 0,7 %, cela signifie qu'on

a injecté dans une veine un volume de ce liquide correspon-

dant a la quantité de sang tirée, et cbauffée a la temperature

du corps.

Le tableau general est disposé comme nous venons de

l'indiquer pour que le lecteur puisse embrasser aussi com-

plétement que possible les détails des expériences; mais il

n'en donne pas un bon apercu, les expériences étant groupées

dans l'ordre ou elles ont été faites, et non d'aprés leur nature.

C'est pourquoi , ce tableau sera suivi d'une serie d'autres ta-

bleaux dans chacun desquels sont réunies les expériences de

méme nature , et qui sont accompagnés des remarques aux-

quelles ils peuvent donner lien.

La division B du tableau comprend les expériences faites

sur du sang dilué ou additionné de substances toxiques , le

Overs over d. K. D. Vidensk. Selsk. Forh. 1890. 17
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tout en dehors de l'organisme ; on y trouvera en outre des

recherches sur des échantillons d'hémoglobine extraits de cer-

tains échantillons de sang de la division A du tableau. Le

mode de préparation de rhéinoglobine a été décrit dans un

mémoire précédent (Combinaisons de rhéinoglobine avec l'oxy-

géne, Chap. 2). Dans plusieurs endroits de la division B, on

II. III. IV. V. VI.

Tableau

VII. VIII.

A. Expériences

IX. X.

N°
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s'est servi de la quantité de fer contenue dans les différents

liquides pour en déduire la quantité d'hémoglobine qu'ils ren-

ferment, la teneur en fer de l'hémoglobine étant supposée

egale a 0,37%; cette déduction, dans les expériences dont il

s/agit, ne peut donner lieu a aucun malentendii, et c'est une

maniére de faire plus usitée.

sur les animaux.

Sang art.

Méme sang, mélangé avec une infusion de sangsues.

Sang de l'extrém. périph. de la veine lemorale eoupée.

Sang art., tiré i jours aprés le sang 1.

Sang de l'extrém. périph. de la veine fémorale eoupée.

Sang art., tiré i jours aprés le sang i.

Sang de l'extrém. périph, d'une veine cervicale eoupée.

Sang art. \ . .3
I puis une saignee.

Sang tiré en méme temps de la veine cave >

Sang art., tiré li jours aprés le sang 9.

Sang tiré en méme temps de la veine cave.

Sang art., tiré 6 jours aprés le sang 10.

Sang de l'extrém. périph. d'une veine cervicale eoupée.

Sang art.; puis un saignée suivie d'une injection de Cl Na å 0,7 %.
S

; 1 1 1 :_
r art., tiré 3U d'heure aprés l'inj.

Sang art.; puis une saignée.

Sang art., tiré 4 jours aprés le sang 16.

Sang art., tiré 2 jours aprés le sang 17.

17*
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11. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. Y.

N° s-o
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Sang art., 29 jours aprés le sang 18; puis une saignée suivie d'une inj. AeCl Na å 0,7 °/o.

Sang art., tiré Vs heure aprés l'inj.

Sang art.; puis une saignée suivie dune inj. de CINa å 0,7 %.
Sang art., tiré Va heure environ aprés l'inj.

Sang art.; puis saignée avec inj. de CINa a 0,7 %.
Sang art., tiré 1h h. aprés.

Sang art.; puis saignée avec inj. de CINa a 0,7 %.
Sang art., tiré % d'h. aprés.

Sang art. ; puis saignée avec inj. de Cl Na å 0,7 %.
Sang art., tiré % d'h. aprés.

Sang art. \ puis saignée avec inj.

Sang de l'extrém. périph. d'une veine eervicale coupée / de CINa a 0,7 %.
Sang art. \ tiré environ 1 h. aprés

Sang de l'extrém. périph. d'une veine eervicale coupée / 29— 30.

Sang art.; puis obturation de la veine cave entre les veines iliaque et rénale.

Sang de la partie obturée de la veine cave, tiré 4' aprés l'obturation.

A la fin de l'obturation, saignée avec inj. de. CINa å 0,7%: sang art., tiré 20' aprés.

Sang art.

Sang art., 15' aprés inhalation d'un air renfermant = 8,6%, CO 2— 0,7%, Az—90,1 %.

Sang art.

Sang art., 12' aprés inhalation d'un air contenant O— 8,9%. CO 2 — 0,3%, Åz — 90,8 %.

Sang art.

Sang vein., tiré en méme temps de la veine cave.

Sang art. \ aprés inhal. d'en air contenant O —
Sang vein., tiré en méme temps de la veine cave/ 8,3%, CO 2 = 0,4%, Az =• 91,3%.

Sang art., tiré pendant une crampe resultant dune sull'ocation.

Sang art., 5' aprés la cessation de la sull'ocation.
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I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX.
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Sang art.

Sang art., tiré dans la derniére pliase de la suffocation, L'animal est mort pendant l'opérat.

Sang art.

Sang art.

Sang tiré en méme temps de la veine cave.

San - art
1 Curare.

Sang tiré en méme temps de la veine cave '

Sang art.; pnis obturation d'abord de l'aorte et ensuite de la veine cave.

Sang de la veine cave obturée, 4' aprés l'obturation.

Sang art.

Sanu tiré en méme temps de la veine cave; pnis obturation de l'aorte.

Sang de la veine cave, 3' aprés l'obturation de l'aorte

Sang de la veine cave, 30' aprés l'obturation de l'aorte.

Sang art., 2' aprés la fin de l'obturation.

Sang art.; puis obturation de l'aorte

Sang art. pendant l'obturation, 1 h. aprés (>0.

Sang art.; puis obturation de l'aorte.

Sang art. pendant robturation. 1 h. aprés 62.

Sang art.

Sang de la veine porte aprés qu'elle avait été liée pendant peu de temps.

Sang art. Empoisonnement par le curare.

Sang art.; puis inj. successive de 40 centig. morphine.

Sang art., tiré pendant la narcose morphinique 3 h. aprés 67.

Sang de la veine cave, tiré en méme temps que (i3.

Sanii art.

Sang tiré en méme temps de l'extrém. périph. d'une veine cervicale coupée.

Puis inj. intravein. d'une culture pyocyan. steril. Goma, aucune élévat. de tempér.Sang art.

Sang tiré en méme temps que 72 de l'extrém. périph. d'une veine cervicale coupée.
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III. IV. VI. VII. VIII. IY. \.

N° s-o
o
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Sang art. Tempér. de l'animal, 39°
\ puis inj. do 16 centig. cocaine.

Sang tiré en mérne temps de la veine cave / Crampes.

Sang art. pendant l'empoisonnement par la cocaine, 3U d'h. aprés 7 i — 75.

Sang tiré en méme temps de la veine cave. Tempér. de l'animal, 39°, 9

.

Sang art. tiré comme derniére portion dune hémorrhagie mortelle survenue aussitol

apréa 76— 77.

Sang art. Tempér. 39°.

6

l puis inj. successive de 10 cc. d'une

Sans tiré en méme temps de. la veine cave / culture pyocyanique stérilisée.

Sang art. tiré pendant l'empoisonnement pyocyanique, 2 h. 3U aprés 79.

Sans tiré en méme temps de la veine cave. Tempér. 10°, 6.

riences in vitro.

tions.

Sang dun chien anémique.

Méme sang, dilué environ 8 fois avec une solution de CINa k 0,7 °/o.

Méme sang, dilué environ 8 fois avec une solution de Na 2 CO l a 0,05 °/o.

Sang d'un chien.

Méme sang, dilué 10 fois avec une solution de CINa k 0,7 °/o.

Sang art.

Méme sang, dilué environ 3 fois avec une solution de CINa k 0,7 %.

Méme sang, dilué environ 3 fois avec de l'eau.
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Poi
11. (11. IV.

N°
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S 11 s.

it 0,7 % \

a \ % ! séjour (It I h. dans tin lliennosiat a 38'
.

; séjour de I li. dans un thermostal a 38°.

pyocyaniqne '

bines.

Hémoglobine extraite du sang 38.

— - 39.

Hémoglohine extraite du sang 07.

— — — (38.

émoglobine extraite du sang 29.

— — — 31.

— — — 32.

Hémoglobine extraite du sang 53.

I. Expériences sur le sang arteriel normal de différents

individus.

II. Comparaison entre le sang arteriel normal et le sang

veineux normal tirés simultanément chez le méme individu.
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sans que la eirculation du sang dans les vaisseaux en soit

troublée.

III. Expériences sur la teneur spécifique du sang en

oxygéne avant et aprés une saignée.

IV. Expériences sur le changement apporté dans cette

teneur spécifique par l'inhalation d'un air pauvre en oxygéne

et par la sutTocation.

V. Expériences sur rinfluence de diverses substances

to\iques (curare, morphine, cocai'ne, culture pyocyanique) sur

la teneur spécifique du sang en oxygéne.

VI. Ce groupe comprend un mélange d'expériences de

diverse nature qu'on a surtout entreprises pour s'orienter dans

des recherches subséquentes. Telles sont les expériences faites

sur du sang tiré en partie d'une grosse veine obturée , en

partie de l'extrémité périphérique d'une plus petite veiue

coupée. Od trouve en outre dans ce groupe des expériences

sur les changements apportés dans le sang arteriel par l'ob-

turation de l'aorte, et une autre sur le sang de la veine porte.

VII. Od a, dans ce groupe, établi une comparaison entre

divers échantillons de sang et les hémoglobines qui en ont été

extraites.

Dans l'expérience XIX, te sang des n os 57, 58 et 59 a été tiré dans

des eonditions tres incertaines. Celui des n os 57 et 58 a été tiré å l'aide

d'un cathéter introduit par la veine fémorale dans le haut. de la veine cave;

l'aorte était obturée, et on voulait en méme temps obturer la veine cave

au-dessus du point d'ou le sang était tiré, mais cela n"a pas réussi. Le

sang veineux n'est done pas celui d'une veine obturée, mais provient surtout

de la partie antérieure du corps, dont le systéme arteriel n'était pas obturé.

Le sang du n° 59 devait étre du sang arteriel tiré pendant une obturation

de l'aorte, mais l'obturation a lait défaut quelques minutes avant la prise

de sang.

Dans les tableaux spéciaux qui suivent, les expériences

portent des numéros correspondant a ceux du tableau general,

et les rubriques y sont aussi les mémes; on a settlement, pour

éviter les fractions, multiplié par 1000 les nombres des ru-

briques (Lox et a/e . En outre, de méme que dans le tableau
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general, les resultats obtenus avec L'appareil de Glan sont

imprimés en italique. Dans les tableaux, A signifie sang arte-

riel et V sang veineux.

I. Sang arteriel normal.

Le tableau suivant renf'erme toutes les expériences faites

sur le sang arteriel normal de différents individus.

Tableau I.

O

O
z
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La teneur spécifique en oxygéne présente des differences

allant de 328 a 468; le plus grand écart est done de 140, soit

de 30 °/o environ. L'écart le plus grand pour aor (la quantité

d'oxygéne par unité de lumiére absorbée) est donné par les

expériences faites avec l'appareil de Vierordt-Kriiss, ou le

maximum est de 180 et le minimum de 127; il est done de

53, soit 30 °/o environ.

Le rapport entre la teneur spécilique du sang en oxygéne

et son absorption de la lumiére se concoit le mieux a l'aide

(rune représentation graphique comme celle de la Fig. 1
, ou

Ton a pris pour abscisses les numéros d'ordre des 22 expé-

riences du tableau et pour ordonnées , en partie la teneur

spécilique en oxygéne (O par gramme de Fe), ce qui donne

la courbe tracée avec un trait plein , en partie les valeurs

de are', on obtient pour ar
-

e deux courbes dont Tune, pointillée,

représente les expériences faites avec l'appareil de Glan, et

l'autre, formée de traits et de points, celles faites avec l'ap-

pareil de Vierordt-Kriiss. Les nombres inscrits le long de l'axe

des ordonnées indiquent respectivement les quantités d'oxygéne

par gramme de fer et les valeurs de a/% d'aprés le tableau

:

toutefois celles de ces derniéres valeurs qui se rapportent a

l'appareil de Glan sont divisées par 2 pour rendre la représen-

tation grapbique plus claire. La courbe de la teneur

spécifique en oxygéne est bien réguliére depuis son

maximum jnsqu'a son minimum, ce qui prouve que les grandes

variations de ce facteur ne sont pas dues a quelques deter-

minations anormales. Les courbes de afe présentent de grandes

irrégularités ; cependant il semble certainement resulter de ces

deux courbes cette régle générale, que afC et, par conséqnenl

la quantité de fer par unité de lumiére absorbée, sont d'autant

plus grands que la teneur spécifique en oxygéne est plus faible.

En d'autres termes, moins il y a d'oxygéne par gramme
de fer, moins est g r a n d e l'a bsorption de lal u m i é r e
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par gramme de fer. Nous savons par nn mémoire précé-

dent 1

) que précisément la méme réglc est ap pli c ab le h

des hémoglobines dont I a teneur en oxygéne est

différente. L'opinion å laquelle nous avons été conduil

H 1 1 1 1 h H 1 1 h H 1 1 1 (- -I 1-

/ 2 3 6 S 6 7 S S /O /? /2 /J tt /S /6 /7 /S /& 20 2/ 22

Fig. t.

dans l'introduction de ee mémoire, a savoir que ia difference

de la teneur spéciflque en oxygéne était due a la présence

dans le sang d'hémoglobines plus ou moins riches en oxygéne,

trouve ainsi sa confirmation dans nos recherches sur Tabsorp-

tion de la lumiéve par le sang. Lorsque , dans ee qui snit.

l

) Sur les combinaisons de l'hémoglobine avec l'oxygéne.
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nous disposerons d'uo nombre suffisant d'expériences , nous

retrouverons le méme rapport entre l'oxygéne, le fer du sang

et son absorption de la lumiére ; mais si les expériences sont

en petit nombre, nous ne pourrons donner aueun éclaircisse-

ment sur cette question a cause des nombreux écarts de la

régle que nous rencontrons partout. Les causes possibles de

ces écarts ont été suffisamment exposées dans l'introduction

de ce mérnoire (p. 248).

En resumé, la tene ur spécifique du sang en oxy-

géne dans le sang arteriel normal de différents

individus est tres variable.

II. Sang arteriel et sang veineux å l'état normal.

Le tableau ci-contre comprend 10 expériences faites sur

5 individus différents. Le sang arteriel a été tiré d'une caro-

tide ou d'une artére fémorale, en méme temps que le sang

veineux l'a été, comme il suit, de la partie inférieure de la

veine cave, a sa bifurcation dans la veine iliaque: nn ca-

théter élastique ordinaire a été introduit par une des veines

fémorales dans la veine cave, un peu au-dessus de la bifurca-

tion
;

puis, a travers le cathéter, on a, a l'aide d'une seringue,

tiré lentement un écbantillon de sang. On a ainsi, dans ces

expériences, comparé le sang arteriel avec du sang veineux

coulant librement et provenant en majeure partie des veines

musculaires.

La teneur spécifique en oxygéne est partout plus faible

dans le sang veineux que dans le sang arteriel correspondant;

les differences sont respectivement de 48, 28, 20, 13 et 7 et

(voir le tableau) d'autant plus grandes que la valeur absolue de

la teneur spécifique en oxygéne est elle-méme plus grande.

En outre on remarquera que, dans aucune des expériences, la

proportion pour cent du fer n'est la méme dans le sang
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Tableau II.

N°

du

tableau

general.
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III. Effet de la saignée.

Aprés avoir constaté dans re qui précéde que la teneur

spécifique en oxygéne du sang chez différents individus n'a

pas besoin d'avoir la méme valeur, nous allons considérer ici

<\e^ expériences qui tendent å produire nn changement dans

eette grandeur chez le méme individu.

Les saignées fournissent un bon moyen pour provoquer

de pareils changements. L'effet en a été étudié sin- i) individus;

chez <S d'entre eux, dont quelques-uns ont été, a plusieurs

reprises, l'objet de cette etude, elles ont constamment produit

un effet de méme nature. Le neuviéme senl ne s'est pas

laissé influencer par des saignées; on a fait en tout 8 deter-

minations sur des échantillons de sang tirés chez eet individu

et, dans tous, l'hémoglobine n'a pour ainsi dire éprouvé aucnn

changement.

Ces expériences ifont guére été faites que sur du sang

arteriel; suivant la maniére dont on a procédé, elles se divisent

en 2 groupes. Dans le premier, aprés avoir tiré un échan-

tillon de sang pour en determiner la teneur en oxygéne et, au

besoin (chez de grands animaux), pratiqué nne saignée, on a

abandonné l'animal a lui-méme pendant quelques jours, et fait

ensuite une nouvelle determination; dans un cas, on a laissé

les elements du sang se regenerer pendant 1 mois, et puis

procédé a un nouvel examen du sang. Les expériences de ce

groupe sont réunies dans le tableau III a. Dans celles du

second groupe, que comprend le tableau III b, aprés avoir tiré

un échantillon de sang et en outre pratiqué une saignée, on a,

d'une solution de chlorure de sodium a 0,7 % et chauffée a

B8 j
injecté une quantité correspondant au sang perdu par

l'animal, et, au bout d'une demi-heure ou d'une heure, tiré de

nouveau un échantillon de sang.

A l'exception des expériences n° 8— 15 faites sur le chien

II, ou la teneur spécifique en oxygéne du sang arteriel s'est
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Tab 1 ea n III a.

•_

sd r
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maintemie a peu pres constante ou a augraenté un pen , la

saignée, dans toutes les autres, a déterminé une décroissance

quelquefois tres considérable de cette grandeur.

En méme temps (excepté dans 29— 30), la valeur de a.fe a

angmenté, parfois méme tellement que aox n"a pas varié, comme

cela arrive aussi en certains c as, dans le passage d'une

solution d'bémoglobine de la modification y a la modification
l
i

1
).

En general, cependant, aox (oxygéne par unlté de lumiére ab-

sorbée) décroit par l'efl'et de la saignée, entre autres, par

exemple, dans les expériences 16—19, ou Ton voit en outre

que les changements dus a la regeneration du sang agissent

en sens contraire de ceux qui sont produits par la saignée.

Les differences qui ont été observées dans la teneur

spéciflque en oxygéne entre les écbautillons de sang 29—31,

se sont a peu pres reproduites dans les bémogiobines qui

en proviennent (voir le groupe VU).

Comme nous l'avons mentionné dans le groupe précédent,

la quantité de fer contenue dans le sang avant et aprés la

saignée n'est pas toujours proportionnelle au poids du résidu

(voir, par exemple, n° 1 et G).

La per te de sang qui est nécessaire pour produire dans

le sang les changements mentionnés plus baut n'est pas con-

sidérable. Dans aucun cas elle n'a dépassé la moitié de la

quantité totale de sang; une perte de Vs, dans 21—22, a pro-

duit un effet tres marqué, et, dans une autre expérience, eet

effet était encore sensible aprés une perte de V? (voir 29— 31).

Mais il faut ici s'attendre a rencontrer de grandes differences

individuelles , comme le montrent les expériences faites sur le

chien II. Ces expériences présentent bien une grande régula-

rité, mais le resultat comparé avec celui qu'ont donné les

autres individus est tout différent; d'un autre coté , un pareil

') Sur les combinaisons de l'hémoglobine avec l'oxygéne, p. 222, Exp. 1.
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écart constant chez 1111 tndividu déterminé (end a confirmer

l'exactitude de uotre méthode.

Les expériences 9— 11 sont les seules ou
5
en méme temps

que le sang' arteriel, on ail examiné le sang veineux en circu-

lation; mais elles ont été t'aites sur le chien II, qui était

insensible a 1'act.ion de la saignée.

Les changements apportés par une saignée dans la matiére

colorante dn sang ne sont pas dus a la simple dilution

du sang, mais doivent étre attribués å des reactions qui

s'opérent dans l'organisme, car on ne peut les p rod ni re

par des di lutions corre spondante s faites in vi tro.

Les expériences relatives a cette question portent dans le tableau

general les nos 83—90. Les dilutions doivent naturellement

étre telles que les globules du sang ne soient pas altérés,

puisque autrement la concentration de riiémoglobine serait

modifiée M. En diluant 1 volume de sang avec 2 volumes de

CINa a 0,7 °/o, on a trouvé dans un cas (n° 88— 89) que la

quantité d'oxygéne par 100 gr. d'hémoglobine est seulement

tombée de 119 a 147 cent. cub.; dans les nos 83— 85, la dilu-

tion avec 7 volumes de CINa l'a fait croitre de 114 a 118

cent. cub.; mais si Ton dilue le méme sang avec une solution

de Na?C03 a V20 °/o
,

qui dissout riiémoglobine, la quantité

d'oxygéne absorbée est bien plus grande , sans doute parce

(|ue la concentration de riiémoglobine était alors beaucoup plus

faible que lorsquelle etait renfermée dans le stroma des globules

du sang.

En resumé, la saignée diminue la teneur spéci-

f
i q u e en oxygéne du sang arteriel.

') Relativement å l'influence d'un changement de concentration sur l'ab-

sorption de l'oxygéne, voir: Sur les combinaisons de rhémoglobine

avec l'oxygéue p. 216.
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IV. Effet de l'inlialation d'un air pauvre en oxygéne

et de la suffocation.

Dans les expériences du tableau IN a 011 a d'abord tiré un

échantilloD de sang de l'animal, puis, pendant lU d'heure ou

V2 heure, on lui a fait, par une soupape, respirer un air a

9 °/o environ d'oxygéne venant d'un grand spirometre; enfin,

pendant f/inhalation de eet air pauvre en oxygéne, on lui a

tiré un nouvel échantillon de sang.

Tableau IV a.

30

37

38

39

40

-'.I

i2

i:;

69

68

71

70

60

59

60

383
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Relativement a ('absorption <le la lumiére, qui, pas

plus que dans les autres expérieDces n'a été eonstante ici,

dous o'avons pu déduire aucune régle speciale de ih>s deter-

minations.

Des échantillons de sang 38—39 on a extrait des hémo-

globiries qui, relativement å leur teneur spécifique en oxygéne,

présentent la méme difference (voir groupe VII) que le sang

des numéros correspondants (28 d'une part, et 27 de l'autre).

Le tableau IV b comprend 2 expériences relatives a l'in-

fluence de la suffocation sur les changements dont il s'agit

ici dans le sang. Dans le premier cas, on a d'abord tiré un

échantillon de sang pendant les crampes resultant de la suffo-

cation, et un autre o minutes aprés que l'animal respirait d<-

nouveau librement et tranquillement. Dans le dernier. aprés

avoir lire un échantillon de sang arteriel et obturé ensuite la

trachée de l'animal, on en a tiré un second un moment avant

que la mort survlnt.

Tab l eau IV l>.
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sang arteriel, tan d i s q u'e Ile se maintient e o n s t a n t e

dans le sang veineux.

2) Pendant la suffocation, la tene ur spécifique

du sang en oxygen e est au gm en tee.

V. Empoisonnements.

Kelativement aux expériences que contient le tableau V,

nous ferons les remarques suivantes. Dans l'expérience

avec le curare, n° 53, la respiration artificielle était tres

incompléte å cause (rune fuite survenue dans une des sou-

papes. Dans l'expérience avec la morphine, l'animal,

qui pesait 21 kilog., a recu en tout, dans l'espace de 3 heures,

uue injection sous-cutanée de 40 centig. de morphine. L'animal

employé dans l'expérience avec la cocaine pesait 42

kilog. et on lui a injecté sous la peau 16 centig. de ce poison;

il s'est produit de fortes crampes et la temperature s'est élevée

dp 39°, 6 a 39°, 0. Aprés la cessation des crampes, on a tiré

simultanement un échantilloo de sang arteriel (76) et de sang

veineux de la veine cave (77); puis on a fait périr L'animal

par hémorrhagie. et recueilli la derniére partie du sang (78)

pour l'analyser; il ne renfermait que 56 de fer, tandis que le

sang tiré d'abord en contenait 60, et la teneur spécifique en

oxygéne du dernier échantillon (78) présentait le changement

que produit l'anémie (voir groupe III). L'empoisonnement méme

n'a, pour ainsi dire, apporté aucun changement dans la teneur

spécifique en oxygéne du sang veineux et du sang arteriel;

mais, dans ce dernier, a l'inverse du sang veineux circulant en

méme temps dans la veine cave, l'absorption de la lumiére a

subi un grand changement, car la valeur de a .v est tombée de

156 å 128; l'exactitude de ce singulier resultat, qui provisoire-

ment doit rester sans explication , a été confirmée par le fait

qu'il s'est reproduit dans 78, bien que les deux échantillons

aient été analyses indépendamment l'nn de l'autre. Quant a
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L'empoisonnement par une culture pyocyanique stérilisée, il en

a d'abord été injecté dans mie veine une assez forte dose dans

70—72, et il en est résulté un etat comateux, mais sans eleva-

tion de temperature. Dans les expériences 79— 82, od a, dans mi

autre animal, injecté successivement sous la peau 10 cent. cub.

d'une nouvelle culture stérilisée, et la temperature s'est élevée de

-'»'.l ,6 a 40°,6. L'animal n'était pas lié, mais est resté librement

debout, de sorte que les échantillons de sang' arteriel et de sang

veineux ont été tirés dans des conditions aussi normales que

possible. J'ai constaté aprés rempoisounement une forte dimi-

nution de la teneur en fer du sang arteriel, tandis que le résidu

n'a pas varié. La proportion du fer dans le sang veineux circu-

lant en méme temps dans la veine cave s'est maintenue con-

stante. Pour plus de certitude, on a alors repris la determina-

tion du fer dans 81 — 82, mais est arrivé au méme resultat.

Tableau V.

ifj
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entre le sang arteriel et le sang veineux c i re u Ian t

en nierne ti- nip s dans la veine c ave. il i s p ara il. Le

sang arteriel et le sang veineux sonl snus ce rap-

port id en ti <| u e s.

2) Dans rempoisonnement pur la morphine, la teneur

spécifique en oxygéne du sang arteriel augmente;

1 e s a n g arteriel et le s a n g veineux p r é s e n t e n 1 snus

c e r a p p o r t d es di f f é r e n c e s d u m é m e g enr e q u e dan s

l'état n n rm a I.

3) Dans leinpoisoiiiieiiieiit par la coeaine, la I ene ur spé-

cifique en oxygéne n'est que legere ment modifiée;

niais c o ni ni e elle augmente un peu dans le sang

a r t é r i e 1 et di m i n u e u n p e u d ans le s a n g veineux,

la difference ;i eet égard entre le sang arteriel et

le sang veineux est plus grande aprés rempoi-

sonnement (21) qu'avant (18). [/absorption de la

1 u ni i é r e est modifiée e s s e n t i e 1 1 e m e n t dans le sang

arteriel et Fest seulement dans c e 1 u i - c i.

4) Dans rempoisonnement par ane enlture pyocyanique, le

sang veineux n'e s t que 1 é g é r e m e n t ni o d i f i é ; p a r

c o n t r e , la teneur s p é c i f i q u e en o x y g é n e a u g m ente

beaucoup dans le sang arteriel, d'oii il snit que la

difference, son s ce rapport, entre le sang arteriel

et le sang veineux est bien plus grande aprés rem-

poisonnement q u'a v a n t.

VI. Expériences diverses.

Le tableau VI a contient 2 expériences sur les change-

ments produits dans le sang par l'obturation d'une grosse

veine. Dans les deux cas, la teneur spécifique en oxygéne du

sang veineux de la partie obturée subit une forte diminution,

a x augmente un peu ou ne varie pas. Dans l'expérience 34,

aprés avoir mis lin a l'obturation, on a pratiqué une saignée
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el tiré ensuite un échantillon de sang arteriel. Comme dans

tons les cas accompagnés d'hémorrhagie , la teneur spécifique

en oxygéne diminue tandis que a,e augmente. Le rapport entre

la teneur du sang en fer et le poids du résidu est surtout a

reinarquer dans ces expériences ; aprés l'obturation de la veine

cave , la proportion % du résidu dans le sang de la partie

obturée reste a pen pres la méme, tandis (pie sa teneur en

fer croit fortement. Dans l'expérience 35, le poids du résidu

a diminué a la suite d'une saignée, mais la teneur en fer du

sang arteriel a conservé la valeur qu'elle avait au commenee-

ment de l'expérience. Les determinations du ler ont été faites

deux t'ois dans les n os 33 et 35, et elles ont donné des resul-

tats coneordants.

Tableau VI a.

_
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29

30

70

71
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exemple), viennent d'une region ou le sann, a cause des nom-

breux vaisseaux collatéraux, circule toujours, quoique non nor-

malement; si, an contraire, on les tire, par exemple, .de la veine

femorale aprés o*bturation de la veine eave, le sang ainsi obtenn

a en réalité séjourné assez longtemps dans les vaisseaux.

Si Ion obture l'aorte thoracique a l'aide d'nn ballon en

caoutchouc, comme il a été indiqué plus haut, le sang arteriel

snbit, un changement par snite dnquel (entre antres) sa tenenr

spéciflque en oxygéne diminne ; aox reste a pen pres le méme.

Tableau VI c.

a
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VII. Comparaison entre les hémoglobines et les échantillons

de sang correspondants.

Comme nous l'avons exposé dans l'introduction de ce

mémoire, les differences dans la teneur spéciflque en oxygéne

qni onl été constatées dans les échantillons de sang, se re-

trouvent dans les hémoglobines qni en sonl extraites. Par

contre, tel n'ést pas le eas des differences dans le rapport entre

l'ahsorption de la lumiére, l'oxygéne et le fer; les causes pos-

sihles de ce désaccord sont mentionnées dans rintroduction.

Le tableau VII comprend les expériences auxquelles la

comparaison dont il s'agit a donné lien. On y trouve claire-

ment constaté, pour les échantillons de sang du méme indi-

vidu, le parallelisme ci-dessns mentionné entre le sang et

l'hémoglobine ; mais on voit en méme temps que la valeur

absolue de la teneur spécifique en oxygéne peut varier dans

l'hémoglobine. C'est ainsi que, dans les échantillons 96— 97,

elle a nne teneur spécifique en oxygéne nn pen plus grande

qne dans le sang correspondant, et il en est de méme dans

103; dans d'autres eas. au contraire, c'est l'inverse. Ces diffe-

rences sont encore inexpliquées.

Tab le an VII.

03

25
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Chapitre II.

I. Sur l'influence de la teneur spéciflque en oxygéne sur les tensions

de l'oxygéne dans le sang.

Nous avons vu dans le chapitre précédent, par un grand

nombre d'exemples, que la teneur spécifiqne dn sang en oxy-

géne n'est pas constante. Ponr comprendre quelle inilnence

cette eirconstance exerce sur les tensions de l'oxygéne dans

le sang, concevons deux échantillons de sang A et B ayant

la méme temperature
,

qui renferment tons deux la méme

quantité d'hémoglobine et ont absorbé chacun la méme quan-

tité d'oxygéne, mais dont la teneur spécifiqne en oxygéne est

différente. Supposons que ce dernier facteur soit moindre

dans B, ou, en d'autré's termes, que B, a une pression donnée

d'oxygéne, absorbe moins de ce gaz que A; il est alors evi-

dent que les tensions de l'oxygéne dans nos deux échantillons

doivent étre différentes , bien qu'ils contiennent tous deux la

méme quantité d'oxygéne par gramme d'hémoglobine , et que

la tension doit étre plus grande dans B, dont la teneur spéci-

flque en oxygéne est la plus faible. T o u t e s choses é g a 1 e

s

d'a i 1 1 e u r s , la tension dans u n é c h a n t i 1 1 o n de sang

croitra done lorsque sa teneur spécifique en oxy-

géne diminue.

En outre, nous avons vu dans le chapitre précédent que

la teneur spécifique en oxygéne peut étre, et est tres souvent

différente dans les divers systémes de vaisseaux chez le méme
animal, et qu'elle se laisse modifier par des interventions

(saignée, poisons) qui, in vitro, n'exercent, sous ce rapport,

aucune action sur le sang. Nous devons done considérer les

changements dans la teneur spécifique en oxygéne comme le

resultat de processus particuliers dans les tissus de l'organisme.

De ce qui précéde se déduit la proposition suivante
,

qui

n'est pas sans importance pour la théorie de la tension des

gaz dans le sang.

Overs, over d. K. D. Vidensk. Selsk. Forh. 1890. \ i)
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Les tensions de l'oxygéne dans le sang, a nnc

temperature donnée, ne dependent pas seulement

de la q u an t i t é d'o x y g é n e f i x é e par gramme d'hémo-

g lob in c dans le sang; les tissus de l'organisme

pen vent en effet, par 1111 changement ap porte dans

la tenenr spécifique en oxygéne, donner a une

eertaine qu a n t i t é de gaz absorbée par le sang une

tension différente, et une tension d'autant plus

grande q u e la tenenr spécifique en oxygéne e s

t

plus faible.

Il y a lien de croire qne ces variations dans la tension

jouent un role dans la régulation de l'échange respiratoire, et

nous trouverons cette supposition confirmée dans ce qui snit.

II. Sur la relation entre les tensions de l'oxygéne dans le sang et

la quantité d'oxygéne qui, dissoute dans le plasma, est, å chaque

instant, å la disposition des cellules des tissus.

D'aprés ce que nous avons vu dans le chapitre précédent,

les variations dans la tenenr spécifique en oxygéne servent a

régulariser les tensions de l'oxygéne dans le sang. Avant de

mieux spécifier, dans ce qui suit, la nature de cette régulation

a Taide d'exemples tirés de nos expériences, nous cbercherons

a determiner, aussi briévement que possible, le role des ten-

sions de l'oxygéne du sang dans l'échange respira-

toire. D'abord il est possible que ces tensions exercent une

action sur la marche de l'oxygéne entre les tissus et le sang

;

ce n'est pas qu'elles déterminent cette marche ni méme seule-

ment sa direction 1

), mais on peut bien admettre qu'elles

I'accélérent ou la retardent suivant les circonstances. Ensuite

il est vraisemblable que la grandeur de ces tensions a une

influence sur les reactions chimiques qui ont lien dans le sang

méme; mais nous ne savons rien de positif a eet égard, pas

Bohr, Compt rend. CX, p. 198.
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plus que nous nc connaissons avec quelque certitude *i nelle

est la portion grande ou petite de L'échange respiratoire qui

est due a ces reactions. Notre connaissance du rule des ten-

sions, sous ces deux rapports, se réduit done a peu de chose.

Par contre, nous sommes a méme de connaitre plus exac-

tement ce role en ce qui concerne un autre point tres

essentiel pour l'échange respiratoire. On peut en effet con-

stater qu'il a une importance decisive pour la proportion %
d'oxygéne contenue dans le plasma, qui est la source directe

de ce gaz pour les cellules des tissus. Cette relation, qui

jusqu'ici, que je sache , n'a pas suffisamment attiré l'attention,

mérite d'étre examinée de plus pres. Le plasma, qui entoure

les globules du sang el constitue un intermédiaire indispen-

sable entre eux et les cellules des vaisseaux, ne renferme lui-

méme aucune substance dissociable fixant de l'oxygéne; aussi

absorbe-t-il ce gaz de la méme maniére que l'eau, c'est-a-dire

proportionnellement a la tension et en petite quantité. Par suite

de cette derniére circonstance , la plasma ne contient aucune

provision d'oxygéne de quelque importance; a mesure que les

cellules des vaisseaux lui prennent son oxygéne, ce dernier

doit étre remplacé par celui de l'oxyhémoglobine contenu dans

les globules du sang, et ce remplacement est pour ainsi dire

instantané a cause des conditions favorables de diffusion entre le

plasma et les globules sanguins, ceux-ci présentant une grande

surface. La tension de l'oxygéne dans le plasma dépend done,

a chaque instant, de cette méme tension dans les globules du

sang; or, le plasma, comme nous l'avons vu, ne renfermant

pas de substances qui fixent de l'oxygéne, il en résulte que la

quantité de ce gaz contenue dans le plasma est

directe ment p r o p o r t i o n n e 1 1 e a la tension que l'o x y-

géne a en tout temps dans le sang. La quantité d'oxy-

géne qui est mise, a, chaque instant, a la disposition des cel-

lules, dépend ainsi directement et dans un rapport simple de

la tension de ce gaz dans le sang, mais, et il importe de le

19*
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remarquer, seulement de la quantité totale d'oxygéne contenue

dans le sang, en tant qne celle-ci in fine sur la ten-

sion; comment et dans quelle étendne s'exerce cette influence,

c'est ce que nous examinerons dans le paragraphe suivant.

Le role important que les tensions jouent ainsi dans l'apport de l'oxy-

géne aux cellules est, comme on voit, base sur la circonstance que la sub-

stance qui , dans le sang, fixe l'oxygéne, est renfermée dans des reservoirs

spéciaux, les globules du sang; les choses se passeraient tout autrement

dans une solution d'hémoglobine. Les considérations qui précédent ne

s'appliquent done pas non plus a l'acide carbonique du sang, puisque et

le plasma et les globules du sang renferment des substances qui fixent ee

dernier gaz.

III. Sur le rapport entre la quantité totale d'oxygéne contenue

dans le sang et sa tension en oxygéne.

Tant que l'hémoglobine ne subit aucune nouvelle modifi-

cation , il y a toujours un rapport déterminé entre la tension

de l'oxygéne dans le sang et la quantité totale d'oxygéne qu'il

renferme. La nature de ce rapport nous est donnée par la

eourbe de dissociation de l'hémoglobine *), car l'oxygéne con-

tenu dans le sang provient en majeure partie de celui qui,

dans les globules sanguins, est fixe par l'liémoglobine, le

plasma n'en renfermant en comparaison qu'une quantité insi-

gniflante. Mais lorsque l'hémoglobine passe d'une modification

a une autre , ce rapport fixe entre la quantité d'oxygéne et sa

tension cesse d'exister, comme on Fa vu dans le paragraphe I

de ce chapitre.

A quel degré et de quelle maniére la tension de l'oxygéne

dépend-elle de sa quantité, c'est la une question de grande

importance pour la théorie de la respiration ; car les tensions,

qui sont proportionnelles en tout temps å la quantité d'oxy-

géne contenue dans le plasma qui entoure immédiatement les

cellules , sont par la une mesure de l'oxygéne oflért aux cel-

La eourbe qui a pour abscisses les tensions de l'oxygéne et pour

ordonnées les quantités d'oxygéne fixées par 1 gr. d'hémoglobine.
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lules. Par contre, la quantité totale d'oxygéne contenue dans

le sang a chaque instant de son passage dans les capillaires, est.

toutes choses égales d'aillcurs, une fonction de l'oxygéne déjk

consommé. La question du rapport entre la tension et la

quantité de l'oxygéne revient done a celle de savoir eominent

l'oxygéne ofTert dépend de la consommation qui a été faite de

ce gaz.

Considérons d'abord le cas ou rtiémoglobine , dans la

cirkulation, ne passe pas d'nne modilication a une autre. Pen-

dant que le sang absorbe et perd constamment de l'oxygéne,

ce qui est une de ses principales fonctions, l'oxygéne contenu

dans l'hémoglobine varie sans cesse en oscillant entre nn

maximum (dans le sang arteriel) et un minimum (dans le sang

veineux), et par suite les tensions croissent et décroissent

comme nous allons le voir. Gonstruisons (Fig. 2) la courbe de

dissociation de l'hémoglobine; pen importe ici la forme exacte

Fig. 2.

de cette courbe; ce qui nous interesse, ce sont les traits

qu'elle a de connnun pour les différentes hémoglobines a

diverses temperatures, a savoir que la courbe s'éléve d'abord

rapidement avec une tension croissante, et qu'ensuite, a partir

d'une certaine pression peu élevée, elle croit lentement et

d'une maniére uniforme. Pendant le passage a travers le

cysterne capillaire, l'bémoglobine perd de l'oxygéne; représen-

tons par la ligne a (Fig. 2) la grandeur de cette perte, la ten-
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sion de l'oxygéne décrottra alors de OP a Op; dans le poumon,

une absorption correspondante d'oxygéne fera croitre la tension.

Par suite de la faible montée de la courbe ii des pressions

plus élevées, la diminntion de la tension est grande par rap-

port a la perte d'oxygéne; dans des conditions normales, le

sang veinenx renfermera encore les 2
/3 environ de l'oxygéne

du sang arteriel, et la perte d'oxygéne sera le V3 de la quan-

tité totale; mais la tension dans les artéres sera de 100 mm.

environ et dans les veines de 10 a 20 mm., ce qui constitue

nn abaissement des 9
/io ou des ik de la tension primitive.

Dans le passage a travers le systéme capillaire, la quantité

d'oxygéne contenue dans le plasma, qui est proportionnelle

a la tension de ce gaz, diminuera done jusqu'a ce qn'elle se

réduise a V10 ou a lk de sa valeur primitive, de sorte que la

densité de l'oxygéne autour des cellnles, pendant ce passage,

décroitra peu å peu dans une forte proportion.

Quand la tension dans le sang arteriel est beanconp plus

faible que la normale, on en vient a employer une partie de

la courbe de dissociation autre que celle dont nous avons fait

usage dans la Fig. 2 ; mais comme nous n'avons en vue ici

que la question principale , nous n'examinerons pas ce cas de

plus pres.

Dans eet exposé des variations de l'oxygéne pendant le

passage du sang dans les capillaires, nous avons supposé que

sa tension dépend exclusivement de la quantité totale, et celle-ci

exclusivement de la consommation de l'oxygéne par les cellules.

Ces suppositions sont exactes tant que l'hémoglobine ne change

pas de modiflcation, et tant qu'il passe toujours dans les capil-

laires la méme quantité de sang dans l'unité de temps. Mais

si 1'hémoglobine passe d'une modiflcation a une autre , il n'y

a plus de rapport déterminé entre la tension et la quantité de

l'oxygéne, comme nous l'avons vu au paragrapbe I; et si la

quantité de sang qui traverse les vaisseaux dans l'unité de

temps vient a varier, la quantité d'oxygéne, comme nous le
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verrpns tout a l'heure, nc dépend plus exclusivemeut de sa

consommation par les cellules. L'organisme dispose done des

moyens néeessaires pour rendre, dans certaines limites, les

tensions de l'oxygéne dans les capillaires indépendantes de la

quantité de ce gaz qui y est consommée, et ces moyens sont

entre autres: 1) un changement dans la quantité d'hé-

m o g 1 o b i n e qui, dans l'u n i t é de t e m p s , traverse les

capillaires, et 2) un changement surven an t pen-

dant la circulation dans la teneur s p é c i f i q u e du

sang en oxygéne.

Relativement au premier moyen de régulation , il est

evident que plus est grande la quantité d'hémoglobine qui, dans

lunité de lemps , traverse les capillaires, plus est petite — la

consommation d'oxygéne étant supposée constante — la frac-

tion de la perte totale d'oxygéne qui tombe sur chaque gramme

d'hémoglobine, et plus faible est done aussi la diminution de

la tension. Une augmentation de la quantité d'hémoglobine

qui, dans lunité de temps
,

passe dans un organe peut étre

due, partie a une richesse plus grande du sang en hémoglobine,

partie a la circulation d'un volume de sang plus considérable.

Une augmentation de la quantité absolue d'hémoglobine ne

saurait se faire soudainement; elle pourra par contre agir

comme une espéce de régulateur lent, si l'organisme est amené

peu a peu dans des conditions nouvelles, comme, par exemple,

par le séjour dans des regions montagneuses 1
)- Mais la quantité

de sang qui, dans l'unité de temps, traverse les capillaires peut

momentanément augmenter, soit dans un organe isolé par suite

de la dilatation de ses vaisseaux, soit dans l'ensemble de la cir-

culation par un accroissement de l'activité du cæur; dans tous

les cas, une augmentation de la quantité de sang en circula-

tion a pour resultat que les cellules, toutes choses égales

d'ailleurs, et la nature du sang arteriel restant par conséquent

') Viault, Gompt. rend. CXI, pas. 917.
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aussi la nierne, se trouvent placées dans des eonditions plus

favorables pour l'absorption de l'oxygéne, car le plasma perd

alors moins de sa teneur en oxygéne qu'il n'en aurait perdu

autreinent ponr la méme consommation de ce gaz par les tissus.

Il tant cependant observer quo lorsque l'activité du cæur aug-

mente, lacirculation devient aussi plus rapide dans lespoumons;

il est done bien possible que l'accroissement de la vitesse ait

pour. resultat une saturation moins compléte du sang par

l'oxygéne et, par suite, une diminution de la tension de ce gaz

dans les artéres; mais c'est seulement l'expérience qui pourra,

dans ebaque cas, éclaircir cette question.

Cette régulation, a l'aide de changements dans la cir-

culation, agira rarement seule; car, comme nous l'avons vu

dans le cbapitre l
er

,
il se produit normalement un c li an ge-

ment contintiel dans la teneur spécifique en oxy-

géne, qui n'est pas la méme dans les divers systémes de

vaisseaux. Si, comme c'est souvent le cas, la teneur spé-

cifique en oxygéne est différente dans le sang arteriel et le

sang veineux et, par suite, subit un cbangement dans le pas-

sage a travers les capillaires
,

par la méme est donné un

moyen de faire varier la tension de l'oxygéne indépendamment

de la quantité totale d'oxygéne contenue dans le sang, par

conséquent un moyen de régulariser la quantité d'oxygéne

contenue dans le plasma indépendamment de la consommation

qu'en font les cellules; en outre, puisque les variations de la

teneur spécifique en oxygéne, comme nous l'avons vu dans

le paragraplie 1 de ce chapitre, proviennent d'une action des

tissus sur le sang, les cellules peuvent elles-mémes, par

ce moyen , exercer une influence régulatrice sur la densité de

l'oxygéne dans le milieu qui les entoure immédiatement. Par

suite de l'élévation, en partie faible, de la portion de la courbe

de dissociation qui d'ordinaire trouve un emploi dans l'orga-

nisme (voir Fig. 2), une petite diminution de la teneur spécifique

en oxygéne peut occasionner un cbangement notable dans la
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tension; si, comme dans l'exemple (jui sert de base a la Fig. 2,

la teneur spéciflque en oxygéne diminuait d'une valeur egale

h la ligne a, il n'y aurait aucune diminution de tension pen-

dant le passage a travers les capillaires, et le plasma conser-

verait tout le temps sa proportion % d'oxygéne malgré la

consommation qui est t'aite de ce gaz.

Nous ferons ici remarquer que les petites variations dans

la teneur spéciflque en oxygéne. que nous trouvons souvent

dans nos expériences, n'empéehent nullement que les béino-

globines qui. par leurs transformations, produisent ces varia-

tions, ne difl'érent beaueoup par leur faculté d*absorber l'oxy-

géne, comme c'est le cas, par exemple, des bémoglobines y

et
f}\ car ebaque globule sanguin offrant un cbamp limité aux

variations, et le nombre des globules étant tres grand, la

teneur spéciflque en oxygéne peut presenter toutes les grada-

tions possibles.

En resumé:

L' a p p o r t de 1' o x y g é n e aux cellules des t i s s u

s

dépend de la quantité d'oxygéne contenue dans le

plasma, et c elle- c i de la tension de To xy gene dans

le sang. Cette tension est, dans certaines iimites,

inde pen dan te de la quantité totale d'oxygéne con-

tenue dans le sang et, par suite, de la c o n s o m m a-

tion que les cellules font de ce gaz.

IV. Quelques exemples de régulation å l'aide dan changement dans

la tenenr spéciflqne en oxygéne.

Nos expériences ont en grande partie eu pour objet la

simple constatation des variations réguliéres de la teneur spé-

ciflque en oxygéne. Aussi n'ont-elles , dans beaueoup de cas,

pas été poussées assez loin pour nous donner une idée nette

du mode de régulation , en particulier parce que le sang

arteriel a seul été examiné . tandis que le rapport entre le
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sang arteriel et le sang veineux joue un role important dans

cette régulation. 11 aurait anssi été tres désirable qu'on eiit

pu, en méme temps que la teneur spécifique en oxygéne , de-

terminer la quantité reelle d'oxygéne contenue dans le sang

arteriel et le sang veineux en eirculation, et la grandeur de

l'échange respiratoire ; comme j'espére pouvoir bientut combler

ces lacunes, je me bornerai ici å discuter deux series d'ex-

périences qui, par les renseignements qu'elles fournissent,

peuvent servir d'exemple pour la maniére d'appliquer les pro-

positions qui sont développées dans ce chapitre.

Sang arteriel et sang veineux (voir Chap.I, groupe II).

Pendant la eirculation du sang dans les muscles des membres

postérieurs, la teneur spécifique en oxygéne décroit normale-

ment, ce qui tend a contre-balancer, dans la tension et, par

suite, dans la quantité d'oxygéne contenue dans le plasma, la

diminution qui, nous l'avons vu, est une conséquence de la

consommation d'oxygéne par les tissus. Supposons que les

courbes 1 og 2 {Tig. 3) représentent respectivement les courbes

Fig. 3.

de dissociation de l'bémoglobine du sang arteriel et du sang

veineux, et désignons par pa = PA la quantité d'oxygéne qui

reste par gramme d'bémoglobine aprés le passage a travers

les capillaires. Cette quantité d'oxygéne exercerait une pres-

sion p si le sang arteriel conservait sa teneur spécifique en



Sur la teneur spécifique du sang en oxygéne. 293

oxygéne, mais par suite du changement que celle-ci snbit dans

les capillaires, elle exerce une pression P, qui est bien plus

grande. Cette régulation de la tension se produit dans de larges

limites; la diminution de la teneur spécifique en oxygéne que

subit le sang arteriel en devenant du sang veineux, s'éléve

normalement jusqu'a Vio de la valeur totale ; mais l'empoisonne-

ment par ie curare fait disparaitre cette difference (v. p. 276),

et rempoisonnement par une culture pyocyanique détermine une

diminution de la teneur spécifique en oxygéne comprise entre

lU et Vs de la valeur totale (v. p. 277).

Expériences avec inhalation d'u n a i r p a

u

vre e

n

oxygéne (n° 40— 43). La teneur spécifique en oxygéne, qui,

avant l'expérience, était de 406 dans le sang arteriel et de 386

dans le sang veineux, aprés l'inhalation d'un air ne renfermant

que 8 °/o d'oxygéne, avait les valeurs suivantes: 388 dans le sang

arteriel et 380 dans le sang veineux; elle a done subi une

diminution dans le sang arteriel et est devenue la méme que

celle du sang veineux. Pour comprendre la signification de

ces changements, nous devons rappeler que, d'aprés les expé-

riences de Paul Bert et d'autres savants, l'activité du cæur

augmente pendant l'inhalation dun air pauvre en oxygéne,

tandis que la quantité d'oxygéne absorbée par les poumons

dans l'unité de temps diminue. Si nous pouvons appliquer

ces resultats a l'animal sur lequel nous avons opéré 1

), il a

passé dans les poumons, pendant l'inhalation dont il s'agit, ud

plus grand volume de sang, en méme temps qu'ils ont absorbé

moins d'oxygéne, ce qui a eu pour conséquence que chaque

gramme d'hémoglobine a fixe une plus petite quantité d'oxy-

géne, et il en est résulté, toutes choses égales d'ailleurs, une

tension plus faible dans le sang arteriel avec ce qui s'ensuit

pour le plasma; mais eet abaissement de la tension a été en

1

)
Il n'est guére douteux que cette application ne soit bien fondée; mais

je crois cependant devoir ajouter que mes recherches n'ont pas porte

sur l'activité du cceur, ni sur la grandeur de l'échange respiratoire.
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réalité plus ou moins contre-balancé par une diminution de la

teneur spécique en oxygéne dans le sang arteriel. En méme
temps a disparu la difference, mentionnée plus haut, qui exi-

stait entre le sang arteriel et le sang veineux avant l'inhalation

d'un air pauvre en oxygéne; cela constitue aussi une régula-

tion, car la eirculation, en devenant plus active, doit toujours

augmenter la quantité d'oxygéne contenue dans le plasma (v. p.

J.SO), et par la favoriser l'apport de ee gaz aux cellules, alors

que n'existe plus la difference ci-dessus entre le sang arteriel

et le sang veineux, laquelle favorisait également eet apport.

Les variations que nous avons constatées dans le sang et

dans la eirculation, font done roffice d'une régulation qui tend

a rendre l'apport de l'oxygéne aux tissus aussi indépendant

que possible des changements survenus dans la composition

de l'air inspire.

En terminant, j'appellerai encore Tattention sur l'étroite

liaison qui, dans la régulation ici décrite des conditions de la

respiration des tissus, se manifeste entre tous les organes du

corps. La teneur spécilique en oxygéne, que les diiférents

organes ont fait varier dans le sang qui les traverse, est aprés

chaque mouvement circulatoire ramenée a sa valeur primitive

;

on ne sait pas encore si ce changement s'effectue dans le sang

de la partie supérieure de la veine cave ou dans les poumons;

en tout cas , cette régulation ne peut produire son effet que

par un concours constant et bien combiné de tous les organes.
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Sur le systéme de nos sensations des couleurs.

Par

M. K. Kroman.

(Communiqué dans la seance du 7 mårs 1890.)

Depuis que John Locke a fait la judicieuse rernarque que nos

sensations constituent l'alphabet avec lequel nous formons

toutes nos conceptions, nos pensées les plus élevées comme

nos fantaisies les plus hardies, les physiologues et les psycho-

logues se sont appliqués a l'envi a ordonner et a délimiter eet

alphabet, et ce sont surtout les sensations des sens de la vue

et de i'ouie qu'ils ont cherché a systematiser. Cependant, on

n'y est encore complétement parvenu dans aucun de ces do-

maines. Dans le second, on est encore en désaccord sur le

rapport entre les deux espéces d'unités qu'il comprend: le bruit

momentane et le son momentane, et on ne s'est guére occupé

jusqu'ici de systematiser les différentes espéces de bruits. Par

contre, l'expérience a relativement bien réussi en ce qui con-

cerne les sons. Ce qui, en apparence, est simple ici, c'est

le son concret momentane, qui est déterminé par son intensité,

sa hauteur et son timbre. Le timbre — ce qui distingue, par

exemple , le son de la flute de celui du violon — est du a la

composition particuliére du son concret. Nous apprenons par

une voie indirecte qu'il est compose de tons partiels, dont le

plus grave est en general le plus intense et celui qui déter-
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mine la hauteur du son , tandis que les tons supérieurs

penvent étre plus ou moins nombreux et avoir une intensité

variable, d'oii résulte une modification dans le timbre. Le son

réellement simple est ainsi le ton momentane déterminé par

son intensité et sa hauteur, et si Ton prend ces deux elements

respectivement pour abscisses et pour ordonnées, il sera done,

dans ce systéme de coordonnées, indiqué par un seul point,

tandis que le son concret momentane , tel que celui du violon

ou de la flute, devra l'étre par un certain systéme de points.

L'ensemble des tons sera de cette maniére représenté par une

certaine aire dont, dans un sens abstrait, il n'est pas bien

difficile de tracer la limite.

Une des raisons pour lesquelles la systématisation a rela-

tivement bien réussi ici, est certainement la grande simplicité

du rapport entre la cause physique , les vibrations de l'air, et

le resultat psyebique, la sensation du son, car il y a ici un

parallelisme constant entre les systémes physique et psyebique.

A chaque element simple dans le domaine psyebique correspond

toujours aussi un element simple dans le domaine physique,

et chaque resultat psychique simple ne peut étre produit que

par une cause physique déterminée. Au ton simple, déterminé

par une intensité a et une hauteur 6, correspond une vibration

élémentaire (sinueuse) de l'air, déterminée par une amplitude a

et une vitesse /?, et au son concret T compose des tons par-

tiels L, M, JV, correspond la vibration de l'air t, composée

des vibrations élémentaires l
:
m

:
n. La seule indétermination

qui mérite d'étre mentionnée, e'est que les vibrations élémen-

taires correspondant aux tons partiels peuvent presenter toute

espéce de differences de phases, sans que le resultat psychique,

le son concret, en soit modiflé.

Pour ce qui regarde le sens de la vue , il n'existe pas

un pareil parallelisme entre les causes physiques et les resul-

tats psychiques , et c'est certainement une des causes pour

lesquelles on n'a pas encore réussi å donner une systématisa-
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tion satisfaisante des elements psychiques : nos sensations des

couleurs. Car, tout naturellement, oti a d'ordinaire pris son

point de départ dans le systéme des causes physiques et, en

s'efforcant, sans y regarder d'assez pres, de transporter l'ordre

de ce systéme dans le domaine psycliiqne, on en est venn a

le délimiter d'une maniére artificielle.

Je donnerai, dans ce qni snit, nne courte critique dn sys-

téme de nos sensations des couleurs qni, ponr le moment,

est dominant presque partout, et exposerai ensnite les principes

d'nn autre systéme qni, a mes yeux, est plus naturel et plus

exact.

G'est l'ensemble de nos sensations des couleurs qu'il

s'agit de systematiser. Et a eet ensemble, il faut tout d'abord

rapporter non seulement le rouge, le jaune, le vert, le bleu,

avec tons les degrés intermédiaires , inais aussi le noir, le

blanc, et tous leurs degrés intermédiaires. On ne peut guére

designer les termes seuls de la premiere serie sous le nom

de couleurs et ceux de la seconde sous celui de degrés de

clarté , car les termes de la premiere serie ont aussi leur

clarté particuliére et il y a de plus des transitions continues

de cette serie a la seconde ; mais a quel degré de ces transi-

tions y aurait-il lien de rejeter le nom de couleur pour le

remplacer par un autre? En outre, tous ces termes réunis

forment aussi nne multiplicité si particuliére et si bien déli-

mitée, qu'il doit étre tres désirable de les comprendre tous sous

un nom commun. D'un autre coté, il est bien certain que les

termes rouge, jaune, vert, bleu et tous leurs degrés inter-

médiaires forment, d'une maniére on de l'autre, une serie a

part, de méme que les termes noir, blanc et tous leurs degrés

intermédiaires en forment une autre. C'est ce que nous expri-

merons de la maniére la plus claire et la plus rigoureuse en

cboisissant pour la premiere serie le nom de couleurs de

I'arc-en-ciel on du spectre, et pour la seconde celui de couleurs

grises, tandis que nous emploierons pour les deux series la
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denomination commune de conlenrs. Telle est aussi presque

partout la conception dominante.

Par line nnité dans ce domaine, nons entendrons tout

resultat d'un acte sensitif immédiat et indivisible. Ce n'est

done pas seulement un element de rouge , de jaune , de vert,

de bleu, de blanc et de noir, chacune de ces si\ teintes, que

nous appellerons teintes fondamentales , étant prise dans sa

plus grande pureté, mais aussi un element de jaune rougeåtre,

de vert grisåtre, etc. parce que ces sensations, nous les

éprouvons tout d'un coup. Nous ne percevons pas d'abord

du rouge, puis du jaune et seulement alors du jaune rougeåtre,

ou bien d'abord une petite surface rouge, puis a coté une

petite surface jaune, et enfin du jaune rougeåtre ; mais la sen-

sation de cette teinte composée est un acte simple, et c'est

seulement par la réflexion que nous découvrons que le jaune

rougeåtre nous rappelle le jaune et le rouge. C'est pourquoi

nous considérons le jaune rougeåtre comme une unité, bien

que cette teinte, en opposition aux 6 teintes fondamentales

ci-dessus mentionnées, soit une unité composée, et c'est bien

ainsi qu'on l'entend babituellement.

On classifie d'ordinaire cette multiplicité d'unités de la

maniére suivante. De méme qu'un point dans l'espace peut

étre déterminé par trois coordonnées, un point du globe

terrestre, par exemple, par sa latitude, sa longitude et sa

hauteur au-dessus de la mer, de méme, dit-on, la sensation

simple d'une couleur peut aussi étre déterminée par trois

indications
,

puisque, comme le point dans l'espace, elle est

une fonction de trois variables indépendantes. Ces trois vari-

ables indépendantes sont la teinte, l'intensité et le degré de

saturation. Par la teinte d'une couleur, on entend la particu-

larité qui lui est propre de renfermer telle ou telle couleur

spectrale
;

par son intensité, la force de l'impression qu'elle

fait sur l'esprit (comme on le dit en general assez vaguement),

et, par son degré de saturation, la pureté avec laquelle elle
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apparalt comme couleur spectrale, sans mélange de blanc, de

gris ni de noir.

Qu'il y ait des considérations d'ordre pliysique qui inter-

viennent dans cette systématisation , cela résnlte, entre autres,

de ce qu'on ajonte tres sonvent que la tcinte d'une conleur

dépend de la longueur de l'ondulation , son intensité de la

grandeur de son amplitude ou de la hauteur de l'ondulation,

et son degré de saturation de la pauvreté en lumiére blanche

entremélée.

Mais on peut, sous trois rapports, faire des objections

plus ou moins fortes contre cette systématisation.

Commencons par quelques objections moins importantes

relatives aux désignations elles-mémes.

Pour plusieurs raisons , il vaudra mieux que l'expression

de teinte serve a indiquer la particularité totale de chaque

couleur, tandis que sa particularité spectrale sera désignée

d'une maniére plus précise et plus claire par le nom de teinte

spectrale. D'aprés cela, chaque fois qu'une couleur se mo-

difie ,
elle change de teinte , et chaque fois que ses facteurs

spectraux varient, elle change de teinte spectrale. L'avantage

de ces nouvelles denominations deviendra plus clair dans ce

qui suit.

L'expression »intensité d'une couleur » est extrémement

vague, car lorsqu'il s'agit de teintes composées, on est facile-

ment conduit a distinguer plusieurs intensités. On pourrait ainsi

bien dire que le gris foncé est d'un noir plus intense que le

gris clair, et le gris clair d'un blanc plus intense que le gris

foncé. De méme, pour un jaune rougeåtre mélangé de gris,

il pourrait également étre question de 4 intensités correspon-

dant au rouge, au jaune, au blanc et au noir. En réalité, par

l'intensité d'une couleur, on entend toujours maintenant sa plus

ou moins grande parenté subjective avec le blanc, et c'est

pourquoi beaucoup d'auteurs ont remplacé le mot intensité par

celui de clarté, terme que nous adopterons aussi.

Overs, over d. K. D. Vidensk. Selsk. Forh. 1890. 20
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Enfin l'expression »saturation d'une couleur » est également

vague, car unc couleur peut étre appelée saturée au point de

vue de la teinte spectrale et de la teinte grise qu'elle peut

renfermer. Dans le fait, on entend toujours maintenant par

saturation d'une couleur sa saturation spectrale. Mais pour

éviter tout malentendu, au lien de cette expression nous cboi-

sirons celle d'intensité spectrale.

Suivant la théorie généralement adoptée, nous dirons done:

chaque couleur est déterminée par sa teinte spectrale, sa clarté

et son intensité spectrale. Ces propriétés sont elles -mémes

détenninées par la longueur et l'amplitude de Tonde et par les

mouvements ondulatoires de toute sorte qui les accompagnent,

et ce sont des propriétés dont chacune peut varier indépen-

damment des deux autres, de méme qu'une des coordonnées

d'un point dans l'espace peut varier sans que les deux autres

changent de valeur.

Mon autre objection, c'est qu'il n'existe pas, a proprement

parler, de parallelisme inarqué entre les facteurs physiques el

psychiques ci-dessus mentionnés. Car, en premier lien, il n'est

pas du tout dit que la teinte spectrale d'une couleur soit due

a une seule espéce d'ondulation de 1'éLher, cette teinte spec-

trale pouvant au contraire étre produite par un grand nombre

de combinaisons d'ondulations. En second lieu , il est facile

de montrer qu'il n'y a pas de proportionnalité simple ou géné-

rale entre ramplitude des ondulations, ou leur intensité pbysique,

et l'intensité ou la clarté de la sensation de la couleur corres-

pondante , cbose qui résulte déja de la circonstance que

les ondulations méme les plus fortes de l'éther, celles dont la

longueur est au -dessus de ^ de mm., ne donnent auciine

sensation visuelle. Tout le monde regarde le jaune comme la

couleur la plus claire du spectre; mais la pbysique nous ap-

prend que les ondulations qui correspondent au rouge ont en

general une intensité plus grande. En outre, il faut se rappeler

que la clarté d'une couleur donnée doit varier non seulement
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avec le nombre et L'intensité des ondulations correspondanl å

cette couleur, mais aussi avec le nombre et l'intensité de tontes

les ondulations de longueurs différentes qui accompagnent les

précédentes. Enfin, vient la circonstance qu'une ondulation d'une

longueur déterminée et d'une amplitude croissaute ne produit

pas la sensation d'une teinte spectrale déterminée dont la clarté

est croissaute , mais en general nous donne successivement la

sensation de différentes teintes spectrales voisines. C'est ainsi,

suivant M. Helmholtz, que, dans ces conditions , le violet

rougeåtre passe peu å peu au violet bleuåtre et cette derniére

teinte au bleu pur. Le parallelisme dont il s'agit est done si

faible qu'il vaut mieux l'abandonner, et il en résulte que la

systématisation choisie ne peut en tout cas trouver d'appui

dans des considérations d'ordre physique. Tour étre conservée,

il faudrait qu'elle eut une valeur propre.

Mais c'est ce qu'on ne saurait non plus prétendre. On

s'est au contraire laissé aller, peut-étre surtout pour maintenir

cette apparence de parallelisme, a considérer trois variables

indépendantes qui, en réalité, ne sont pas du tout indépendantes

les unes des autres, et qui, au point de vue psychologique, ne

sont pas non plus des variables naturelles. Si je prends un

element d'une certaine teinte spectrale , l'indigo par exemple,

je puis bien me figurer que la sensation qu'elle me donne a

une clarté quelconque jusqu'a ce que, arrivé aux limites, je

passe du bleu foncé au noir pur et du bleu clair au blanc

pur. Mais si je suis arrété par un bleu clair d'une clarté dé-

terminée, et que j'essaie de le faire passer par tous les degrés

de saturation ou d'intensité spectrale, je découvre aussitot que

c'est impossible, car cette teinte, en vertu de sa clarté, a déja

un certain manque de saturation qui ne peut disparattre si cette

clarté persiste , et nous apprenons par la que la clarté et l'in-

tensité spectrale ne peuvent étre des variables indépendantes

rune de l'autre
,

puisque cbacun de ces facteurs détermine

l'autre plus ou moins. J'indiquerai exactement, dans ce qui

20*
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snit, les rapports qifont entre elles les variables dont il s'agit,

et clos ici raa critique du systéme en usage en posant la

question suivante : n'est-il done pas possible de trouver un

ordre plus exact, base sur la nature mérne de la question et,

avant tout, tel que les variables indépendantes ou tons les fac-

teurs determinants soient en réalité indépendants les uns des

au tre s ?

Oui, cest possible. Et cela de la maniére la plus simple,

en procédant seulement par induction et en s'en tenant exclu-

sivement aux elements psyebiques.

Figurons-nous j dans le cbamp de la vision, un element

d'une couleur quelconque, un rouge jaunåtre saturé, par exemple,

et demandons-nous comment eette teinte peut varier. L'expé-

rience m'apprend que je puis d'abord la rendre de plus en plus

jaune, que, du jaune pur, en passant par des teintes de plus

en plus jaune verdåtre, j'arrive au vert pur, et que de la, en

passant successivement par le vert bleuåtre, le bleu, le bien

rougeåtre et le rouge pur, je reviens, sans faire aucun saut,

a mon point de départ, le rouge jaunåtre. Je vois par lå que

cette variation constitue un cycle, puisqu'elle comprend seule-

ment les 4 teintes fondamentales du spectre avec toutes leurs

teintes intermédiaires, et les teintes pourpres qui manquent

dans le spectre. Ces teintes revenant toujours dans le méme

ordre, nous les supposerons disposées sur un cercle ou sur

un anneau, et les appellerons les couleurs annulaires.

Mais je puis en outre rendre l'élément rouge jaunåtre de

plus en plus clair jusqu'å ce que j'arrive au blanc pur, et in-

versement de plus en plus s omb re jusqu'å ce que j'atteigne le

noir pur, et il est evident que toutes les autres couleurs annu-

laires pourront varier de la méme maniére. Il faudra done

élargir l'anneau tant vers le baut (pie vers le bas, de sorte que

nous aurons un cylindre dont la moitié supérieure renfermera

les teintes intermédiaires entre toutes les couleurs annulaires
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et ie blanc pur, et la nioitié inférieure, les teintes intermédiaires

entre ces mémes couleurs et le noir pur.

Mais ici se présentc un inconvénient. Toute la serie

supérieure des elements superficiels (supposés infininienl petits)

représente maintenant du blanc, et toute la serie inférieure,

du noir. Or, eela n'est pas systématique. De plus il est clair

que toutes les teintes demi-blanches situées a mi-distance entre

les couleurs annulaires et le bord supérieur du cylindre peuvent

seulement differer les unes des autres deux fois moins que les

couleurs annulaires, et il en est de méme de toutes les teintes

demi-noires situées entre les couleurs annulaires et le bord

inférieur du cylindre. En égard a ces circonstances, nous

transformerons tons les rectangles infiniment petits (pie nous

avons formes au-dessus et au-dessous des couleurs annulaires

en triangles a sommets blånes et noirs, et nous réunirons en-

semble ces triangles de maniére a former un double cone oii

les couleurs annulaires sont disposées le long de l'équateur,

et dont le sommet supérieur est blanc et l'inférieur noir.

Le monde des couleurs est-il maintenant épuisé? Evidem-

ment non ! Car de méme que chaque couleur annulaire ou de

l'équateur peut graduellement devenir noire ou blanche, de

méme il y a aussi une transition directe de Tune a l'autre de

ces deux derniéres couleurs. La surface extérieure du double

cone ne nous suffit done pas; nous devons aussi nous servil*

de son intérieur, et tout d'abord nous figurer que faxe du

cone est forme de teintes grises de plus en plus claires a

mesure qu'elles se rapprocbent du sommet supérieur. Les

couleurs de l'équateur pourront aussi se transformer graduelle-

ment en cbacune de ces teintes, et pour cela nous devrons

encore nous figurer l'inlérleur du double cone rempli de sur-

faces coniques allant de l'équateur a chaque point de faxe.

Celle de ces surfaces qui est le médiane , si tout est disposé

subjectivement d'une maniére uniforme , sera évidemment la
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section transversale passant par le centre du double eone. et

elle renfermera les transitions de toutes les couleurs de l'éqaa-

teur au gris neutre ou moyen situé a mi-distance entre le noir

et le blanc.

11 est evident que nous avons maintenant épuisé toutes les

couleurs. Si nous nous figurons les 6 couleurs fondamentales

aussi intenses, aussi saturées, ou. en d'autres termes, aussi

pures que possible , loute teinte concevable sera représentée

par Tun ou l'autre des elements du double cone. Toute ten-

tative pour trouver une teinte autre que celles qui sont déja

représentées sera vaine.

Mais il résulte de ce qui précéde qu'une teinte quelconque

(vue subjectivement) peut étre considérée comme composée d'une

certaine fraction de couleur spectrale de teinte déterminée et

d'une certaine fraction de couleur de l'axe de teinte déterminée.

Pour arriver, dans notre systéme, a determiner quantitativement

les couleurs, nous supposerons, par exemple, que les 4 cou-

leurs fondamentales, le rouge pur, le jaune pur, etc, ou, comme

on peut aussi les appeler, le rouge central, le jaune central, le

vert central et le bien central , sont placés sur l'équateur a

des intervalles de ] de circonférence, et que les teintes inter-

médiaires sont, au point de vue subjectif, réparties uniformé-

ment entre ces couleurs, en méme temps que nous désignerons

le rouge central par i? , et cbacune des autres couleurs par la

méme lettre accompagnée d'un indice désignant la fraction de

circonférence (ou l'arc de cercle) qui, dans la direction indiquée

(du rouge au jaune, etc), les sépare du point de départ R .

Passant ensuite aux teintes grises, nous les répartirons de la

méme maniére uniformément sur l'axe, en désignant le noir

par G et le blanc par 6r
a , de sorte que les variations de ces

teintes seront aussi comprises entre les limites O et 1, et enfin

nous poserons également chaque passage de l'axe a l'équateur

egal a 1. Une couleur quelconque F pourra alors étre déter-

minée par une équation de la forme
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F =. altm -f b G n

ou a représente la fraction de couleur annulaire et b la fraction

de couleur de l'axe (|u'elle renferme, tandis (pie m designe

l'espéce de couleur annulaire ou spectrale et n l'espéce de

couleur grise. — Si nous pratiquons une section passant par

l'axe NB du double cone et le point de l'équateur qui repré-

sente la teiute spectrale Rm (Kig. 1), la couleur sera représentée

par le point F, qui partage la

génératriee GnRm dans le rapport

a a
de -77- ou de -y-

b b
Heprenant les

lis. 1.

désignations déja employées, nous

pouvons dire que a détermine l'in-

tensité spectrale de la couleur, b

son intensité de gris, m sa teinte G =y

spectrale et n sa teinte grise. Elle

est done déterminéc par la quantité et l'espéce, ou par la

quantité et la qualité des deux classes principales de couleurs:

les couleurs de l'équateur et celles de l'axe.

Parmi les 4 nombres a, 6, m et n, b est toujours détermine

par «, car a-\-b = \. L'équation précédente peut done s'écrire

sous la forme

F = aRm + (l—a)Gn .

La couleur est alors déterminée par les trois facteurs a, m et n.

Cbacune de ces quantités peut , indépendamment des deux

autres
,

prendre une valeur quelconque entre et -f-1. Nous

avons ainsi trois variables réellement indépendantes : l'intensité

spectrale, la teinte spectrale et la teinte grise.

Par contre, le systéme en usage conduit logiquement non

a un double cune, mais a un cylindre. Les trois variables sont

en elfet ici la teinte spectrale ou annulaire , la clarté et l'in-

tensité spectrale ou annulaire. Si par l'axe du cylindre nous

menons un plan qui renferme la couleur F (Fig. 2) , la teinte

spectrale sera donnée par le cboix méme que nous avons fait
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G,p? 4*

G

M ^i?

C'

Ga*N A

Pig. 2.

de cette section, L'intensité spee-

trale par la distance a Faxe, a, ou

XA. et la clarté par la hauteur AF
au dessus de la base. Le défaut

de ce systéme , c'est évidemment

que l'espace délimité par ces trois

variables embrasse bien plus que

l'ensemble des couleurs qui , au

point de vue systématique , sont

comprises dans le double cone

correspondant. Plus on s'éloigne de l'axe et se rapproche de

la périphérie, plus il devient impossible de faire entrer dans le

systéme tous les degrés de clarté. En faisant varier comme

auparavant de a 1 l'intensité spectrale et le degré de clarté.

nous pourrons exprimer la relation exacte entre ces deux fac-

teurs par la loi suivante: Si Fintensité spectrale d'une teinte

==a, son degré de clarté ne peut étre au-dessous de ya ni

au-dessus de 1 — ja. Cela provient de ce que les parties

AC, A 1
C

1 ,
par suite des limites du systéme, sont exclues de

la ligne AA
1
qui représente les degrés de clarté. Si le degré

de clarté était plus grand que AC11 nous serions amenés dans

L'espace vide au-dessus de C
l , ou nous devrions de la nous

avancer vers B, mais nous diminuerions en méme temps l'in-

tensité spectrale. Les partisans du systéme usuel l'ont aussi

eux-mémes critiqué a moitié sans le vouloir, car pour le

representer géométriquement, ils ont pour. ainsi dire toujours

choisi le double cone (ou la spbére qui, pour divers motifs, ne

convient pas non plus) comme symbole , sans voir clairement

que ce cboix ne s'accordait pas avec leurs variables, qui exi-

geaient évidemment le cylindre.

>ous ajouterons encore quelques remarques.

On pourrait se figurer les couleurs spectrales rangées sur

L'équateur suivant différents points de vue. On pourrait, par

exemple, donner aux teintes voisines également faciles a
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discerner des étendues égales, ce qui aurait pour conséquence

(|iie les 4 couleurs fondamentales n'occuperaient pas chacune

précisément uu quart de circonférence ; mais un pareil arrange-

ment rie donncrait jamais des resultats asscz marqués pour qu'il

y eut avantage a l'adopter, et il est essentiel que nos 4 couleurs

fondamentales : le rouge, le jaune, le vert et le bien purs, soient

mises en évidence par des piaces bien choisies, ce qu'on obtient

en les séparant par des intervalles de 90 degrés. On pour-

rait aussi disposer diametralement en face Tun de l'autre les

deux groupes de couleurs complémentaires. Cet arrangement

est certainement a recommander dans certains cas spéciaux

;

mais, en general, il devra ceder la place a celui que nous

employons , car la circonstance que nos sensations des cou-

leurs comprennent d'ordinaire des unités simples joue un role

bien plus important que le phénoméne des couleurs complé-

mentaires.

Comme le systéme que nous proposons ici ne se sert pas

du tout de la notion de clarté , il n'attribue non plus aucun

degré de clarté aux couleurs spectrales. Quant a la question

de savoir si cette notion ne peut s'appliquer aux couleurs

spectrales, qui sont complétement différentes du blanc et du

noir, ou si Ton doit leur donner la clarté 4", elle dépendra

avant tout de la maniére dont on définira Texpression de

clarté. Mais, quel que soit le resultat, par cela méme qu'on

a placé les couleurs spectrales précisément sur l'équateur, on

leur a attribué , dans la distance qui les sépare du noir et du

blanc , une égalité qu'elles ne possédent pas en réalité , car le

jaune le plus pur que nous connaissions, par exemple, est

assurément plus voisin du blanc que du noir. Toutefois, si

nous devions construire notre systéme exactement d'aprés ces

considérations empiriques, il aurait sans nul doute des limites

extrémement compliquées; c'est pourquoi il nous faut ici, comme

partout ailleurs dans la science, idealiser ou simplifier, et nous

figurer une serie de couleurs spectrales ideales dont nos sen-
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sations reelles des couleurs se rapprochent plus ou moins.

Quant a determiner de combien les couleurs speetrales reelles

sont plus ou moins voisines de eet équateur ideal, ce sera un

probléme empirique reserve a l'avenir.

Une derniére remarque. On pourrait peut-étre croire qu'il

serait encore plus simple de donner au systéme la forme de la

sphére. Si Ton place le blanc et le noir en deux points dia-

métralement opposes en répartissant uniformément entre eux

les teintes grises, et qu'on dispose comme auparavant les cou-

leurs speetrales sur L'équateur correspondant, en établissant des

gradations uniformes entre chaque point de l'équateur et chacun

des poles, et entre le gris inoyen, au centre, et chacune des

couleurs réparties a la surface, la place de chaque teinte sera

ainsi déterminée, et une certaine teinte F aura pour expression

F = (r, d, m),

r étant sa distance du centre , + d son elevation au-dessus

du plan de l'équateur, et m le méridien vers lequel elle est

dirigée.

Cette disposition nous donne aussi trois variables reelle-

ment indépendantes , mais elles ne sont pas en méme temps

des variables naturelles comme dans le systéme précédent. Si,

par exemple, dans un certain cas, r = y, cela ne signifie pas

maintenant que la couleur dont il s'agit est a moitié saturée

ou une couleur spectrale a moitié pure ; mais cela signifie seu-

lement qu'elle est située a mi-distance entre le gris moyen et

une certaine couleur de la surface, 5, qui, si, par exemple,

d = -J-y et m =4-, est formée de j de blanc et de y d'une

couleur spectrale de la teinte -
4 -,

par conséquent de j de bien

pur. Ces renseignements nous permettent certaiuement aussi

de construire la couleur idéalement, car elle a la composition

suivante:
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Mais il aurait évidemment mieux valu que le rapport entre les

3 facteurs naturels: la couleur spectrale, le blanc et le noir.

nous eut été donné plus directement et que le blanc n'eut

pas été fractionné en deux parties, comme element du gris

moyen et comme element de la couleur de la surface. D'aprés

le svstéme décrit plus haut, la méme couleur serait déterminée

par l'équation

F = i-/?, + \G»
°

i å S

par laquelle on voit directement qu'elle se compose pour les

y d'un gris forme de 5 parties de blanc et de 3 de noir.

On voit souvent dans la physique et la pbysiologie que

Touie, en opposition a la vue, est définie comme un sens ana-

Iytique. Comme nous L'avons indiqué dans ce qui précéde,

c'est en effet tres exact si tant est qu'il s'agisse seulement de

causes objectives. Mais s'il est question de l'analyse méme

des sensations, le sens de la vue devient aussi jusqu'a un cer-

tain degré analytique. Nous appelons spontanément certaines

couleurs pures, d'autres impures, et, parmi les premieres, nous

en trouvons qui sont tantot claires , tantot Toncées et tantot

saturées, c'est-a-dire
,

qui n'appartiennent a aucune de ces

catégories , tandis que
,

parmi les couleurs saturées , nous

distinguons enfrn entre les couleurs composées, comme le jauue

rougeåtre, et les couleurs simples, comme le rouge central.

Mais cela signifie que nous pouvons , avec plus ou moins

de précision , decider tout spontanément si une couleur a une

teinte spectrale simple ou composée, si elle renferme une teinte
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grise et enfln si cette teinte se présente comme du blanc ou

du noir seul , ou si elle est uu mélange de blanc et de noir.

Mais le mode de determination exposé plus haut se rattache

justement de la maniére la plus étroite a cette analyse spon-

tanée. Et c'est évidemment encore une preuve que nous avons

bien pris la voie qu'il fallait suivre, et divisé les couleurs pré-

cisément d'aprés leur aspect. — Une question toute différente,

a savoir comment , dans la diversité ici décrite , nons pour-

rions produire une unité prise au hasard, n'a pas encore été

abordée.
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Bidrag til Manganets Kemi.

Af.

H. Schjerning.

1 en i 1877 offentliggjort Afhandling omtaler Laspeyres 1

)

fire fosforsure Mangansalte, der udmærke sig ved at være

meget bestandige og ved deres smukke Farver. Laspeyres

underkaster imidlertid intet af disse Salte nogen nærmere Un-

dersøgelse , men antager, at et af dem — et smukt rødt, kry-

stallinsk Salt — er analogt med et tidligere fremstillet Manganid-

metafosfat; men han henstiller til andre at foretage de videre

Undersøgelser desangaaende.

Senere har Dr. phil. O. T. Christensen 2
)
fremstillet tre

Salte , der sandsynligvis ere identiske med tre af Laspeyres'

Fosfater; dog har han kun nærmere undersøgt og bestemt

Sammensætningen for det ene af disse, nemlig det normale

Manganidorthofosfat med 2 Mol. Vand. Imidlertid bebuder

Dr. phil. Christensen 3
)

en nærmere Undersøgelse af de to

andre Salte, og det er for at indfri dette Løfte, at han har

anmodet mig om at fuldføre Undersøgelsen af disse. Dette

Arbejde var mig saa meget mere kærkomment, som jeg alle-

rede paa den Tid var beskæftiget med Arbejder vedrørende

Manganets Kemi, der gik ud paa at undersøge det mangan-

') Journ. f. prakt. Chemie, Bd. 15, p. 320.
2

) Vidensk. Selsk. Skr., R. 6, Bd. 2, IV, p. 18.

3
)
Ibid, p. 20.
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oversure Kalis Forhold over for Natriumsulfiderne. Resulta-

terne af disse Arbejder meddeles i sidste Afsnit af nærværende

Afhandling.

Manganidsalte.

Surt Manganidpyrofosfat.

I O.T.Christensens Afhandling om Manganets Ilter
1

)

findes omtalt, at der, ved at opløse det normale Manganidortho-

fosfat i smeltet Orthofosforsyre og paafølgende Ophedning paa

Sandbad i omtrent et Døgn til 170— 180°, ofte dannes et

penséefarvet, krystallinsk Salt, der nærmest synes at svare til

Formlen Mn
2 E% (P2 7 ) 2

.

Ifølge mine Iagttagelser fremstilles dette Salt lettest og

sikrest paa følgende Maade:

Ren, krystallinsk Orthofosforsyre smeltes og ophedes i en

Platinskaal paa Sandbad til 220—230°. Derpaa tilsættes i smaa

Portioner saa meget normalt Manganidorthofosfat , som uden

Vanskelighed kan opløses 2
). Naar Fosfatet ikke mere opløses

i den smeltede Fosforsyre, lader man Blandingen henstaa ved

samme Temperatur uden Omrøring (c.
lU Time), for at det ikke

opløste kan sætte sig. Derpaa afgydes den klare , amethyst-

farvede Opløsning, og denne opvarmes i flere Timer (c. 6— 8)

i en Platinskaal til ovennævnte Temperatur: idet man hyppigt

omrører med en Platinspatel. Opvarmningen fortsættes saa

længe , til Massen næsten er grødagtig af udskilt Salt. Den

grødagtige , endnu varme , amethystfarvede Masse udblødes i

koldt Vand, idet man i smaa Portioner kaster den ned i Vandet.

Saltet samles paa et Filter og vaskes for Suger med koldt

») Yidensk. Selsk. Skr., R. 6, Bd. 2, IV, p. 20.

2
) Forholdet er omtrent t Del Manganidfosfat og 6 Dele Fosforsyre.
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Vand, til Filtratet,, kogt med fortyndet Saltpetersyre, ikke mere

giver Fosforsyrereaktion. Saltet tørres ved 97° i en Damptørre-

kasse. Paa denne Maade fremstillede jeg tre Portioner (I II Illi.

Saltet er penséefarvet , krystallinsk og klumper sig noget

sammen. Krystalformen lod sig ikke bestemme med de Midler,

der stode til min Raadighed, da Krystallerne vare meget smaa

og i høj Grad splintrede. 1 fugtig Tilstand holder Saltet sig

ikke, men spaltes mider Dannelsen af højere Manganilter. Det

er uopløseligt i Vand. Det spaltes baade af Syrer og Haser

ved Kogning. Baserne spalte det dog allerede ved almindelig

Temperatur. Af fortyndet Saltsyre paavirkes Saltet kim lang-

somt, hvorimod det let spaltes af stærk Saltsyre under Udvik-

ling af Chlor. Ved Kogning med fortyndet Svovlsyre eller Sal-

petersyre spaltes det, idet der dannes højere Manganilter.

Opvarmet med stærk Svovlsyre fremkommer en stærk grøn,

fluorescerende Vædske, der ved Fortynding med Vand bliver

smuk rød og ved yderligere Fortynding bliver uklar af bøjere

Manganilter. Ved Glødning afgiver Saltet Vand og bliver til

Manganometafosfat.

Analysen gav følgende Resultater, svarende til Formlen

TlnH(P
2 0,).

I.

1) 0,3265 grm. Salt bragte, efter at være spaltet ved Kog-

ning med Ammoniak, afkølet, overmættet med Saltsyre og tilsat

Jodkalium, 13,7 Ccm. Vio normal svovlundersyrligt Natron, sva-

rende til 0,on grm. eller 3,37% virksom Ilt.

2) 0,259 grm. Salt, opløst i Saltsyre, inddampet med Sal-

petersyre og behandlet efter Molybdænmethoden, gav 0,2455 grm.

Mg 2 P.,
7 , svarende til 0,157 grm. eller 60,66 % P 2 O b .

3) 0,318 grm. Salt gav, efter at være opløst i Saltsyre, ved

Fældning efter Gibbs' Methode med Korrektion efter Fresenius

0,194 grm. Mn
2 P.,0,n svarende til 0,097 grm. eller 30,5% MnO.

i) 0,7235 grm. Salt tabte ved 130° i Lufttørrekasse 0,0145 grm.

eller 2,o°/o Fugtighed.
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5) 0,4065 grm. Salt tabte ved Glødning for Blæser 0,0375 grm.

eller 9,12 °/o virksom Ilt 4- Vand.

II.

1) 0,2505 grm. Salt brugte, behandlet som ovenfor, 10,6 Ccm.

Vio normal svovlnndersyrligt Natron, svarende til 0,00848 grm.

eller 3,39 " virksom Ilt.

2) 0,1475 grm. Salt gav, behandlet som ovenfor, 0,139 grm.

% 2
P._,0

7 , svarende til 0,089 grm. eller 60,31 % P,O b .

3) 0,297 grm. Salt tabte ved Glødning for Blæser 0,028 grm.

eller 9,42 °< o virksom Ilt + Vand.

III.

1) 0,242 grm. Salt brugte 10,3 Ccm. Vio normal svovlunder-

syrligt Natron, svarende til 0,00825 grm. eller 3,4% virk-

som Ilt.

2) 0,2383 grm. Salt gav 0,2285 grm. Mg.,P2 7 , svarende

til 0,1462 grm. eller 61,34 °/o P 2 5 .

3) 0,347 grm. Salt tabte ved Glødning for Blæser 0,03 grm.

eller 8,93 °/o virksom Ilt + V a n d.

Fundet

i fugtigt Salt. beregnet paa tørt.

I. II. III. I.

30,50— — 31,13

3,37— 3,39— 3,40 3,43

60,66—60,31— 01,34 61,90

3,75) 3,97
6,03— 5,53

2,00 j '

Beregnet
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Maade som omtalt ved Fremstillingen af det foregaaende Salt.

Den araethystfarvede , klare Sirup gydes i smaa Portioner og

under stadig Omrøring ud i et stort Overskud af smeltet Kali-

salpeter, der holdes smeltet i en Porcelænsdigel over en Tre-

brænder, linder livlig Udvikling af Kvælstofilter opstaar en

tyndflydende mørk, penséefarvet Masse. Efter at den sidste

Portion af deu amethystfarvede Sirup er tilsat, ophedes Blan-

dingen endnu et å to Minutter. Det maa herved nøje iagttages,

at Udviklingen af lavere Kvælstofilter ikke paa noget Punkt af

Ophedningen ophører, da Saltet ellers spaltes og udskiller

højere Manganilter og et rødt Salt, der let sætter sig fast paa

Skaalens Sider. Den paa denne Maade dannede tyndflydende,

penséefarvede Masse udhældes paa en kold Metal- eller Sten-

plade og efter at være stivnet, udblødes den i koldt Vand.

Saltet, der meget let afsætter sig paa Karrets Bund som en

fast Kage, vaskes nogle Gange ved Dekantering, hvorefter det

samles paa et Filter og udvaskes for Sugeapparatet med kogende

Vand; hvorefter det tørres ved 110°.

II. En anden Portion blev fremstillet paa samme Maade,

kun at jeg benyttede et lille Overskud af Orthofosforsyre, hvor-

ved den amethystfarvede Sirup blev mere tyndflydende og altsaa

lettere at arbejde med. Dette Præparat blev tørret ved 97° i

Damp tørrekasse.

Saltet er krystallinsk, uopløseligt i Vand og noget mørkere

penséefarvet end det foregaaende. Over for Syrer forholder det

sig ligesom det tilsvarende sure Salt, kun foregaar Spaltningen

noget vanskeligere. Ogsaa af organiske Syrer spaltes

Saltet, dog især af stærkt reducerende, som Oxalsyre og Myre-

syre. Baser virke ligesom ved forannævnte Salt, kun vanske-

ligere. Ved Glødning bliver Saltet først noget mørkere, der-

paa afgiver det Ilt og omdannes til et Manganosalt. Ved stærk

Afkøling antager Saltet en noget lysere Farve.

Analysen gav følgende Resultater, svarende til Formlen
ni.

MnK(P2 7 ).

Overs, over d. K. D. Yidensk. Selsk. Forh. 1890. 21
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Salt I.

1) 0,213 grm. Salt brugte (se det foregaaende Salt) 7,7 Ccm.

Vio normal svovlundersyrligt Natron , svarende til 0,00616 grm.

eller 2,88 °/o virksom Ilt.

2) 0,161 grm. Salt gav (se ovenfor) , med Korrektion efter

Fresenius, 0,244 grm. Mn
2
P 2 1 , svarende til 0,122 grm. eller

26,46% MnO.

3) 0,222 grm. Salt gav (se ovenfor) 0,183 grm. Mg 2 P2 1 ,

svarende til 0,1171 grm. eller 52,76 °/o P
2
O b .

4) 0,247 grm. Salt gav, kogt med lidt Ammoniak og opløst

i Saltsyre, ved Fældning efter Gibbs' Methode med Korrektion

efter Fresenius 0,131 grm. Mn
2
P

2
6>

7 , svarende til 0,0655 grm.

eller 26,51% MnO. T Filtratet fra Ammoniummanganofosfatet

fældes Fosforsyre med kulsurt Sølvilte og lidt salpetersurt Sølv-

ilte , og i Filtratet fra det fosforsure Sølv fældes Overskud af

Sølv med fortyndet Saltsyre. Filtratet fra Cblorsølvet inddampes

til Tørhed og glødes. Resten opløses i Vand og fældes paa

sædvanlig Maade rned Brintplatinchlorid. Herved blev der dannet

0,227 grm. K 2
PtCl 6 , svarende til 0,0438 grm. eller 17,73% K2 0.

Salt II.

1) 0,472 grm. Salt brugte 15,7 Ccm. Vio normal svovlunder-

syrligt Natron, svarende til 0,01256 grm. eller 2,66% virk-

som Ilt.

2) 0,504 grm. Salt gav 0,262 grm. Mn
2
P2 1 , svarende til

0,131 grm. eller 26,0% MnO.

3) 0,364 grm. Salt afgav, ved 280° i tør Luftstrøm, og

Vanddampene absorberede i Svovlsyre i Winklers Apparat,

0,005 grm. eller 1,37% Vand.

Beregnet
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Et til det her omtalte Kaliumsalt svarende Natriumealt er

paa den vaade Vej fremstillet af O. T. Christensen 1
). Dette

Salt danner et rødligt Pulver med 5 Mol. Krystalvand. Det

spaltes dog lettere af Syrer end det ovennævnte vandfrie Ka-

liumsalt. Ogsaa et vandfrit Natriumferridpyrofosfat kendes og

er undersøgt af S. M. Jørgensen 2
). Dette Salt viser ligesom

det analoge Kaliummanganidsalt stor Modstandsevne over for

Syrer; dog viser sig her, som ved andre Manganidforhindelser,

Mangantveiltets Ubestandighed og ringe elektropositive Karakter.

Et Natriumchromidpyrofosfat af tilsvarende Sammensætning og

lianende Egenskaber er tidligere fremstillet af Wallroth 3
).

Manganidmetafosfat.

Mn(POa ) 3 .

Allerede Hermann 4
) har fremstillet et Manganidmetafosfat,

der ifølge hans Undersøgelser er sammensat Mn
2
(P0 3 ) 6

-\-2H2 O

eller Mji[P0 3 ).å + H2 0. Hermann angiver, at Saltet kan

smelte til en violet, glasagtig Masse. Laspeyres 5
)
og senere

O. T. Christensen 6
)
omtale begge et smukt rødt, krystallinsk

Salt, hvilket den første mener er identisk med Manganidmeta-

fosfat , medens Christensen kun nævner det og , som tidligere

omtalt, bebuder en nøjere Undersøgelse deraf.

1. Ren, krystalliseret Orthofosforsyre smeltes i en Platin-

skaal og ophedes til 230—240°. Derpaa tilsættes i smaa Por-

tioner og under stadig Omrøring saa meget normalt Manganid-

orthofosfat 7

)
, som let lader sig opløse i den smeltede Syre.

J
) Vidensk. Selsk. Skr., R. (5, Bd. 2, IV, p. 22.

2
)
Journ. f. prakt. Chemie [2], Bd. 16, p. 342.

3
)
Bullet. de la société chimique (NS), Tom. 39, p. 319.

4
)
Annal der Physik und Chemie, Bd. 74, p. 303.

5
)
Journ. f. prakt. Chemie, Bd. 15, p. 320.

G
) Se tidligere.

7
) 50 grm. H3P0 4 og 10 grm. MnPO, + H,0 gav 11 grm. Mn{P0 3 ) 3

eller 65%.
21*
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Den klart afgydte , amethystfarvede Sirup ophedes under Om-

røring til c. 350°, eller til Vædsken udsender Vanddampe under

Kogning. Temperaturen holdes da uforandret, til Massen er

bleven grødagtig og kornet af udskilt Salt. Især mod Slut-

ningen maa man omrøre godt, da Saltet ellers let sætter sig

fast paa Skaalen. Den grødagtige , røde , endnu varme Masse

kastes i smaa Portioner i koldt Vand og henstilles nogle Timer

hermed. Saltet samles paa et Filter og udvaskes med kogende

Vand. Det blev tørret ved 100°.

II. Ogsaa af Manganmellemiltehydrat (fremstillet som an-

ført Side 327 ) har jeg fremstillet Saltet paa samme Maade som

ovenfor anført, idet jeg benyttede 4 grm. Mn.
6 0^ -{-XH

2 og

50 grm. H.6 PO i
. Behandlingsmaaden var i alt den samme

som ved den første Portion.

Saltet er smukt rødt, krystallinsk — Krystalformen lod sig

ikke bestemme — og uopløseligt i Vand. Det spaltes let

af Baser i Varmen, hvorimod det er meget bestan-

digt over for Syrer. Ved Ophedning bliver det

pensée farvet, ved stærk Afkøling noget lysere rødt.
in

Ilølge Analysen viste Saltet sig sammensat Mn{PO å )-6 .

Salt I.

1) 0,3085 grm. Salt brugte (se de tidligere Analyser) 10,5 Ccm.

Vio normal svovlundersyrligt Natron, svarende til 0,0084 grm.

eller 2,72 °/o virksom Ilt.

2) 0,3325 grm. Salt brugte 11,3 Ccm. Vio normal svovl-

undersyrligt Natron , svarende til 0,00904 grm. eller 2,72 °/o

virksom Ilt.

3) 0,2205 grm. Salt blev kogt med lidt Ammoniak , opløst

i Saltsyre og afdampet med Salpetersyre. Af denne Opløsning

blev Fosforsyre fældet paa sædvanlig Maade efter Molybdæn-

methoden. Herved fremkom 0,2538 grm. ili^
2
P2 7 , svarende

til 0,1624 grm. eller 73,65% P.O b .

4) 0,399 grm. Salt blev sønderdelt ved Kogning med Am-

moniakvand og derpaa opløst i Saltsyre , hvorefter det ved
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Fældning' efter Tamms Methode og paai'ølgcnde Glødning gav

0,10725 grm. Mn3 Oi7 svarende til 0,09975 grm. eller 25,00 °/o MnO'

Salt 1).

1) 0,2245 grm. Salt brugte 7,6 Gem. Vio normal svovl-

nndersyrligt Natron, svarende til 0,00608 grm. eller 2,71% virk-

som Ilt.

2) 0,1825 grm. Salt gav 0,207 grm. Mg
2
P,,Ou svarende til

0,1325 grm. eller 72,60 °/ o P 2 5 .

3) 0,2625 grm. Salt gav efter Gibbs' Metliode med Korrek-

tion efter Fresenius 0,128 grm. Mn
2
P

2 O l7 svarende til 0,064 grm.

eller 24,38% MnO.

Beregnet. Fundet.

I. II.

P
2 5 . . . . 72,94 73,65 72,60

MnO .... 24,32 25,00 24,38

virks. Ilt . . 2,74 2,72 2,71

Det fremgaar altsaa heraf, at det her fremstillede Manga-

nidmetafosfat, i Modsætning til Hermanns Salt, er vandfrit.

Ganske vist afgav mit Salt ved svag Glødning i en Lufttørre-

kasse 0,16% Vand; men denne Vandmængde er dog langt fra

at svare til den af Hermann anførte (beregnet 5,79 %). Et til-

svarende Chromidmetafosfat er fremstillet af Maddrell 1
).

Surt Kalmmchromidpyrofosfat.

Cr.K.H^P.O,),.

For om muligt yderligere at konstatere Manganidsaltenes

Analogi med de øvrige Salte af Aluminiumgruppen, forsøgte jeg

at fremstille et til Kaliummanganidpyrofosfatet svarende Chro-

midsalt. Som det vil ses af det efterfølgende, er dette vel ikke

lykkedes; men jeg antager dog, at mine Forsøg i denne Ret-

ning ikke ere aldeles uden Betydning, hvad jeg forøvrigt senere

skal tillade mig at komme tilbage til.

M Mern. of chem. Soc. 3. p. 273
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I. Til Fremstilling opløses li grm. tvechromsurt Kali i salt-

syreholdigt Vand, hvorefter der, under Opvarmning paa Vandbad,

draabevis tilsættes Vinaand, indtil al Chromsyren er reduceret

til Tveilte. Derpaa tilsættes 80 grm. krystalliseret Orthofosfor-

syre, og Saltsyren uddrives ved Opvarmning paa Vandbad. Den

herved erholdte Opløsning af Chromtveilte i Fosforsyre blandes

med omtrent sit lige Rumfang Vand, hvorefter der tilsættes

7 grm. knlsurt Kali i smaa Portioner. Blandingen opvarmes nn

i en Platinskaal til c. 200°, til Brusningen er ophørt, hvorpaa

Temperaturen bringes op til c. 230°. Ophedningen paa Sand-

bad ved denne Temperatur fortsættes, nnder jævnlig Omrøring,

til Saltdannelsen synes at være ophørt. Allerede efter omtrent

5 Timers Ophedning , begynder der at udskilles et grønt eller

graagrønt, krystallinsk Salt. Den smeltede Masse udhældes i

smaa Portioner i koldt Vand og udblødes. Saltet vaskes først

et Par Gange ved Dekantering, senere for Suger med kogende

Vand. Det tørres ved 130°

II. Ved et andet Forsøg blev 10 grm. Cr{OH) 3
opløst i

65 grm. Orthofosforsyre ved 150°, tilsat 30 grm. kulsurt Kali

og ophedet til 250—260°. Det dannede krystallinske Salt blev

vasket og tørret paa samme Maade som det foregaaende.

Saltet er bleggrønt, krystallinsk, uopløseligt i Vand og meget

modstandsdygtigt mod Syrer og Baser. Stærk Svovlsyre kan

ved Kogning delvis spalte det. Ved Ophedning i et tørt Glas

antager det en meget lysere Farve , men bliver atter bleggrønt

ved Afkøling. Ved stærk Glødning afgiver det meget langsomt

Vand.

Analysen gav følgende Besultater, svarende til Formlen

I.

1) 0,367 grm. Salt smeltes med Salpeter og opløses i Vand,

der er blandet med en rigelig Mængde Svovlsyre. Opløsningen

inddampes paa Vandbad næsten til Tørhed, for at uddrive

Kvælstofilter og Salpetersyrling, og fortyndes noget med Vand.
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Derpaa iltes Opløsningen, under Kogning, med den netop nød-

vendige Mængde Vio normal manganoversnrt Kali. Et Over-

skud af Permanganat vil bevirke, at der udskilles chromholdige

Manganilter. Den iltede og derpaa afkølede Opløsning filtreres,

der tilsættes Jodkalium og titreres med svovlundersyrligt Natron.

Der medgik 30,4 Ccm. Vi o normal svovlundersyrligt Natron,

svarende til 0,0772 grm. eller 21,03% Cr
2
0.

6 .

2) 0,261 grm. Salt smeltes med Salpeter og opløses i sal-

petersyreholdig Vand. I denne Opløsning fældes Fosforsyren som

sædvanlig efter Molybdænmethoden. Der blev dannet 0,25 grm.

Mg
i
P2 1 , svarende til 0,16 grm. eller 61,3% P,0 5 .

3) 0,426 grm. Salt tabte ved Glødning for Blæser 0,021 grm.

eller 4,93% Vand.

II.

1) 0,1425 grm. Salt brugte 11,0 Ccm. Vio normal svovl-

undersyrligt Natron, svarende til 0,028 grm. eller 19,05 % Ci\0 3 .

2) 0,233 grm. Salt gav 0,2145 grm. Mg
2
P

2 1 , svarende til

0,1373 grm. eller 58,92 % P 2 0-o .

3) 0,2515 grm. Salt smeltes ved meget svag Varme (paa

Asbestplade) med salpetersurt Sølvilte og udludes med Vand. I

Filtratet fældes Sølv med Svovlbrinte , og i Filtratet fra Svovl-

sølvet fældes, efter at Svovlbrinten er bortkogt, Kalium som Chlor-

platinkalium. Der fremkom herved 0,179 grm. K2
PtCl

6 , sva-

rende til 0,0345 grm. eller 13,72% K 2 0.

4) 0,434 grm. Salt tabte ved Glødning for Blæser 0,022 grm.

eller 5,07 % Vand.

Beregnet Fundet
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svarende til Ferridcyanbrinten, altsaa * : Cr
2
{P

2 1 ) 3 . Herfor

taler blandt andet- den Vanskelighed, hvormed Saltet afgiver

Vand og desuden dets Bestandighed. Som ovenfor vist af-

giver Saltet ved Glødning for Blæser alt Vandet og bliver til

K s

en sintret, noget livligere grøn Masse; „2
: Cr 2 {P2 7 ) z

=

'•'• '.:»:
:

{pSI:+
,

.

h' 6
:

Da den i det nærmest foregaaende omtalte Fremstillings-

maade ikke førte til det ønskede Chromidsalt Cr K(P
2 1 ),

tænkte jeg mig Muligheden af at naa Maalet ved at benytte en

Fremgangsmaade analog med den, der er omtalt under Kalium-

manganidpyrofosfat. Da det imidlertid var givet, at Salpeter

ikke lod sig benytte, forsøgte jeg at anvende et Kalisalt af en

svag, ikke iltende, men flygtig Syre, « Kaliumcyanat«.

Til Forsøget opløses 10 grm. Chromtveiltehydrat i Salt-

syre og tilsættes 30 Ccm. 48 % holdig Orthofosforsyreopløsning.

Blandingen opvarmes i en Platinskaal , til Saltsyren er bort-

dampet, og inddampes til Sirupstykkelse. Denne Masse gydes

i smaa Portioner, under stadig Omrøring, ned i et stort Over-

skud af smeltet Kaliumcyanat. Efter at alt er tilsat, og Massen

begynder at flyde rolig, tildækkes Diglen med et Laag, og der

ophedes c.
lU Time over en almindelig Trebrænder. Den

næsten sorte, noget fluorescerende Masse udgydes paa en

Metalplade og udblødes efter Afkøling i koldt Vand. Det grønne

Salt vaskes ligesom det foregaaende og tørres ved 105°.

Saltet er grønt, uopløseligt i Vand, men spaltes ved Kogning

med Syre. Ved Opvarmning bliver det næsten penséefarvet,

men antager atter den grønne Farve ved Afkøling. Noget nær-

mere om dette Salt kan jeg imidlertid ikke angive, da det, ved

gentagne Forsøg, ikke lykkedes mig at faa dannet den samme

Forbindelse.

Foruden Kalium, Fosforsyre og Chromtveilte indeholder

Forbindelsen ogsaa Kvælstof.
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Analysen gav følgende Resultater.

1) 0,4395 grin. Salt opløses i Salpetersyre under Kogning.

I denne Opløsning fældes Fosforsyren efter Molybdænmethoden.

Der fremkom herved 0,27 grm. Mg 2
P2 7 , svarende til 0,17-28 grm.

eller 39,31% P 2 O b .

2) 0,308 grm. Salt opløses i Svovlsyre og iltes under Kogning

med Kaliumpermanganat (se det foregaaende Salt). Denne Op-

løsning brugte 25,4 Ccm. Vio normal svovlnndersyrligt Natron,

svarende til 0,0645 grm. eller 20,94 °/o Cr 2 8 .

3) 0,541 grm. Salt opløses i kogende Salpetersyre. Denne

Opløsning fældes med Ammoniak. Bundfaldet samles, udvaskes

med Vand, opløses atter i Syre og fældes paany med Ammoniak.

1 Filtratet fældes Fosforsyren i neutral Vædske med kulsurt og

salpetersurt Sølvilte. 1 Filtratet fra det fosforsure Sølv fældes

Overskud af Sølv med Svovlbrinte. Filtratet fra Svovlsølvet ind-

dampes til Tørhed med Saltsyre, opløses i Vand og fældes med

Brintplatincblorid. Der blev herved dannet 1,058 grm. K2 PtCl fiJ

svarende til 0,2042 grm. eller 37,74 % K
2
O.

Or O \ P O 9
Forholdet * * = —

; Forholdet
-g-fi

«= -=-

.

Xg C/ 5 Z J\
2
U 6

At de i det foregaaende omtalte Manganidsalte baade i

Egenskaber og Fremstilling vise paafaldende Analogi med de

tilsvarende , bekendte Salte af Jern og Chrom , kan ikke be-

nægtes; hvorfor det trivalente Mangan sikkert ogsaa bør sam-

menstilles med det trivalente Jern og Chrom. Kun maa det

erindres , at trivalent Mangan optræder med svagere positiv

Karakter end de to andre Metaller, og at selve Manganet under

visse Omstændigheder har størst Tilbøjelighed til at optræde i

den tetravalente Form. Opfatter man Mangantveilte og altsaa

ogsaa Manganmellemilte ligesom Hermann 1
)
og Rose, som

henholdsvis MnO, Mn0
2 og 2MnO, Mn0

2 , da maatte der

mellem Mangan og Bly kunne paavises meget væsentlige Ana-

2
) Journ. f. prakt. Chemie, Bd. 43, p. 60.
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logier. Ganske vist viser saavel Mn0.
2
som Pb0 2 sig som

sure Ilter, ligesom ogsaa Pb.6 O i og. Mn.A O i
ikke alene ere

analogt sammensatte men ogsaa spaltes paa analog Maade af

visse Syrer 1
); men nogen Analogi i Salte eller blandede Ilter

af divalent eller tetravalent Bly med henholdsvis tetravalent eller

divalent Mangan kendes ikke'2 ).

IT.

Manganosalte.

Natriummanganometafosfat.

Mn,\a{PO,),

For at undersøge det normale Manganidorthofosfats Forhold

over for Fosforsalt ved høj Temperatur, forsøgte jeg at gløde

en Blanding af dette og Fosforsalt sammen med noget Ortho-

fosforsyre. En Blanding af 2 grm. Manganidorthofosfat, 3 grm.

Orthofosforsyre og 10 grm. Fosforsalt blev i smaa Portioner

kastet ned i en svagt glødende Platindigel og glødet, til Massen

var ganske hvid. Hver lille Portion blev glødet for sig, da

Massen skummer stærkt (af fri Ammoniak og Vand). Den

glødede Masse blev hensat med Vand, og det ikke opløste Salt

samlet paa et Filter og udvasket med kogende Vand. Saltet

blev tørret ved 100°.

Saltet er hvidt, krystallinsk, uopløseligt i Vand, men giver

farveløse Opløsninger ved Ophedning med stærk Svovlsyre eller

Fosforsyre. Derimod synes det ikke at paavirkes af fortyndede

Syrer eller Baser.

Vidensk. Selsk. Skr., R. 6, Bd. 2, IV. p. 5.

Ifolge Gibbs og Parkmann existerer der et blandet Ilte af Bly og

Mangan, sammensat Pb0 2 , AMn0 2
(Jahresb. iib. die Fortschr. der

Chemie 1865, p. 712); men dette lader sig paa ingen Maade benytte som

Bevis paa Analogi mellem de to Metaller. Langt snarere foreligger der

Undersøgelsesmateriale af Betydning i det i Salpetersyre opløselige Bund-

fald, som fremkommer ved at blande Kaliumpermanganat med Blynitrat

(Forchhammer, se Gmelin-Kraut Bd. 3, p. 282). Af Mangel paa Tid har

jeg maattet lade dette Materiale ligge urørt.
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Analysen gav følgende Resultater, svarende til Formlen

Mni\'a(PO.
d ).

s
.

i) 0,2715 grm. Salt gav, smeltet med kulsurt Natron, op-

løst i Syre og fældet efter Molybdænmethoden, 0,2805 grm.

Mg 2 P.,0 7 , svarende til 0,1795 grm. eller 66,12% P 2
0-

o .

2) 0,394 grm. Salt gav, smeltet med kulsurt Natron, opløst

i Syre og fældet efter Gibbs' Methode , med Korrektion efter

Fresenius 0,177 grm. Mn
2
I\

2 1: svarende til 0,0885 grm. eller

22,46% MnO.

3) 0,731 grm. Salt gav 0,164 grm. Na2 SO é , svarende til

0,072 grm. eller 9,85% Na
2 0. Natronbestemmelsen blev ud-

ført paa følgende Maade. Saltet blev opløst i en Platinskaal

i kogende, stærk Svovlsyre. Overskud af Svovlsyre blev af-

dampet og Resten opløst i Vand. Af denne Opløsning blev

Mangan fældet efter Tamms Methode. I Filtratet blev Fosfor-

syre fældet med kulsurt og salpetersurt Sølvilte i svag sal-

petersur Yædske. I Filtratet fra Fosforsyrebundfaldet blev Over-

skud af Sølv fældet med Saltsyre, og Filtratet fra Chlorsølvet

blev inddampet til Tørhed med et lille Overskud af Svovlsyre.

Resten blev ophedet forsigtig , til al den frie Svovlsyre var

bortdampet, glødet og vejet.

Beregnet Fundet

P
2

6>
5 . . . 67,62 66,12

Mn O . . . 22,54 22,46

Na, O . . . 0,84 9,85

For Fuldstændigheds Skyld skal jeg henvise til, at et Man-

ganonatriumpyrofosfat M kendes, ligesom ogsaa et Mangano-

natriumorthofosfat Mn iVa
4 P2 8

2
).

*) Bullet. de la société chimique N. S. Tom. 39, p. 317.
2

) Compt. rend., Bd. 106, p. 1729.
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in.

Kaliumpermauganats Forhold over for Sulfider af

Natrium.

Cloéz og Guignet 1
) omtale, at Kaliumpermanganat for-

raaar fuldstændig at ilte Svovlforbindelser, ogsaa Alkalisulfider,

til svovlsure Salte. Senere bekræftes dette, for Alkalisul-

fidernes Vedkommende, af Péan de Saint-Gille s
2

). Der

meddeles dog ikke noget om , til bvilke Manganilter Perman-

ganatet afiltes. For Natriumsulfidernes Vedkommende skal der i

det efterfølgende vises, at Permanganat snart kan afiltes til

Mellemilte, snart til Overilte. Ja der kan endog dannes Man-

ganosulfid.

Forsog med Natriumsulfhydrat.

Paavirkes Kaliumpermanganat, opløst eller som Krystaller,

i Kulden eller ved Opvarmning af Natriumsulfhydrat, indtræder

der en meget livlig Reaktion, hvorved der dannes rødt Mangano-

sulfid. En enkelt Gang har jeg endog faaet dannet den grønne

Form. Det samme røde Sulfid fremkommer , naar et af de i

det efterfølgende omtalte Ilter paavirkes — enten i Kulden ved

Henstand eller hurtigere ved Opvarmning — af Natriumsulf-

hydrat. Denne Omdannelse anser jeg for at være analog med

den af Sénarmont ;i

) omtalte "Indvirkning af Alkalisulfid paa et

ManganosalU ,
idet. Sulfhydratet , der rimeligvis virker som

Na 2 S -f Ht
S , først afilter de højere Manganilter til Forilte,

der da atter paavirkes videre af Na
2
S.

Forsog med en Blanding af NatriumsnlMer og svovlundersyrligt Natron.

Denne Blanding blev fremstillet ved at koge en 30 °/o

holdig Natronlud med 32 % Svovl, til alt Svovlet var op-

') Compt. rend., Bd. 4G, p. 1110.

2
)
Annal, de Chimie et de Physique [3] Bd. 55, p. 381.

3
)
Annal, de Chimie et de Physique [3] Bd. 30, p. 140,
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løst. Efter Beregning maatte denne Opløsning indeholde Na-

trinmtrisnlfid og svovlnndersyrligt Natron.

A. Virkninger ved højere Temperatur.

Krystallinsk Kaliumpermanganat gennemfngtes med Vand,

og ovennævnte Sulfidopløsning tilsættes derpaa under stadig

Omrøring. Sulfidopløsningen maa næsten tilsættes draabevis,

da Reaktionen er meget heftig og foregaar under stærk Varme-

udvikling. Naar der er tilsat saa meget Natriumsulfid, at den

sidst tilsatte Portion ikke mere fremkalder nogen Reaktion,

tilsættes endnu rigeligt af Opløsningen, og Blandingen opvarmes

til Kogning og holdes kogende c.
lU Time. Det først dannede

sortebrune Bundfald bliver herved kanelbrunt. Indholdet bringes

over i et Cylinderglas og vaskes nogle Gange ved Dekantering.

Derpaa samles Bundfaldet paa et Filter og vaskes med kogende

Vand , til Filtratet ikke mere giver Svovlbly ved Tilsætning af

eddikesurt Blyilte. Vaskningen foregaar bedst, idet man lader

det noget udvaskede Pulver blive næsten tørt ved 100°, derpaa

river det med Vand , koger Blandingen og atter bringer Bund-

faldet ud paa et Filter o. s. v. Den udvaskede Rest blev tørret

ved 110—120°. Paa denne Maade blev der fremstillet tre Por-

tioner.

Analysen gav følgende Resultater, svarende til Formlen

M« 3 4
.

I,

1) 0,6505 grm. Stof gav ved Glødning til konstant Vægt

0,6225 grm. Mn.å O i ^ svarende til 0,579 grm. eller 89,01 % MnO.

2) Vægttabet var 4,3 %.

3) 0,7445 grm. Stof brugte ved Titrering med Vio normal

svovlnndersyrligt Natron, efter at der var tilsat Overskud af Salt-

syre og Jodkalium, 61,8 Ccm., svarende til 0,04944 grm. eller

6,61% virksom Ilt.

II.

1) 0,7945 grm. Stof gav ved Glødning til konstant Vægt
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0,7755 grm. Mn^O^ svarende til 0,7213 grm. eller 90,79 °/o MnO.

2) Vægttabet var 2.37 °/o.

3) 0,2405 grm. Stof brugte ved Titrering 20,4 Cem. Vio

normal svovhmdersyrligt Natron, svarende til 0,01632 grm. eller

(»,79 ° o virksom Ilt.

III.

1) 0,25 grm. Stof gav, opløst i Saltsyre, ved Fældning efter

Gibbs' Methode med Korrektion efter Fresenius 0,451 grm.

Mn o P2 1: svarende til 0,2255 grm. eller 90,2 ° ;'o Mn O.

2) 0,34 grm. Stof tabte ved Glødning for Blæser 0,012 grm.

svarende til 3,53 °/o.

3) 0,302 grm. Stof brugte ved Titrering 25,2 Ccm. Vio normal

svovlundersyrligt Natron, svarende til 0,02016 grm. eller 6,68 °/o

virksom Ilt.

Fundet

1 II III

MnO ... . 89,01 90,79 90,20

virks. Ilt . . 6,64 6,79 6,68

H2 . . . . 4,30 2,37 3,53

Mn O
Forholdet /- rr- bliver for I = 3,01, for II = 3,01, og

virks. Ilt

for III = 3,04. Alle tre Portioner ere altsaa sammensatte

Mn.å 4 + XH2 O.

Det fremgaar altsaa heraf, at det manganovers ure

Kali ved højere Temperatur reduceres af Natrium-

polysulfid og svovlundersyrligt Natron til Mangan-

mellemilte.

B. Virkningen ved lavere Temperatur.

Til en i Kulden mættet, vandig Opløsning af Kaliumper-

manganat sættes under stadig Omrøring , i smaa Portioner,

ovennævnte Sulfidopløsning. Der maa dog ikke tilsættes mere,

end at Vædsken tilsidst beholder en svag rød Farve af Perman-

ganat. Bundfaldet vaskes med koldt Vand, først nogle Gange

ved Dekantering og senere paa et Filter. Det sortebrune, ud-
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vaskede Bundfald tørres ved 97°, udstrøget paa en Glasplade.

Det faas da som et sort
,

glinsende , bladet Pulver , der dog

indeholder noget Natron, hvorfor Manganbestemmelsen maatte

foretages efter Gibbs' Methode

Analysen gav følgende Resultater, svarende til Formlen

MnO,.

1) 0,288 grm. Stof gav, opløst i Saltsyre, ved Fældning

efter Gibbs' Methode med Korrektion efter Fresenius 0,336 grm.

Mn
2
P2 7 , svarende til 0,168 grm. eller 58,33 % MnO.

2) 0,161 grm. Stof brugte ved Titrering 26,3 Ccm. Vio nor-

mal svovlundersyrligt Natron, svarende til 0,02104 grm. eller

13,06 °o virksom Ilt.

„ , . . MnO 0,821 , „ , . , ,

rorholdet -— — = -^— , altsaa er Forbindelsen sam-
virks. Ilt 0,816'

mensat Mn0
2

-j- XH2 0.

Af dette Forsøg fremgaar, at det manganoversure
Kali i Opløsning og Kulden reduceres til Mangan-
over il te ved Polvsulfider s Indvirkning.

Undersøgelserne ere udførte i den Kgl. Veterinær og Land-

bohøjskoles kemiske Laboratorium, hvis Bestyrer Hr. Dr. phil.

O.T.Christensen jeg herved bringer min hjerteligste Tak, ikke

alene for den Interesse, han har vist dette lille Arbejde, men

ogsaa for den Redebonhed, hvormed han har stillet det for-

nødne Materiel til min Raadighed.

København d. 29. Oktober 1890.
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Kort Oversigt over de i de senere Aar foretagne

zoologiske Undersogelser af de danske Farvande,

særligt med Hensyn til Krebsdyrene.

AF

Fr. Meinert.

(Meddelt i Mødet den 17. Oktober 1890.)

1 den »Synopsis Molluscornm marinonim Daniæ. Fortegnelse

over de i de danske Have forekommende Bløddyr« , som

Dr. O.Mørch har publiceret i Vid. Medd. f. Nat. For. 1871, har

han ogsaa givet en Udsigt over de indtil da foretagne Under-

søgelser af de danske Farvande med Skraben, det vil sige en

mere rationel Undersøgelse, 1. c. p. 168-70. Med Rette klager

Mørchover, at de danske Have endnu kun til Dels vare under-

søgte, og at det kun var enkelte Steder, f. Ex. ved Hellebæk,

der vare grundigere undersøgte.

Gaar man den givne Oversigt efter, støder man foruden

paa enkelte Samlere paa de fleste af Datidens Zoologer,

men faa af dem havde gjort gennemgaaende Undersøgelser.

Dr. Lutken 1
), Cand. med. Hørring og Cand. Jonas Collin ere vel

de, som indtil da flittigst og i største Udstrækning havde under-

søgt de danske Farvande.

]

) Største Delen af det meget betydelige Tillæg til de da kendte danske

malakostrake Havkrebsdyr, som findes i "Foreløbig Notits om danske

Hav-Krebsdyr >, Vid. Medd. Nat Foren. f. 1861 p. 274, skyldes saaledes

Dr., nuv. Prof. Zool. Lutken.
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I de to følgende Decennier, Halvfjerdserne og Firserne,

fortsattes disse Undersøgelser, og ved Siden af mere spredte

og kortvarigere Foretagender, saasom de af Prof. Schiødte

gjorte Skrabninger i Lillebælt, ved Frederikshavn og ved Hellebæk

og Dr. II. J. Hansens Undersøgelser ved Frederikshavn og om-

kring Læsø, er der navnlig tre Mænd, som her maa nævnes,

nemlig Cand. mag. Jonas Collin, Cand. mag. Georg Winther

og Dr. phil. , Forstander for den biologiske Station C. G. Joh.

Petersen.

Jon. Collin, som allerede af Mørch omtales som den, der

i sex Somre havde gjort betydelige Indsamlinger ved Hellebæk

og i Sept. 1870 foretaget store og rige Samlinger i hele Limfjorden,

har i de paafølgende Aar indtil de senere Tider, flittigt og

ufortrødent vedblevet hermed , og at Udbyttet ikke har været

ringe, derom vidner ikke blot hans storslaaede, til Dels til

zoologisk Museum nu overgaaede Samlinger, og de Bidrag han

har ydet til andres faunistiske Arbejder, men ogsaa særlig hans

"Fortegnels-e over Bløddyrene ved Hellebæk, Faunula mollus-

corum Ilellebækiana.«, Nat. Tidsskr. 3. R. 12. B. p. 415-64 (1880),

og hans større Arbejde: »Om Limfjordens tidligere og nuvæ-

rende marine Fauna« , som udkom selvstændigt 1884. Dette

sidste Arbejde holder sig ogsaa væsentligt til Molluskerne, men

der gives dog tillige her Fortegnelser eller Navnelister over de

af ham iagttagne Fiske, Annelider, Krustaceer, Pycnogonider, Echi-

nodermer, Ascidier, Bryozoer, Zoophyter og Foraminiferer. løvrigt

indskrænkede Collins Undersøgelser sig ikke til Hellebæk og

Limfjorden, i hvilket sidste Farvand han kraftigt understøttedes

af Apotheker Theilman-Friis i Nykøbing p. M., men ogsaa for-

skellige Punkter af Kattegat og Vesterhavet undersøgtes, og de

Former, som derved ere lagte til den danske Fauna, ere mange,

til Dels meget interessante, saaledes som blandt andet de af

mig 1877 og 80 udgivne Fortegnelser over danske Krebsdyr vise.

Georg Winther havde allerede 1867, saaledes som Mørch

oplyser, flittigt skrabet S. f. Nyborg mellem Fyen og Vresen,

Overs, over d. K. D. Vidensk. Selsk. Forh. 1890. ~2
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men ved Aaret 1874 begyndte han en rationel, systematisk

gennemført Undersøgelse , som efter Planen skulde strække sig

over alle danske Farvande, Østersøen med Belterne og Sundet,

Kattegat , Skagerak og Vesterhavet med alle Fjorde og Vige.

Øjemedet med disse Undersøgelser var ikke rent videnskabeligt

fannistisk, men praktiske økonomiske Hensyn til Fiskerierne og

deres Fremme laa bagved. Winther var med Liv og Sjæl Sø-

mand, og i Somrene 1874—78 færdedes han nu med sin

Sejlbaad paa Kryds og paa tværs i de undersøgte Farvande.

Af Journalerne, som han førte paa disse Togter, ses det, at

han for hver Skrabning først ved Hjælp af Pejlinger bestemte

Stationen og dernæst Vandets Dybde og Bundens Beskaffenhed;

derefter kommer en Opregning af de forskellige Dyr, som toges

med Skraben. De fleste af de opregnede Dyr høre gennem-

gaaende til Molluskernes Klasse, men ogsaa forskellige Orme,

Krebsdyr , Pighude ete. opregnes. Dyrene betegnes ikke i

Beglen med Arts Navn, og heller ikke er Henførelsen til Slægt

altid, i alt Fald indenfor Krebsdyrene, aldeles paalidelig, men dels

vare Bestemmelserne tilstrækkelige til at karakterisere Dyrelivet

og en Hjælp til at orientere sig ved den senere kritiske Bestem-

melse af de indsamlede Dyr, dels var det heller ikke Meningen,

at der skulde kunne leveres faunistiske Udsigter ved at udskrive

Journalerne. Nej, Udbyttet af hver Skrabning holdtes afsondret

for sig, og saaledes kunde den kritiske Bestemmelse altid

foretages senere , i Land og med Hjælp af den nødvendige

Litteratur. Heller ikke Pejlingerne vare umiddelbart til at bruge

eller til at skrive ud ved Lokalbestemmelserne , men de maatte

omskrives af Winther, og Lokaliteterne nærmere betegnes ved

Angivelsen af Grundene eller paa anden lettere forstaaelig

Maade.

Winther foretog i alt 6 saadanne Togter i Aarene 1874—78,

nemlig:

1. Storebelt, 16. Juli— 21. Aug. 1874. 190 Skrabninger.

2. Aarhusbugten, 26. Spt.—31. Okt. 1874. 324 Skrabninger.
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3. Storebelts nordlige Ende og Samsøbelt, 1. Juli— 25. Juli

1.S75. 96 Skrabninger.

4. Sammesteds, 12. Maj— 22. Aug. 1876. 302 Skrabninger.

5. Sejrøbugten, Samsøbelt, Thunøbelt, 5. Juni— 10. Aug. 1877.

435 Skrabninger.

6. Farvandet om Syd-Fyen, Langelands-Beltet, Farvandet mel-

lem Smaalandene, 12. Juni— 21. Aug. 304 Skrabninger.

Som man vil se af de angivne Farvande , naaede Winther

ikke at faa alle de danske Farvande undersøgt, men en tidlig

Død bortrev ham midt i hans Forehavende , og berøvede den

danske Zoologi en af dennes ivrigste og talentfuldeste Dyrkere

og hans Venner en trofast, uegennyttig Hjælper. Men uagtet

det saaledes kun var en Del af de 'danske Have , som bleve

undersøgte, og denne Del tilmed er den artsfattigste med stadig

Aftagen af Arterne op i Østersøen, var dog det Udbytte af Dyr,

som Winther her skaffede tilveje, et meget betydeligt, og det

er kun Skade, at det hidtil langtfra er blevet udnyttet i saa

bøj Grad, som det burde.

Winther selv naaede kun at bearbejde to af de mindre

Dyreafdelinger, nemlig Bryozoerne, i hans "Fortegnelse over de

i Danmark hidtil fundne Hav-Bryozoer» , Nat. Tidsskr. 3. B.

11. B. p. 1—40, og de hydroide Zoophyter, i hans "Fortegnelse

over de i Danmark og dets nordlige Bilande fundne hydroide

Zoophyter^, Nat. Tidsskr. 3. B. 12. B. p. 223—278. Men og-

saa i Winthers «Prodromus ichthyologiæ Danicæ marinæ», Nat.

Tidsskr. 3. B. 12. B. p. 1 — 68, findes der Oplysninger hentede

fra disse; men dog er det mærkeligt at se, hvor uforholdsmæs-

sig faa disse ere, et sikkert Vidnesbyrd om, hvor lidet Under-

søgelse med Skrabe og Travl er i Stand til at konstatere ved-

kommende Farvands Fiskefauna.

Af andre Zoologer angiver Tauber Winthers Havunder-

søgelser som en af de rigeste Kilder til hans »Annulata Danica. I.

En kritisk Bevision af de i Danmark fundne Annulata Chae-
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tognathå, Gephyrea, Balanoglossi, Discophoreæ, Oligochaeta,

Gymnocbpa og Polychaeta», 1879.

Krebsdyrene faldt det i nærværende Forfatters Lod at be-

arbejde, og ved at gennemse mine «Crustacea Isopoda, Am-

pbipoda et Decapoda Daniæ: Fortegnelse over Danmarks iso-

pode, ampbipode og decapode Krebsdyr- , Nat. Tidsskr. 3. R.

11. B. p. 57—248 (1877), med Tillæg, Nat. Tidsskr. 3. R. 12. R.

p. 465—512 (1880), vil det let vise sig, hvilken Retydning

\\ inthers Indsamlinger bar bavt for disse Fortegnelser. Det

er ikke de nye og interessante Former, som her spille Hoved-

rollen, thi Antallet af nye Arter er ikke saa stort endda, en 12

Arter, og Collin bar vistnok forøget vor Fauna med ligesaa

mange Arter og dertil med flere nye og interessante Slægter;

men det overvældende Antal af Lokaliteter for de enkelte Arter,

og de nøje Angivelser af Rund og Dybde giver Fortegnelserne

deres Præg og skaffede dem i alt Fald delvis Anerkendelse ogsaa

udenfor Landet.

Hvad der stod tilbage at gøre, var Kattegattets systematiske

Undersøgelse. Dette paatog Dr. C. G. Job. Petersen sig, og i

Aarene 1883—86 udførtes fra Kanonbaaden Hauch i dette Far-

vand henimod en 500 Skrabninger, og over disse førtes der

Journaler i Lighed med de af Winther førte. Ved disse Un-

dersøgelser var det en mindre heldig af Forholdene paabuden

Omstændighed, at Kanonbaaden egentlig var Fiskeri inspicerende

Fartøj, og de zoologiske Undersøgelser kun en Risag, medens

Winther var Chef ombord . om end hele Skuden kun var en

større Sejlbaad. Alen paa den anden Side var Kanonbaaden et

Ian Ltt storre Fartøj, som dertil førte Damp, og som paa sit Dæk

muliggjorde Installeringen af et ordentligt Sigteværk til at be-

handle det af Skraben og Travlen opbentede Rundstof. Herved

blev det muligt, i bøjere Grad end for Winther, at tage alle

de smaa Former med , som leve i Slikken , og som saa let

kunne undgaa Opmærksomheden; det var da ogsaa et stort og

rigt Udbytte, som paa den Maade vandtes, og mange vare de
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\rler og næsten utallige de Individer, som en enkell Skrabning

paa en heldig Lokalitet kunde bringe for Dagens Lys. En be-

tydelig Lettelse og Hjælp med Hensyn til Lokaliteternes I5e-

stemmelse havde Dr. Petersen deri, at disse alle bestemtes og

afsattes paa Kort af de ombordværende Søofficerer.

En Ulykke for Winthers Togter var det, at han døde, inden

lian selv havde naaet til fuldt at bearbejde dem eller sørget

for, at dette blev gjort af andre. Dr. Petersens Undersøgelser

have derimod allerede nu givet Stof til flere Publikationer, og

det er at haabe og vente , at disse ville naa at behandle det

hele indsamlede Stof. Af herhen hørende Publikationer kunne

først nævnes Dr. II. Jungersens Afhandling, »Om Bygningen og

Udviklingen af Kolonien hos Pennatula phosphorea L. ,» med

1 Tavle, Vid. Medd. f. Naturh. Foren. 1888 p. 154—181
; dernæst

C-G. Joh. Petersen, <« Kritik af Heinekes Theorier om Silderacerne

samt Bidrag til Besvarelse af Spørgsmaalet om saadannes

Existens i de danske Have», ibid. p. 1—27 (18881; dernæst

samme Forfatter, »Om de skalbærende Molluskers Udbrednings-

forhold i de danske Have indenfor Skagen», Dissert. 1888;

dernæst have « Hauchs » Togter ogsaa leveret Bidrag til samme

Forfatters »Nye Bidrag til den danske Hav^Fiskefauna » , Vid.

Medd. f. Naturh. Foren. 1884 (trykt 1886) p. 151— 160.

Men foruden disse spredte Bearbejdelser har Dr. Petersen

med Undervisningsministeriets Understøttelse begyndt en Ud-

givelse dels af egne dels af andres Arbejder under den fælles

Titel, »Det videnskabelige Udbytte af Kanonbaaden »Hauchs»

Togter i Aarene 1883 — 86. De alt udkomne Afhandlinger ere:

I. Oversigt over Skrabningerne. 3 Kort.

Echinodermata. 4 Kort.

II. Cleve: Pelagiske Diatoméer från Kattegat.

Petersen : Mollusca. 22 Kort.

Posselt : Cephalopoda.

Børdam : Kemiske Undersøgelser af nogle Bundprøver fra

danske Farvande.
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Hertil slutter sig nu en Afhandling af nærværende For-

fatter, »Crustacea malacostraca», som alt ligger færdig trykt og

forhaabentligt vil udkomme i Løbet af et Par Uger, ledsaget af

14 Kort og 2 kobberstukne Kvarttavler, og om denne Forteg-

nelse maa det være mig tilladt at sige nogle Ord. Først maa

da fremhæves , at medens mine gamle Fortegnelser tog alle

Danmarks malakostrake Krebsdyr med , baade de som leve paa

Land og i Vand, og af de sidste saavel Ferskvands- som Salt-

\ ands-Krebsdyr, saa er denne min nye Fortegnelse indskrænket

til Hav-Krebsdyrene alene, men af disse tager den da ogsaa alle

med, saa mange som i Tidernes Løb ere kendte at være tagne

i de danske Farvande. Begrebet « danske Farvande » har jeg i

denne Fortegnelse taget i noget mere indskrænket Forstand end

i de foregaaende, idet jeg ikke har medoptaget flere Arter,

som vare tagne af «Pommerania» langt fra de danske Kyster i

Skagerak og Vesterhavet om end endnu paa dansk Søterritorium.

Herved og ved nogle andre smaa Indskrænkninger, som den

fortsatte videnskabelige Behandling af disse Dyr have ført med

sig, er Antallet af de hidtil kendte, her medtagne, højere

Krebsdyr indskrænket fra 226 Arter til 177, og da det hele

Antal af danske malakostrake Hav-Krebsdyr bliver 253 Arter,

er det 76 Arter, som komme til. og af disse er det kun meget

faa, som ikke skyldes »Hauchs« Togter. Af de nye Arter ere

9 nye for Videnskaben, og 3 af dem have givet Anledning til

Opstilling af nye , meget karakteristiske Slægter. De to med-

følgende Tavler give en mer eller mindre fuldstændig grafisk

Fremstilling fortrinsvis af disse nye Former. Til Slutning maa

jeg sige et Par Ord om de medfølgende 14 Kort. Disse frem-

stille Kattegat med dets Kyster og Grunde, og ved paatrykte

Farver angives Bundens forskellige Beskaffenhed: Sand, sand-

blandet Ler, Ler eller Slik. De enkelte Lokaliteter eller Sta-

tioner ere betegnede ved en Række fortløbende Numre, og idet

hver Art har sit bestemte Mærke , som sættes ved alle de Sta-

tioner, hvor Arten er taget, bliver det muligt med et Blik at
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overskue vedkommende Arts Udbredelse i Kattegat , forsaavidt

den er taget af »Hauch«. Naturligvis havde det været bedre,

om alle « Hauchs » Stationer, ogsaa de udenfor Kattegat, havde

kunnet være angivne, men dette vilde jo i høj Grad have for-

dyret denne Fremstillingsmaade, hvis den i nogen Maade skulde

have bevaret sin Tydeligbed; en Række nye Kort havde omtrent

været nødvendig. Heller ikke kunde der være Tale om at ind-

føre paa Kortene de af andre Zoologer opgivne Lokaliteter, da

disse jo aldrig vilde kunne bestemmes som »Hauchs«, selv om

man , som med Winthers , kunde angive dem med nogenlunde

Sikkerhed.

Det Antal Arter af Krebsdyr, som saaledes er kommet til

ved « Hauchs » Togter, er forholdsvis meget betydeligt, men

efter den Flid og Omhyggelighed, hvormed Undersøgelserne

ere gjorte, og efter det undersøgte Farvands geografiske og

batbymetriske Forhold kunde man ogsaa gøre sig Haab derom.

De ældre svenske Undersøgelser af den svenske Skærgaard

(Loven, Bruzelius, Lilljeborg) havde ogsaa eftervist mange inter-

essante Formers Tilstedeværelse, af hvilke dog Collins, Schiødtes

og Hansens mere spredte Skrabninger allerede før "Hauch"

havde bragt adskillige tilveje; men en grundig systematisk Un-

dersøgelse af dette Farvand var derfor saa meget vigtigere, og

som sagt Haabet om Forøgelse af vor Fauna skuffedes ikke.

< Hauchs » Undersøgelser bekræftede ogsaa Rigtigbeden af Tbeo-

rien om Arternes Indvandring N. fra gennem Vesterhavet.

Skagerak , Kattegat og Belterne op i Sundet og Østersøen , og

saaledes som Dr. Petersen ogsaa allerede har fremhævet det,

viste det sig, hvorledes det er de højnordiske, glaciale Former,

som søger op i vore indre Farvande langs Østsiden af Kattegat

og derfra mod V. Sønden om Anholt, medens de mere sydlige,

vesteuropæiske Former smøge rundt om Skagen op i det vest-

lige Kattegat.

Vore ydre Farvande, som Skagerak og Vesterhavet, ere

hidtil kun meget lidt undersøgte. « Hauch" har kun node faa
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Skrabnidger i en Linie ret N. paa til en Afstand af c. 16 Kvart-

mil fra Skagen, men ved et Par Skrabninger deroppe, Statio-

nerne 460 og 25 , ere ogsaa et saare stort Antal Krebsdyr,

navnlig af smaa Bunddyr, fremkomne, og blandt disse to af de

nye Slægter, nemlig Engerda og Vana. Meget ønskeligt var

det sikkert, at ogsaa Skagerak maatte blive lige saa grundigt og

systematisk undersøgt som de indre danske Farvande, men

dette er jo intet let Foretagende, og foreløbig maa vi vel nøjes

med de Oplysninger, som de indtil de nyeste Tider af de

norske Zoologer (A. Boeck og navnlig G. O. Sars) foretagne Un-

dersøgelser af de norske, tilstødende Farvande give.

Vesterhavet er hidtil, saa at sige, slet ikke undersøgt.

Forholdene ere paa den største Del meget vanskelige, og Far-

vandet lidet tilgængeligt; kun i den sydlige Del af Kyststræk-

ningen have Collin, G. Winther og i den allernyeste Tid Cand.

Bøving-Petersen ligget og skrabet, men Udbyttet har været

saare ringe.

I Aarene J887 og 88 ere Undersøgelserne paa « Hauch

»

fortsatte med ichthyologiske Arbejder, som navnlig have havt

Fiskenes Vandring og deres Yngels Udvikling til Gjenstand.

Det er ogsaa at haabe og vente, at «den biologiske Station»,

som er oprettet i dette Aar, og som Dr. Petersen er blevet

Forstander for , ved Siden af sine mere økonomiske og pædago-

giske Formaal maa kunne tjene den danske Zoologi til god

Fremme og Støtte.

Ogsaa fremmede Zoologer have udstrakt deres Under-

søgelser til danske Farvande, og vi kunne her nævne Bergh,

«Iakttagelser ofver djurlifvet i Kattegat och Skagerack, gjorda

under kanonbåten « Ingegerds" expedition sonimaren 1870",

og "Jahresbericht der Commission zur wissenschaftlichen Un-

tersuchung der deutschen Meere», deriblandt «Die Expedition

zur [ ntersuchung der Ostsee 1871" (1873), «Die auf der Fahrt

nach Arendal gefangenen Thiere» (1873), og »Die Expedition
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zur Untersuchung der Nordsee 1871 » (1875); af disse er den

anden Afhandling den vigtigste for os.

1 den foregaaende Udsigt har jeg navnlig holdt mig til de

Undersøgelser, hvis Ildhytte, oniend kun delvis, har leveret Stof

til literære Arbejder, men det vilde være urigtigt at slutte

denne uden tillige at fremhæve de Bestræbelser, som i de sidste

Decennier ere udfoldede for at bringe Kundskaben om vor Hav-

fauna paa det forholdsvis høje Standpunkt, som den nu ind-

tager, og navnlig at undlade med al Anerkendelse at omtale,

hvad der i denne Henseende skyldes vore Professores Zoologiæ,

som lige til den sidste Tid ihærdigt have benyttet enhver sig

tilbydende Lejlighed til at skaffe Zoologien og Zoologerne An-

vendelse i Fiskerisagens Tjeneste og derved Lejlighed til ogsaa

at indsamle faunistisk Materiale og faunistiske Data. Heller

ikke bor det glemmes med Taknemmelighed at fremhæve den

af Indenrigs- og Marineministeriet og af vedkommende Sø-

officerer i Gjerningen viste Interesse for disse Undersøgelser

og for den praktisk-videnskabelige Undersøgelse overhovedet af

vore Farvande.
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Bemærkninger angaaende Laplaces Kosmogoni.

Af

T. N. Thiele.

(Meddelt i Modet den 12. December 1890.)

Jjaplace's berømte Kosmogoni, som fmdes fremsat i 7de Note

til lians Exposition dn systéme dn monde (5te Udg. 1824),

hører ikke til de Hypotheser, som hurtigt forandres eller for-

lades. Laplace har kunnet tale med den højeste Grad af Kompe-

tence og har været i den Grad delagtig i hele sin Tids Arbejde,

at han ogsaa har kunnet ane meget, som først senere er bragt

til fuld Klarhed, saaledes at han hyppigt har undgaaet at støde

an imod, hvad den nærmeste Eftertid skulde bringe. Men da

hertil hører ikke blot den sikre Udformning af Loven om

Energiens Bevarelse og de enkelte Energiformers indbyrdes

Forhold, men ogsaa næsten hele Astrofysiken, kan det ikke

undre nogen, at det Billede, som L. tegner af Verdens Ud-

vikling, nu forekommer os altfor skematisk og trænger til Ud-

fyldning og enkelte Rettelser

Enkelte alvorligere Anker kunne nemlig rejses mod L.'s

Kosmogoni. Den polemiserer saaledes lidt for meget mod

Buffon's tidligere Kosmogoni, som vil forklare Solsystemets Til-

blivelse ved et Stød af en Komet imod Solen. L. har natur-

ligvis Ret i sin Gendrivelse af denne specielle Forklaring, men

synes i Kampens Hede at have mistet Blikket for Sammenstødenes

almindelige Betydning for Verdens Udvikling, idet han kun vil
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lade Kometerne støde saa svagt til Solen og Planeterne, at man

deraf kunde forklare de smaa Afvigelser fra Planet-Banernes

Cirkelform og i Omdrejningsaxernes Retning.

Muligvis liar dog denne Ejendommelighed i Laplaces Op-

fattelse den dybere Grund, at lian som alle hans Forgængere

og som hele hans Samtid med ham troede , at den virkelige

Verdensorden var det fulde og endelige Udtryk for den alt

gennemtrængende Naturvisdom ; saa at Verdens nuværende Til-

stand i det væsentlige var den blivende. Det var jo Kærnen i

L.'s Virksomhed at søge Bevis for Periodiciteten i de store

Himmellegemers Bevægelse og for Stabiliteten i Solsystemet, og

dermed udelukkes Sammenstød. Og denne Opfattelse faar en

indirekte Bekræftelse derved, at L. udelukkende nævner det

som Kosmogoniens Opgave at gaa tilbage til Aarsagen for de

primitive Bevægelser, medens han slet ikke vender Tanken hen

til Fremtiden. Dette kan næppe forstaas paa anden Maade,

end at han maa have været overbevist om, at Verdens endelige

Tilstand i det væsentlige skulde være identisk med den nu-

værende.

Henimod den oprindelige Tilstand gaar L. tilbage, idet

han sætter Stjernetaagetilstanden som forudgaaende for Stjerne-

klodetilstanden, og idet han, ved at følge denne Analogi saa-

langt tilbage som muligt, kommer til en primitiv, Rummet op-

fyldende Taagemasse uden lysende Kærne og saa fint fordelt, at

man næppe vilde kunne ane dens Existens. Herved er det at

bemærke, at L. ikke havde den Grund som vi til at skælne

skarpt imellem Atmosfærer, Stjernetaager og Kometer som

væsentligt forskellige Former. Han identificerer endog saa

temmeligt Taager og Kometer med hinanden, og for os, som

have al Grund til at fastholde, at Stjernetaagerne maa befinde

sig i en meget høj Temperatur, medens Kometerne ikke, førend

de komme ind til Solen, kunne have været udsatte for synder-

lig Varmepaavirkning, er der stærk Opfordring til at spørge,

om det eeentlia er Taa^eformen os ikke meaet snarere Komet-
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formen , der bor anses som forbillede for den oprindelige

Tilstand.

I Henhold til Loven om Energiformernes indbyrdes Forhold

maa vi, hvor vi iagttage Varme eller Virkninger af Varme, søge

efter Aarsagen til Varmen i standsede Bevægelser, og hvor vi

iagttage Bevægelser, maa vi ligeledes søge efter deres Aarsag i

en Tilstand med Hvile og Ligevægt, hvor al Energien endnu

havde Massefordelingens Form. Derfor maa vi bestemt forkaste

den Side af L.'s Kosmogoni, at han antager, at den oprinde-

lige Taagemasse har besiddet en meget høj Temperatur, som

stadig senere er aftaget. Skulle vi med Bevarelse af det cen-

trale i L.'s Tanke skildre den oprindelige Tilstand, maa vi

tænke os denne saaledes, at det uendelige Rum har været besat

med omtrent ensartede og ligestore Smaalegemer i regulær

Fordeling, med tomme Mellemrum, og disse Smaalegemer maa

have været i Hvile uden Varme. Vi kunne vist uden Frygt for

Misforstaaelse kalde dem for Molekyler, Kaosmolekyler. Idet

da hvert Molekyl tiltrækkes ligeligt i alle Retninger af sine

Naboer, er hele Systemet i Ligevægt, men i en ustadig Lige-

vægt. En uendelig lille Uregelmæssighed blot i et eneste Mo-

lekyls Stilling vil gennem uendelig lang Tid have udløst alle

Molekylerne af Hvilen og have bragt en Del af Verdens Energi

over i Bevægelsens Form. Idet Molekylerne fremdeles forud-

sættes at have endelig Størrelse og Masse, maa Bevægelsen føre

til Sammenstød, hvorved atter en Del af Energien bliver til

Varme og de deraf afledede Former. Medens nu Varmen for-

deler sig, er Bevægelsen og Afstanden mellem de sammenstødte

Molekyler bleven mindre og Udsigten til nye Stød mellem dem

bliver efterhaanden større baade indenfor de ved Stødene dan-

nede Molekylgrupper og mod deres Naboer, som de nu tiltrække

med forenede Kræfter. Saalænge Bevægelserne ere langsomme,

de stødende Masser smaa, vil Varmeudviklingen være ubetydelig

og ikke fremkalde nogen væsentlig kemisk Forandring af Mole-
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kyler og i de saaledes dannede løst sammenhobede Molekyl-

masser, kunne vi se den typiske Kometform (uden fast Kærne.)

Efterhaanden vil der hist og her finde mere ensidig Til-

trækning, hurtigere Bevægelse og stærkere om end sjeldnere

Stød Sted, idet det ikke længer blot er mellem enkelte Mole-

kyler, men mellem Kometer, at dette foregaar. Der bliver da

Mulighed for stærke kemiske Forandringer for Glødning, Smelt-

ning og Fordampning, hvorunder Kometernes Kærner dannes

ved Sammensmeltning og hurtig paafølgende Afkøling. Hvor

saa meget betydelige kometariske Masser med mange sammen-

hobede Kærner og stor Hastighed tørne mod hinanden, bliver

Varmeudviklingen tilsidst stor nok til at kunne forvandle ogsaa

de omliggende Kometdele til Damp og varig nok til at ogsaa

de fjernere Dele af Masserne naa til Sammenstød, Gnidning og

Tryk mod hinanden , og saa har Kometen forvandlet sig til

Stjernetaage. I den typiske af de Tilstande, som betegnes med

dette Navn, maa Varmen være stor nok til at holde alle Masse-

delene fordampede, medens Trykket overalt er meget lille. En

stor Del af Energien maa endnu efter de Stød, som have dannet

og ophedet Taagemassen, være tilbage i Form af fri Bevægelse.

Om en samlet ved hine Stød bestemt Rotation af hele Taagen

kan der derfor endnu ikke være Tale, men vel om en Overvejen

af Bevægelser i en bestemt Retning ; og da de i det hele ikke

sjeldne Sammenstød mellem Taagens mindre Dele i overvejende

Grad ville ramme og hæmme de Bevægelser, hvis Retninger

afvige fra den almindelige , ville Bevægelserne efterhaanden an-

tage større og større Regelmæssighed samtidig med , at de

tomme Mellemrum i Massen indskrænkes og Massedelene

komme under større Tryk.

Saaledes naa vi efterhaanden hen til den Tilstand , som

danner Udgangspunktet for L.s egentlige Kosmogoni , Taage-

massen. i hvis Centrum der har dannet sig en Fortætning

med betydeligt Tryk, hvori den gensidige Tiltrækning væsentlig

bestemmer Delenes Lejring, en begyndende Klode, omgivet af
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en endnu yderst spredt Atmosfære med høj Temperatur og'

med nogenlunde regelmæssig Rotation. Det er dog lidet rime-

ligt, at Fortætningsprocessen ved noget Solsystem skulde for-

løbe saa regelmæssigt, at alle Taagens Dele strax slutte sig

tæt sammen til den roterende Atmosfære uden forholdsvis

tomme Mellemrum, og selv, hvor ikke store Uregelmæssigheder

føre til Dannelsen af Stjernegrupper eller egentlige sammensatte

Solsystemer, maa det ventes, at der i Udkanten af Stjernetaagen

vil have været Partier, som aldrig have mistet hele den frie

Bevægelse, og som selvstændigt trække sig sammen til Kloder,

hvis Omdrejningsbevægelser ikke ere tydelig prægede af Cen-

tralmassens Rotation. Derimod maa saadanne Ledsageres Bane-

bevægelse vise tydeligere Spor af Paavirkning af denne Rotation.

Allerede under den forudgaaende egentlige Taagetilstand, maa

Bevægelser i Retning modsat eller meget afvigende fra den

sædvanlige som sagt være blevne undertrykkede ved Sammen-

stød, og skulde Udviklingen have medført, at Hovedmassen var

omgivet af et Antal Ledsagere, af hvilke de fleste og betyde-

ligste bevægede sig omkring den i Banebevægelser, der stem-

me med Hovedmassens Rotation, medens dog andre Ledsagere

havde afvigende Bevægelser, maa det ventes, at et saadant Sy-

stem ikke vil være stabilt, men at de afvigende Legemer under

de andres perturberende Indflydelse ville undergaa saadanne

uregelmæssige Bevægelser, som tidligere eller senere maa føre

til deres Sammenstød med de øvrige Masser og navnlig med

Hovedmassen. Et stabilt System kan fremkomme ogsaa derved,

at et oprindeligt ustabilt System udrenser eller betvinger sine

genstridige Bestanddele. Det kan derefter ikke undre os, at

der i vort Solsystem iagttages en væsentlig Forskel mellem de

ydre store og de indre mindre Planeter og navnlig, at Omdrej-

ningsbevægelserne i nogle af de yderste Planetsystemer afvige

stærkt fra det normale; L.'s Theori bør af denne Grund

kun modificeres saaledes , at Neptun og Uranus , maaske ogsaa
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Saturn og Jupiter snarere burde betragtes som Dobbeltstjerne-

ledsagere til Soleu end som Planeter.

For Laplace er det Afkølingen ved Udstraaling, som bringer

Centralmassen til at trække sig sammen, hvorved Rotatations-

hastigheden voxer, Taagecentret fladtrykkes og Ringe eller Pla-

neter udstødes ved Ækvator saasnart Centrifugalkraften faar

Overvægt. For os , som iagttage Solens uhyre Varme og de

Bevægelser, som endnu vedblive at foregaa mellem Solmassens

enkelte Dele, bliver det nødvendigt at forudsætte, at saadan

Bevægeligbed blot i endnu bøjere Grad bar været til Stede i

den fjæme Fortid, da Planeterne dannedes, og dermed maa vi

ogsaa føres til at tillægge denne Bevægelighed og delvise Fri-

hed en væsentlig Medvirkning ved Planeternes Udvikling. Og

uden at ville nægte, at megen Varme er bortgaaet ved Udstraa-

lingen, maa vi dog snarest antage , at Centralmassens Tempe-

ratur er steget betydeligt samtidig med Sammentrækningen, idet

denne for os er Resultatet af de Stød og Gnidninger mellem

Delene, hvorved den, indre Bevægelse er bleven hæmmet og regu-

leret, medens megen Energi er gaaet over til Varmens Form.

Men afset fra Temperaturspørgsmaalet kan man endnu i

Hovedsagen fastholde U. s Forklaring af Planeternes og Dra-

banternes Dannelse ved Klodernes Sammentrækning. Udskil-

ningen er sikkert foregaaet ved Klodens Ækvator, og kan i

enkelte Tilfælde være sket samtidig rundt om hele Ækvatoren,

altsaa i Form af en Ring; men der er Grund til at tvivle om,

hvorvidt Ringformen har været den hyppigst forekommende

Form, saaledes som L. selv antager, og som hans Epigoner

ofte endnu stærkere have fremhævet. Ikke blot de indre Be-

vægelser i Kloden, men ogsaa Ebbe- og Flodvirkninger fra de

allerede udskilte Planeter ville rimeligvis i Reglen have paa-

\irket den planet- eller drabantsvangre Ækvator saa uregel-

mæssigt, at Fødselsfænomenet snarere er kommet til at ligne

en Knopskydning med umiddelbar Dannelse af Bikloden end en

middelbar Dannelse med en Ring til Mellemled.
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Den store Regelmæssighed, hvormed Centrallegemets Rota-

tion afspejler sig i de indre Planeters og i Drahanternes Be-

vægelser taler snarest imod Antagelsen af den ringformige

Mellemtilstand, thi Stødfænomenerne nnder en Rings Sammen-

rulning maatte rimeligvis modificere den nydannede Klodes

Omdrejning i ret betydelig Grad. Og Ringhypothesen behøves

ikke som nødvendigt Middel til at forklare noget specielt Fæ-

nomen, ikke en Gang Saturnsringen. Thi om denne vide vi

nu, at den ikke er et enkelt Legeme, hverken fast eller flydende,

men en tæt Ophobning af Smaadele, rimeligvis en Slags Støvsky.

Og Dannelsen af en saadan saavelsom af Asteroideringen og

Zodiakallyset om Solen forklares maaske endog bedst ved den

Antagelse, at Centralmassens Ækvator ved indre Bevægelser

eller ydre Stød eller Tiltrækninger gennem et længere Tidsrum

har været i bølgende Uro, saa at der er sket talrige smaa Ud-

skillelser i Stedet for en enkelt stor. Saadanne udskilte Smaa-

massers Afkøling vil fremmes forholdsvis hurtigt og forvandle

dem til et Slags Kaos af større eller mindre Sten , som paa

Grund af sin ringe Udstrækning og Mægtighed og Delenes

regelmæssige parallele Bevægelser i Modsætning til det oprin-

delige Kaos, snarere vil findeles yderligere ved Gnidning, end

sammenarbejdes ved Stødenes Varmeudvikling. Lignende Ud-

skillelser af Smaalegemer maa vist ogsaa antages at have led-

saget Dannelsen af de større Planeter og Drabanter; men i

Nærheden af disse maa det antages, at Planeten dels har op-

fanget de mindre Legemer, dels kastet dem til Siderne ved sine

Perturbationer af deres Bevægelser om Solen , saa at Rummet

netop i Nærheden af Planeternes Baner maa være blevet for-

holdsvis fattigt paa saadanne Smaalegemer.

Spørges der saa om , hvorledes vi efter vor nuværende

Kundskab maa tænke os Verdenssystemets Fremtid og Fremtids-

maal, saa kan dette sidste kun i yderste Almindelighed betegnes

som en Ligevægtstilstand, en stadig Ligevægtstilstand, hvor,

efter at det sidste tænkelige Sammenstød bar fundet Sted, og
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idet muligvis en Del af Verdens lokale Energi er anbragt i

rent periodiske Bevægelser af det reducerede Antal af Kloder,

Varmeenergien har udjævnet sig ved Udstraaling, forsaavidt den

ikke er anbragt i andre Former, fra hvilke ingen Tilbagegang

er mulig.

Frenitidshislorien hen til dette iWaal vil aahcnhart fylde

en uendelig Tid, ligesom en Evighed maa være henrunden,

siden Verden kan have havt li in første ustadige Ligevægtstil-

stand. Frem og tilhage maa vi som de epokegørende Begiven-

heder tænke os Sammenstødene fra de allermindste og ubetyde-

ligste indtil saadanne, hvor Sol turner imod Sol under Udvikling

af saadan Varme, at baade de selv og deres Omgivelser for-

vandles til glødende Taagemasser af uhyre Udstrækning.

Tiden har været for kort, Afstandene for store og vor Op-

mærksomhed fra først af for ringe , til at det kunde ventes at

være iagttaget, at Stjerner, som vare sete i Afstand fra hinanden,

havde nærmet sig og under stærk Opblussen vare blevne til en

Taage, men med alle de enkelte Dele af dette Fænomen ere vi

allerede fortrolige; vi se Stjernerne i Bevægelse mellem hinanden:

ikke sjældent blusse «nye Stjerner« op, en af de sidste Gange

var det midt i Andromedataagens tætpakkede Stjernehob. Un-

dertiden sker det med Spektralfænomener, der minde stærkt

om Stjernetaagernes ; og flere Steder paa Himlen især i Orion

ses uhyre udstrakte Dele af Hummet opfyldte med glødende

Taage, som omslutter mangfoldige Stjerner med sine tætteste

Dele og giver dem alle et ensartet fra de sædvanlige Sole for-

skelligt Spektralpræg.

Vort Solsystems Fremtidsudsigter synes at være af den

lysende Art; indenfor dens Grænser er Stabiliteten sikker nok

i alt væsentligt; og heller ikke udefra synes nogen Fare at

true os. Sammenstød med Kometer ville vistnok forestaa , og

Stjerneskudsregnene derfra kunne blive anselige, men Kometerne

ere for svage, for løst byggede, for kolde og før udstrakte til

at behøve af frygtes. Solsystemet i sin Helhed skrider frem

Overs, over d. K. D. Vidensk. Selsk. Forh. 1890. 23
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imellem en Mængde andre Sole og Stjernetaager, men skønt

vi endnu ikke vide meget om, hvorhen denne Vej fører, ere

Afstandene dog saa uhyre store, at selv mange Aartusinder

ikke kunde medføre væsentlige Forandringer. Forer Solens

Bevægelse os engang ind i en Stjernetaage eller blot tæt forbi

en anden Sol, da vil der være Fare, men intet antyder, at sligt

forestaar, muligvis udgør Solen sammen og med andre Sole et

stabilt System, hvis Bevægelser altid føre dem frit forbi hinanden;

derom kan endnu intet vides eller skønnes.

Det er endnu en stor Betænkelighed ved L.'s Kosmogoni,

at den vel forklarer, hvorledes Kloderne have kunnet dannes

og faa deres Bevægelser, men ikke hvorledes den ene Klode,

som vi bebo og derfor kende nærmere til, har faaet Liv paa

sig. Ja tværtimod medfører denne Kosmogoni , at alt det Liv,

der muligvis oprindelig kunde have været i det Stof, hvoraf

Jorden er dannet , maa være tilintetgjort under Dannelsespro-

cessen. Jorden maa derefter, før den blev afkølet, have været

glødende og derved steriliseret saa grundigt, at der hverken i

dens Indre
,

paa dens Overflade eller i dens Atmosfære har

kunnet findes noget Stof, der umiddelbart kunde tjene til Næ-

rim; for Liv, end sige noget, som var levende. Den samme

Indvending synes at maatte ramme Kosmogonien i den ovenfor

skildrede modificerede Form, thi at Jordens Temperatur efter

Laplaces Kosmogoni oprindelig skulde bave været højere end

Solens nuværende Temperatur, medens vi kunne standse ved

en mindre voldsom Begyndelsesvarme for Jorden, det hjælper

ikke stort, da dog ethvert Skøn om denne Temperatur ogsaa

efter geologiske Iagttagelser maa sættes saa højt, at Livsmulig-

heden udelukkes. Thi noget af det sikreste, man kan udsige

om Liv og Livsnæring, er vel dette, at Glødhede tilintetgør

Livet og maaske ogsaa dets Betingelser.

Da der nu vitterlig findes Liv her paa Jorden , hvor det

paa et tidligere Tidspunkt efter disse Kosmogonier ikke har

kunnet bestaa, saa kan Kravet paa en Forklaring angaaende
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Livcis Oprindelse paa Jorden ikke afvises fra Kosmogoniens

Side, dersom denne skal kunne kræve Tiltro.

Men under de givne Forudsætninger er der da tvunget

Valg imellem et logisk enten — eller. Enten er Jordens første

Liv opstaaet spontant af livløst sterilt Stof, eller ogsaa maa

Livet være kommet til Jorden andetsteds fra. Jeg skal her ikke

opholde mig ved det første Alternativ, ikke blot fordi dette

falder helt udenfor Astronomiens og mine Enemærker, men især

fordi denne Antagelse om Livets Opstaaen af det livløse vist

for Tiden kim har grumme lidt Kredit, saa lidt, at hvis en

Experimentator paastod, at have set Liv opstaa i et sterilt Rum,

vilde der fra alle Sider lyde et Kor af Indvendinger, om at

enten Steriliseringen maatte have været mangelfuld, eller Rum-

mets Isolering være bleven brudt og Livet være tilført ude-

fra. Der er ingen Grund til at stille sig anderledes overfor

det Faktum, at der er Liv paa Jorden, og da i dette Tilfælde

den forndgaaende Sterilisering maa antages at have været grundig

nok, bliver der ikke andet tilbage end at spørge om, hvorledes

det kan være gaaet til, at den sterile Jords Isolering kan være

bleven brudt, og hvorfra det kan tænkes, at Liv og Livs Næring

kan være blevet tilført til Jorden.

Nu er det vitterligt, at Jorden hvert Øjeblik modtager Til-

førsel af Stof udefra igennem Stjerneskud og Meteorer. Men

Isolationen mod levende Stof synes dog foreløbig at maatte

være ret effektiv, thi Stjerneskuddenes og Meteorernes Gløden

viser, at der i Stødet mod Jorden udvikles saa høj Varme, al

den vel kan dræbe, hvad der maatte være i Live paa disse Be-

fordringsmidler. Altfor sikker er denne Slutning dog ikke; thi

vi iagttage jo netop kun disse Fænomener igennem deres

Lysen og Brand, et Stjerneskud, som ikke kom i Brand, vilde

ikke kunne iagttages, selv større Meteorstene vilde som oftest

falde ubemærkede, dersom de kunde snige sig ind, uden at

komme i Glød. Det er da ikke den umiddelbare Erfaring, men

kun Bevægelsernes og Stødets Theori, som kan afgøre Spørgs-

23*
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maalet. Fra de Dele af Hummet , som i Afstand fra Solen ere

indenfor Jorden eller ikke langt udenfor, kunne nu vel Legemer,

som til Stadighed have opholdt sig der, ende med at indhente

Jorden eller indhentes af den med saa ringe Forskel i Hastig-

hed, at Faldet ikke blev væsentligt voldsommere end Fald gen-

nem Luften fra store terrestriske Højder, altsaa saaledes, at pri-

mitivt Liv vel kunde bevares under Stødet. Men saadanne Le-

gemer maatte lige saavel som Jorden og dens Naboplaneter an-

tages at være udskilte af Solen og steriliserede ved dens Varme.

Saadanne Legemer, som umiddeldart komme ind fra store Af-

stande fra Solen, maa derimod ved Faldet ind mod Solsystemet

opnaa saa betydelig Hastighed, at de, naar de træffe Jorden,

selv under de gunstigste Betingelser, maa trænge ind i At-

mosfæren med en Fart af mindst et Par Mil i Sekundet. Vi

maa gaa ud fra, at dette betyder Brand og Død, som ved

Stjerneskuddene i Almindelighed.

Men medens det saaledes i store Træk og som den almin-

delige Hegel maa staa for os som godtgjort, at selv om hvert

Legeme, der støder mod Jorden, oprindelig har baaret Liv, maa

dette dog tilintetgøres enten før Faldet eller ved dette, saa

er der dog i det mindste tre Omveje, ad hvilke jeg kan tænke

mig, at Liv undtagelsesvis kan indsmugles til Jorden. Nemlig

1 1 ad de periodiske Kometers Vej , 2) i Meteorstenens Indre og

3) ved de mulige fremmede levende Væseners Lidenhed. De

to sidste Veje har Helmboltz allerede angivet, se navnlig

uVortråge und Beden« II pag. 91 og 347. Og foruden ham

burde endnu mange andre Nutidsforskere været nævnte her

som de rette Ophavsmænd, hvis min Hensigt ikke fremfor alt

havde været at tegne et samlet Billede af vor Tids modificerede

Kosmogoni.

De periodiske Kometer antages oprindelig ligesaa vel som

de parabolske at være komne ind til Solsystemet fra umaadelig

fjerne Dele af Hummet: men ved Solens og Planeternes kom-

binerede Tiltrækning er deres vilde Fart i det første Fald mod
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Solen efterhaanden blevet hæmmet og efter en længere Række

Omløb om Solen bevæge de sig nu, hvor de nærme sig I il den

Planet, som bar medvirket væsentligst til at indfange dem, kim

lidet bastigere og i samme Retning som denne. Afbrydes

denne Proces ikke altfor tidligt, er der Mulighed for, at Faldet

kan blive blidt nok til ikke altid at virke dræbende. Den lange

Tid, i hvilken saadanne Kometer eller Kometdele maa bave op-

boldt sig forholdsvis nær ved Solen, kan dog muligvis, selv

om ingen almindelig Glødning nogensinde bar fundet Sted,

bave virket dræbende paa alt det Liv, der kunde tænkes at

bave været knyttet til saadant Stof.

Ved Nedfald af Meteorsten bar man i alt Fald undertiden

bemærket, at skønt alt paa Stenens Overflade havde været i

Brand og Overfladen smeltet, var dog det Indre isnende koldt:

Faldet og Branden bar altsaa ikke varet længe nok til at lade

Varmen trænge dybt ind. Selve JYleteorstenens Fastlied maa

dog antages at bidrøre fra tidligere Smeltning eller voldsomme

Processer. Muligvis er saadan en Sten en sammentrykket eller

sammensmeltet Kometkærne , muligvis er den udskilt af Solen

som Biprodukt ved Jordens eller en Planets Fødsel; i begge

Tilfælde maa den ventes at bave været steril. Men efter dens

Afkøling kan der, muligvis under langt gunstigere Faldbetingelser

end vi kende fra Jorden, have aflejret sig Smaapartikler, primi-

tive Molekyler løst paa dens Overflade; derved kunde der være

Mulighed for, at den var bleven Bærer af Liv og Livs For-

mering og Bevægelse, hvorved noget levende kunde være trængt

ind i dens indre ad Revner eller Porer. Og saa vilde, selv

om en saaledes ladet Meteorsten kom i Brand ved sit Fald mod

Jorden og alt Liv dræbtes paa dens Overflade, noget Liv kunne

være bevaret i dens Indre, og selve Anslaget mod den faste

Jord bebøver ikke at virke dræbende, Havet f. Ex. er jo en god

Stødpude.

At Luftens Virksomhed som Stødpude er utilstrækkelig

overfor baade større Meteorstene og mindre Stjerneskudslegemer,
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er sikkert nok; slige hæmmes ikke i den alleryderste Atmos-

fære
,

hvor Luftmolekylerne ere faa og spredte og bevæge sig

næsten som frie Legemer; og naar hine Legemer komme ustand-

sede ind i de tættere Luftlag, brænde de op. Men tænke vi

os, at der var Liv i nogle af de oprindelige Kaosmolekyler, og

at disse enten helt frie eller lost lejrede paa en Kometdels

Overflade faldt imod Jorden selv med den folde Komethastighed

paa 7 T\1 1 1 i Sekundet, og blot i sidste Tilfælde blæstes bort

fra Stjerneskuddets skæbnesvangre Nærhed ved Stødet mod de

allerførste Luftmolekyler, saa antager jeg, at saadanne — Livs-

molekyler kunne vi kalde disse hypothetiske levende Kaosmole-

kyler — undertiden knude have Udsigt til at komme uskadet

ned til Jordens Overflade. Navnlig naar Stødet ramte Atmos-

færen meget skraat. Naar et saadant Livsmolekyls Masse ikke

var altfor mange Gange større end de enkelte Luftmolekylers

Masse , kunde det ved heldige Stød eller Passager nær ved.

disse efterhaanden hæmmes og bøjes saaledes i sin Bevægelse,

at det efter en lang Fart i Atmosfærens alleryderste Lag først

naaede ned til de tættere Lag, efterat Hastigheden var reduceret

saa stærkt , at ogsaa de hyppigere og mere samlede Stød mod

Luften dernede kunde overstaas, indtil Livsmolekylet tilsidst

svævede langsomt ned gennem Luften til Havets eller Jordens

Overflade.

Under alle disse Muligheder vilde altsaa, dersom det an-

toges, at der var Liv i de Legemer, som falde fra Rummet

ned paa Jorden, den langt overvejende Del deraf ødelægges ved

Brand saa grundigt, at det derefter maaske, hvad jeg for

Sikkerheds Skyld vil forudsætte, ikke engang kunde tjene til

Næring for andet Liv. Ogsaa af den Del , som undgik at

komme i Brand, vilde utvivlsomt atter den største Del dræbes

i Faldet eller dog dø efter Faldet, enten som Følge af dette

eller af .Mangel paa den Næring, som de nye Livsbetingelser

kræve; men denne Dels Rester vilde da ophobes, tjenlige til
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færing paa Jordens Overflade i Havet eller i Luften, og derved

afgive Betingelsen for fortsat Liv for deres heldigste Brødre.

Vi fores altsaa til den Slutning, at Isolationen for den op-

rindelig sterile Jordklode efter dennes Afkøling vel virker med

stor Kraft, men at den dog ikke er absolut paalidelig, saa at

det kan tænkes, ni Liv kan være tilfort og bestandig tilfores

udefra. Alt, dersom der da udenfor Jorden andetsteds over-

hovedet findes Liv, hvad der er nødvendigt, hvis den Grundsæt-

ning skal fastholdes strængt, at Liv hidrører fra tidligere Liv.

At Stjernetaagerne og Solene, saalænge de gløde, ere blot-

tede for Liv er vel utvivlsomt, fra disse Legemer kan man ikke

tænke sig, at der kommer Liv, og selv om de efter Afkølingen

ere blevne beboede ligesom Jorden , saa holder hver større

Klode vist endnu bedre fast paa det Liv, den har faaet, end

den afværger Tilførsel af nyt Liv. Det er ikke rimeligt, at selv

de mindste levende Former skulde naa at stige saa højt op i

en Klodes Atmosfære, at de med dennes øverste Luftmole-

kyler opnaaede fri Bevægelse ud i Rummet over til andre

Kloder; og naar der sker Sammenstød mellem to større Kloder,

ville Varmeudviklingerne strax blive saa voldsomme , at alt Liv

paa begge stødende Kloder trues med Tilintetgørelse, og at

Muligheden for Overførelse af Liv fra den ene til den anden

maa blive mindre end nogensinde.

Blandt de kendte Former af Himmellegemer bliver der

derefter kun Kometerne tilbage og de isolerede Kaosmolekyler,

som mulige Bærere af primitivt Liv. Og det bliver nu afgørende

baade for L.'s oprindelige Kosmogoni og vor Modifikation af

denne, om det kan antages, at disse Legemer aldrig have lidt

en saadan Ophedning eller ublid Medfart, at ogsaa de maa

stryges af Listen over Livsmulighederne. Herom er der nu at

sige, at selve den Omstændighed, at Kometernes Baner nærme

sig til den parabolske Form
, kun er et andet Udtryk for at de

umiddelbart komme fra Dele af Rummet langt borte fra Solen,

og at de der omtrent have været i Hvile indbyrdes og imod
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Solen. Muligvis kunne de i en limaadelig fjern Fortid have

været i Nærheden af vor eller en anden Sol eller en Stjernetaage,

men intet tvinger os til den Antagelse , at dette altid eller blot

mere end undtagelsesvis har været Tilfældet. Det er tilladt at

antage, at de i Reglen aldrig, før vi faa dem at se i vor Nær-

hed, have været under stærk Paavirkning af Varme og Lys.

Ja der haves et direkte Bevis for denne Antagelse deri, at Ko-

meterne vise sig meget følsomme for saadan Paavirkning, idet

de allerede i mere end en Jordradies Afstand fra Solen ud-

sende eget Lys foruden det tilbagekastede Lys; at denne Selv-

lysen tillager stærkt efterhaanden, som de komme nærmere til

Solen og opvarmes af denne ; samt at denne Følsomhed ved de

indfangede periodiske Kometer aftager gradvis ved de gentagne

Tilnærmelser til Solen. Bielas Komet er f. Ex. bleven helt usynlig

udenfor de Tilfælde, hvor Dele af den som Stjerneskud falde ned

paa Jorden. Det er allerede ovenfor antydet, at denne Indvirk-

ning af Solens Lys og Varme muligvis i Længden vil kunne have

dræbende Virkninger. Men selve Fænomenet synes at bevise,

at i det mindste nogle Dele af Kometernes Masser, aldrig forud

har været under intensiv Paavirkning af Varme.

Forsøger man da at tænke sig, at Kometerne og de der-

med beslægtede Kaosmolekyler skulde være Sæde for Liv,

navnlig medens de befinde sig langt ude i det mørke og kolde

Rum, saa er det klart, at Talen ikke kan være om de højere

Livsformer, vi kende her fra Jorden, de fleste maaske alle Slags

saadanne Liv, selv Æg og Sporer vilde vel dø i den Kulde,

hvorom Talen her er, og udelukket fra enhver Ernæring, saa-

Icdes som Tilfældet maa være i det. mindste for de helt isolerede

Kaosmolekylers Vedkommende. Men Tanken finder dog nogen

Støtte i en Kendsgerning. Spektralanalysen kan jo til en vis

Grad fortælle os, hvad Slags Stoffer Himmellegemerne hestaa

af, og medens Svarene for Solens og Stjernetaagernes Vedkom-

mende pege i Retning af udskilte Grundstoffer, melde Kome-

ternes udviskede Spektrer om stærkt sammensatte Stoffer, om
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Kulstoffets Ilt- eller Brintforbindelser; kun i et enkelt Tilfælde,

ved en Komet, som med Nød og næppe undgik at tørne mod

selve Solen og ophededes, saa at den lyste omkap med Solen,

har man set Grundstoffernes Spektrallinier. Kilers skal man

for at tyde Kometernes Spektrer, hente Sammenligningerne fra

de organiske Stoffers Lysen. Jeg behøver ikke at sige, at

det ikke hermed er bevist, at der er Liv paa Kometerne; men

indtil videre raaa det vist indrømmes, at Pladsen er aabnet for

en Hypothese i denne Retning, og jeg vil nu slutte med et

Forsøg paa at give denne en bestemt Form.

Jeg tror, at oprindelig nogle af Kaosmolekylerne, lad mig

for Simpelheds Skyld sige alle Kaosmolekylerne have besiddet

primitivt Liv.

Ved primitivt Liv forstaar jeg en Livsform, abstraheret fra

de laveste kendte levende Væseners Æg- og Sporeformer, i

Besiddelse af Livsmulighed, men uden nogen Livsenergi, altsaa

ogsaa uden Livsfornødenheder. Overladt til sig selv undergaar

det primitive Liv ingen Bevægelse, ingen Forandring. Men ved

Tilførsel af Energi i Form af Berøring eller især Varme, op-

træde Livsyttringer bestemte ved Paavirkningens Maade og Grad,

Lystfølelse ved svageste Paavirkninger Ulyst, Smerte, Død og

fuldstændig Destruktion ved mere og mere intensiv Indvirkning.

Primitivt Liv lindes endnu uberørt paa mangfoldige frie

Kaosmolekyler og i en lidet forandret Form paa Kometerne,

særlig i deres løse og friere Bestanddele.

I de mere sammenhobede og glødende Stjernetaager er alt

Liv udslukket og kemiske Adskillelser udførte, og de deraf dan-

nede Kloder staa efter Afkøling som sterile Oplagssteder for

nyttig Energi, beredte til at modtage først Livsnæring, tilsidst

Liv ved heldige Sammenstød med Kaosmolekyler eller Komet-

dele.

I den Energimeddelelse , som det primitive Liv modtager,

ved saadant Fald, hvorved den uskadt trænger ned paa Kloden

som nyt Levested, og i den forholdsvis gunstige Temperatur og
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rigelige Næring, som den der finder, maa Kilden søges til Li-

vets Udvikling til højere Former. Ved efter Stødet at reagere

imod dødt organisk Stof, lærer det primitive Liv at tage

Næring til sig, ved at møde andet levende primitivt Liv, lærer

det at forbinde sig dermed og voxe og formere sig.

En Udvikling begynder, som kan fortsættes, saalænge Kloden

kan byde nye Midler, indtil muligvis et vældigt Stød af Klode

mod Klode dræber alt Liv, men til Gengæld tilvejebringer ny

Varme til Fordel for Livet paa Nabokloderne eller for nyt Liv

paa den efter Sammenstødet dannede Klode.
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Questions mises au eoneoups poup 1'année 1890.

Classe des Lettres.

Question de Philologie.

Déjå proposée en 1881.

(Prix: la Médaille d'or de l'Académie.)

Lomme on sait, l'allemand sous ses différentes formes, d'abord

et principalement le bas allemand, et plus tard le haut allemand,

a, dans le cours des siécles, exercé une influence considérable

sur les langues scandinaves. Cette influence, et notamment la

plus ancienne , la plus forte et la plus remarquable , celle du

bas allemand, n'a jusqu'a present été l'objet d'aucune recberche

scientiflque étendue. Aprés la publication qui a été faite dans

ces derniéres années d'un certain nombre de textes originaux

en bas allemand appartenant au moyen åge, et de précieux

ouvrages lexicologiques pour servir å l'étude de eet idiome, le

moment semble devoir étre venu de soumettre a un examen

critique rinfluence due a cette source, et, en considération de

l'importance qu'un pareil travail aura tant pour L'histoire des

langues que pour celle des mæurs et de la civilisation, l'Aca-

démie désire provoquer

une recbercbe sur Taction que le bas allemand a exercée,

au point de vue lexicologique et grammatical, sur les langues

scandinaves et, en particulier, sur la langues danoise.



IV Question mises au concours pour l'année 1890.

Hasse des Sciences.

Question d'Histoire naturelle.

(Prix: la Médaille d'or de l'Académie.)

On demande une description de la vegetation des tourbiéres

(raarais ou prairies tourbeuses) du Danemark, avec l'indieation

de la difference entre la flore des tourbiéres des landes et celle

des autres tourbiéres, et un exposé des conditions physiques,

géologiques, etc. dont dépend aussi bien le caractére de la

flore des termins tourbeux en general que la vegetation des

différentes espéces de tourbiéres.

Question de Mathématiques.

(Prix: la Médaille d'or de l'Académie.)

On sait qu'une courbe algébrique plane de l'ordre n peut

. (n— 1) (n — 2) . . , , . . .,
,avoir au plus - —-

—

points doubles et cuspidaux. La

w --il i 1-4^1', • -
»(»+ &j

courbe generale du meme ordre etant delermmee par —

conditions, on ne peut, dans beaucoup de cas, placer arbitraire-

ment dans le plan qu'uo nombre limité de ces points singuliers;

mais, si Ton en excepte un seul cas, la dépendance dans la-

quelle les situations des différents points doubles et cuspidaux

sont les unes des autres est inconnue. On n'a méme aucune

connaissance générale du nombre de points doubles et de points

cuspidaux qu'on peut attribuer a une courbe irréductible d'un

ordre donné.

Pour provoquer des recberches dans cette direction, l'Aca-

démie propose sa médaille d'or comme prix pour une contri-

bution essentielle a la solution des questions suivantes:

Combien de points doubles et de points cuspidaux peut-on

attribuer a une courbe irréductible d'un ordre arbitrairement

donné? Et quelle dépendance y a-t-il entre les situations de

ces points, lorsque le nombre en est trop grand pour qu'on

puisse les placer arbitrairement dans le plan.
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Ce travail peut aussi bien eonsister dans des recherches du

genre indiqué, se rapportanl ;i des courbes dont les ordres onl

des valeurs particuliéres.

Prix Thott.

Question déjå pmposée en 1884.

(400 Couronnes.)

On demande une recliercbe sur les espéces danoises de

Nématoides de la famille des Anguillulines, qui ont de

limportance pour nos cultures (froment, tréfles, raves, etc).

Cette recbercbe doit principalement avoir en vue les conditions

de leur développement et de leur biologie, et tenir particuliére-*

ment eompte de la nature du sol et de son etat de culture.

Les mémoires seront accompagnés de préparations, en nombre

suffisant, des espéces trouvées et des parties attaquées des

plantes, et devront étre remis avant le 31 octobre 1892.

Prix Classeu.

I.

Jusqu'å (300 couronnes.)

L'exploitation des terrains tourbeux en vue de leur culture

et de la fabrication de la litiére a, dans les derniéres années,

pris a l'étranger un essor considérable, et Tempressement a

suivre eet exemple s'est aussi, en Danemark, manifeste de

plusieurs maniéres.

11 existe, notamment en Jutland, des terrains tourbeux

sans emploi d'une grande étendue, dont une exploitation lu-

erative dirigée vers les mémes fins doit, suivant toute proba-

bilité, étre regardée comme possible, pourvu seulement que la

qualité de ces terrains s'y préte, et il importe par conséquent

qu'ils soient étudiés avec soin.

En ce qui concerne la culture, le sol des tourbiéres doit

remplir différentes conditions physiqnes et cbimiques , mais
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plusieurs des recherches a faire a ce sujet prennent beaucoup

de temps et sont assez coiiteuses. Il sera done plus pratique

d'essayer, par une recherche botanique préalable, de se pro-

curer des indications suffisamment sures sur les points dont

il s'agit. Quant a la fabrieation de la litiére de tourbe . la

propriété d'absorber l'humidité joue surtout un grand role; mais

cette propriété varie beaucoup suivant les espéces végétales

dont on trouve les restes dans les tourbiéres, et elle appartient

spécialement au\ espéces du genre Sphagnum.

Pour recueillir les matériaux pouvant servir de base h un

travail ultérieur, l'Académie met au coneours la question

suivante

:

Quelles sont les plantes qui ont le plus puissamment con-

tribué a la formation de nos grandes tourbiéres. tant les tour-

biéres des landes que celles des prairies, et quel est approxima-

tivement le volume ou le poids par lequel sont représentées. ;i

diflerentes profondeurs et surtout dans les coucbes supérieures,

les plantes dont les restes sont le plus nombreux.

Le délai accordé pour la remise des mémoires expire le

31 octobre 1892.

II.

Jusqu'å 600 Couronnes.)

La temperature des couches supérieures du terrain et des

coucbes d'air reposant directement sur le sol n'a jusqu'ici été

l'objet que de recherches éparses. On sait que la nature et

le degré d'humidité du sol. la vegetation qui le couvre, la forme

du terrain, conjointement avec les conditions météorologiqueSj

peuvent occasionner des anomalies de temperature purement

locales, en sorte que des localités voisines les unes des autres

peuvent, sous ce rapport, presenter des differences relativement

grandes. Une connaissance plus exacte de ces anomalies et

des conditions dans lesquelles elles se produisent, ne sera pas

sans importance pour L'agriculture, de méme quelle aura aussi

un intérét scientifique. L'Académie propose done un prix

pouvant s'élever jusqu'å 600 Couronnes pour un travail, base

sur des recherches personnelles. qui fera connaitre la tempera-

ture des coucbes supérieures du terrain et des couches d'air
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reposant clirectement sur le sol, dans des stations convenable-

ment choisies dans le pays et dans nne situation telle qn'il s'y

prodnise des temperatures anormales.

Le délai accordé pour la remise des mémoires expire le

31 octobre 1892.

Les réponses a ces questions peuvent étre écrites en latin,

en francais, en anglais, en allemand, en snédois et en danois.

Les mémoires ne doivent pas porter le nom de l'auteur, mais

nne devise, et étre accompagnés d'un billet cacheté mnni de

la méme devise, et renfermant le nom, la profession et L'adresse

de l'auteur. Les membres de l'Académie qni demenrent en

Danemark ne prennent point part au concours. Le prix accordé

pour nne réponse satisfaisante a l'une des questions proposées,

lorsqu'aucun antre n'est indiqué, est la médaille d'or de l'Aca-

démie, d'une valenr de 320 conronnes.

A l'exception des mémoires relatifs au prix Thott et anx

denx questions dn prix Classen, pour lesquels le délai fixe,

comme il est dit plus liant, n'expire que le 31 octobre 1892,

tons les antres devront étre adresses, avant le 31 octobre 1891,

an seerétaire de l'Académie, M. H- 6. Zeuthen, professenr a

l'nniversité de Copenhagne. Les prix seront pnbliés en février

1892, et les antenrs ponrront ensuite retirer lenrs mémoires.

(Rés. du Bull. de l'Acad. Roy. Dan. des Scienc. et des Lettr. p. 1890.)
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Rapports sur les mémoires envoyés en réponse å deux des

questions mises au concours pour 1'année 1888.

En réponse a la question de philologie mise au concours

pour 1'année 1888:

"QueUe situation le Sanscrit a-t-il occupée dans le

développement general des langues dans Tinde? Dans

quelle étendue peut-on dire qu'il a été une langue vivante.

et quand faut-il admettre qu'il a cessé de l'étre?«

il a été envoyé 2 mémoires, Tun en anglais avec la devise: Et

quo quæque modo fiant opera sine divom, et l'autre en danois

avec la devise: Ajaramaravat pråjno vidyåm arthan ca prarthayet,

grhita iva keceshu mrtyuna dharmam åcaret.

Le mé moiré anglais donne un court apercu de l'his-

toire de la langue arienne dans Finde pendant les 4 periodes

examinées par l'auteur, a savoir: l'époque védique, celles

du Sanscrit et du Påli-Pråkrit et l'époque moderne, et en

considére tout le développement au point de vue d'une

décadence phonétique, grammaticale et lexicologique, et d'une

reconstruction correspondante au moyen de formations nou-

velles. L'auteur ne vent pas admettre qu'on soit fonde a

établir une separation rigoureuse entre le Sanscrit védique et

le Sanscrit classique. Le Sanscrit védique était la langue

vulgaire («vernacular») des Hindous pendant qu'ils habitaient la

contrée baignée par l'lndus ; le Sanscrit classique, qui est

sorti de la phase représentée par la langue des «Bråhmanas»,

doit avoir été la langue vulgaire dans la region autour du

cours supérieur du Gange et de la Yamounå, c'est-a-dire dans

le Kuruxetra, théåtre de la grande guerre entre les Kuruides

et les Panduides, et doit avoir été parlé depuis l'an 600 environ

avant J. C. jusqu'a sa disparition vers le temps d'Acoka, 250
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ans avant J. C. Si aous possédons quelques restes <lu Sanscril

elassique comme laDgue vivante, ils ne peuvent étre cherchés

que dans la partie épique du Mahåbharata; la plus grande

partie de la littérature sanscrite elassique (qui, comme <>n l'a

calculé, se compose d'environ 10000 ouvrages différents) |»m-

vient par conséquent <!'
1 1 ne époque (<ii le Sanscrit était une

langue morte, comme le dit l'auteur: »most of the classical

Sanskrit Literature was composed wlien Sanskrit was nol a

living vernacular».

Malgré la sftre et solide érudition dont témoigne ce mé-
moire , il nous semble cependant qu'il ne renferme pas assez

de i'aits nouveaux, et que ['argumentation n'en est ni assez

détaillée ni assez concluante ponr que nous puissions proposer

h 1'Académie de Lui décerner le prix.

L'auteur du mé moiré danois donne un exposé détaillé

des principales periodes de l'histoire des langues hindoues.

Dans un tableau circonstancié des particularités de la langue

des Vedas, il reléve la difference entre elle et la langue posté-

rieure, le Sancrit elassique, et, fait ainsi voir que cette der-

niére langue ne peut étre tout simplement une continuation

historique de la premiere. II nous semble avoir trouvé le

Dæud de la question dans son développement de l'importance

de la «IJhasliå .» ou langue parlée, chez Panini et Patanjali,

notamment en montrant la separation faite cbez ce dernier

entre la forme incorrecte et la forme correcte de la langue

parlée , de méme que par son développement de la difference

entre cette derniére langue et la langue écrite (langue litté-

raire), et par ses indications de paralléles tirés du développe-

ment d'autres langues, il a prouvé que le Sanscrit elassique,

comme représentant la forme « correcte » qui s'est développée

de la IJbasba, est devenu la langue écrite des classes éclairées,

et a joué ce rule et vécu comme tel (d'une maniére analogue

au baut allemand, par exemple) jusque dans le onziéme siécle,

et que c'est seulement a partir de cette époque, lorsque les

langues bindoues perdirent leur caractére syntbétique pour

prendre une structure analytique, que le Sanscrit doit, a pro-

prement parler, étre appelé une langue morte.

La derniére partie de ce mémoire semble un peu écourtée

en proportion de la premiere, et il laisse aussi certainement
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u désirer au point de vue de la forme, mais 1'interprétation et

les développements de l'auteur doivent en somme étre regardés

comme eoncluants, de méme qu'il entre, a un bien plus liaul

degré que l'auteur du mémoire anglais, dans les détails qui

out de l'importance pour la solution de l;i question. C'est

pourquoi nous n'hésitons pas a proposer a rAcadémie de

décerner le prix a ee mémoire , en émettant en méme temps

le væn que l'auteur le soumelte a une revision et en com-

pléte certaines parties trop briévemenl traitées, et que ce tra-

vail puisse ensuite éventuellement étre inséré dans les Mémoires

de l'Académie.

Le 31 jan vier 1890.

V. Fans b oli. V i I li. T li o m sen.

Rapporleur.

En réponse a la question du prix Classen: "line etude

des espéees des genres Lophyrus, Lycla et Nemalus qui atta-

quent les Coniféres en Danemark, etude qui cepeudant devra

principalement porter sur la propagation et la biologie des

espéees les plus nuisibles« , l'Académie a recu un mémoire

avec la devise: Præslat distinguere quam confundere.

Les soussignés, qui out été designes par la section des

Sciences pour le juger, out riionneur de se prononcer comme
il snit:

Le mémoire envoyé doit, sous plusieurs rapports, étre

considéré comme un travail original et bien concu
,

qui non

seulemenl augmente la connaissance de notre faune de nou-

veaux habitats pour plusieurs anciennes espéees et de quelques

espéees nouvelles, mais aussi établit deux espéees bien définies

qui nous paraissent étre nouvelles pour la science. Il nous

semble aussi que l'auteur, en ce qui concerne Fappréciation

et l'emploi des caractéres spécifiques, est au niveau ou plutol

au-dessus des meilleurs auteurs recents dans cette branche

de la zoologie. Ilelativement ;i la biologie des insectes dont

il s'agit, tout en confirmant d'anciennes observations, il en a
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aussi donné de nouvelles qui lui sont propres, de méme qu'il

a découvert plusieura formes nouvelles do larves.

Mais, a c6té < lo ces bonnes qualités, il faut reconnaitre

que son mémoire est Inin de laisser l'impression d'un bravail

achevé, fait d'un seul jet. II a bien été beaucoup fait, mais

beaucoup de ce qu'on pouvait espérer ou attendre reste encore

a l'aire, ce que d'ailleurs l'åuteur lui-mérae est le premier a

reconnaitre. On ne saurait nier, par exemple, qne, quoique

ses propres recherches sur la faune entomologique danoise

en comprennent les points les plus importants, il n'en reste

cependant encore de grandes parties a examiner, de méme
aussi qne la connaissance de nos différentes formes de larves

ne laisse encore assez a désirer. Il est evident que l'åuteur

a consacre beaucoup de temps et de soins a l'étude des col-

lections et a celle de la vie des insectes dans la nature, mais

la récolte qu'il a faite de ces derniers, tant a l'état parfait

qu'å l'état de larves, ne nons parait pas satisfaisante. II

semble ne pas avoir en les loisirs nécessaires, de méme aussi

(pie les étés précédents n'ont pas été tres favorables a la

récolte des insectes. Enfin, ses nouvelles contributions a la

connaissance de notre faune entomologique consistent en grande

partie dans ses etudes des collections et, non moins, dans les

rectifications qu'il a été a meme de faire dans la nomenclature.

D'aprés le jugement qui précéde, nous ne pouvons done

proposer que le prix soit décerné a l'åuteur. Mais, d'un autre

coté, comme notre connaissance de la faune du pays et de la

biologie des insectes nuisibles ne s'est pas si pen augmentée,

et que l'åuteur, par la maniére dont il a traité son sujet,

donne rimpression d'un esprit réellement scientifique, nous

nous permettons de proposer qu'on lui décerne une récoin-

pense pour reconnaitre son travail et l'encourager a poursuivre

ses recherches et ses observations, et nous avons pensé qu'on

pourrait, a ce titre, lui allouer une somme de 300 Ivr.

Lp 12 revner 1890.

F. Meinert, P. E. Muller.

Rappnitenr.
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Les conclusions des rapports sur les mémoires préseatés

ont été approuvées par les sections respectives, et adoptées

paf l'Académie dans sa seance du 21 levrier, pendant laquelle

a été ouvert le billet cacheté qui accompagnait le mémoire

couronné sur la question de phiLologie. L'auteur s'<ist trouvé

étre M. le Dr. phil. S o ren Sørensen.
Plus tard, M. ilerm. Bor ries s'esl an nonet- comme étant

l'auteur du mémoire sur la question du prix Clasaen, et a

aulorisé l'ouverture du billet qui y était joint el <|iii portait

son nom. 11 a ensuite reru la somme qui lui avail été allouée

pour ce mémoire.

(Ros. du Hull. de l'Acad. Itny. Dan. dos Soionr:. et tics Lettr. p. 1800.)
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Sur les tombeaux lydiens.

Par

M. J. L. Ussing.

Un des chapitres les plus obscurs dans l'histoire de I'art an-

tique , est celui qui traite de la Lydie. Dans son 5 e volume

de l'histoire de l'art dans Tantiquité, M. G. Perrot, avec son

habileté et son exactitude ordinaires, a rassemblé tout ce qu'on

connaissait jusqu'ici de ce pays et en a déterminé la place

dans l'histoire. Ses Communications sont d'un haut intérét.

Dans l'appendice, p. 903 et suivantes, il nous fait connaitre

deux reliefs et un vase en verre trouvés par M. Dennis dans

des tombeaux pres de Sardes , ouvrages qui appartiennent a

une civilisation qu'on doit mettre a coté de celle de la Gréce

au VI e siécle avant J. C, et qui cependant out un certain ca-

ractére particulier. 11 n'est pas douteux que le savant auteur

n'ait raison en considérant la Lydie comme un chainon inter-

médiaire entre la Gréce et la Perse. Mais ces monuments ne

nous donnent pas le moyen de résoudre l'énigme ethnographique

de l'origine des Lydiens et de leur parenté possible avec les

Etrusques. Il va de soi que , si une pareille parenté a existé,

on ne saurait l'expliquer en admettant que les Etrusques auraient

émigré de la Lydie, comme Hérodote le raconte ; mais les Ly-

diens et les Etrusques doivent étre deux branches de la méme
race qui, venues du Nord, ont franchi les Alpes pour se rendre,

Tune, par les Alpes Rhétiques, en Italie, et l'autre, par le Balkan

et le Bosphore, en Asie-Mineure , hypothése a laquelle les in-

scriptions récemment découvertes dans l'ile de Lemnos et qui,

sous plusieurs rapports, rappellent la langue étrusque, semblent

donner une certaine vraisemblance. Mais il s'agit d'établir cette

parenté non seulement d'aprés les renseignements obscurs et
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peu nombreux que peut nous fournir la littérature de l'antiquité,

mais par les monuments existants. A eet égard, il ne saurait

étre question que des tombeaux; la Lydie, il est vrai, en fait

de tombeaux bien conservés et ricbement ornes, ne posséde

pas
1 un trésor aussi inépuisable que l'Etrurie, mais, dans son

it.Bin tepé», pres de Sardes, elle a un assemblage de tumuli

comme on n'en trouve guére ailleurs. Le plus grand d'entre

eux-j le tombeau du roi Alyatte, qu'Hérodote et Strabon ont

décrit, a déja, il y a plus de 30 ans, été exploré par Spiegel-

tbal, et le resultat de ses recberches, publié par v. Olfers
dans «Abbandlungen der Berliner Akademie« 1858. Parmi les

autres, plusieurs ont été ouverts plus tard, et M. A.Choisy a

publié sur eux un interessant petit mémoire dans la »Revne

archéologique« 1876. Le matiére cependant est loin d'étre

aussi abondante qu'on pourrait le désirer. C'est pourquoi je

n'ai pas voulu retenir deux dessins de tombeaux lydiens que

j'ai eu l'occasion de prendre, lors d'une visite a Sardes, en

1882, peu de teinps aprés qu'ils avaient été ouverts par .M.

Dennis. En comparant ces dessins avec ceux de M.Choisy,
on verra que la difference n'est pas grande, mais chaque tom-

beau a cependant sa particularité.

Demande-t-on maintenant s'il y a quelque ressemblance

frappante entre les tombeaux de la Lydie et de l'Etrurie , ou

s'ils ont quelques traits caractéristiques communs, nous répon-

drons qu'il s'en trouve tant a l'extérieur qu'a l'iiitérieur. Nous

connaissons du tombeau d'Alyatte le grand cylindre de pierre

qui sert de fondement a rénorme tumulus dont le sommet est

couronné de 5 pierres monumentales , Tune plus grande au

centre et les 4 autres plus petites forman t autour de celle-ci

un carré. C'est ce modéle que nous retrouvons dans le tom-

beau de Porsenna, cbez Pline, dans la Cucumella, a Vulci, et

dans le tombeau en debors d'Albano. Les chambres sépulcrales

des' Lydiens ressemblent aussi a celles des Etrusques. Nous

signalerons en particulier le lit de pierre sur lequel a repose

le défunt , non enfermé dans un cercueil, mais coucbé comme
une personne vivante sur un lit de repos.

(Rés. du Bull. de l'Acad. Koy. Dan. des Scienc. et des Lettr. p. 1890.)
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Apercu des travaux de l'Académie pendant l'année 1890.

A la fin de l'année J889, l'Académie comptait 50 membres

danois et 87 étrangers. Dans le courant de l'année, elle n'a

perdn aucun membre danois. Par contre , elle a perdn trois

membres étrangers, dont nn dans la classe des Sciences, å

savoir: M. G. A. Him, professenr a Colmar, en Alsace, élu le

4 février 1887, et deux dans la classe des Lettres, a savoir:

M. le Dr. Theodor Mobius, professenr a Kiel, élu le 10

avril 1885, et M. le Dr. Cbr. Cavallin, professenr a Lund,

élu le 5 avril 1889.

Dans la seance dn 11 avril, ont été élus trois membres

danois dans la classe des Sciences, å savoir: M. le Dr. O. T.

Christensen, professenr a l'école Royale vétérinaire et

agricole, M. le Dr. Emil Chr. Hansen, chef du laboratoire

de physiologie de Carlsberg, et M. Joh. Kjeldahl, chef du

laboratoire de chimie de Carlsberg. Dans la méme seance, ont

été élus 7 membres étrangers dans la classe des Sciences, a

savoir: M. le Dr. Gus tav Lind s trom, conservateur du musée

Royal, å Stockholm, M. le Dr. Georg O. Sars, professenr a

Christiania, M. le Dr. A lex. A gas siz, professenr a Cambridge,

Massachusetts, M. le Dr. James D. Dana, professeur a New
Haven, Connecticut, M. le Dr. et conseiller intime H. F. M.

Kopp, professeur å Heidelberg, M. le baron et Dr. Ferd. V.

M u e 1 1 e r, a Melbourne, et M. le professeur P h. v a n T i e g h e m,

membre de l'Institut, å Paris, et deux dans la classe des

Lettres, a savoir: M. le sénateur Graziadio l. Ascoli, pro-

fesseur a Milan, et M. le Dr. Fr. Bucheler, professeur a
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Bonn. A la fin de l'année, l'Académie comptait ainsi 53 mem-
bres danois et 93 étrangers, dont 26 danois et 30 étrangers

dans la classe des Lettres, et 27 danois et 63 étrangers dans

la classe des Sciences.

Dans la commission de la caisse, M. J. L. Ussing, dont

le temps d'exercice était expiré, a élé réélu ponr quatre ans.

M. F. John s trup a également été réélu président de la

commission.

La commission du dictionnaire n'a pas présenté de rap-

port.

La commission des Regesta Diplomatica Historiæ Danicæ

a demandé et obtenu un crédit pour pouvoir, a l'aide d'une

subvention annuelle, publier le second volume de la 2 e serie

des Regesta Diplomatica, volume qui terminera eet ouvrage.

L'Académie a, dans le courant de l'année, tenu 14 seances

ordinaires. Il y a été fait 22 Communications scientifiques,

dont 6 par des membres de la classe des Lettres et 16 par

des membres de la classe des Sciences. De ces Communica-

tions, une faite l'année derniére par M. Lorenz et un mé-

moire de M. J. P. Gram ont été publiés dans les Mémoires de

l'Académie, tandis que JOautres, dont cinq rédigées en francais,

ont paru dans le Rulletin.

Dans le courant de l'année, ont paru dans les Mémoires

de l'Académie , classe des Sciences , le n° 3 du V e volume de

la 6 e serie (II. J. Hansen, Cirolanidæ), le n° 1 du VI e volume

(L.Lorenz, Mouvement de la lumiére en dedans et en dehors

dune spbére éclairée par des ondes planes) , le n° 1 (J. P.

Gram, Etude sur quelques fonctions numériques) et le n° 2

(K. Prytz, Métbodes pour la mesure de temps de courte

durée, spécialement de temps de rotation) du VII e volume, et,

dans la classe des Lettres, le n° 1 du I
e volume de la 6 e serie

(V il h. Thomsen, Relations des langues finnoises avec les

langues baltiques).

La médaille d'or de l'Académie a été décernée a M. le

Dr. Søren Sørensen pour sa réponse a la question de

philologie proposée en 1887: Sur la place du Sanscrit dans le

développement des langues de l'Inde, et une récompense de

300 couronnes a été accordée a M. Herm. Borries pour un
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mémoire envoyé, en 1888, en réponse ;i la question proposée

ponr le prix Classen : Sur les espéces Lophyrus, Lyda et Ne-

matus de la tribu des Tenthrédines.

La direction du fonds de Carlsberg a envoyé son rapport

annuel (p. (31 — (45)), et comme le temps d exereice de M.

Jap. Steen s trup en qualité de membre de la direction

expirait cette année, il a été réélu pour 10 ans, ;i partir du

25 septembre prochain.

(Rés. du Bull. de l'Acad. Roy. Dan. des Scienc. et des Lettr. p. 1890.)
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Liste over de til det Kgl. Danske Videnskabernes Selskab

indsendte og i dets Moder i Aaret 1890 fremlagte Skrifter.

De med * mærkede Nr. ere ikke afgivne til Universitets-Bibliotheket.

Det Danske Meteorologiske Institut, København.

1. Maanedsoversigt. Sept. 1889. Fol.

2. Bulletin météorologique du Nord. Novembre 1889.

Bergens Museum, Bergen.

*3. Aarsberetning. 1888. Bergen 1889.

L'Académie Imperiale des Sciences de St.-Pétcrsbourg.

*4. Bulletin. T. XXXIII. Nouv. Serie I. No. 2. St.-Pétersbourg 1889.

La Société Imperiale des Naturalistes de Moscou.

5. Bulletin. Année 1889. 2e Serie. T. III. No. 2. Moscou 1889.

The British Association for the Advancement of Science, London, W.

(22. Albemarle Street.)

6. Report of the 58*h meeting, held at Bath. 1888. London 1S89.

The Royal Astronomicai Society, London.

7. Monthly Notices. Vol. L. No. 1. London 1889.

The Royal Geographical Society, London.

S. Proceedings. Vol. XI. No. 12. London 1889.

The Geological Society of London, W. (Burlington House).

9. Quarterly Journal. Vol. XLV. P. 4. No. ISO. London 1889.

10. List of the members. 1. November 1889.

The Royal Microscopical Society, London.

11. Journal. 1889. P. 6. London 1889.

The Editors of Iron, 161, Flect Street, London E. C.

12. Iron. Vol. XXXIV. Nos. 882— 85. London 1889. Fol.

The Birmingham Philosophical Society, Birmingham.

13. Proceedings. Session 1S88— 89. Vol. VI. P. 2. Birmingham, s. a.

r
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The Radciiffe Trustces, Oxford.

14. BadclillV Observations 1885. Vol. XLIII. Oxford 1889.

De Nederlandsche Botanische Vereeniging, Leiden.

15. Nederlandsch kruidkundig Archief. Tweede Serie. Deel V. 3. Stuk.

Nijmegen 1889.

L'Académie Royale de Médccine de Bélgique, Bruxelles.

16. Bulletin. 4<> serie. T. III. No. 10. Bruxelles 1889.

La Société des Sciences de Nancy.

17. Bulletin, le Année. 1889. No. 2-5. (3-5 i 2 Expl.)

Die Naturforschen de Gesellschaft in Zilrich.

18. Vierteljahrschrift. Jahrg. XXXIV. Helt 1—2. Zurich 1889.

Der internationale Entomologenverein, Zilrich-Hottingen.

19 Soeietas entomologien. Organ fur den Verein. IV. Jahrg. No. lti & is.

1889. 4to.

Die konigl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Gottingen.

20. Abhandlungcn. Vol. XXXV. 1888. Gottingen 1889. ito.

Naturhistoriclies Museum in Hamburg.

21. Mitteilungen. Jahrg. VI. 1888. Hamburg 1889.

Die Mathematlsvhe Gesellschaft in Hamburg.

22. Festschrift anlåsslicb ihres 200-jåhrigen Jubelfestes 1890. I.Th. Leipzig

1890.

Der Naturu-isscnschaftliche Verein fin- Schlesing-Holstein, Kiel.

23. Schriften. Bd. VIII. H. 1. Kiel 1S89.

Die Astronomische Gesellschaft in Leipzig.

24. Vierteljahrsschrift. Jahrg. XXIV. Helt. 4. Leipzig 1889.

Die k'dn. Bayerische Akademie der Wissenschaften, Munchen.

25. Sitzungsberichte. Philos.-philol.-hist. Cl. 1889. II. Heil. 1. Munchen

1889.

Das konigliche Staatsarchiv. Stuttgart.

2G. Wirtembergisehes Urkundenhuch. Bd. V. Stuttgart 1889. 4to.

Die kais. Akademie der Wissenschaften, Wien.

27. Denkschriften. Math.-Naturwissensch. Classe. Bd. LV. Wien 1889. 4to.

28. Sitzungsberichte. Philos -Hist. Classe. Bd. CXVII— CXVIII. Wien 1889.

29. Sitzungsberichte. Math.- Naturwiss. Classe. Erste Abth. Bd. XCVII. H.

G— 10. XCVHI. H. 1-3 Zweite Abth. a. Bd. XCVII. H. 8— 10. XCVII!

H. 1-3. Zweite Abth. b. Bd. XCVII. H. 8— 10. XCVHI. H. 1— 3. Dritte

Abth. Bd. XCVII. H. 7—10. XCVHI. H. 1—4. Begister zu den lid.

91— 9G. XII. Wien 1888—89.

30. Archiv fur osterr. Gtsschichte. Bd. LXX1V, 1—2. Wien 1889.

31. Almanach. 1889. Wien 1889.

32. Mittheiluugen ans dem Vatieanischen Archive. I. Wien 1889.

33. Venetianisehe Depesehen \om Kaiserhofe. I. Wien 1889.

Die kais.-kon. Geographische Gesellschaft in Wien.

34. Mittheilungen. 18S8. Bd. XXXI. Wien 1888.



Tillæg I. Bogliste 1890. Nr. 35—55. o

Die kiht. Bohmische Gesellschafl der Wissenschaften in Prag.

35. Sitzungsbevichte. Math.-Naturw. Cl. 1889. I. Prag 1889.

La Reale Accademia dei Lincei, Roma.

36. Atti. Anno CCLXXXV1. Serie 4a . Rendiconti. Vol. V. Semestre 2.

Fase 5. Roma 1889. 4to.

La Societå Geografiea Ttaliana, Roma.

37. Bollettino. Serie 111. Vol. II. Fase. 10-11. Roma 1889.

Il R, Comitato Geologico d'Italia, Roma.

38. Bollettino. 1889. No. 9—10. Roma 1889.

La R. Accademia delle Scienze délVIstituto di Bologna.

39. Memorie. Serie IV. T. IX. Bologna 1888. 4to.

40. Nouveaux progrés de la question du calendrier universel et du méridien

universel. Rapport. Rologne 1889.

Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.

41. Bollettino. 1889. Num. 95. Firenze 1889.

La Societå Entomologica Italiana, Firenze.

42. Bullettino. Anno XXI. Trim. I— II. Firenze 18S9.

La Regia Accademia di Scienze, Lettere ed Årti in Modcna.

43. Memorie. Serie II. Vol. VI. In Modena 1888. 4to.

El Instituto g Observatorio de Marina de San Fernando.
* 44. Anales. Seccion 2 a . Observaeiones meteorologicas. Afio 1888. San

Fernando 1SS9. 4to.

The Johns Hoj)hins Unirersitg, Baltimore, Maryland.

45. Circulars. Vol. IX. No. 76. 1889. 4to.

The Astronomicai Observatory of Harvard College, Cambridge, Mass.

40. 44. annual Report of the Director. Cambridge, Mass. 1890.

The Museum of Comparative Zoology. Harvard College, Cambridge, Mass.

47. Bulletin. Vol. XVII. No. 5. Cambridge 1889.

The Academy of Natural Sciences of Philadelphia, Penn.

48. Proceedings. 1889. Part II. Philadelphia 1889.

The Chief Signal Officer, U. S. Armg, Washington, D. C.

* 49. Montbly Weather Review. Sept. 1889. Washington 1SS9. 4to.

The United States Coast and Geodetic Survey. Washington.

50. Report. 1887. P. 1—2. Washington 1889. 4to.

The Surgeon- General's Office, TJ. S. Army, Washington.

*51. Index-Gatalogue of the library. Vol. X. Washington 1S89.

Observatorio do Rio de Janeiro.

52. Revista. Anno IV. No. 10—11. Rio de Janeiro 1889.

Het Magnetisch en meteorologisch Observatorium te Batavia.

*53. Observations. Vol. XI. Batavia 1889. 4to.

*54. Regenvvaarnemingen in Nederlandseb-Indié. Jaarg.X. 1888. Batavia 1889.

The Geologicai Surveg of India, Calcutta.

55. li. 1). Oldham. A Ribliography of Indian Geology. Calcutta 1888.
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The Linnean Society of New South Wales, Sydney.

56. Prdceedings. Second series. Vol. III. P. 2—4. Vol. IV. P. 1. Sidney

1888—89.

57. Aet of Incorporation, Hules &c. Sydney 1889.

Mr. L. Sluter Benson, Neiv York (25 Bond Street).

58. L. SI. Benson. Mensuration.

Af. B. de Maulde-la-Claviere, Secrétaire general, Paris.

59. B. de Maulde-la-Claviére. Les origines de la revolution francaise. Paris

1889.

*60. — Un essai d'exposition internationale en 1470.

(Extrait.)

Hr. Dr.phil. C. G. Joh. Petersen, København.

61. C. G. Joh. Petersen. Det vidensk. Udbytte af Kanonbaaden "Hauchs«

Togter i de danske Have indenfor Skagen 1883— 8G. II. Text og Atlas.

Kjobenhavn 188!). -ito og Fol.

Mr. Bernard Quaritch, Bookseller, 15 Piccadilly, London, W.

62. Catalogue of books relating to Games and Sports. No. 100. London

1889.

Hr. Prof. em. Dr. med. & phil. Jap. Steenstrup, Selsk. Medl., København.

*63. Nogle Bemærkninger om Ottars Beretning til Kong Alfred om Hvalros-

og Hvalfangst. Kjobenhavn 1889. (Særtryk).

Det Danske Meteorologiske Institut, København.

64. Maanedsoversigt. November 1889. Fol.

Bergens Museum, Bergen.

65. J. Brunchorst. Naturen. 13. Aarg. No. 12. Bergen 1889.

Konyl. Svenska Vetenskaps-Akademien, Stockholm.

66. Ofversigt. 1889. Arg. 46. No. 9. Stockholm 1889.

Kongl. Vitterhets Historie och Antiqvitets Akademien, Stockholm.

67. Hans Hildebrand. Antiqvarisk Tidskrift for Sverige. Del. X. Hafte 5.

Stockholm 1889.

The Royal Astronomicai Society, London.

68. Monthly Notices. Vol. L. No. 2. London 1889.

The Royal Geographical Society, London.

69. Procecdings. Vol. XII. No. 1. London 1890.

The Editors of Iron, 161, Fleet Street, London E. C.

70. Iron. Vol. XXXV. Nos. S86— 87. London 1890. Fol.

The Royal Physical Society, Edinburyh.

71. Proceedings. Session 1888—89. Vol. X. P. 1. Edinburgh 1889.

I>cr internationale Entomologen rerein, Zurich-Hottingcn.

72. Societas entomologica. Organ f tir den Verein. IV. Jahrg. No. 19. 1890.

4to.
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Die Kaiserl. Leopoldinisch-Carolinische Deutsche Akademie der Natur-

forscher, Kalle a S.

73. Nova Acta. Vol. LUI. Balle 1889. 4to

74. Katalog der Bibliothek. Lief. 2. Hallo 1889.

La Reale Accademia dei Lincei, Roma.
:.">. Atti. Anno GCLXXXVI. Serie 4a . Rendiconti. Vol. V. Semestre 2.

Fase. 6—7. Koma 1889. 4tO.

Biblioteca Nazionale Central di Firenze.

76. Bollettino. 1889. Num. 96. Firenze 1889.

L'Académie Royale de Serbie, Belgrade.

77. Glas. H. ID. Belgrad 1889.

Geologieal and Natural Eistory Surrey of Canada. Ottawa. Out.

"78. Contributions to the Micro-Palæontologj of Canada. P. 2. Montreal 1889

Observatorio Meteorologico-magnético Central de Mexico.

*79. Boletin mensual. T. II. No. 2. M< ; \ico 18S9. 4to.

Observatorio do Rio de Janeiro.

80. Re\ista. Anno IV. No. 12. Rio de Janeiro 18S9.

M. S. Drzevieeki. Clermont (Oise), France.

81. S. Drzewieeki. Les oiseaux considérés comme des aéroplanes aniniés.

Clermont 1889.

Hr. Professor Dr. D. Bierens de Haan. Leiden. Selsk. udenl. Medl.
' 82 Festschrift herausg. v. d. Mathematischen Gesellsehaft. (Sonder-Abzug.

(B. de Haan. Materialien f. die Gesch. d. Mitglieder.) Leipzig 1890.

*83. B. de Haan. Vierde Rapport van de Huygens-Commissie. (Særtryk.

Amsterdam 1889.

Miss Emily Malone, Stormanstoicn House, Glasnevin, Co.. Dublin.

84. James Henry. Aeneidea. Vid. IV. Dublin 1889.

M. Je Profcsseur Émile Schwoerer, Colmar (Alsace).

* 85. É. Schwoerer. Le milieu interstellaire et les nouvelles expérienees de

M. Hertz. Colmar 1890. [Extrait.)

Det Danske Meteorologiske Institut. København.

S6. Bulletin météorologique du .Nord. Décembre 18S9.

L'Académie Imperiale <h:-s Sciences de St.-Pétersbourg.

*87. Mémoires. T. XXXVII. No. 2. St.-Pétersbourg 1889. 4to.

88. Repertorium fur Meteorologie. Bd. XII. St. Petersburg 1889. 4to.

L'Observatoire Physique Central, St.-Pétersbourg.

89. Annalen. 1888. Theil I. St. Petersburg 1SS9. 4to.

The Royal Government af Great Britain (Adr. Mr. J. Murray. Chal-

lenger Office. 32 Queens Street, Edinburgh 1.

90. Report 011 the scientific results of the voyage of H. M. S. Challenger

1873— 7G. Phvsics and Chemistn. Vol. II. London 18S9. 4to.
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The Royal Society of London. W. (Burlington House).

91. Proceedings. Vol. XLVI. No. 284. London 1890.

The Meteorological Office, London.

*92. Weekly Weather Report. Vol. VI. Nos. 36—52. - Summary. 1SS9.

May—July. — Appendix. p. 5—6. London 1889. ile

The Editors of Iron, 161, Fleet Street, London, E. C.

93. Vol. XXXV. Nos. 888—89. London 1890. Fol.

Hel koninkl. Nederl. Ministerie van Binnenlandsche Zaken, s'Gravenhage.

(Ved det Holl. General-Konsulat i København.)

*94. Flora Batava. Afl. 287— 88. (Tit. en Reg, van net XVIII. D.) Leiden

1889. 4to.

L'Académie Royale de Mcdccinc de Belgique, Bruxelles.

95. Bulletin. 4* serie. T. III. No. 11. Bruxelles 1889.

Der internationale Entomologenverein, Zurich-Hottingen.

96. Societas entoniologica. Organ fur den Verein. IV. Jahrg. No. 20.

1S90. 4to.

Die Medicinisch-naturwissenschaftliche Gesellschaft. zu Jena.

97. Zeitschrift fur Naturwissenschaft. Ud. XXIV. H. 1. Jena 1889.

Die kon. Sachsische Gesellschaft der Wissenschaften, Leipzig.

98. Åbhandlungen. Philol.-hist. Classe. Ud. XI. No. V. Leipzig 1889.

99. Berichte. Philol.-hist Classe. 1889. II— III. Leipzig 1889.

Die Gesellschaft fur Morphologie und Phgsiologie in Miinchen.

100. Sitzungsberichte. T. V. H. 2. Miinchen 1889.

Die Anthroiiologisdic Gesellschaft in Wien.

101. Mittheilungen. Bd. XIX Heft. 4. Wien 1889. 4to.

Die k. k. Geologische Rcichsanstalt, Wien.

102. Verhandlungen. 1889. No. 13—17. Wien 1889. ito.

Das k. k. 'Naturhistorische Hofmuseum, Wien.

103. Annalen. Bd. IV. Nr. 4. Wien 1890.

Die kais.-kon. Zoologisch-botanische Gesellschaft in Wien.

104. Verhandlungen. 1889. Bd. XXXIX. Qu. 3—4. Wien 1SS9.

La Reale Accademia dei Lincei, Roma.

105. Atti. Anno CCLXXXVI. Serie -l
a

. Bendiconti. Vol. V. Semestre 2.

Fase. 8. Boma 1889. 4to.

La Societå Geografica Italiana, Roma.

106. Bollettino. Serie III. Vol. II. Fase. 12. Boma 1889.

Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.

107. Bollettino. 1890. Num. 97. Firenze 1890.

La Sovrintendenza agli Archivi Siciliani, Palermo.

108. Carini. Gli Archivi e le Biblioteehe di Spagna in rapporto alla storia

d'Italia. P. I, Fase. 3. Palermo 1884.

La Reale Accademia delle Scienze di Torino.

109. Atti. Vol. XXV. Disp. 1-2. (Torino 1889—90.)
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The Museum of Comparative Zoology, Harvard College, Cambridge, Mass.

110. AimiKil Report. 1888—89. Cambridge 1889,

The American Geographical Society, Neiv York.

111. Bultetin. 1889. Vol. XXI. Nb. 4. New York.

The New-York Microscopical Society, 12 College Place, New-York.

112. Journal. Vol. VI. No. 1. New York 1890.

The Chief- Signal Officer, U.S.Army, Washington, D.C.
* 113. MoniliU Weather Review. Octbr. 1889. Washington 1889. 4to.

The Canadian Institute, Toronto.

114. Proceedings. Series III. Vol. VII. Fase. 1. Toronto 1889.

La Sociedad cientifica „Antonio Alzate", Mexico.

115. Memorias. T. II. Cuaderno niim. 12. Mexico Issn

The Geological Surrey of India, Calcutta.

116. Records. Vol. XXII. P. i. Calcutta 1889.

Teikoku Daigaku, Imperial Tfniversity of Japan, Tokyo.

117. Journal of the College ol" Science. Vol. III. P. 3. Tokyo 1889. 4to.

Mr. L. Sluter Benson, New York (25 Bond Street).

*11S. L. SI. benson. A fanious problem solved. 4to. (3 Expl.)

Hr. Oberst V. Hoskiær, København.

119. V. Hoskiær. A Guide for the electric testing of Telegraph cables.

3 tJl ed. London 1889.

Herr Professor. Dr. A. KoHikcr. Wurzburg, Selsk. udenl. Medlem.
* 120. A. Kolliker. Histologische Mittheilungen. (Separat-Abdnick. 1889.)

Herr Dr. Julius Naue in Munchen.

121. Pråhistorische Blåtter. 1889. I. Jahrg. No. 2-6. (M. Tit. u. Reg.)

Munchen 1889.

Hr. Adam Paulsen, Bestyrer af det danske meteor. Institut, Selsk.

Medlem, København.

"122. Observations internationales polaires. Expédition Danoise a Godthaab.

T. II. Livr. 1—2. Copenhague 188(3-89. 4to.

Det Danske Meteorologiske Institut, København.

123. Maanedsoversigt. December 1889. Fol.

Sdllskapet for Finlauds Geografi, Helsingfors.

* 124. Fennia. Bulletin. I. Helsingfors 1889.

Tlie Royal Geographical Society, London.

125. Proceedings. Vol. XII. No. 2. London 1890.

Tlie Editors of Iron, 161, Fleet Street, London E. C.

126. Iron. Vol. XXXV. Nos. 890— 91. London 1890. Fol.

Der internationale Entomologenverein, Ziiricli-Hottingen.

127. Societas entomologica. Organ fur den Verein. IV. Jahrg. No. 21. 1890.

ito.
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Das k. k. Gradmessungs-Bureau. Wien.

128. Astronomische Arbeiten. Bd.I. Langenbestimmungen. Wien 1889. 4to.

Die kais.-kon. Stemwarte zu Prag.

129 Astronomische Beobachtungen. 1885—86—87. App. zum Jahrg. 46,

47, 48. Prag 1890. 4to.

L'Académie des Sciences de Cracovie.

130. Comptes rendus. 1889. N 1— 10. (Titre & Table des matiéres.)

Cracovie 1889.

La Reale Accademia dei Lincei. Roma.
131. Atti. Anno CCLXXXVI. Serie 4a . Bendiconti. Vol. V. Semestre 2.

Fase. 9—10 Roma 1889. 4to.

11 R. Comitato Geologico d'Italia, Roma.

132. Bollettino. 1889. No. 11— 12. Roma 1889.

Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.

133. Bollettino. 1890. Num. 98. Firenze 1890.

La R. Accademia dei Fisiocritici di Siena.

131. Atti. Serie IV. Vol. I. Fase. 1—3 & 6— 10 Siena 1889.

La Societå Italiana dei Microscopisti, Acireale, Sicilia.

135. Bollettino. Vol. I. Fase. 1-2. Acireale 1889.

Acadcmia Romana, Bucuresci.

136. E. de Hurmuzaki. Documente privitdre la Istoria Romånilor. Suppl.T.

Vol. III. Fase. 2. Bucuresci 1889. 4to.

Prof. Dr. Gustavus Hinrichs, Director Iowa Weather Service, loiva

City, Iowa.

137. Report. 1878, p. 209— 317. 1879, p. 209— 258. 1880, Nr. 1—4. 1882,

p. 209— 252. 1883, p. 209— 252. Des Moines, Iowa 1888— 89. (11 Expl.)

138. do. 1884, 1SS5, 1887. Des Moines, Iowa 1889.

Professors James D. and Edward S. Dana, Xew Haven, Conn.

139. The American Journal of Science (Etabl. by B. Silliman). 3. Series.

Vol. XXXVIII. Nos. 226—227. New Haven 1889.

The New York Academy of Sciences, New York.

140. Transactions. Vol. VIII. Nos. 5-8. New York 1888-89.

Second Gcological Snrvey of Pennsylvania . Philadelphia (907 Walnut
Street).

* 141. Annual Beport. 1887, i 4 parts. Harrisburg 1889.

*
1 12. South Mountain Sheets. D. 6.

* 143. A Dictionary of the fossils of Pennsylvania. Vol. I. Harrisburg 1889.

The Essex Institut c. Salem, Mass.

144. Bulletin. Vol XX. Nos. 1— 12. Vol. XXI. Nos. 1—6. Salem 1S88-89.

145. Charter and By-Laws. Salem 1889.

146. Catalogue of the Chinese Collection at the exhibition Philadelphia

1S76. Shanghai 1876. 4to.

The Chief Signal Officer, U. S. Anny, Washington, D.C.

"147. Monthly Weather Beview. Novbr. 1889. Washington 1889. 4to
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.The U. 8. Geological Survey (Departm. ofthe Tnterior), Washington, D.C.
*

1 is. Monographs. Vol. XIII—XIV. Washington 1888. Ito. Atlas to Vol.

XIII. Washington 1887. Fol,

149. Bulletin. Nos. 48—53. Washington 1888—89.

Bureau of Education (Department ofthe Tnterior), Washington, D. C.

150. Report of the Gommissioner. 1887—88. Washington 1889.

Hr. Professor Dr. H. Burmeister, Diréktor, Buenos Aires.

151. G Burmeister. Los caballos fosiles de la Pampa Argentina, Suppl.

Buenos Aires 1889. Fol.

Hr. Docent Dr.phil. O.G.Petersen, København.
* 152. Flora Brasiliensis. Fase. CVII. — O. G. Petersen. Musaceae, Zingi-

beraceae, Gannaceae, Marantaceae. Lipsiæ 1890. fol.

Generalstabens topografiske Afdeling, København.

M53. Atlasbladene: Allinge (Bornholm). Skive. Skjorping. Struer, i 1.40,000,

i Sort. 1890.

Det Danske Meteorologiske Institut. Kobenhavn.

)5 i. Bulletin météorologique du Nord. Janvier 1890.

Bergens Museum. Bergen.

155. Dr. J. Brunchorst. Naturen; 14. Aarg. No. 1. Bergen 1890.

Ko ii i/L Svenska Vetenskaps-Akademien, Stockholm.

156. ("tl'versigt. Årg. 46. No. 10. Årg. 47. No. 1. Stockholm 1S89 -90.

L'Académie Imperiale des Sciences de St.-Pétersbourg.

* 157. Mémoires. T. XXXVII. No. 3. St.-Pétersbourg 1889. 4to.

Societas pro Fauna et Flora fennica, Helsingfors.

158. Meddelanden. Hafte XV. Helsingfors 1888—89.

The Royal Societg of London, W. (Burlington House i.

159. Proceedings. Vol. XLVI. No. 285. Vol. XLV1I. No. 286. London 1890.

The Royal Astronomicai Societg. London.

100. Monthly Notices. Vol. L. No. 3. London 1890. •

The Rogal Microscopical Societg. London.

161. Journal. 1889. P. G a. 1890. P. 1. London 1889-90

The Editors of Iron. 161, Fleet Street, London E. C.

162. Iron. Vol. XXXV. Nos. 892— 93. London 1890. Fol.

The Royal College of Physicians, Edinburgh.

163. Reports from the Lahoratory. Vol. II. Edinburgh and London 1890.

De Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen te Haarlem.

164. Aretrnes Néerlandaises. T. XXIV. Livr. 1. Harlem 1890.

L'Académie Rogale de Médecine de Belgique, Bruxelles.

165. Bulletin. 4* serie. T. IV. No. 1. Bruxelles 1890.

166. Programnie des concours. Bruxelles 1890.

La Société Vaudoise des Sciences naturelles. Lausanne.

167 Bulletin 3e Serie Vol. XXV. No. 100 Lausanne 1SS9.
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Der internationale Entowlologenverein, Zilrich -Hott ingen

.

168. Societas entomologien. Organ fur den Verein. IV. Jahrg. No. 22.

1890. 4to.

Die Kiln. Preussische Akademie der Wis&ens'chaften, Berlin.

169. Sitzungsberichte. 1889. XXXIX- LUI. M. Titler og Register. Berlin

1889.

Das Directorium des Germanischen Nationalmuseums in Niirnberg.

170. Anzeiger. Jahrg. 1889. Bil. II. H. 3. Niirnberg 1889.

171. Mitteiluiigen. Jahrg. 1889. lid. II. II. 3. Niirnberg 1889.

172. Katalog der vorhand. Bucbeinbånde. Niirnberg 1889.

Die fe. A". Geologische Reichsanstalt, Wien.

173. Verhandlungen. 1889. No. 18. 1890. No. 1-2. Wien 1889—90. 4to.

L'Académie des Sciences de Cracovie.

17 4. Comptes rendus. 1890. Janvier. N. 1. Cracoyie 1890.

La Reale Accadcmia dei Lincei, Roma.

175. Atti. Anno CGLXXXVI. Serie 4a . Bendieonti. Vol. V. Semestre 2.

Fase. 11-12. Roma 1889. 4to.

Biblioteca Nazionalc Centrale di Firenze.

176. Bollettino. 1890. Num. 99. Firenze 1890.

La R. Accademia della (Jrusca, Firenze.

177. Atti. Adunanza publica del 22. di dlcembre 1889. Firenze 1890.

L'Accademia delle Scienze fisiche e matemat iclte, Napoli.

178. Rendiconto. Serie 2a . Vol. III. Fase. 1 — 12. Napoli 1889. 4to.

La Societå Toscana di Scienze naturali, Pisa.

179. Atti. Memorie. Vol. X. Pisa 1889.

180. Atti. Processi verbali. Vol. VI. P. 255-302. Vol. VII, 1-20.

L'Académie Royale de Serbie, Belgrade.

181. Glas. H. 20. Belgrad 1889.

The Johns Hopkins TJniversity, Baltimore, Maryland.

182. Cireulars. Vol. IX. No. 78. 1890. 4to.

The Museum of Comparative Zoology, Harvard College, Cambridge, Mass.

1S3. Bulletin. Vol. XVI. No. 6. Vol. XVII. No. 6. Camhridge 1889.

The Observatorg of Yede TJniversity, New Harm.
184. Transactions. Vol. I. P. 2. New Haven 1889. 4to.

The Wagner Free Institute of Science of Philadelphia.

185. Transactions. Vol. II. Philadelphia 1889.

The Smithsonian Institution, Washington, D. C.

186. Proceedings of the U. S. National Museum. Vol. XII. Nos. 761—771.

Washington 1889.

Hr. G. Mittag-Leffler, Prof. ved Højskolen i Stockholm.

187. G. Mittag-Leffler. Acta Mathematica. 14. i. Stockholm 1890. 4to.

lim- Dr. Julius Naue in Minn-hen.

188. Prahistorische Blallci. 1889. II. Jahrg. Nr. 1. Muneheii 1890.
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Det Danske Meteorologiske Institut, København.

189. Maanedsoversigt Jan. 1890. Fol.

L'Académie Imperiale des Sciences de St.-Pétersbourg.

*190. Bulletin. T. XXX11I. Nouv. Serie 1. No. :s. St.-Pétersbourg 1S90.

La Société Imperiale des Naturalistes de Moscou.

191. Bulletin. Année 1889. 2<= Serie. T. III. Nr. :!. Moscou 1890.

192. Meteprologische Beobachtungen. Beilage eum Bulletin; 2° Serie. T. III.

1889. l.Hålfte. Moskau 1889. Tverfolio.

Das Tifliser Physikalische Observatorium, Ti/li*.

193. Meteorologische Beobachtungen. 1887-88. Tiflis 1889.

The Royal Geographical Society, London.

194. Proceédings. Vol. XII. No. 3. London I sno.

The Editors of Iron, Hil, Fleet Street, London E.C.

195. Iron. Vol. XXXV. Nos,894—95. London 1890. Fol.

Koninklijk Consulaat-General der Nederlanden te Kopenhagen,

196. Dr. J. G. Boerlage. Handleiding tot de kennis der Flora van Neder-

landsch Indié. I. Deel. 1ste Stuk. Leiden 1890-

Die Astronomische Gesellschaft in Leipzig.

197. Vierteljahrsschrift. Jahrg. XXV. Heft. 1. Leipzig 1890.

Die kim. Bayerische Akademie der Wissensehaften.

198. Sitzungsberichte. Math.-phys. Classe. 1889. Hel't 3. Miinchen 1890.

Die kais. kon. Geographlsclw Gesellschaft in ^Yien.

199. Mittheilungen. 1889. lid. XXXII. Wien 1889.

La Reale Accademia dei Lincei. Roma.
200. Atti. Anno CCLXXXVI. Serie 4 a . Rendiconti. Vol. V. Semestre 2.

Fase. 13. Roma 1889. 4to.

La Soeietå Geografica Italiana, Roma.
201. Bollettino. Serie III. Vol. III. Fase. I. Roma 1890.

Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.

202. Bollettino. 1S90. No. 100. Firenze 1890.

203. Indici e cataloghi. IV. I codici Palatini. Vol. II. Fase. 1. Roma 1890.

La Soeietå Reale di Napoli.

201. Annuario. Napoli 1890.

The Chief Signal Officer, U. S. Arnig, Washington. D. C.

*205. Monthly Weather Review. Decbr. 1889. Washington 1889. 4to.

Observatorio do Rio de Janeiro.

206. Revista. Anno V. No. 1. Rio de Janeiro 1890.

Het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, Batavia.

207. Notulen. Deel XXVII. 1889. Afl. 2—3. — Register 1879— 88. Batavia 1889.

208. Tijdschrift voor Indiscbe Taal-, Land- en Volkenkunde. Deel XXXIII.

Atl. 2— 4. Batavia 1889.

209. Nederlandsch-Iiidisch Plakaatboek. 1602—1811. Deel VI. Batavia en

'sHage 1SS9.

210. P. .). F. Louw. De devde Javaansehe Suecessie-oorlog (1746 — 55).

Batavia 1889.
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Det Danske Meteorologiske hist/tut, København.

211. Bulletin météorologique thi Nord. Février. Med Titel for Aargangen

1890.

Bergens Museum, Bergen.

212. J. Biunchorst. Naturen. li.Aarg. i\o. 2. Bergen 1890.

L'Obseirvatoire Physique Central, St.-Pétersbowrg.

213. Annalen. 1888. Theil JI. St. Petersburg 1889. ito.

Das Meteorologische Observatorium der Kais. Universitdt, Dorpat.
* 214. Meteor. Beobachtungen. 1888—89. Sig. 20— 22. (Dorpat 1889.) ito.

The Royal Astronomicai Sodet//, London.

215. Monthly Notices Vol. L. No. 4. London 1890.

The Meteorological Office, London.

216. Report to the Royal Soeiety. 1888-89. London 1890.

The Editors of Tron, 161. Fleet Street. London E. C*.

217. Iion. Vol. XXXV. X«. 896— 98. London 1890. Fol.

The Cambridge Philosophicdl Soeiety, Cambridge.

218. Proceedings. Vol. VII. Part 1. Cambridge 1890.

The Royal Trish Academy, Dublin (19. Dawson-street).

219. Transactions. Vol. XXIX. Part 12. Dublin 1889. ito.

220. Proceedings. Ser. III. Vol. I. Xo. 2. Dublin 1889.

L'Académie Royale de Médecine de Belgique, Bruxelles.

221. Bulletin. \* serie. T. IV. No 2. Bruxelles 1890.

Ministére de VInstruction publique, Paris.

222. Berthelot. Collection des anciens ålchimistes grecs. Livr. 3— 4. Paris

18S8. ito.

Ministére de lu Guerre, IJaris.
223. Catalogue de la Bibliothéque. T. VI. Paris 1888.

La Société Géoloyinue de France, Paris.

224. Bulletin. 3<? Serie. T. XV. Xo. 7-9. T. XVI. Xo. 5-10. T. XVII.

Xo. 1-8. Paris 1887— S9.

L'Ecole Polytechnique, Paris.

225. Journal. Gahier .J8. Paris 1889. ito.

La Société Zoologique de France. Paris I 7, rue des Grands-Augustin*).

226. Mémoires. 1888. Vol. I. Xo. 1-3. T. III. le partie. Paris 1888-89.

227. Bulletin. T. XIII. No. 5— 10. XIV. Xo. 1-9. Paris 1888— 89.

La Société Linnéenne du Nord de la France. Amiens.

228. Bulletin niensuel. T. VIII. Xo. 175— S6. T. IX. Xo. 187— 198. Amiens

1887-89.

La Société des Sciences Physiques et Naturelles de Bordeaux.

229. Mémoires. 3e Serie. T. III. Cah. 2. Bordeaux 1887.

230. Rayet. Observations pluviométriques et thermométriques. 1886—87.

(App. au tome III des Mémoires.) Bordeaux 1887.

La Société Linnéenne de Bordeaux.

231. Actes. 4* Serie. T. X. 5 e Serie T. I. No. 1-6. Bordeaux 1886—87.
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L'Académie Nationale des Sciences, Arts et Belles-Lettres de Caen.

232. Mémoires. Caen 1887—88.

UAcadémie des Sciences, Arts et Belles-Lettres de Dijon.

233. Mémoires. 3 e Serie. T. X. Dijon 1888.

L'Aaadémié des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Lyon.

234. Mémoires. Cl. des Lettres. Vol. XXIV—XXVI. Paris el Lyon 1887—89.

235. Mémoires. Cl. des Sciences. Vol. XXVIII—XXIX. Paris et Lyon 1886 88.

La Société d'Agriculture de Lyon.

230. Annales. 5 e Serie. T. IX— X. G* Serie. T. I. Lyon el Paris 1887—89.

La Société Linnéenne de Iajoix.

237. Annales. 1885—87. T. XXXII—XXXIV. Lyon 1886—88

ISAcadémie des Sciences et Lettres de Montpellier.

238. Mémoires de la section des Lettres. T. VIII. Fase. 2—3. Montpelliei

1888—89. 4to.

La Société des Sciences de Nancy.

239. Bulletin. Serie II. T. IX. Fase. 21— 22. Paris '1888— 89.

L'Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Rouen.

240. Précis analytique des travaux. 1886—87, 1S87— .88. Bouen 1888—89.

Der internationale Entomologenverein, Zurich-Hottingen.

241. Societas entomologica. Organ fur den Vérein. IV. Jahrg. No. 24. (Mit

Titel.) 1890. 4to.

Der NatnririssenschaftUche Verein von Neu- Vorpommern und Rugen

in Greifswald.

242. Mittheilungen. Jahrg. XXI. Berlin 1890.

Die kon. Bayerische Akademie der Wissenschaften, Munchen.

243. Sitzungsberichte. Pb ilos.-philol.-hist Classe. 1889.11. Heft 2. Munchen

1890.
*"

Die kais.-kon. Geologische Reichsanstalt, Wien.

244. Jahrbueh. 1889. Bd XXXIX. Heft. 3—4. Wien 1889. 4to.

245. Abhandlungen. Bd. XIII. H. 1. Bd. XV. H. 1. Wien 1889. 4to.

Das k. k. Naturhistorische Hofmuseum, Wien.

246. Annalen. Bd. V. Nr. 1. Wien 1890.

Die kon. Bohmische Geséllschaft der Wissenschaften in Prag.

247. Jahresbericht. 1889. Prag 1890.

248. Sitzungsberichte. Math.-naturw. Cl. 1889. II. Prag 1890.

La Reale Accademia dei Lincei, Roma.

249. Atti. Anno CCLXXXVII. Serie 4 a
. Rendiconti. Vol. VI. Semestre 1.

Fase. 1—2. Roma 1890. 4to.

La Societå Geografica Italiana, Roma.

250. Bollettino. Serie III. Vol. III. Fase. 2. Roma 1890.

Il R. Comitato Geologico d'Italia, Roma.

251. Bollettino. 1890. No. 1-2. Roma 1890.

Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.

252. Bollettino. 1890. Num. 101. Firenze 1890.
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La Reale Accademia delle Stierne di Torino.

253. Atti. Vol. XXV. Disp. 3—5. Con titolo &c. del.Vol. (Torino 1889—90.)

11 Reale Istitufo Veneto di Scienze, Lettere ed Årti, Venezia.

254. Temi di Premio 1889.

La Commission des travaux Géologiques du Portugal, 113} Rna do.Arco

a Jesus, Lisbounc.

255. Gommunieacoes. T. II. Fase. 1. Lisboa 1889.

The Smithsonian Institution. Washington, D. C.

256. Proceedings of the U. S. National Museum. Vol. XII. No. 778. samt

Særtryk af No. 774-775 og 787. Washington 1890.

Geologicai and Xatural History Surre;/ of Canada, Ottawa, Ont.

*257. Annual Report. 1887— 88. New Series. Vol. III, 1—2 & maps.

Montreal 1889.

The Canadian Institute, Toronto.

258. Annual Report. Session 18S8—89. Toronto 18S9.

Observatorio Meteorologico-Magnético Central de Mexico.

* 259. Boletin mensual. T. II. No. 3—4. Mexico 1889. 4to.

La Sociedad de Geogr. g Estadistica de la Republica Mexicana, Mexico.

260. Boletin. IV. época. T. 1. No 5. Mexico 1889.

El Museo National de Buenos Aires (Prof. Dr. G. Burmeister, Dir.).

261. Anales. Entrega XVI. Buenos Aires 1890. ito.

Academia National de Ciencias en Cordoba (Republica Argentina).

262. Boletin. T. X. Entr. 3*. Buenos Aires 1889.

Hr. Professor Dr. med. & phil. J. G. Agardh, Selsk. ndenl. Medl., Lund.
"263. Agardh. Species Sargassorum Australiæ. Stockholm 1889. (Særtryk

af Kgl. Sv. Vet. Ak. Hdl. XXIII, 3.) 4to.

8. A. Msgr. I& Prince Albert de Monaco; seerétariat du Prince, 25 Fau-
bourg St. Honoré, Paris.

264. S. A. le Prince Albert. Recherche des animaux marin s. (Extrait du

Compte-rendu du Gungres intern, de Zoologie.) Paris 1889.

M. le docteur Saint-Lager, Lyon.

265. Saint-Lager. Recherches sur les andens herbaria. Paris 1886.

266. — Le proces de la nomenclature botanique et zoologique.

Paris 1886.

Det Danske Meteorologiske. Institut, København.

267. Maanedsoversigt. Febr. 1890. Fol.

268. Bulletin météorologique du Nord. Mars 1890.

Bergens Museum, Bergen.

269. Dr. J. Brunchorst. Naturen. 14. Aarg. No. 3. Bergen 1890.

The Royal Societg of London, W. (Burlington House).

270. Proceedings. Vol. XL VII. No. 287. London 1890.

The Rogal Astronomicai Society, London

271. Monthly Notices. Vol. L. No. 5. London 1890.
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The Royal Geographical Society, London.

212. Proceedings. Vol. XII. No.4. London 1890.

The Geoloyical Society of London, 11'. < Burlington House).

273. Quarterly Journal. Vol. XLVI. P. 1. No. 181. Lontlon 1890.

The Editors of Iron, 161, Flcet Street, London E.C,

271. Iron. Vol. XXXV. Nos.899—900. London 1890. Pol.

The Liverpool Biologicai Society, Liverpool.

»275; Proceedings, Session 1886-87, 1887—SS, 1888- 89. Vol. I—III.

Liverpool 1887—89.

Der internationale Entowiologenverein, Zurich-Hottingen.

276. Societas entomologica. Organ fur den Verein. V. Jahrg. No. 1—2.

1890. ito.

Konigl. Preussisches Meteorologisches Institut, Berlin, W.
"211. Meteorologische Beobachtungén. 1889. H. 2. Berlin 1890. ito.

Die Gesellschaft fur Morphologie und Physiologie in Miinchen.

278. Sitzungsbetichte. T. V. H. 3. Miinchen 1890.

Die k. k. Geologische Reichsanstalt, Wien.

279. Verhandlungen. 1890. No. 3—5. Wien 1890. ito.

L'Académie des Sciences de Cracovie.

280. Bulletin. Comptes rendus. 1890. Février —Mars. N. 2—3. Cracovie 1890.

La Reale Accademia dei Lincci, Roma.

281. Atti. Anno CCLXXXVII. Serie i
a

. Bendiconti. Vol. VI. Semestre 1.

Fase. 3—4. Roma 1890. ito.

La Societet Gcografica Italiana, Roma.
282. Bollettino. Serie III. Vol. III. Fase.:!. Koma 1890.

Biblioteca Xazionale Centrale di Firenze.

233. Bollettino. 1890. No. 102—3. Firenze 1890.

La Soeietu Ital. di Antropologia, Etnologia e Psieologia comp.. Firenze.

284. Archivio. Vol. XIX. Fase. 3. Firenze 1889.

La R. Accademia dei Fisiocritici di Siena.

28.5. Atti. Serie IV. Vol. I. Fase. 4—5 & 10. Siena 1889

La Reale Accademia delle Scienze di Torino.

286. Atti. Vol. XXV. Disp. 6-7. (Torino 1889— 90.)

L'Académie Royale de Serbie, Bclyrade.

287. Spomenik (Mémoires). III. Belgrade 1890. 4to.

The Johns Hopkins University, Baltimore. Maryland.

288. Circulars. Vol. IX. No. 79. 1S90. ito.

289. American Journal of Mathematics. Vol. XII. No. 1 — 2. Witn Index

to vols. I— X. Baltimore 1889— 90. ito.

290. American Chemical Journal. Vol. XI. No. 6— 7. Baltimore 1889.

291. American Journal of Philology. Vol. X. No. 2— 3. Baltimore 1889.

292. Studies from the Biologicai Laboratory. Vol. IV. No. 5. Johns Hopkins

Univ. 1889.
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The Boston Society of Natural Histori/, Boston.

293. Proceedings. Vol. XXIV. P. 1— 2. Boston 1889.

The American Academy of Arts and Sciences, Boston, Mass.

294. Proceedings. New Series. Vol. XV. P. 2. Boston 1888.

The Museum of Comparative Zo'ology, Harvard College, Cambridge, Mass.

295. Memoirs. Vol. XVII. No. 1. Cambridge 1S90. 4to.

Professors James D. and Edward S. Dana, New Haven. Conn.

29C. The American Journal of Science (Establ. by B. Silliman). 3. Series.

Vol. XXXVIII. No. 228. Vol. XXXIX. Nos. 229 — 30. New Haven

1889—90.

The New York Academy of Sciences, New York.

297. Annals. Vol. IV. No. 12. New York 1889.

The New York Microscojncal Society, 12. College Place, New York.

298. Journal. Vol. VI. No. 2. New York 1890.

Tlie American Museum of Natural History, Central Park, New York.

299. 1— 15. Annual Report. — Annual Report of the Trustees. 1884—85,

1886—87, 1887—88. New York 1870—88.

300. Visitor's Guide. Geolog. Hall (2 Editions), Mammals, Birds. New York

1883—88.

The American Philosophical Society, Philadelphia, Penn.

301. Proceedings. Vol. XXVI. No. 130. Philadelphia 1889.

The Academy of Natural Sciences of Philadelphia, Penn.

302. Proceedings. 1889. Part III. Philadelphia 1890.

The Lick Observatory (University of California) Mount Hamilton, San

José, Cai.

303. The Total Eclipse of the Sun, Jan. 1. 1889. Sacramento 1889.

United States Department of Agriculture (Division of ornithology and

mammalogy), Washington, D.C.

304. Bulletin 1. Washington 1889.

* 305. North American Fauna. No. 1— 2. Washington 1889,

The Chief Signal Officer, U. S. Army, Washington, D. C.

*30G. Monthly Weather Re\iew. Jan. 1890. Washington 1890. 4to.

The United States Coast and Geodetic Survey, Washington.

307. Bulletin. No. 14— 17. (Washington 1889.) 4 to.

U. S. Geological Surrey (Departm. of the Interior). Washington.

308. VII. Annual Beport by 1. W. Powell, Director. Washington 1888.

The Smithsonian Institution, Washington, D. C.

309. Proceedings of the IL S. National Museum. Vol. X— XI. Vol. XII.

Nos. 773, 776-77. Washington 18S8— 90.

"310. Bulletin of the U. S. National Museum. Nos. 33— 37. Washington 1889.

La Sociedad Mexicana de Historia natural, Mexico.

311. La Naturaleza. Segunda serie. T. I. Cuaderno no. 6. Mexico 1889. 4to.

Observatorio do Bio de Janeiro.

312. Revista. Anno V. No. 2. Bio de Janeiro 1890.
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The Geologicai Survey of India, Calcutta.

313. Recorda. Vol, XXIII. P. i. Calcutta 1890.

Mr. L Sluter Benson, New York i 25 Bond Street ).

"314. L. SI. Benson. What is area? &c. 4to. (3 Expl.

S. A. le Prince Roland Bonaparte, 22 Cours la Reine, Paris.

315. R. Bonaparte. Le glacier de l'AIetsch et le lac de Mårjelen. Paris

1889. 4to.

316. Le premier Etablissement des Néerlandais å Maurice.

Paris 1890. 4to.

*317. La Laponie et la Gorse. (Extrait.) Geneve 1889.

Prof. Dr. Gustavus Hinrichs, Director Lunt Weather Servcice, Iowa

City, Iowa.

* 318. G. Hinrichs. Tlie Iowa Weather Service assaulted by the Iowa Universitj

ic. iSt. Louis 1890.)

Herr Professor. Dr. A. Kolliker, Wureburg, Selsk. udenl. Medlem.

*319. A. Kolliker. Ueber den feineren Bau des Ruckenmarks. Separat-

Abdruck. 1890.)

Herr Dr. Julius Natte i Munchen.

320. Pråhistorische Blåtter. 1890. 11. Jahrg. Nr. 2. Munchen 1890.

Kongl. Svenska Vetenskaps-Akademien, Stockholm.

321. Ofversigt. 1890. Arg. 47. No. 2. Stockholm 1S90.

Universitetets Observatorium, TJpsaXa.

322. C. (i. Fineman. Néphoscope Marin. [Upsala 1890.

The Royal Microscopical Society, London.

323. Journal. 1890. P. 2. London 1S90.

The Editor* of Iron, 161, Firet Street. London E. C.

324. iron. Vol. XXXV. No. 901—2. London 1890. Fol.

L'Académie Royale de Médecine de Belgique, Bruxelles.

325. Bulletin. 4* Serie. T. IV. No. 3. Bruxelles 1890.

Der Verein fur Naturwissenschaft :u Braunschweig.

326. 4— 5.Jahresbericht. 1883—84, bis 1887. (Festschrift.) Braunschweig 1887.

Der Verein fur Naturkunde, Cassel.

327

.

XXVIII -XXXV. Bericht. Kassel 1881—89.

*328. 5. & 7— 8. Jahresbericht. Cassel 1841—44. 4to.

329. Catalog der Bibliothek. Cassel 1S75.

330. Statuten des Vereins. 1884.)

331. Festschrift /.. Feier seines SOjåhr. Bestehens. Cassel 188(3.

332. Dr. K. Ackeruiann. Bibliotheca Hassiaca. Repert. d. Landeskundl. Litt.

Abdr. v. XXXI Bericht' mit l
stem und 2'em Nachtrag

Abdr. v. Festschr. u. v. XXX1V-XXXV. Bericht .

Kassel 1886— 89.

333. — Bestimmung der erdmagnet. Inklination von Kassel

(Abdr. v. XXXI. Bericht).

334. Dr. H. Eisenach. Uebersicht d. in d. l'mgeb. v. Cassel beobacht. Pilze.

Cassel 1878.
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Die kon. Sachsische Geséllschaft der Wissenschaften, Leipzig.

335. Al)handlungen. Philol.-hist Classe. Bd XI. No, VI. Leipzig 1890.

33(3. Berichtc. Philol.-hist. Classe. 18S9. IV. Leipzig 1890.

Die kon. Bayerische AJtademie der Wissenschaften, Munchen.

337. Sitzungsberichte. Philos.-philol.-hist. Classe. 1890. Heft 1. Munchen
1890.

La Societå Adriatica dl Scienze Naturali in Trieste.

338. Bollettino. Vol. XII. Trieste 1890.

Biblioteca Nazionale Centrale Yittorio Emanuele di Roma.
339. Bollettino. Vol. IV. No. i. Roma 1890.

Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.

340. Bollettino. 1889. Num. 89. — 1890. Num. 104. Firenze 1889— 90.

La Societå Toscana di Scienze naturali, Pisa.

341. Atti. Processi verbali. Vol. VII. P. 21—48.

L'Académie Royale de Scrbie. Belgrade.

342. Glas. H. 14. Belgrad 1890.

The Museum of Comparative Zoology, Harvard College, Cambridge, Mass.

343. Bulletin. Vol. XVI. No. 7. Vol. XIX. No. 1. Cambridge 1890.

The American Geographical Society, New York.

344. Bulletin. 1889. Vol. XXI. Suppl. — 1890. Vol. XXII. No. I. New York.

Geoloc/ical and Xatural History Survey <*f Canada, Ottawa, Ont.

* 345. Annual Beport. 1887. Part. K & M. (2 plans.) 1888—90.

Observajorio do Rio de Janeiro.

346. Revista. Anno V. No. 3. Rio de Janeiro 1890.

Comisaria general de la Exposicion nacional de 1888, Santiago de Chile.

* 3 4 7 . Dr. L. Darapsky. Las aguas minerales de Chile. Valparaiso 1890.

The Seismological Society of Japan, Tokyo,

348. Transactions. Vol. XIV. Yokohama s. a.

S. A. le Prince Albert L de Monaco, seerctariat du Prince, 25 Faubourg

St. Honoré, Paris.

349. Le Prince de Monaco. Bésultats des Campagnes scientifiques, accom-

plies sur son Yacht. Fase. I. Monaco 1SS9. 4to.

Herr Dr. Robert Schram, Director des k. k. oesterr. Gradmessungsbureau,

Wien (VIII. Alscrstrasse 25).

*350. R. Schram. Adria-Zeit. (Separat-Abdruck.) Wien 1889. (2 Expl.)

*351. — Feber das Stundenzonen-System der amerikanischen Eisen-

bahnen. (Sep.-Abdr.) Wien 1890. (2 Expl.)

*352. — The actual State of the Standart Time Question. (Extract.)

April 1890. (2 Expl.)

Professor em. Dr.med. & phil. Jap. Steenstrup, Selsk. Medl., København.

353. Jap. Steenstrup. Die Mammutbjager-Station bei Predmost im oesterr.

Kronland Måhren. Wien 1890. 4to.
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M. Ph. rav Tieghem, membre de Vinstitut, professeur au Museum. Paris,

Selsk. udenl. Medl.

*354. Ph. van Tiegheni et H. Douliot. Recherches comparatives sur l'origine

des membres endogénes dans les plantes vasculairea. Paris 1889.

Hr. Professor. ]>r Eug. Warming, Selsk. Medlem, København.

355. Dr. E. Warming. Handbucb der systematischen Botanik. Deutsche

Ausgabe von Dr. E. Knoblauch. Berlin 1890.

Det Davsir Meteorologiske Institut, København.

356. Maanedsoversigt. Marts-April 1890. Fol.

357. Bulletin météorologique du Nord. Avril 1890.

Kommissionen for Ledelsen af de gfeol. og geogr. Undersøgelser i Grøn-

land, København.

358. Meddelelser om Grønland. 13. Hefte. Kjøbenhavn 1890.

Norges Universitets-JBibliothek, Krist ia n ia

.

359. Dr. F. C. Schubeler. Norges Væxtrige. III. Bd. (Univ.-Progr. 2. Sem.

1889.) Christiania 1889. -ito.

Den norske Nordhavs-Expeditions Udgiver-Comité, Kristiania.

* 3G0. Nordhavs -Expeditionen 1876— 78. XIX. Zoologi. D. C. Danielsen.

Actinida. Christiania 1890. 4tO.

Bergens Museum, Bergen.

301. i. Brunchorst. Naturen. 14. Aarg. No. 4— 5. Bergen 1890.

Kongl. tSvmska Vetenskaps^Akademien, Stockholm.

362. Ofversigt. 1890. Årg. 47. No. 3. Stockholm 1890.

Universitetets Observatorium. Upsala.

363. J. Juhlin. Sur la temperature nocturne de Fair å dillerentes hauteurs.

(Upsala 1S89.) 4to.

L'Académie Imperiale des Sciences de St.-Pétersbourg.

"364. Mémoires. T. XXXVII. No. 4-7. St.-Pétersbourg 1889- 90. 4to.

L'Observatoire Central Nicolas. St.-Pétersbourg.

365. O. Struve. Observations de Poulkova. Vol. VIII avec Suppl. 11. St.-

Pétersbourg 18S9. ito.

366. Tabulae quantitatum Besselianarum 1890—94 edmputatae.

Petropoli 1889.

367. — Sammlung der Beobachtungen von Sternbedeckungen

wåhrend der totalen Mondfinsterniss 1888, Jan. 28. St.

Petersburg 1889.

368. W. Dollen. Sternephemeriden auf das Jahr 1890. St. Petersburg 1890.

La Direction du jardin Imperial de Botanique å St.-Pétersbourg.

369. Acta. T. XI Fase. 1. St.-Pétersbourg 1890.

Das Meteorologische Observatorium der Kais. Universitåt, Dorpat.
*370. Meteor. Beobachtungen. 1S89. Sig. 23—26. (Dorpat 1889.) 4to.

Sållskapet for Fir/lands Geografi. Helsingfors.

*371. Fennia. Bulletin. II— III. Helsingfors 1890.
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La Société Finno-Ougrienne, Helsingfors.

* 372. Mémoires I. K. B. Wiklund. Lule-Lappisches Wdrterbuch. Helsing-

fors 1S90.

*373. Journal. VIII. Helsingfors 1890.

The Royal Sonety of London. W. (Burlington House.)

374. Proceedings. Vol. XLVU. No. 288. London 1890.

The Royal Astronomicai Society. London.

375. Monthly Notices. Vol. L. No. 6. London 1890.

The Royal Geographical Society, London.

376. Proceedings. Vol. XII. No. .5—0. London 1890.

The Editors of Tron. 161. Fléet Street, London E. C.

377. Iron. Vol. XXXV. Nos. 903— 8. London 1890. Fol.

The Yorkshire Geological and Polytechnic Society. Leeds.

378. Proceedings. New Series. Vol. XI. Part 2. Pag. 139-351. Halifax 1890.

The Marine Biologicai Association of the United Kingdom, Plymouth.

379. Journal. New Ser. Vol. I. No. 3. London 1890.

The Royal Irish Academy, Dublin (19. Dawson-strcet).

380. Transactions. Vol. XXIX. Part 13. Dublin 1890. ito.

381. Cunningham Memoirs. No. V. Dublin 1890. ito.

Les Directeurs de la Eondation Teyler a Harlem.

382. Archives du Musée Teyler. Ser. II. Vol. III. Partie i. Haarlem 1890.

ito.

383. C. Ekama. Catalogue de la Bibliothéque. Vol. II. Livr. 1 -3. Harlem

1889. ito.

Het Procinciaal Utrechtsch Genootschap ran Kunsten en Wetenschappen

te Utrecht.

38 i. Verslag van het Verhandelde in de alg. Vergadering. 1S89. Utrecht

1889.

385. Aanteekeningen van het Verhandelde in de Sectie-Vergaderingen. 1889.

Utrecht s. a.

3SG. Dr J. F. van Benimelen. Frfelijkheid van verworven eigenschappen.

'sGravenhage 1890.

*387. P. M. Netscher. Laatste levensjaren der Societeit van Berbice. 'sGraven-

hage 1888.

L'Acadcmic Royale de Médecine de Belyique, Bruxelles.

388. Bulletin. '<e serie. T. IV. No. i. Bruxelles 1890.

La Société Royale des Sciences de Liéye.

389. Mémoires. 2e Serie. T. XVI. Bruxelles 1890.

Die Naturforschende Gcsellschaft in Zurich.

390 Vierteljahrschrift. Jahrg XXXIV. Heft 3—4. Zurich 1889.

Der internationale Entomologen verein. Zurich- Hottingen.

391. Societas entomologien. Organ flir den Verein. V. Jahrg. No. 3—5.

1890. 4tn.
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Der naturicissaisihaftHchc Var in in Klberfeld.

392. Jahres-Berichte 1851. Heft 3, 1858, II. S, 1878, II. 7. 1887. Elberfeld

1851—87.

Die Physikalisch-medicinische Societdt zu Erlangen.

393. Sitzungsberichte. H. 21. Munchen 1.890.

Die ktinigl. Gesellschaft der Wissaisrhaften zu Gottingen.

"394. Nachrichten. 1n.sk. Gottingen 1889.

Die konigl. Sternwarte bei Kiel.

395. Publicationen , herausg. v. Prof. Dr. A. Krueger, Director. -- Anhang
zu den Zonenbeobachtungen der Sterne, No\ 1— 2. Kiel 1890. 4to.

Die kim. Såchsische Gesellschaft der Wissenschaften, Leipzig.

396. Abhandlungen, Math.-Phys. Classe. Bd. XV. No. 7— 9. Leipzig 1889.

397. Berichte. Math.-phys. Classe. 1889. II— IV. Leipzig 1890

398. Register zu den Jahrgången 1846— 85. Leipzig 1889.

Die Physikalisch-Medicinische Gesellschaft zu Wwrzburg.

399. Verharidlungen. Neue Folge. Bd. XXIII. Wurzhurg 1890.

400. Sitzungsberichte. 1889. Wiirzburg 18S9.

L'Académie des Sciences de Cracovie.

401. Bulletin. Comptes rendus. 1890. Avril. N. 4. Cracovie 1890.

La Reale Accademia det Lincei, Roma.
402. Atti. Anno CCLXXXVII. Serie i a . Rendiconti. Vol. VI. Semestre 1.

Fase. 5—7. Roma 1890. 4to.

La Societå Geografica Italiana, Roma.
403. Bollettino. Serie III. Vol. III. Fase. 4. Roma 1890.

Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.

404. Bollettino. 1890. No. 105— G. Firenze 1890.

La Societå Toscana di Scienze naturali, Pisa.

405. Atti. Processi verbali. Vol. VII. P. 49—80.

La R. Accademia dei Fisiocritici di Siena.

406. Atti. Serie IV. Vol. II. Fase. 1—4. Siena 1890.

La Reale Accademia delle Scienze di Torino.

407. Atti. Vol. XXV. Disp. 8— 10. (Torino 1889—90.) .

108. Dr. G. B. Rizzo. Osservazioni meteorologiche. 188S. Torino 1890.

La Societå Italiana dei Microscopisti, Acireale, Sicilia.

409. Bollettino. Vol. I. Fase. 3. Acireale 1890.

410. A. Cantani. Acireale comme Station Climatérique et Balnéaire. Naples

1880.

L'Académie Royede de Serbie, Belgrade.

411. Spomenik (Mémoires). IV. Belgrade 1890. 4to.

The Johns Hopkins Unirersity, Baltimore, Maryland.

412. Circulars. Vol. IX. No. 80. Baltimore 1890. 4to.

The Astronomicai Ohservatory of Harvard College, Cambridge, Mass.

413. Annals. Vol. XVIII. No. 10. Vol. XXI, P. 1. Vol. XXII. Cambridge

1889-90. i le
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414. Edw. C. Pickering. Henry Diaper Memorial. Fourth Annual Report of

tlie phbtogr. stutly of stellar spectra. Cambridge

1890. 4to.

* 415. On tlie Spectrum of C Ursæ Majoris. Art. VIII.

(Særtryk 1890.)

The Museum of Comparative Zoiilogg, Harvard College, Cambridge, Mass.

416. Memoirs. Vol. XVI. No. 3. Cambridge 1889. 4to.

417. Bulletin. Vol. XVI. No. 8. XIX. No. 2— 3. Cambridge 1890.

The Wisconsin Acådemy of Sciences, Arts and Letters, Madison.

418. Transaetions. Vol. VII. 1883—87. Madison, Wisc. 1889.

The Geologicai and Natura! history Suvvcg of Minnesota, Minneapolis.

-419. 17"' Annual Report. 188S. St. Paul 1889.

* 420. Bulletin. No. 1 & 5. St. Paul 1889.

Professors James D. and Edward S. Dana. New Haven, Conn.

421. Tlie American Journal of Science (Establ. by B. Silliman). 3. Series.

Vol. XXXIX. Nos. 231— 32. New Haven 1890.

The New York Academy of Sciences, New York.

422. Annals. Vol. V. No. 1—3. New York 1889.

423. Transaetions. Vol. IX. Nos. 1— 2. New York 1889— 90.

The American Museum of Natural History, Central Park, New York.

424. Bulletin. Vol. II. No. 3— 4. New York 1889-90.

The American Philosophical Societg, Philadelphia, Pcnn.

425. Transaetions. Nev Series. Vol. XVI Part III. Philadelphia 1890. 4to.

Second Geological Surveg of Pennsylvania , Philadelphia (907, Walnut

Street).

*426. Northern Antbracite Field. Atlas. Part V. AA.

*427. Eastern Middle Antbracite Field Atlas. Part III. AA.

*42S. Southern Antbracite Field. Atlas. Part II. AA. (Harrisburg 1889.)

The Califomia Academy of Sciences, San Francisco.

*429. Proceedings. Second Series. Vol II. San Francisco 1890.

The Chief Signal Officer, U. S. Army, Washington, D. C.

*430. Monthly Weather Review. Annual Summary for 1889, Suppl. to Dec.

1889. — Febr. 1890. Washington 1890. 4to.

The U. S. Naval Observatorg, Washington, D. C.

431. Washington Observations. 1884. Appendix I. Washington 1S89. 4to.

The National Academy of Sciences. Washington, D. C.

*432. Memoirs. Vol. IV. P. 2. Washington 1889. 4to.

The Smithsonian Institution, Washington, D. C.

433. Fifth & sixlh Annual Report of tlie Bureau of Ethnology. Washington

1887— SS.

434. Bureau of Ethnology: J. G. Pilling. Bibliography of the Iroquoian

languages. Bibliography of tlie Muskbogean languages. — W.H. Holmes.

Textile Pabrics of ancient Peru. — C. Thomas. Eartbworks of Ohio.

Probieme of tbe Ohio mounds. Washington 1888—89.
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485. Proceedings of the U. S. National Museum. Vol. XII. Nos. 779—86.

Washington 1890.

Observatorio Meteorologico-magnético Central de. Mexico.

" 136. Boletin mensual. T. II. No. 5—6. Mexico 1889. 4to. (2 Expl.)

La Sociedad cientifica "Antonio Alzate«, Mexico.

437. Memorias. T. I. No. G. 7, 9, 11. T. II. No. 8. T. III. Cuaderno num.

4— 5— G. Mexico 1888—90.

Observatorio do Rio de Janeiro.

438. Revista. Anno V. No. i. Rio de Janeiro 1S90.

439. Boletins mensaes. Vol. I— III. Rio de Janeiro 1886—88.

Hct Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschajqwn , Batavia.

440. J. A. v. d. Chijs. Dagh-Register int Casteel Batavia 1661. Batavia 188!

Herr Professor Dr. Franz Bucheler, Bonn, Selsk. udenl. Medlem.

441. F. Biicheler. Hyninus Cereris Homericus. — Senecæ epistulas aliqvot.

— "Philologische Kritik. — "Oskische Inschriften. — *Oskische Funde.

— * Oskisches. — * Coniectanea. — T.atalepton. (Sonder - Abdrucke.)

Lipsiæ & Bonn 1869—89.

M. G. Darboux, Professeur. tnembre de VInstitut de France, Paris, Selsk.

udenl. Medl.

442. G. Darboux. Oeuvres de Fourier. Tome I

—

II. Paris 188S—90. 4to.

Madame Georges Halphen. Versailles.

*443. G. H. Halphen. Théses présentées å la faculté des Sciences de Paris.

Paris 1878. 4to.

*
i i •

.

Mémoire sur la classification des courbes gauches

algébriques (Extrait 1882). 4to

*445. 12 Extraits des Comptes rendus. 4to.

*446. Note sur l'inversion des intégrales elliptiques. Ex-

trait. 4to.

*447. — Sur une serie de courbes analogues aux développées.

Extrait 4to.

*448. — Recherche des points d'une courbe algébrique plane

&c. 1— 2. Extraits. 4to.

* 449. — Sur les lignes singuliéres des surfaces algébriques.

Extrait. 4to.

*450. — Sur certaines propriélés métriques relatives aux poly-

gones de Poncelet. Extrait. 4to.

*451. — Sur le mouvement dun solide dans un liquide. Ex-

trait. 4to.

* 452. Sur un probléme concernant les équations dillérentielles

linéaires. Extrait (1885). 4to.

*453. Sur les caractéristiques des systéines de coniques.

Extrait. 4to.

*454. — Sur la multiplication complexe dans les fonctions

elliptiques &C. Extrait (1888). 4to.
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* 155. G. II. Halphen. Les points singuliers des courbes algébriques planes.

Extrait. Paris 1877. 4tO.

' 156. — La réduction des équations dill'érentielles linéaires >fcc.

Extrait. Paris 1SS3. 4tO.

157. — Sur les invariants des équations dillerentielles linéaiies

du 4e ordre. Extrait. Stockholm 1883. 4to.

158. Notice sur les travaux mathéniatiques de M. G.-H Hal-

phen. Paris 1885. 4to.

* 159. -•- Sur la théorie du déplacement. Extrait.

* 160. — Sur le genre des courbes algébiiques. Extrait 1875.

* 161. — Sur les points singuliers des courbes gauches algé-

briques. Extrait (1877).

162. — Etude sur les points singuliers des courbes algébr

planes. Paris 1883.

* 163. — Formules d'algébre. Resolution du 3e et du 4e ordre.

Extrait.

* 161. — Sur la théorie des caractéristiques pour les coniques.

Extrait.

* 165. — Sur la théorie des caractéristiques pour les coniques.

Extrait. (Dbl. af foreg.)

* 166. Recherches sur les courbes planes du 3 e degré. Extrait.

167, — Sur une serie d'Abel. Extrait.

* 168. Notice sur J.-C. Bouquet. Extrait. Paris 18S6.

169. — Liste des travaux mathéniatiques 1869—83. (1883).

Hcrr Professor, Dr. A. Kollikcr, Wiirzburg, Selsk. udenl. Medlem.
" 170. A. Kolliker. Zur feineren Anatomie des centralen Nervensystems, i.

Das Kleinhirn. Sejiarat-Abdruck. (1890).

Hr. Professor Dr. G. Mittag-Leffler, Stockholm, Selsk. udenl. Medl.

171. G. Mittag-Leffler. Acta Mathematica. 14:2. Stockholm 1890. ito.

Herr Dr. Julius Naue in Miinchen.

17:. Prahistorische Blatter. 1890. II. Jahrg. Nr. 3. Miinchen 1890.

.1//-. Bernard Quaritch, Booksellcr, 15 Piccadilly, London, 11".

17 3. Catalogue of xvorks ol' Bibliography &c. No. 104. London 1890.

Det Danske Meteorologiske Institut, København.

17 1. Maanedsoversigt. Maj 1890. Fol.

i7">. Bulletin météorologique du Nord. Mai—Juin 1890.

Dir. for den grevcl. Hjelmstjerne-Roseneroneske Stiftelse. Kobenhavn.
* 176. Beretning om Stiftelsen i Aaret 1889. (1889, 2 Expl.)

Den Norske Gradmaalingskommission, Kristiania.

* 177. Geodåtische Arbeiten. Heft Vi—VII. Christiania lS.s.s— 90. 4to

Bergens Museum, Bergen.

478. Dr. .1. Brunchorst. Naturen. 14. Aarg. No. 6. Bergen 1890.
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Kongl. Svenska Vetenskaps-^ Ikademien, Stockholm.

179. Ofversigt. 1890. Ar-. 57. No. 4 .- 5. Stockholm 1890;

Sveriges Geologiska Undersokning, Stockholm.

"480. Kartbladen med beskrifdingar. Serie Aa Nr. 84, 100, lu:;— 107. —
Serie Bb Ni i. 4to & Nr. 6. Stockholm 1889—90.

'isi. Afhandlinger och uppsatser. Ser. C Nr. 93— 98, 100—101, 103—111,

113—115 — Baml Nr. 92, 99, 102. il... Stockholm 1888—90.
" 182. Systematisk Forteckning ofver offentliggjorda arbeten 1862—90. Stock-

holm 1890.

' 183. G. Lofstrand. Om Apatitens forekomstsått i Norrbottens Lån. Stock-

holm 1890.

Universitetets Observatorium i Upsala.

' isi. Bulletin mensuel. Vol. XXI. Année 1889. Upsal 1889—90. il...

Kongl. Vetenskaps-Societet&n i Upsala.

185. Nova Acta. Ser. Hl Vol. XIV. Fase. 1. (Jpsaliæ 1890. Ito.

"ise. A. Josephson. Catalogue méthodique 1744— 1889. Upsala s. a. Uo.

r'n'it' Imperiale des Naturalistes de Moscou.

187. Bulletin. Année 1889. 2« -Serie. T. III. Nr. 4. Moscou 1890.

The Royal Society of London, W. (Burlington Houst .

Proceedings. Vol. XLVII. No. 289—91. London 1890.

The Royal Astronomicai Society, London.

189. Monthly Notices. Vol. L. No. 7. London 1890.

Tlie Royal Geographical Society, London.

190. Proceedings. Vol. XII. No. 7. London 1890.

The Geological Society of London, 11". (Burlington House).

191. Quarterly Journal. Vol. XLVI. P. 2. No. 182. London 1890.

/'/- Meteorological Office, London.
' 192. Meteorological Observations at tlie foreign and colonial stations.

1852—86. London 1890. ito.

* 193. Weekly Weather Report. Vol. VI, Title. — Summary 1888, April—

Sept. — 1889, Aug.— Dcbr. — Appendix p. 7—23. — Vol. VIL

No. 1—20. — App. p. 1—2. Summary 1890. Jan., Febr. —
London 1889—90. 4to.

The Royal Microscopical Society, London.

194. Journal. 1890. P. 3. London 1890

The Zooloyieal Society uf London.

49a. Transaetions. Vol. XII. Part 10. London 1890. 4to.

196. Proceedings. 1889. P. 4. 1S90. P. 1. London 1890.

The Editors of Iron, 161, Fleet Street. London E.C.

197. Iron. Vol. XXXV. Nos. 909—11. — Vol. XXXVI. 912—14. London

1890. Fol.

The Leeds Philosophical and Literary Society.

498. The LXX. report. 1889—90. Leeds 1890.
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The Royal Irish Academy, Dublin (19. Dawson-street ).

499. Proreedings. Ser. III. Vol. I. No. 3. Dublin 1890.

L'École Polytechnique de Delft.

.500. Annales. T. V. 1890. Livr. 3—4. Leide 1890. 4to.

De Hollandsche Maatschappij der Wetenschappev te Haarlem.

501. Arehives Néerlandaises. T. XXIV. Livr. 2—3. Harlem 1890.

L'Académie Royale de Médecine de Belyique, Bruxelles.

502. Bulletin. 4e serie. T. IV. No 5—6. Bruxelles 1890.

La Société Botanique de France, Paris.

503. Bulletin. T. XXXVII. Comptes rendus des Seances 2. Paris 1890.

Der internationale Entomoloyenverein, Zuricli-Hottingen.

504. Societas entomologica. Organ fur den Verein. V. Jahrg. No. (5—8. 1890.

4to.

Die Kon. Preussische Akademie der Wissenschaften, Berlin.

505. Sitzungsberichte. 1890. I— XIX. Berlin 1890.

Der Naturunssenschaftliche Verein zu Bremen.

506. Abhandlungen. Bd. XI. H. 1—2 (Festsehrift). Bremen 1S89—90.

Der Naturivissenschaftliche Verein fur Sachsen u. Thiiringen in Halle alS.

507. Zeitschrift fur Naturvissenschaften. Bd. LXIII. H. 1. Halle a. S. 1890.

Naturhistorisches Museum zu Hamburg.

508. Mitteilungen. Jahrg. VII. 1889. Hamburg 1890.

Die Medizinisch-naturwissenschaftliche Gesellschaft zu Jena.

509. Zeitschrift fii r Naturwissenschaft. Bd. XXIV. Heft. 2— 4. Jena 1890.

Die kon. Sdchsische Gesellschaft der Wissenschaften, Leipzig.

510. Abhandlungen. Philol.-hist. Classe. Bd XI. No. VII. — Math.-phys.

Classe. Bd. XVI. No. I. Leipzig 1890.

Die Astronomischc Gesellschaft in Leipzig.

511. Vierteljahrsschrift. Jahrg. XXV. Heft. 2. Leipzig 1890.

Die Fiirstliche Jablonowski'sche Gesellschaft, Leipzig.

512. Jahresbericht. Leipzig 1890.

Die kon. Bayerische Akademie der Wissenschaften, Miinchen.

513. Abhandlungen. Hist. Cl. Bd. XIX. Abth. 1. — Math.-phys. Cl. Bd.XVII.

Abth. 1. Miinchen 1889. 4to.

514. Sitzungsberichte. Philos. -philol.-hist. Classe. 1890. Heft 2. Miinchen

1890.

Das kon. Wiirttembergische statist. -topogr. Bureau, Stuttgart.

515. Vierteljalirshefte fur Landesgeschichte. Jahrg. XII. Heft. 2— 4. Stutt-

gart 1889—90.

Die Physikalisch-Medicinische Gesellschaft zu Wiirzburg.

516. Verhandlungen. Neue Folge. Bd. XXIV. No. 1—4. Wiirzburg 1890.

517. Sitzungsberichte. 1890. No. 1—5. Wiirzburg 1890.

Die Anthropologische Gesellschaft in Wien.

518. Mittheilunaen. Bd. XX. Heft. 1—2. Wien 1890. 4to.
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Die kais.-kon. Geologiscfte Reich sanstalt, Wien.

519. Aihandiungen. Bd. XV. H. 2. Wien 1890. Lto.

520. Verhandlungen. 1890. No. 6—9. Wien 1890. ito.

DoS /«'. k. Naturhistorische Hof-museum. Wien.

521. Annalen. Bd. V. Nr. 2. Wien 1890.

Die kais.-kon. Zoologisch-botanische Gesellschaft in Wien.

522. Verhandlungen. Bd. XL. 1890. Qu. 1T2. Wien (890.

Die kdn. Bohmische Gesellschaft der Wissenschaften in Prag.

*523. Jahresbericht. 1889. Prag 1S90.

524. Abhandlungen. 7* e Folge. Philos.-hisf.-philol. Cl. Bd. III. — Malli.-

naturw. Cl. Bd. III. Prag 1890. 4to.

525. Sitzungsberichte. Philos,-hist.-philol, Cl. 1889, — Math.-natnrw. Cl.

1889. lid. 11. Prag 1890.

L'Académie des Sciences de Cracovie.

526. Bulletin. Comptes rendus. 1S90. Mai—Juin. N. 5—6. Cracovie 1890.

Hrvatsko Arkeologicko Druztro, Zagreb ( AgramJ.

527. Viestnik. Godina XII. lir. 3. 1" Zagrebu 1890.

Il Ministero della istruzione'pubblica, Roma.
528. Le opere di G. Galilei, edizione nazionale, direttore Comm. A. Favaro.

Vol. 1. Firenze 1890. 4to.

Biblioteca Nazionale Centrale Vittorio Emanuele di Roma.
529. Bollettino. Vol. IV. No. 5. Roma 1S90.

La Reale Accadcmia dei Lincei, Roma.
530. Atti. Anno CCLXXXVII. Serie 4». Bendiconti. Vol. VI. Semestre 1.

Fase. 8—9. Roma 1S90. 4to.

La Societå Geografica Italiana, Roma.
531. Bollettino. Serie III. Vol. III. Fase. 5. Roma 1890.

11 R. Comitato Geologien d'Italia, Roma.

532. Bollettino. 1S90. No. 3—6. Roma 1890.

Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.

533. Bollettino. 1890. No. 107—9. Firenze 1890.

La Societå Entomologica Italiana, Firenze.

534. Bullettino. Anno XXI. Trim. III—IV. Firenze 1889 (1890).

Il Reale Istiiuto Lombardo di Scienze e Lettere, Milano.

535. Bendiconti. Serie II. Vol. XXL Milano 1888.

La Reale Accademia delle Scienze di Torino.

536. Atti. Vol. XXV. Disp. 11— 12. (Torino 1889— 90.)

537. Dr. G. B. Bizzo. Osservazioni meteorologiche. 1889. Torino 1890.

Acadcmia Romana, Bueuresci.

53S. E. de Hurmuzaki. Documente privitore la Istoria Romånilor. Vol. I.

Partea 2. Bueuresci 1890. 4to.

L'Académie Royale de Serbie, Belgrade,

539. Spomenik (Memoires). II & V. Belgrade 1890. 4to.

540. Glas. H. 18. Belerad 1890.
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The Johns Hopkins UniversUy, Baltimore. Maryland.

541. Cwculars. Vol. VIII. No. 75. — Vol. IX. No. 77, 81—82. Baltimore

1889—90. 4to.

542. American Journal of Mathematics. Vol. XII. No. 3— 4. Baltimore 1890.

i to.

543. American Chemical Journal. Vol. XI. No. 8, Vol. XII. No. 1—5. Balti-

more 1889—90.
.". i i. — — General Index lo Vol. I— X. Baltimore 1890.

545. American Journal of Philology. Vol. X. No. 4. Vol. XI. No. 1. Balti-

more 1889—90.

546. Studies in Hist. and Polit Science. VII. Series. X—XII. VIII. Series.

I— IV. Baltimore 18S9— 90.

547. Studies from the Biological Laboratory. Vol. IV. No. (i. Johns Hopkins

Univ. 1890.

The Beabodg Institute of the City of Baltimore.

548. XXIII, annual report. June 1890. Baltimore 1890.

The Museum of Comparative Zoology, Harvard College, Cambridge. Mos,.

549. Bulletin. Vol. XIX. No. 4. Vol. XX. No. 1. Cambridge 1890.

Professm-s James J>. and Edward S. Dana, New Haven, Conn.

550. The American Journal of Science (Etabl. by B. Silliman). 3. Series.

Vol. XXXIX. Nos. 233—34. New Haven 1890.

The American Museum of Natura! Histor//, Central Bark, Neiv York.

551. Annual Beporl ol' the Trustees. 1889-90. New York 1890.

The New- York Microscopical Society, 12 Gollege Place, New- York.

552. Journal. Vol. VI. No. 3. New York 1S90.

The Academy of Natura! Sciences of Philadelphia, Penn.

553. Proceedings. 1890. Part 1. Philadelphia 1890.

The Chief Signal Officer, U.S.Army, Washington, D.C.
*554. Monthlx YVeather Beview. March, April 1890. Washington 1890. 4to.

Bureau of Education (Department of the Interior), Washington, D. C.

555. Girculars of Information. No. 2. 1889. No. 1—2. 1890. Washington

1889—90.

The Smithsonian Institution, Washington, D. C.

*55fi. Annual Report of the Board of Regents. 1886. P. 2. 1887. P. 1— 2.

Washington 1SS9.

.j">7. Proceedings of the (J. S. National Museum. Vol. X. Nos. 7S7— 88.

Vol. XIII. Nos. 790—91, 795—97. Washington 1890.

558. Contributions to Knowledge. Vol. XXII. Washington 1S90. 4to.

The Canadian Institute. Toronto.

559. Proceedings. Series III. Vol. VII. Fase. 2. Toronto 1890.

Observatorio Meteorologico-Magnético Central de Méxicoi

"560. Boletin mensual. T. II. No. 7— 9. Mexico 1SS9. 4to. (2 Expl.l

La Sociedad Mexicana de Historia natural. Mexico.

561. La Naturaleza. Segunda serie. T. I. Cuaderno no. 7. Mexico 1890. 4to-
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iAt Sociedad cientifica „Antonio Alzate", Mexico.

562. Memorias. T. III. Cuaderno mim. 7 — 8. Mexico 1890.

La Direccion general de Estadistica, Guatemala.

563. Informe. 1889. Guatemala (1890). 2 Expl.

Observatorio do Bio de Janeiro.

564. Annuario. 1888. 1889. 1890. Rio de Janeiro 1888—90.

565. Annaes. T. IV. 1—2. Hi" de Janeiro 1889. 4to.

566. Rcvista. Anno V. No. 5. Hi" ile Janeiro 1S90.

Commissao Geographica c Geologica de Sao Paulo (Brazil).

567. Boletin. N. 1-3. S. Paulo 1889.

The Government <>f Bengal (George King Esq.
f
Superint., R. Bot. Garden),

Calcutta.

568. Annals ni' the Royal Botanic Garden. Vol. II k Appendh i" Vol. I.

Calcutta 188!). 4to.

The Geological Survey <>f India, Calcutta.

569. Records. Vol. XXIII. P. 2. Calcutta 1890.

Governmoit Central Museum. Madras.

.

r
)70. E. Thufston. Cataloguc ol' the Batrachia, Salientia and Apoda ol

Southern India. Madras 1S88.

571. — Notes on the Pearl and Chank Fisheiies. Madras 1890.

The Seismological Society of Japan, Tokyo.

572. Transactions. Vol. XIII. P. 2. Yokohama 1890.

S.A. le .Prince Albert Ide Monaco, seerétariat du Prince. 25 Faubourg

»SY. Honoré, Paris.

* 573. Le Prince de Monaco. Sur la faune de la Méditerranée. (Extrait.) 4to.

57^i

.

— Resultats des Campagnes scientiliques du Yacht

l'«Hirondelle». Paris 1889.

,

r)7;'). — Expériences de Qottågé sur les courants superfi-

ciels de l'Atlantique Nord. Paris 1890.

Mr. L. Sinter Benson, Ken- York (:in Bond Street).

* 576. L. SI. Benson. What is area, &c. — Additional Corollaries. 4to.

M. P.-E.-M. Berthelot, membre ile Vinstitut, Professeur an college de

France, Paris, Selsk. udi. Medl.

hil. M. Berthelot. La revolution chimique. — Lavoisier. Paris 1890.

M. Gianni Bettini, lieutenant de cav. de Varmée Itqlienne, Nev York

(110, Fifth Avenue).

578. G. Bettini. Apercu sur le Micvo-GraphophOne. Nexv York 1890. 4to.

2 Expl.

Herr Professor Dr. C. Gegenbaur. Heidelberg, Selsk. udenl. Medlem.

579. C. Gegenbaur. Lehrbuch der Anatomie des Menschen. 4te verb. Aufl.

I— II. Leipzig 1890.

Madame Georges Halphen, Versailles.

*580. C. -H. Halphen. Sur les formes dffférentielles associées. (Extrait.) 4to.

.".si. E. Picard. Notice sur C. -H. Halphen. (Extrait.) Paris 1890.
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Baron Ferd. v. Mueller, Government Botanist for Victoria. Melbourne.

SeJsk. udenl. Medlem.

582. F. v. Mueller. Key to the system of Victorian piants. I

—

II. Melbourne

1885—88.

.")S3. — Select E.vtra-tropical piants, 7 th ed. Melbourne 1888.

584. Second systematic census of Australian piants. P. I.

Vasculares. Melbourne 1889. Tverfol.

Herr Dr. Julius Naue in Milnchen.

585. Priihistorische Blåtter. 1890. II Jabrg. Nr. i. Munchen 1890.

Hr. Dr. Jon Thorkelsson, Rektor ved Reykjavik lærde Skole, Selsk. Med.,

Reykjavik.

586. Beyging sterkra sagnoroa i Islensku. 3. hefti. Reykjavik 1890.

M. le docteur Salvatore Vinci, Catania.

587. S. Vinci. Della natura della luce di quella dei eolori. Catania 1890.

Det Danske Meteorologiske Institut, København.

588. Maanedsoversigt. Juni, Juli 1890. Fol.

589. Bulletin météorologique du Nord. Juillet 1890.

Det kongl. Akademi for de skønne Kunster, København.

590. Aarsberetning 1889—90. København 1890.

Bergens Museum, Bergen.

591. J. Brunehorst. Naturen. 14. Aarg. No. 7— 8. Bergen 1890.

Kongl. Svenska Vctenskaps-Akademien , Stockholm.

592. Ofversigt. 1890. Årg. 47. No. 6. Stockholm 1890.

Kongl. Vitterhcts Historie och Antiqvitets Akademien, Stockholm.

">93. Hans Hildebrand. Antiqvarisk Tidskrift for Sverige. Del. XI. Haftel— 2.

Stockholm 1890.

594, Månadsblad. Årg. XVII. 1888. Stockholm 1888—90.

Kongl. Carolinska Universitet i Lund.

»595. Acta Universitatis Lundensis. T. XXV. (1—IV. Afd.) 1888—89. Lund

1888—89. 4to.

* 596- Sveriges offentliga Bibliotek. Stockholm. Upsala. Lund. Goteborg.

Accessions-Katalog 4. 1889. Stockholm 1890.

L'Académie Imperiale des Sciences de St.-Pétersbourg.

*:,97. Mémnires. T. XXXVII. No. 8— 10. St.-Pétersbourg 1890. 4lo.

Ic Comité Géologique (å VInstitut des Mines), St.-Pétersbourg.

598. Mémoires. Vol. IX. No. 1. Vol. XI. No. 1. St.-Pétersbourg 1889. 4to.

599. Bulletin. 1889. VIII. No. 0—8. St.-Pétersbourg 1889—90.

La Société Imperiale des Naturalistes de Moscou.

000. Bulletin. Année 1890. 2* Serie. T. IV. No. 1. Moscou 1890.

The Royal Society of London, W. (Burlington House.)

601. Proceedings. Vol. XLVIII. No. 292-93. London 1890.

The Royal Astronomicai Society, London.

D02. Monthly Notices. Vol. L. No. 8. London 1890.
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The Royal Geographical Sodet//. London.

603. Proceedings. Vol. XII. No. s--9. Lobdon 1890.

The Geological Society of London, 11'. (Burlington House).

604. Quarterly Journal. Vol. XLVI. P. 3. No. 183. London 1890.

The Royal Microscopical Society, London.

605. Journal. 1890. P. 4. London 1890.

The Editors of Tron, 161, Fleet Street, London E. C.

606. bon. Vol. XXXVI. Nos. 915—21. London 1890. Fol.

The Edinburgh Geological Society, Edinburgh.

607. Transactions. Vol. VI. P. 1. Edinburgh 1890.

Koninklijk Consulaat-General der Nederlanden te Kopenhagen.

608. Dr. .1. (i. Boerlage. Handleiding tot de kennis der Flora van Neder-

landsch Indié. I. Deel. 2de Sluk. Leiden 1890.

Les Directeurs de la Fondation Tegler å Harlem.

609. Verhandelingen rakende den uatuurlijken en geopenbaarden Godsdienst.

Xieuwe Serie. Deel XII. Haarlem 1890.

Het Koninkl. Nederl. Meteorologifich Instituut te TJtrecht.

610. Jaarboek I. 1889. Utrecht 1890. Fol. obl.

L'Académie Rogale de Médecine de Belgique, Bruxelles.

611. Bulletin. 4« serie. T. IV. No. 7—8. Bruxelles 1890.

La Société Entomologique de Belgique. Bruxelles.

<W2. Annales. T. XXXII—XXXIII. Bruxelles 1888—89.

L'Académie des Sciences de Vinstitut de France. Paris.

bio. Oeuvres complétes d'Augustin Cauohy. Ser. II. Tome VII— VIII. Paris

18S9— 90. 4to.

La Société Botanique de France, Paris.

Bi i. Bulletin. T. XXXVI. Actes du longrés tenu a Paris 1889. l
re partie.

Paris 1890.

La Société des Sciences de Nancy.

Glo. Bulletin. 2e année. Nr.3-5. Paris 1S90.

La Société de Physique et d'Histoire naturelle de Geneve.

(il (i. Mémoires. T. XXX. Partie 2. Geneve 1889—90. 4to.

La Société Vaudoise des Sciences naturelles. Lausanne.

617. Bulletin. 3«> Serie. Vol. XXV. Xo. 101. Lausanne 1890.

Die Naturforschende Gesellschaft in Zurich.

G18. Vierteljahrschriit. Jahrg. XXXV. Hel't 1. Zurich 1890.

Der internationale Entomologenverein. Zilrich-Hottingen.

619. Societas eutomologiea. Organ l'iir den Verein. V. Jahrg. Xo. 9 »fe 11.

1890. 4to.

Die Phgsikalische Gesellschaft zu Berlin.

620. Die Fortschritte der Physik im Jahre 1883. Jahrg. XXXIX. Abth. 1—3.

Berlin 1889—90.

621. Verhandlungen. 1889. VIII. Jahrg. Berlin 1890.

3



:]\ Tillæg]. Bogliste 1890. Nr. 622—640.

Die Historische Gesellschaft des Kumtlerverems, Bremen.

622. Bremisches Jahrbuch. Bd. XV. Bremen 1889.

Die Naturforschende Gesellschaft in Danzig.

623. H. Conwentz. Monographie der Baltischen Bernsteinbåume. Dauzig

1890. 4to.

Die Oberhessische Gesellschaft fur Natur und Heilkunde, Giessen.

024. XXVlie'- Bericht. Giessen 1890.

Der Naturwissenschaftliche Verein fur Sachsen u. Thuringen in Halle afS.

625. Zeitschrift fur Naturwissenschaften. Bd. LXI1. H. 3—0. Halle a. .s.

1889.

Die konigl. Sternwarte bei Kiel.

626. Publicationen , herausg. v. Prof. Dr. A. Krueger, Director. V. Kiel

1890. i to.

Die Gesellschaft fur Schleswi-Holst.-Lauenb. Geschichte, Kiel.

"027. Dr. P. Hasse. Regesten und Urkundeii. Bd. III. Li et'. 1— 3. Hamburg

und Leipzig 1889—90. 4to.

628. Zeitschrift. Bd. XIX. Kiel 1889.

Schleswig-Holsteinisches Museum vaterlan discher Alter th tinter zu Kiel.

029. 39ster Bericht. Kiel 1890.

Die kim. Sachsische Gesellschaft der Wissenschaften. Leipzig.

030. Ahhandlungen. Math.-Phys. Classe. Bd. XVI. No. II. Leipzig 1890.

031. Berichte. Math.-phys. Classe. 1890. I. Leipzig 1890.

Die Ftirstlich Jablonowski'sche Gesellschaft, Leipzig.

032. Preisschriften. XXVII. A. Looss. Ueber Degenerations-Erscheinungen

i in Thierreich. Leipzig 1S89.

Der Verein fur Geschichte des Bodensees -&c, Lindau.

033. Schriften. Heft 17—18. Lindau 1888—89.

Die kon. Bayerische Akademie der Wissenschaften. Miinchen.

034. Almanach. 1890. Miinchen.

635. Ahhandlungen. Hist. Cl. Bd. XIX. Ahth. 2. — Philos.-philol. Cl.

Bd. XVIII. Ahth. 3. Miinchen 1890. 4to.

Die Gesellschaft fur Morphologie und Phgsiologie in Miinchen.

030. Sitzungsberichte. T. VI. H. 1. Miinchen 1890.

Die k. k. Geologische Reich sanstalt. Wien.

037. Jahrbuch. 1890. Bd. XL. Heft. 1—2. Wien 1S90. 4lo.

Die kais.-kdn. Central-Anstalt fiir Meteornlogie und Erdmagnetismus,

Wien.

638. Jahrbiicher. Jahrg. 1887. Neue Folge. Bd. XXIV. Wien 1888. 4to.

Sj)olek Chemikå Ceskych, Praha (Prag).

039. Listy Chemické. Bocnik XIV. Cislo 1—5. VPraze 1889— 90,

Biblioteca Nazionale Centrale Vittorio Emanuele di Roma.

040. Bollettino. Vol. IV. No. c. (Con titolo.) Boma 1890.



Tillæg I. Bogliste 1890. Nr. 641—660. 35

La Reale Accaåemia dei Lmcei, Roma.

641. Atli. Anno CCLXXXVII. Serie 4 ;>. Rendiconti. Vol. VI. Semestre 1.

Fase. 10—12. Roma 1890. 4to.

La Societå Geografica Italiana, Ronla.

642. Bollettino. Serie III. Vol. III. Fase. 6. Koma 1890.

Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.

643. Bollettino. 1890. Num. 110—12; Firenze 1890.

644. Indici del Bollettino. 1889. Sig. 1— 2.

La Societå Ttal. di Antropologia, Etnologia e Psicologia comp., Firenze.

645. Archivio. Vol. XX. Fase. 1. Firenze 1890.

Die Zoologische Station, Director Prof. A. Dohrn, Neapel.

646. Mittheilurtgen. Bd. IX. Heft. 3. Berlin 1890.

La Societå Toscana di Scienze naturali, Pisa.

647. Atti. Processi verbali. Vol. VII. P. 81—128.

The Museum of Comparative Zoology, Harvard College, Cambridge, Mass.

64S. (List of the) Publications. Cambridge 1890.

The American Geographical Society, New York.

649. Bulletin. 1890. Vol. XXII. No. 2. New York.

The Chief Signal Officer. I'. S. Arm//. Washington, I). C.

*650, Monthly Weather Review. Maj 1890! Washington 1890. 4to

The U. S. Naval Observatory, Washington.
* 651 . Report of the Superintendent for 1889. Washington 1889.

The Smithsoniah Institution. Washington, D. C.

652. Proceedings of the U. S. National Museum. Vol. XII. No. 789. Vol. XIII.

Nos. 792— 93. Washington 1890.

Observatorio Meteorologico-magnético Central de Mexico.

653". Informes y Documentos relativos a Comercio. No. 55—56. Mexico 1890.

La Sociedad cientifica "Antonio Alzate«, Méadeo.

654. Memorias. T. III. Cuaderno mim. 9—10. Mexico 1890.

Observatorio do Bio de Janeiro.

655. Revista. Anno V. No. 6—7. Rio de Janeiro 1890.

De Kon. Natuurlcund. Vereeniging in Nederlandsch Indie, Batavia.

656. Natuurkundig Tijdschrift. Deel XL1X. Batavia 1890.

Het Bataviaasch Genootschap ran Kunsten en Wetenschappen . Batavia.

057. Notulen. Deel XXVII. 1889. All. 4. Batavia 1890.

658. Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde. Deel XXX11I.

Atl. 5—6. Batavia 1890.

The Meteorological Reporter to the Government of India, Calcutta.

*659. Memorandum on the snowfall. Simla 1890. Fol.

The Xeie Zealand Institute. Wellington.

660. Transactions and Proceedines. Vol. XXII. Wellington 1890



:',i; Tillæg I. Bogliste 1890. Nr. 6(51—679.

M. le directeur Dr. H. Fritsche, Wassili Ostroiv. Grand Prospect. maison

So, log. 11. St.-Pétersbourg.

*661. H. Fritsche. On Chronology and the conslruction of the calendar.

St. Petersburg 1886.

M. Felix Plateau, professeur å Vuniversité de Gand.

*662. F. Plateau. Les myriopodes marins. Extrait. Paris (1890).

Mr. Edward Sang, SI Mayfield Road, Edinburgh.

"663. List of trigonometricai and astronomicai calculations, in manuscript.

Jnly 1890. Fol.

Herr Dr. Robert Schram, Diredor des k. k. oesterr. Gradmessungsburean,

Wien (VIII. Alserstrasse 25)
*664. R. Schram. Auslandische Slimmen iiber die Adria-Zeit. (Separat-

Abdruck.) Wien 1890. (2 Expl.)

Det Danske Meteorologiske Institut. København.

665. Maanedsoversigt. Aug. 1890. Fol.

666. Bulletin météorologique du Nord. Aout 1S90.

Det phil<dogisk-]iistoriske Samfund. København.

667. Kort Udsigt over dets Virksomhed. Oct. 1887 — Oct. 1889. Kjobenhavn

1890.

Bergens Museum, Bergen.

668. J. Brunchorst. Naturen. 14. Aarg. No. 9. Bergen 1890.

La Socicté Imperiale d'Agriculture å Moscou.

669. P. Perepelkin. Historique de la société 1860— 1S89. Moscou 1890.

Das Meteorologische Observatorium der Kais. Universitdt, Dorpat.

670. Witterungs - Beobachtungen , nebst Tagesmitteln. 1881, 1882, 1883.

tDorpat s. a.) 4to.

The Royal Society of London. W. (Burlington House).

671. Philosophical Transactions. Vol. 180. Part A—B. London 1890. 4to.

672. Proceedings. Vol. XLV1II. No. 294. London 1S90.

673. List of fellows. 30. November 1889. 4to.

The Rogal Geograpliical Society, London.

674. Proceedings. Vol. XII. No. 10. London 1890.

The Meteorologicai Office, London. \

675. Quarterly Weather Report. New Series. 1880. Part 11. London 1890. 4to.

676. Meteorologicai Observations made at Sanchez, St. Domingo. 1886—88.

London 1890. 4to.

The Zoological Society of London.

677. Proceedings. 1S90. P. 2. London 1890.

TJie Astronomer Royal, Royal Observatory, Greenwich, London S. E.

678. Astronomicai and magnetical and meteorological observations. 1887.

with Appendix II— III. London 1889. ito.

Tlie Editors of Iron, 161, Fleet Street, London E. C.

679. Iron Vol. XXXVI. Nos. 922— 25. London 1890. Fol.



Tillæg I. Bogliste 1890. Nr. 680—700. M

The Royal Society of Edinburgh.

680. Transaktions. Vol. XXXIII, P. 3. XXXV, P. 1—i. For tin- sessions

1886—87, 1887—88, 1888-89, 1889—90, Edinburgh 1888—90. 4to.

681. Proceedings. Vol, XV—XVI. Sessions 1887—88, isss— 89. Edinburgh

1889—90.

The Royal Dublin Society, Dublin,

682. Scientific Proceedings. New Series. Vol. VI. Part 7— 9. Dublin 1889—90.

Hct koninkl. Nederl. Ministerie van Binnenlandschc Zaken, 'sGravenhage.

(Ved det Holl. General-Konsulat i Kobenhavn.)

*683. Flora Batava. All. 28,9—90. Leiden. 4to.

De Koninkl. Akademie van Wetenschappen te Amsterdam.

684, Verhandelingen. Afd. Natuurkunde. XXVII. Deel. Amsterdam 1890. ito.

6S.j. Verslagen en Mededeelingen. Afd Letterkunde. 3e Reeks. D. VI. Afd.

Natuurkunde. 3« Reeks. D. VI— VII. Amsterdam 1889—90.

686. Jaarboek voor 1889. Amsterdam s. a.

(187. Carmen in certamine Hoeufftiano praemio aureo ornatum. Amstelodami

1890.

La Société Botanique de France, Paris.

688. Rulletin. T. XXXVII. Comptes rendus des Seances. 1 <fc 3. — Revue

Bibliographique. A »fe C. Paris 1890.

689. bulletin. T. XXXVI. Actes du congrés tenu a Paris 1889, 2« Partie.

Paris 1890.

L'Observatoire de Montsouris (Gauthier -Villars, Quai des Grands-

Augustins 55), Paris.

690. Annuaire (Météorologie pp.). 1890. Paris.

Der internationale Entomologen verein. Zilrich-Hottingen

.

691. Societas entomologica. Organ fur den Verein. V. Jahrg. No. 13. 1890.

4to.

Die Kbnigl. Preussische Akademie der Wissenschaften, Berlin.

692. Abhandlungen. 1889. Berlin 1890. 4to.

693. Politisene Correspondenz Friedrich's des Glossen. Rd. XVIII, l sf e Halt'te

Berlin 1890.

Konigl. Preussisches Meteorologisches Institut. Berlin W.
*694. Meteorologische Reobachtungen. 1890. H. 1. Berlin 1890. 4to.

Die Schlesische Gesellschaft fur vaterlandische Cultur, Breslau.

*695. LXVII. Jahresbericht. Breslau 1S90.

Der Naturirissenschaftliche Verein fur Sachsen u. Thiiringen in Hatte a S.

696. Zeitsehrii't tur Natunvissenschaften. Bd. LXIII. H. 2— 3. HaUe-Saale 1890.

Die Universitat zu Kiel.

*697. Chronik 1889-90. Kiel 1890.

* 698. Verzeichniss der Vorlesungen. Winter- und Sommerhalbjahr 1889—90.

Kiel 1889—90.

*699. 3. Festreden. Kiel 1890. 8" i itu.

*700. 75. Dissertationen. Kiel og a. St. 1889—90. 8° (fe 4to.



38 Tillæg 1. Bogliste 1890. Nr. 701—720.

Die Astronomische Gesellschaft in Leipzig.

701. Gaialog. Erste Abtheihmg. 4*es & 1 i
tes Stuck. Leipzig 1890. Ito.

Die kon. Bayerische Akademie der Wissenschaften, Munchen.
702. Sitzungsberichte. Math.-phys. Classe. 1890. Helt 1—3. Munchen 1890.

Das k. k. Naturhistorische Hofmuseum, Wien.

708. Annalen. Bd. V. Nr. 3. Wien 1890.

Die kiiit. Bohmische Gesellschaft der Wissenschaften in Prag.

Tiii. Sitzungsberichte. Math.-Natnrw. Cl. 1890. Bd. 1. Prag 1890.

Spolek Chemiku Ceskych, Praha (Prag).

70.5. Listy Chemické. Rocnik XIV. Ci'slo 6— 10. VPrazel890.

Il Museo civico di Storia naturalt di Trieste.

7(Mi. Atti. Vol. VIII. Trieste 1890.

Hrvatsko Arkeologiéko Druztvo, Zagreb (Agram).
7(i7. Viestnik. Godina XII. Ur. 1—2. U Zagrebu 1890.

708. Popis arkeol. odjela nar. zeni. Muzeja— Description du dép. aichéol. du

Musée national. Section I, Livr. 1. Section II, Livr. 1. — U Zagrebu

1889—90

Biblioteca Nazionale Centrale Vittorio Emanuele di Roma.
709. Bollettino. Vol. V. No. 1. Roma 1890.

La Reale Accaaemia dei Lincei, Roma.
710. Atti. Anno CCLXXXYTI. Serie i

a
. Bendiconti. Vol. VI. Semestre 2.

Fase. 1—S. Roma 1890. 4to.

711. Atti. Anno Cf.LXXXV. — Memorie della elasse di Scienze iisiche,

matematiche e naturali. Serie IV. Vol. V. Roma 1888. ito.

La Societå Geografica Italiana, Roma.

712. Bollettino. Serie 111. Vol. III. Fase. 7—8. Roma 1890.

B R. Comitato Geologico d'Italia, Roma.
713. Bollettino. 1890. No. 7—8. Roma 1890.

Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.

7 11. Bollettino. 1890. Num. 113— li. Firenze 1890.

715. Indici del Bollettino. 1889. Sig. 3—5.

La Societå Entomologica Italiana, Firenze.

716. Bullettino. Anno XXII. Trim. I— II. Firenze 1890.

La R. Accademia dei Fisiocritici di Siena.

717. Atti. Serie IV. Vol. II. Fase. 5—0. Siena 1890.

La Unde Accademia delle Scienze di Torino.

71S. Atti. Vol. XXV. Disp. 13— 14, (Torino 1889—90.)

El Instituto y Obserratorio de Marina de San Fernando.

*719. Anales. Seeeion 2 a . Observaciones meteorologicas. Ano 1889. San

Fernando 1890. ito.

Academia Real das Sciencias de Lisboa.

720. Memorias. Nova Serie, Cl. de sciencias moraes, politieas e bellas-

lettras. TV, P. 2. T. VI, P. 1. — C!, de sciencias mathematicas, phvs.

e naturaes. T. VI, P. 2. Lisboa 1882—87. ito.



Tillæg I. Bogliste 1890. Nr. 721— 715. :',!)

721. Elogio uistorico de Sua Magestade el Rei o Senhor l>. Fernando II.

Lisboa isse. Ho.

722. Portugaliæ Monumenta Historica. luquisitiones. Vol. I, fase. 1 — 2.

Olisipone 1888. Ful.

723. Documentos remettidos da India. T. II— III. Lisboa 1884— 85. Ito.

724. Cartas de Affonso de Albuquerque. T. I. Lisboa 1884. lto.

725. Jornal de sciencias mathematicas
,

physicas e uaturaes. Num. 31—32,

34—48. Segunda Serie. T. I. Num. I—i. Lisboa 1881—90.

726. Historia dos Estabelecimentos scientiflcos, litt. e artist, de Portugal.

T. X— XVI. Lisboa 1882—89.

727. A. \. P. Coutinbo. Gurso de Silvicultura. T. I—11. Lisboa 1886—87.

728. J. de Andrade Corvo. Estudos sobre as provincias ultramarinas. Vol.

i -IV. Lisboa 1883—87.

729. E. A. Motta. Ligoes de Pharmacologia e Therapeutica. Lisboa 1888.

730. V. Machado. A Electricidade, estudo. Lisboa 1887.

The Wasliburn Observatory of the University of Wisconsin, Madison.

7:11 . Publications. Vol. VI. P. 1—2. Madison, Wisconsin 1890. Lto.

Professors James D. and Edward S. Dana, New Haren. Cam/n.

732. The American Journal of Science (Establ. by B. Silliman). 3. Series.

Vol. XL. No. 235—36. New Haven 1890.

The American Philoéophical Societg. Philadelphia, Penn.

733. Proceedings. Vol. XXVII. No. 131. Vol XXVIII. No. 132—33. Phila-

delphia 1889—90.

The Wagner Free Tnstitute of Science of Philadelphia.

734. Transaetions; Vol. III. Philadelphia 1890.

The American Association for the Advancement of Science, Salem. Mass.

735. Proceedings. XXXVIII. Meeting, held at Toronto, Ontario. Salem 1890.

The Chief Signal Officer, U.S.Army, Washington. D.G.

736. Annual Report. 1889. P. 1—2. Washington 1890.

* 7 :J 7 . Monthlv Weather Review. .lune—July 1890. Washington 1890. 4to.

The U.S. Geographieal Surregs West of the 100tk Meridian, in charge

of Capt. Geo. M. Win der. Washington, D.C.

738. Report. Vol. I. Geographieal Report. Washington 1889. ito.

The U. S. Geological Survey (Departm. ofthe Interior), Washington, D. C.

73!). VIII. Annual Report by I.W.Powell, Director, P. 1—2. Washington 1889.

"740. Monographs. Vol. XV, 1—2. Vol. XVI. Washington 1889. ito.

741. Bulletin. No. 54—57. Washington 1889—90.

The Smithsonian Institution, Washington, D. C.

742. Proceedings of the U. S. National Museum. Vol. XII, Title <fc Reg.

Vol. XIII. Nos. 794 & 799—815. Washington 1S90.

743. Bulletin of the U. S. National Museum. No.38. Washington 1890.

Observatorio Meteorolågico-magnético Central de Mexico.

•7 ti. Boletin mensual. T. II. No. 10— 11. Mexico 1889. ito.

745. Informes v Documentos relativos ;i Gomercio. No. 57. Mexico 1890.



40 Tillag I. Bogliste 1890. Nr. 746—?63.

Observatorio do Rio de Janeiro.

746. Revista. Anno V. No. N. Rio de Janeiro 1890.

Deutscher wissenschaftlicher Verein zu Santiago de Chile.

747. Verhandlungen. Bd. II. Heft 2. Santiago 1S90.

Academia Nacional de Ciencias en Cordoba (Republica Argentina).

748. Actas. T. VI, con un atlas. Buenos Aires 1889. 4to.

The Geologicai Survey of India, Calcutta.

749. Records. Vol. XXIII. P. 3. Calcutta 1890.

Teikoku Daigaku, Imperial TJniversity of Japan, Tokyo.

750. The Calendar for the year 1889—90. Tokyo 1889

Ur. Professor Dr. med. & phil. J. G. Agardh, Lund, Selsk. udenl. Medl.

*751. J. G. Agardh. Til Algernes Systematik. VI. Afd. med Titel. (Særtryk af

Lunds Univ. Årsskr. T. XXVI). Lund 1890. 4to.

Mr. L. Sluter Benson, New York (25 Bond Street).

* 752. L. SI. Benson. Nemine contradicente. Fol. 4 Expl.

Herr Professor, Dr. A. KolUker. Wiirzburg, Selsk. udenl. Medlem.

*753. A. Kolliker. Ueber die erste Entwicklung der Nervi olfactorii. (Sep.-

Abdr. 1890.)

M. Leon Lallemand, Avocat , associé de VAcadémie Royale de Belgique,

Paris (5. rue des Beanx-arts).

754. L. Lallemand. Loi du 24. Juillet 1889 sur Ja nrotection des enfants

maltraités ou moralement abandonnés. Paris 1890. 6 Expl.

Baron Ferd. v. Mueller, Government Botanist of Victoria, Melbourne,

Selsk. udenl. Medlem.

755. F. v. Mueller. Iconography of Australian Species of Acacia. 1— 13. Decade.

Melbourne 1887— 88. 4to.

756. Description and Illustrations of the Myoporinous Plants

of Australia. II. Lithograms. Melbourne 18S6. 4to.

*757. — Records of Observations on Highland-Plants from New

Guinea. (Extract, 1889.) ito.

*758. — Inaugural Address. (Extract, 1890.)

Herr Dr. Julius Naue in Milnchen.

759. Priihistorische Blatter. 1890. II. Jahrg. Nr. 5. Munchen 1890.

Herr Professor Dr. Karl Penka, Wien.

*760. Das Ausland. Jahrg. 63. Nr. 38—39. (K. Penka, Die arische Urzeit.)

Stuttgart 1890. 4to.

M. Giovanni Piatania, Acireale, Sicilia.

761. G. Piatania. Stromboli e Vulcano nel Settembre del 1889. Riposto 1889.

762. — I fenomeni sottomanni durante l'eruzione di Vulcano

(Eolie) nel 1S88— 89. Acireale 1890.

Mr. Robert H. Scott, F.R.S. Secretary Meteorological Office, London,

S. W. (116 Victoria Street).

*763. R. H. Scott. The variability of the temperature of the British Isles,

lS(i9-83, incl. (Extract 1890.)
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Mr. Carlo Arrigo Ulrichs å Aquila degli Abruzzi.

764. Alaiidac. Gerente responsabile Gåetano Tusini. 1890. 10—13. Roma
1890.

Det Danske Meteorologiske Institut, København.

765. Bulletin météorologique du Nord. Septembre 1890.

Bergens Museum, Bergen.

766. J. Brunchorst. Naturen, ti. Aarg. No. 10. Bergen 1890.

Kongl. Vitterhets Historie och Antiqvitets Akademien, Stockholm.

767. Månadsblad. Årg. XVIII. 1889. Stockholm 1886—90.

Finska Vetenskaps-Societeten, Helsingfors.

*768. Ofversigt. T. XXXI. 1888—89. Helsingfors 1889.

* 769. Bidrag till kånnedom af Finlands natur och folk. H. 48. Helsingfors

1889.

The Editors of Iron. 161, Firet Sireet. London E. C.

770. Iron. Vol. XXXVI. No. 926—27. London 1890. Fol.

The Liverpool Biological Societg, Liverpool.

* 771. Proceedings. Session 1889—90. Vol. IV. Liverpool 1890.

Der internationale Eniomologenverein, Zurich-Hott ingen.

772. Societas entomologica. Organ fur den Verein. V. Jahrg. No. 14.

1890. 4to.

Die k'dn. Bagerische Akademie der Wissenschaften, Milnchen.

773. Sitzungsberichte. Philos.-philol.-hist. Cl. 1890. Heft 3, II. H. 1. Munchen

1890.

Die Phgsikalisch-Medicinische Gesellschaft zu Wiirzburg.

774. Verhandlungen. Neue Folge. Bd. XXIV. No. 5. Wiirzburg 1890.

Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.

775. Bollettino. 1890. No. 115. Firenze 1890.

776. Indici del Bollettino. 18S9. Sig. 6.

La Societå Ital. di Antropologia. Etnologia e Psicologia comp.. Firenze.

777. Archivio. Vol. XX. Fase. 2. Firenze 1890.

L'Académie Royale de Serbie, Belgrade.

778. Glas. H. 21—22. # Belgrad 1890.

779. L. K. Lazarevié. Han ved alt. II. Sima Matavulj. Det nye Vaaben. Til-

kendte den Marinovic'ske Prisbelønning for Aaret 1890. Belgrad 1890.

Observatorio Meteorologico-niagnético Central de Mexico.

780 Informes y Documentos relativos å Comercio. No. 58—59. Mexico 1890.

M. Felix Leconte, professeur å Gand.

*781. F. Leconte. Etude expérimentale sur un mouvement curieux des

Ovoides et des Ellipsoides. (Extrait.) Geneve 1890.

Mr. Bernard Quaritch, Bookseller. 15 Piccadilly. London. TT".

*782. A Catalogue of a few recent purchases. No. 107. London 1890.



42 Tillæg 1. Bogliste 1890. Nr. 783— 800.

Hr. Konservator W. M. Schøyen, Kristiania.

*783. \Y. M. Schøyen. Lepidoptera i .Norges arktiske Region. — Byg-Aalen

Tylenchus hordei n. sp.). — Dipterlarver under Huden hos Mennesker.

— Hymehoptera phytofaga et aculeata. (Suppl.) — Neuroptera Plani-

pennia og Pseudo-Neuroptera. — Udviklingsstadier af Lithosia Cereola

Hb. — Bonibyx Populi L. fra den arktiske Region. — Norges Hemipter-

og Orthopter-Fauna. — Diptera (Suppl.). — Menneskets vigtigste Ind-

voldsorme. — Phytofage Hymenoptera. — Hundens bændelorme. —
Silpha opaca Lin. paa Bygagre. — 13 Afhdl., mest Særtryk Kristiania

1880—90.

Det Danske Meteorologiske Institut, Kobenhavn.

784. Maanedsoversigt. Sept. 1S90. Fol.

Kongl. Universitetet i Upsala.

*7S5. Redogorelse Lasåret 1889—90. Upsala 1890.

L'Académie Imperiale des Sciences de St.-Pétersbourg.

*786. Mémoires. T. XXXVII. Xo. 11— 13. St.-Pétersbourg 1890. 4to.

L'Observatoire Physique Central. St.-Pétersbourg.

7S7. Annalen. 1889. Theil I. St. Petersburg 1890. 4to.

77te Royal Astronomicai Society, London

788. Memoirs. Vol. XLIX. P. 2. London 1890. 4to.

The Linnean Society of London.

789. Transactions. Seeond Series. Zoology. Vol. V. P. 4. London 1890. 4to.

790. Journal. Zoology. Vol. XX. No. 122 — 23. Vol. XXI. No. 133 — 35.

Vol. XXIII. No. 1 11— 44. London 1889.

791. Journal. Botany. Vol XXV. No. 171—72. Vol. XXVI. No. 174. Vol.

XXVII. No. 181— 82. London 1889—90.

792. List of the Linnean Society. Jan. 1890. London 1890.

793. Proceedings. 1887—88. London 1890.

The Royal Microscopical Society, London.

794. Journal. 1890. P. 5. London 1890.

The Editors of Tron, 161. Fleet Street, London E. C.

795. Iron. Vol. XXXVI. No. 928—29. London 1890. Fol

The Literary and Philosophical Society of Liverpool.

796. Proceedings. Vol. XLI—XLIII. 1886—87, 1S87—88, 1S8S—89. Liver-

pool 1887—89.

L'Académie Royale de Médecine de Belgique. Bruxelles.

797. Bulletin. 4* Serie. T. IV. No. 9. Bruxelles 1890

Der internationale Entomologen verein. Ziirich-Hottingen.

798. Societas entomologica. Organ fur den Verein. V. Jahrg. No. 15.

1890. 4to.

Die Von. Preussische Akademie der Wissenschaften, Berlin.

799. Sitzungsberichte. 1890. XX -XL. Berlin 1890.

Die kais.-kon. Stem n-arte zn Prag.

S00 Magnetische und meteorologische Beobachtungen. 1889. 50. Jahrg.

Prag 1890. 4to.
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Magyar Tudomånyos Akadémia, Budapest.

801. Almanach. 1890. Budapest 1890. (Ung.)

802. Rapports de la Section Philologique. T. XIV, 11—12. XV, 1—5. Buda-

pest 1889—90. (Ung.)

803. Mémoires Philologiques. T. XXI, 3—6. Budapest 1889—90. (Ung.)

804. Rapports de la Section Historique. T. XIV, 5—9. Budapest 1889—90.

(Ung.)

805. Rapports de la Section des Sciences Politiques. T. X, 3, 5— 10. (Nr. i

recu 1889). Budapest 1889—90. (Ung.)

806. Rapports de la Section Philosophique. T. III, 2. Budapest 1889. (Ung.)

807. Bulletin Archéologique. T. IX, 3—5. X, 1—2. Budapest 1889—90.

'Ung.)

sos Ungarische Revue. 1889, 4—10. 1890, 1—4, Budapest 1889 — 90.

(Tysk.)

809. Rapports de la Section des Sciences naturelles. T. XVIII, 6—7. XIX,

1— 10. Budapest 1S89— 90. (Ung.)

810. Rapports de la Section de Mathématique. T. XIV, 2—3. Budapest

1889. (Ung.)

811. Bulletin des Sciences naturelles et mathématiques. T. VII, 4— 9. VIII,

1 -5. Budapest 1S89— 90. (Ung.)

812. Mémoires des Sciences naturelles et mathématiques. T. XXIII, 4.

Budapest 1889. (Ung.)

813. Monumenta Hungariae Juridico-Historica. T. II. P. 1. Budapest 1890.

[Lat. & Ung.)

si i. Monumenta Comitialia Regni Hungariae T. X. Budapest 1890. (Lat.,

Tysk, Ung.)

815. Monumenta Comitialia Regni Transsylvaniae. T. XIV. Budapest 1889.

(Lat. & Ung.)

816. Archivum Rakoczianum. Sectio prima. T. X. (Index I— IX.) Budapest

1889. (Ung.)

S17. S. Pompei Festi. De verborum significatu quæ supersunt <fec, Ed. Aem.

Thexvrewk de Ponor. P. 1. Budapestini 1889. (Lat.)

818. Zs. Simonyi. Les adverbes dans la langue hongroise. T. I, 2. Buda-

pest 1890 (Ung.)

819. .1. Kiinos. Recueil de poésies populaires osmano-turques. T. II. Buda-

pest 1889. (Tyrk. & Ung.)

820. A. Ballagi. Colbert. T. II. Budapest 1887, 1890. (Ung,)

S21. D. Csånki Géographie historique de la Hongrie au XV^e siécle. T. I.

Budapest 1890. (Ung.)

822. K. Demko. La vie des villes de la Haute-Hongrie au XV—XVII siécle.

Budapest 1890. (Ung.)

823. Ferd Kovåcs. Index alphab. Codicis diplomatici Arpadiani continuati.

iLat.) Budapest 1889.

824. L. Ovary. Copies des documents de la commission historique. Fase. 1.

Budapest 1890. (Ung.)

825. Table alphab. des ouvrages publiés 1830—89. Budapest 1890. (Ung.)

La Societå Geografien, Italicma, Roma.
826. Bollettino. Serie III. Vol. III. Fase. 9. Roma 1890.



44 Tillæg I. Bogliste 1S90. Nr. 827—846.

Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.

827. Bollettino. 1890. No. 116. Firenze 1890.

828. Indici del Bollettino. 1889. Sig. 7.

The Museum of Comparative Zoology, Harvard College, Cambridge, Mass.

829. Bulletin. Vol. XX. No. 2. Cambridge 1890.

The American Geographical Society. New York.

830. Bulletin. 1890. Vol. XXII. No. 3. New York.

The New York Microscopical Society, 12. College Place. New York.

831. Journal. Vol. VI. No. 4. New York 1890.

The Smithsonian Institution, Washington, D. C.

832. Proceedings of the U. S. National Museum. Vol. XIII. Nos. 816—20.

Washington 1890.

The Royal Society of Victoria, Melbourne.

S33. Transactions. Vol. I. Part 2. Melbourne 1889. 4to.

Herr Anton Ganser, Graz.

834. A. Ganser. Die Wahrheit. Graz 1890.

Ur. Dr. G. Mittag-Leffler, Prof. ved Højskolen i Stockholm. Selsk.udenl.

Medlem.

835. G. Mittag-Leffler. Acta Mathematica. 13, 1-2. Stockholm 1890. 4to.

Det Danske Meteorologiske Institut, København.

836. Bulletin météorologique du Nord. Octbr. 1890.

Kongl. Svenska Yetenskaps-Akademien. Stockholm.

837. Ofversigt. 1890. Arg. 47. No. 7. Stockholm 1890.

L'Académie Imperiale des Sciences de St.-Pétersbourg.

*S3S. Mémoires. T. XXXVIII. No. 1. St.-Pétersbourg 1890. 4to.

The Royal Astronomicai Society, London.

839. Monthly Notices. Vol. L. No. 9. Suppl.-Nr. & App. London 1890.

The Royal Geographical Society, London.

840. Proceedings. Vol. XII. No. 11. London 1890.

The Editors of Iron, 161, Flect Street. London E. C.

841. Iron. Vol. XXXVI. Nos. 930— 31. London 1890. Fol.

The Cambridge Philosophical Society, Cambridge.

842. Proceedings. Vol. VII. Part 2. Cambridge 1S90.

La Société Botanique de France, Paris

843. Bulletin. T. XXXVII. Comptes rendus des Seances. 4. Paris 1890.

M. le Directeur Adrien Dollfus, 35, rue Pierre-Charron. Paris.

844. Feuille des jeunes Naturalistes. Bevue mensuelle. XXe année. Nr.

229—240. XXI* Année (III© Seriel. Nr. 241. Paris 1889—90.

845. Catalogue de la Bibliothéque. Fase. 7— 9. (8 en 2 expl.) Paris

1889—90.

846. Bulletin de la Société d'Études scientiliques. 11« année 1888, No. 2.

12e année 1889, No. 2. 13 e année 1890, No. 1, No. 2, 1«» partie. Paris

1889—90.
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Der internationale Entotnologenverein, ZUrichSottingen.

847. Societas entoraologica. Organ fur den Verein. V. Jahrg. No. 16. 1890.

ko.

Die Physikalisch-medicinische Societåt in Erlangen.

848. Sitzungsberichte. II. 22. Munchen 1890.

Der Naturwissenschaftliche Verein fur Sachsen u. Thuringen in Halle a/S.

849. Zeitschrift fur Naturwissenschaften. Bd.LXIII. II. 4— 5. Balle-Saale li

L'Académie iles Sciences de Cracovie.

850. Balletin. Comptes rendus. 1890. Juillet & Octobre. N. 7—8. Cracovie

1890.

Hrvatsko Arkeologicko DruStvo, Zagreb (Agram).

851. Viestnik. Godina XII. lir. 1. U Zagrebu 1890.

Biblioteca Nazionale Centrale Vittorio Emanuele di TZoma.

852. Bollettino. Vol V. No. 2. Roma 1890.

La Reale Accademia dei Lincei, Roma.

853: Atti. Anno CCLXXXVII. Serie -! a
. Rendiconti. Vol. VI. Semestre 2.

Fase. 5. Roma 1S90. 4to.

La Societa Italiana delle SiAenze (detta dei XL). Roma. S. Pietro in

Vincoli.

854. Memorie di matematica e di fisica. Serie III. T. VII. Napoli 1890. itu.

La Societå Geografica Ltaliana. Roma.

855. Bollettino. Serie III. Vol. III. Fase. 10. Roma 1890.

Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.

856. Bollettino. 1890. No. 117. Firenze 1890.

857. Indici del Bollettino. 1889. Sig. 8.

U Reale Istitwto Lonibardo di Sdenze e Lettere. Milano.

858. Memorie. Cl. di Lettere e Scienze storiche e morali. Vol. XVII.

Fase. 2. Vol. XVIII. Fase. 2. Milano 1890. 4to.

859. Rendiconti. Serie II. Vol. XXII. Milano 1889.

The Chief Signal Officer. U. S. Armg. Washington, D. C.

*S60. Monthly Weather Review. Aug. 1890. Washington 1890. 4to.

Observatorio Meteorologico-magnétieo Central de Mexico.

"861. Bidetin mensual. T. II. No. 12. Mexico 1889. 4to.

862. Informes y Documentos relativos å Comercio. No. 60. Mexico 1890.

La Sociedad cientifiea 'Antonio Alzate«. Mexico.

803. Memorias. T. III. Cuaderno mim. 11—12. Mexico 1890.

Observatorio do Rio de Janeiro.

864. Revista. Anno V. No. 9. Rio de Janeiro 1890.

Teikoku Daigaku, Imperial University of Japan. Tokyo.

865. Journal of the College of Science. Vol. III. P. 4. Tokyo 1890. 4to.

Hr. Dr. phil. C. G. Joh. Petersen, København.

866. C. G. Joh. Petersen. Det vidensk. Udbytte af Kanonbaaden »Hauchs«

Togter i de danske Have indenfor Skagen 1883—86. III. — Text og

Atlas. Kjobenhavn 1890. ito og Fol.
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Sig. Giovanni Scardovelli, direttore delVAteneo Storico Archeologico

Xazionale, Bologna (Via Farini 31).

S67. G. Scardovelli. Diana di Poitiers. Mantova 1889. — Penombre medie-

vali. Bologna 1890. — Luigi, Alfonso e Rodolfo Gonzaga, marchesi di

CastelgollVedo. Bologna 1890.

Universitets-Kvæsturen i København.

"868. Regnskabsberetninger. 1889—90. Kjøbenliavn 1890. 4to.

Det Danske Meteorologiske Institut, København.

869. Maanedsoversigt. Oktbr. 1890. Fol.

Bergetis Museum, Bergen.

\870. Aarsberetning. 1889. Bergen 1890.

871. J. Brunchorst. Naturen. 14. Aarg. No. 11. Bergen 1890.

L'Académie Imperiale des Sciences de St.-Pétersbourg.

*872. Bulletin. T. XXX11I. Nouv. Serie I. No. 4. St.-Pétersbourg 1890.

Le Comité Géologique (å Vinstitut des Mines), St.-Pétersbourg.

873. Bulletin. 18S9. VIII. No. 9— 10 1890. IX. No. 1-6 avec Suppl.

St.-Pétersbourg 1890.

The Geological Society of London, W. (Burlington House).

874. Quarterly Journal. Vol. XLVI. P. 4. i\o. 184. London 1890.

875. List of the society. 1. November 189«.

The Zoological Society of London.

876. Proceedings. 1890. P. 3. London 1890.

The Editors of Iron. 161, Fleet Street, London E. C.

877. Iron. Vol. XXXVI. Nos. 932— 33. London 1890. Fol.

The Birmingham Philosophical Society, Birmingham.

878. Proceedings. Session 1889—90. Vol. VII. P. 1. Birmingham, s. a.

The Marine Biological Association of the United Kingdom, Plymouth.

879. Journal. New Ser. Vol. I. No. 4. London 1890.

M. le Directeur Adrien Dollfus, 35, rue Pierre-Charron, Paris.

880. Feuille des jeunes Naturalistes. Revue mensuelle. XXI e année (IIIe Serie)

No. 242. Paris 1890.

881. Bulletin de la Société d'Études seientifiques. ll e année 1S88, No. 1.

12e année 1889. No. 1. Paris 1888-89.

Die Historische Gesellschaft des Kunstlervereins, Bremen.

882. J. Focke. Bremische Werkmeister aus alterer Zeit. Bremen 1890.

Die kon. Bayerische Akademie der Wissenschaften, Munchen.

883. Sitzungsberichte. Philos.-philol.-hist. Classe. 1890. II, H. 2. Miinchen

1890.

Die konigl. Sternwarte bei Miinchen.

884. Neue Annalen. Bd. I. Munchen 1890. 4to.

Die Gesellschaft fur Morphologie und Physiologie in Munchen.

885. Sitzungsberichte. T. VI. H. 2. Munchen 1890.
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Die kon. Bbhmische Gesellschaft der Wissenschaften (Jubilejni fond pro

védeckou literaturu Seskou), Praha i Prag).

886. No. 5. V. K. Mourek. Syntaxis GotskyVh Predlozek. V Praze 1890.

Der naturwissenschaftlivhe Yerein far Steiennark, Graz.

887. Mittheilungen. Jahrg. 1889. Graz 1890.

La Reale Accademia dei Lincei, Roma.

888. Atti. Anno CCLXXXVII. Serie K Rendiconti. Vol. VI. Semestre -'.

Fase. (i. Roma 1890. 4to.

Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.

889. Bollettino 1890. No. 11S. Firenze 1890

890. Indici del Bollettino. 1889. Sig. 9.

The Johns Hopkins Unircrsity, Baltimore. Maryland.

891. Circulars. Vol. X. No. 83. Baltimore 1S90. 4to.

The Smithsonian Institution, Washington, D. C.

892. Proceedings of the U.S. .National Museum. Vol. Mil. Nos. 822—24,

826— 28. Washington 1890.

La Sociedad cientifica »Antonio Alzate«. Mexico.

893. Memorias y Revista. T. IV. Guadernos niims. 1—2. Mexico 1890.

Real Colegio de Belen, Habana.

"894. Observaciones magnéticas y meteorologicas. 1888. 1. Semestre.

Habana 1890. Folio.

M. le Dr. Bartolomeo Baculo, médecin å Naples.

"895. B. Baculo. Centri termiei, ricerche sperimentali. — Gontributo alla

dottrina delle localizzazioni cerebrali e della epilessia Jacksoniana.

Napoli 1890. (Extraits.)

Hr. Dr. phil. Biblioteksassistent J. A. Fridericia. Selsk. Medl., København.

896. J. A. Fridericia. Hist.- stat. Undersøgelser over Danmarks Landbofor-

hold i det 17de Aarh. Kjøbenhavn 1S90. (Særtryk.)

Herr Dr. Julius Natte in Munchen.

897 Prahistorische Blatter. 1890. II. Jahrg. No. 6. (m. Tit. u. Reg.)

Munchen 1890.

M. le professeur Émile Schcoerer, Ingénieur å Colmår (Alsace).

898. É. Schwoerer. Les interlerences électriques et la doctrine de G.-A.

Hirn. Paris 1891. (Extrait.)

M. Carlo Arrigo Ulrichs a Aquila degli Abruzzi.

899. Alaudae. Gerente responsabile Gaetano Tursini. 1890. 11— 15. Roma?

1890.



Tillæs II. Resister til Bogliste 1890.

II.

Oversigt

de lærde Selskaber, videnskabelige Anstalter
og offentlige Bestyrelser, fra hvilket det K. D. Viden-

skabernes Selskab i Aaret 1890 har modtaget Skrifter,

samt

alfabetisk Fortegnelse over de Enkeltmænd, der i samme Tids-

rum have indsendt Skrifter til Selskabet, alt med Hervisning til

foranstaaende Boglistes Numre.

(De i foranstaaende Bogliste med * mærkede Nr. ere ikke afgivne til Universitets-

Bibliotheket.)

Danmark.

Universitets-Kvæsturen i København. Nr. S68.

Kommissionen for Ledelsen af de geologiske og geografiske Undersøgelser i

Grenland, København. Nr. 358.

Det kongl. Akademi for de skønne Kunster i København. Nr. 590.

Generalstabens topografiske Afdeling, København. Nr. 153.

Det Danske Meteorologiske Institut, København. Nr. 1—2, 64, 86, 123, 154,

189, 211, 267—268, 356—357,-474-475, 588—5S9, 665—666, 765, 784,

836, 869.

Dir. f. den grevel. Hjelmstjerne-Rosencroneske Stiftelse, København. Nr. 476.

Det philologisk-historiske Samfund, København. Nr. 667.

Islenzkt Fornleifafélag, Reykjavik. Nr. —

Norge.

Det Kgl. Norske Frederiks Universitet, Kristiania. Nr. —
Det Kgl. Norske Universitets-Observatorium, Kristiania. Nr. —
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Norges Universitets-Bibliothek, Kristiania. Nr. 359.

Den Norske Nordhavs-Expeditions Udgiver-Komité, Kristiania, Nr. 360.

Den Norske Gradmaalingskommission, Kristiania. Nr. 477.

Norges Geografiske Opmaaling, Kristiania. Nr. —
Videnskabs-Selskabet i Kristiania. Nr. —
Det Norske Meteorologiske Institut, Kristiania Nr. —
Den Physiographiske Forening, Kristiania. Nr. —
Redaktionen af Archtv for Math. og Naturvidensk., Kristiania. Nr. —
Bergens Museum. Nr. 3, 65, 155, 212, 269, 361, 478, 591, 668, 766,

S70—871.

Det kgl. Norske Videnskabers Selskab, Trondhjem. Nr. —
Tromsø Museum. Nr. —

£>ve'rig.

Kgl. Svenska Vetenskaps-Akademien i Stockholm. Nr. 66, 156, 321, 362,

479, 592, S37.

Kongl. Vitterhets Historie och Antiqvitets Akademien , Stockholm. Nr. 67,

593-594, 767.

Sveriges Geologiska Undersokning, Stockholm. Nr. 480—483.

Kongl. Garolinska Universitet i Lund. Nr. 595—596.

Kongl. Universitetet i Upsala. Nr. 785.

Universitetets Observatorium i Upsala. Nr. 322, 363, 484.

Kongl. Vetenskaps-Societeten i Upsala. Nr. 485—486.

Rusland og Finland.

L'Académie imperiale des Sciences de St.-Pétersbourg. Nr. 4, 87—SS, 157,

190, 364, 597, 786, 838, 872.

L'Observatoire Physique Central de Hussie a St.-Pétersbourg. Nr. 89, 213, 787.

L'Observatoire Central Nicolas, St.-Pétersbourg. Nr. 365—368.

La Commission Imp. Archéologique å St.-Pétersbourg. Nr. —
La Direction du jardin Imperial de Botanique, St.-Pétersbourg. Nr. 369.

Le Comité Géologique, St.-Pétersbourg. Nr. 598—599, S73.

La Société Imperiale Russe de Géographie, St.-Pétersbourg. Nr. —
La Société Imperiale des Naturalistes de Moscou. Nr. 5, 191— 192, 487, 600,

669.

La Société Imp. des Amis d'Histoire naturelle, d'Anthropologie et d'Ethno-

graphie a Moscou. Nr. —
Les Musées Public et Roumiantzow a Moscou. Nr. —
Das Meteorologische Observatorium der kais. Univ., Dorpat. Nr. 214, 370,

670.

4
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Die Naturforscher-Gesellschaft bei der Univ. Dorpat. Nr. —
L'Administration des Mines du Cauease et du Transeause, Titlis. Nr. —
Das Tifliser Physikalische Observatorium, Titlis. Nr. 193.

Geologiska Kommissionen, Helsingfors. Nr. —
Finska Vetenskaps-Societeten, Helsingfors. Nr. 768—769.

L'Institut Météorologique de la Société des Sciences, Helsingfors. Nr. —
Societas pro Fauna et Flora fennica, Helsingfors. Nr. 158.

La Société Finno-Ougrienne, Helsingfors. Nr. 372—373.

Sållskapet for Finlands Geografi, Helsingfors. Nr. 124, 371.

Storbritanien og Irland.

The Royal Government of Great Britain. Nr. 90.

The Under Secretary of State of India, London. Nr. —

The British Association for the Advancement of Science, London. Nr. 6.

The Royal Society of London. Nr. 91, 159, 270, 374, 4SS, 601, 671 — 67:-!.

The Royal Astronomicai Society, London. Nr. 7, 68, 160, 215, 271, 375, 489,

602, 788, S39.

The Royal Geographical Society, London. Nr. 8, 69, 125, 194, 272, 376,

490, 603, 674, 840.

The Geological Society of London. Nr. 9—10, 273, 491, 604, S74— 875.

The Linnean Society, London. Nr. 789—793.

The Meteorological Office, London. Nr. 92, 216, 492—493, 675—676.

The Royal Microscopical Society, London. Nr. 11, 161, 323, 494, 605, 794.

The Physical Society of London. Nr. —
The Zoological Society of London. Nr. 495—496, 677, 876.

The Astronomer Royal, Royal Observatory, Greenwich, London. Nr. 678.

The Editors of Iron , 161 Fleet Street, London. Nr. 12, 70, 93, 126, 162,

195, 217, 274, 324, 377, 497, 606, 679, 770, 795, 841, S77.

The Birmingham Philosophical Society. Nr. 13, 878.

The Cambridge Philosophical Society. Nr. 218, 842.

The Yorkshire Geological and Polytechnic Society, Halifax. Nr. 378.

The Leeds Philosophical and Literary Society. Nr. 498.

The Literary and Philosophical Society of Liverpool. Nr. 796.

The Liverpool Biological Society, Liverpool. Nr. 275, 771.

The Manchester Literary and Philosophical Society, Manchester. Nr. —
The Radcliffe Trustees, Oxford. Nr. 14.

The Marine Biologicai Assoc. of the United Kingdom, Plymouth. Nr. 379, 879.

The Royal Society of Edinburgh. Nr. 680—681.

The Edinburgh Geological Society, Edinburgh. Nr. 607.
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The Royal Physical Socicly, Edinburgh. Nr. 71.

The Royal College ol' Physicians, Edinburgh. Nr. 163.

The Scottish Meteorologiral Society, Edinburgh. Nr. —
The Royal Observatory, Edinburgh. Nr. —
The Provos! and Senior Fellows of TrinitJ College, Dublin. Nr. —
The Royal Irish Acadeniy, Dublin. Nr. 219—220, 880—381, 499.

The Royal Dublin Society. Nr. 082.

The Royal Geological Societj ol' Ireland, Dublin. Nr. —
The Arniagb Observatory, Ireland. Nr. —

Nederlandene.

Het Koninklijk Ministerie van Binnenlandscbe Zaken, 'sGravenhage. Nr. '.i4,

683.

Koninkl. Consulaat-General der Nederlanden te Kopenhagen. Nr. 196, 60s.

De Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam. Nr. 684— 687.

Het Kon. Zoologische Genooischap. Natura årtis magistra, te Amsterdam.

Nr. —
L'École Polytechnique de Delft. Nr. 500.

De Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen te Haarlem. Nr. 164, 501.

Les Directeurs de la Fondation Teyler å Harlem. Nr. 382—383, 609.

De Nederlandsche Botanische Vereeniging, Leiden. Nr. 1.").

La Société Batave de Philosophie expérimentale, Rotterdam. Nr. —
Het Physiologiseh Laboratorium der Utrechtsche Hoogeschool, Utrecht. Nr. —
Het Koninklijk Nederlandseh Meteorologisch lnstituut te Utrecht. Nr. 610.

Hei Provinciaal Utrechtsch Genootscbap van Kunsten en Wetenschappen li'

Utrecht. Nr. 384—387.

Belgien.

L'Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beau\-Arts de Belgique,

Bruxelles. Nr. —
Musée Royal d'Histoire naturelle de Belgique, Bruxelles. Nr. —
L'Académie Royale de Médecine de Belgique, Bruxelles. Nr. 16, 95, 165—166,

221, 325, 388, 502, 611, 797.

L'Observatoire Boyal de Bruxelles. Nr. —
La Société Entomologlque de Belgique å Bruxelles. Nr. 612.

La Société Royale des Sciences de Liége. Nr. 389.

Frankrig.

Le Ministére de l'Agriculture et du Commerce, Paris. Nr. —
Le Ministére du Commerce et de l'Industrie, Paris. Nr. —

4*
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Le Ministére de ['Instruction publique, Paris. Nr. 222.

Les Ministéres de la Marine et de l'Instruetion publique, Paris. Nr. —
Le Ministére de la Guerre, Paris. Nr. 223.

L'Institut de France, Paris. Nr. —
L'Académie des Seiences de 1'Institut de France, Paris. Nr. 613.

L'Académie des Inscriptions et des Belles Lettres de l'In stitut de France, Paris.

Nr. —
L'Académie des Sciences Morales et Politiques de 1'Institut de France, Paris.

Nr. —
L'Observatoire de Montsouris, Paris. Nr. 690.

Les Proi'esseurs-Administrateurs du Museum d'Histoire Naturelle, Paris. Nr.

—

La Société Botanique de France, Paris. Nr. 503, 614, 688— 6S9, 843.

La Société Géologique de France, Paris. Nr. 224.

L'École Pohtechnique, Paris. Nr. 225.

La Société Zoologique de France, Paris. Nr. 226—227.

M. le Directeur Adr. Dollfus, Paris. Nr. 844—846, 880-881.

La Société Linnéenne du Nord de la France, Amiens. Nr. 228.

La Société des Sciences physiques et naturelles de Bordeaux. Nr. 229—230.

La Société Linnéenne de Bordeaux. Nr. 231.

L'Académie nationale des Sciences, Arts et Belles-Lettres de Caea. Nr. 232.

La Société nationale des Sciences naturelles &c. de Cherbourg. Nr. —
L'Académie des Sciences, Arts et Belles-Lettres de Dijon. Nr. 233.

L'Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Lyon. Nr. 234—235.

La Société d'Agriculture de Lyon. Nr. 236.

La Société Linnéenne de Lyon. Nr. 237.

L'Académie des Sciences et Lettres de Montpellier. Nr. 238.

La Société des Sciences de Nancy. Nr. 17, 239, 615.

L'Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Rouen. Nr. 210.

La Société d'Histoire naturelle de Toulouse. Nr. —

Schwe i/.

La Société de Physique et d'Histoire naturelle de Geneve. Nr. 616.

La Société Vaudoise des Sciences naturelles, Lausanne. Nr. 167, 617.

Die Naturforschende Gesellschai't in Zurieh. Nr. 18, 390, 618.

Der internationale Entomologenverein, Zurich-Hottingen. Nr. 19, 72, 96, 127,

16S, 241, 276, 391, 504, 619, 691, 772, 798, 847.

Tyskland.

Die Konigliche Preussische Akademie der Wissenschat'ten zu Berlin. Nr. 169,

505, 692—693, 799.
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Das koriigl. Preuss. Meteorologische Institut, Berlin. Nr. 277, 694.

Die Physikalische Gesellschafl zu Berlin. Nr. 620— G21.

Der Verein fur Nalurwissensrlial'l zu Braunschweig. Nr. 326.

Das konigl. Christianeum, Altona. Nr. —
Der Naturwissenschaftliche Verein zu Bremen. Nr. 506.

Die Historische Gesellschafl des Kiinstlervereins, Bremen. Nr. 622, 882.

Die Schlesische Gesellschafl rur vaterlåndische Cultur, Breslau. Nr. 69-5.

Der Verein flir Naturkunde, Cassel. Nr. 327—334.

Die Naturforschende Gesellschafl in Danzig. Nr. 623.

Der naturwissenschaftliche Verein in Elberfeld. Nr. 392.

Die Physikalisch-Medicinische Societål zu Erlangen. Nr. 393, 848.

Die Oberhessische Gesellschaft lur Natur- und Heilkunde, Giessen. Nr. 624.

Die Konigliche Gesellschaft der Wissenschaften zu Gottingen. Nr. 20, 3!) i.

Der Naturwissenschaftliche Verein von Neu-Vorpommern und Rugen, Greifs-

wald. Nr. 242.

Die kaiserlich Leopoldinisch-Garolinische Deutsche Akademie der Natur-

forscher, Halle a/S. Nr. 73—74.

Die Naturforschende Gesellschaft zu Halle a/S. Nr. —

Die Naturwissenschaftliche Verein fur Sachsen und Thiiringen in Halle a/S.

Nr. 507, 625, 696, 849.

Naturhistorisches Museum zu Hamburg. Nr. 21, 508.

Der Verein fur Naturwissenschaftliche Unterhaltung zu Hamburg. Nr. —

Die Mathematische Gesellschaft in Hamburg. Nr. 22.

Die Kim. ijffentl. Bihliothek zu Hannover. Nr. —
Die Medicinisch-Naturwissenschaftliche Gesellschaft zu Jena. Nr. 97, 509.

Die Universitåt zu Kiel. Nr. 697— 700.

Die konigl. Sternwarte bei Kiel. Nr. 395, 626.

Der Naturwissenschaftliche Verein tur Schleswig-Holstein, Kiel. Nr. 23.

Die Gesellschaft fur Schleswig- Holstein - Lauenburgische Geschichte, Kiel.

Nr. 627—628.

Schleswig -Holsteinisches Museum fur vaterlåndischer Alterthumer, Kiel.

Nr. 629.

Die Physikalisch-oekonomische Gesellschaft zu Konigsberg. Nr. —
Die kon. Såchsische Gesellschaft der Wissenschaften , Leipzig. Nr. 98—99,

335—336, 396—398, 510, 630—631.

Die Astronomische Gesellschaft, Leipzig. Nr. 24, 197, 511, 701.

Die Fiirstlich Jablonowski'sche Gesellschaft, Leipzig. Nr. 512, 632.

Der Verein fur Geschichte des Bodensee's und seine Umgeb. , Lindau.

Nr. 633.

Das Naturhistorische Museum in Liiheck. Nr. —
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Die konigl. Bayerische Akademie tier Wissenschaften zu Miinchen. Nr 25,

198, 243, 337, 513—514, 634—635, 702, 773, 883.

Die konigl. Sternwarte bei Miinchen. Nr. S84.

Die Gesellschaft fur Morphologie und Physiologie, Miinchen. Nr. 100, 278,

636, 885.

Das Direktorium des Germanischen National -Museums in Niirnberg. Nr.

170—172.

Der Offenbacher Verein fur Naturkunde, Oll'enbach. Nr. —
Der Naturwissenschaftliche Verein zu Osnabriick. Nr. —

Das konigl. Staatsarchiv, Stuttgart. Nr. 26.

Das kon. Winttembergische Statistisch-topographische Bureau, Stuttgart.

Nr. 515.

Der Nassauische Verein fur Naturkunde, Wiesbaden. Nr. —
Die Physikalisch-Medicinische Gesellschaft. in Wiirzburg. Nr. 399— 400,

516—517, 774,

Østerrig og Ungarn.

Die kaiserliche Akademie der Wissenschaften in Wien. Nr. 27—33.

Die Anthropologisehe Gesellschaft in Wien. Nr. 101, 518.

Die kais.-kon. Geographische Gesellschaft in Wien. Nr. 34, 199.

Die kais. -konigl. Geologische Reichsanstalt in Wien. Nr. 102, 173, 244—245,

279, 519—520, 637.

Das kais.-kon. Gradmessungs-Bureau, Wien. Nr. 128.

Die kais.-kon. Central- Anstalt flir Meteorologie und Erdmagnetismus in

Wien. Nr. 638.

Das kais.-kon. Naturhistorische Hofmuseum in Wien. Nr. 103, 246, 521, 703.

Die kais.-kon. Zoologisch-Botanische Gesellschaft in Wien. Nr. 104, 522.

Die kon. Bohmische Gesellschaft der Wissenschaften in Prag. Nr. 35, 247

—

248, 523—525, 704. Jubilejni fond, 886.

Die kais.-kon. Sternwarte zu Prag. Nr. 129, 800.
O V

Spolek Chemiku Ceskych, Prag. Nr. 639, 705.

LAcadémie des Sciences de Gracovie. Nr. 130, 174, 280, 401, 526, 850.

Der Naturwissenschaftliche Verein fur Steiermark, Graz. Nr. 887.

La Societa Adriatica di Scienze Naturali in Trieste. Nr. 338.

11 Museo civico di Storia naturale, Trieste. Nr. 706.

Magyar Tudomånyos Akadémia, Budapest. Nr. 801—825.
V V

Hrvatsko Arkeologicko Druztvo, Zagreb (Agram). Nr. 527, 707—708, 851.

La Société d'Histoire naturelle Groate (Hrvatsko Naravoslovno Druztvo) å

Zagreb (Agram). Nr. —
Der Verein fur Natur- und Heilkunde zu Pressburg. Nr. —
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I tal i en.

11 Ministero della istruzione pubblica, Roma. Nr. 528.

Biblioteca Nazionale Centrale Vittorio Emanuele di Roma. Nr. 339, 529, 640,

709. 852.

La Reale Accademia dei Lincei, Roma. Nr. 3(5, 75, 105, 131, 175, 200, 249,

281, 102, 530, 641, 710—711, 853, S88.

La Societå Italiana delle Scienze (delta dei XL), Roma. Nr. 854.

La Societå Geograflca Italiana, Roma. Nr. 37, 106, 201, 250, 282, 403, 531,

642, 712, 826, 855.

II Real Comitato Geologico d'Italia, Roma. Nr. 38, 132, 251, 532, 713.

L'Accademia delle Scienze dell'Istituto di Bologna. Nr. 39— io.

Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Nr. il, 76, 107, 133, 176, 202—203,

252, 283, 340, 404, 533, 643—644. 714—715, 775—776, 827—828,

856—857, 889—890.

La Reale Accademia della Crusca, Firenze. Nr. 177.

11 R. Istituto di Studi superiori pratici, Firenze. Nr. —
La Societa Entomologica Italiana, Firenze. Nr. 42, 534, 716.

La Societå Italiana di Antropologia, Etnologia e Psicologia comparata, Firenze.

Nr. 284, 645, 777.

Il Museo Ctvico di Storia naturåle, Genova. Nr. —
11 Reale Istituto Lombardo di Scienze e Lettere, Milano. Nr. 535, 858—859.

La Regia Accademia di Scienze, Lettere ed Årti, in Modena. Nr. 43.

La Societå Reale di Napoli. Nr. 204.

L'Accademia delle Scienze fisiche e matemat iche, Napoli. Nr. 178.

Die Zoologische Station, Director Prof. A. Dohrn, zu Neapel. Nr. 646.

La Societå Toscana di Scienze Naturali, Pisa. Nr. 179—180, 341, 405,

647.

La Reale Accademia dei Fisiocritici di Siena. Nr. 134, 285, 406, 717.

L'Osservatorio della R. Universitå di Torino. Nr. —
La Reale Accademia delle Scienze di Torino. Nr. 109, 253, 286, 407—408,

536—537, 718.

11 Reale Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Årti, Venezia. Nr. 254.

La Societa Italiana dei Microscopisti, Acireale. Nr. 135, 409 — ilO.

La Sovrintendenza agli Archivi Siciliani, Palermo. Nr. 108.

Spanien.

La Real Academia de Ciencias Exactas Æc. de Madrid. Nr. —
La Real Academia de Ciencias nat. y Artes de Barcelona. Nr. —
EJ Institiito y Observatorio de Marina de San Fernando. Nr. il, 719.
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Portugal.

Academia Real das Sciencias, Lisboa. Nr. 720—730.

La Commission des travaux géologiques du Portugal, Lisbonne. Nr. 255.

Rumænien.

Academia Romana, Bucurescl. Nr. 136, 538.

Grækenland.

W 'E&vixtj BtØAto&rjxq r^? 'EÅÅdåog, év 'Aftyvaig. Nr. —

Serb i en.

L'Académie Royale de Serbie, Relgrade. Nr. 77, 181, 287, 342, 411,

539—540, 778—779.

Am er i ka.

The Commissioners of the New York State Survey, Albany, New York.

Nr. -
The Johns Hopkins University, Baltimore, Maryland. Nr. 45, 1S2, 28S—292,

412, 541-547, 891.

The Peabody Institute of the City of Baltimore. Nr. 548.

The American Academy of Arts and Sciences, Boston. Nr. 294.

The Boston Society of Natural History, Boston. Nr. 293.

The Buffalo Society of Natural Sciences, Bufl'alo. Nr. —
The Astron. Observatory of Harvard College, Cambridge, Mass. Nr. 40,

413-415.

The Museum of Comparative Zoology, at Harvard College, Cambridge, Mass.

Nr. 47, 110, 1S3, 295, 343, 416—417, 549, 648, 829.

The Trustees of the Nevberry Library, Chicago. Nr. —

The Davenport Academy of Natural Sciences, Davenport, Iowa. Nr. —
The Scientific Laboratories of Denison University, Granville, Ohio. Nr. —
Iowa Weather Service, Iowa City, Iowa. Nr. 137— 138.

The YVashburn Observatory of the Univ. of Wisconsin, Madison. Nr. 731.

The Wisconsin Academy of Sciences, Arts and Letters, Madison. Nr. 418.

The Meriden scientific Association, Meriden. Nr. —
The Geologicai and Natural history Survey of Minn., Minneapolis. Nr.

419-420.

The Connecticut Academy of Arts and Sciences, New Haven. Nr. —
The Observatory of Yale University, New Haven. Nr. 184.

Prof. James D. and E. S. Dana, New Haven, Conn. Nr. 139, 296, 421, 550, 732.
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The New Orleans Academy of Sciences, New Orleans. Nr. —

The New York Academy of Sciences, New York. Nr. 140, 297, 422—123.

The American Geographical Society, New York. Nr. 111, 344, 649, 830.

The American Museum of Nat. Historv, Central Park, New York. Nr. 299—300,

424, 551.

The New York Microscopical Society, New York.. Nr. 112, 298, 552, 831.

The Ohio State Board of Agriculture, Ohio. Nr. —
The American Philosophical Society, Philadelphia. Nr. 301, 425, 733.

The Historical Society of Penn., Philadelphia. Nr. —
The Second Geologicai Survey of Penn., Philadelphia. Nr. 141— 143, 426—428.

The Academy of Natura! Sciences of Philadelphia. Nr. 48, 302, 553.

The Wagner Free Institute of Science of Philadelphia. Nr. 185, 734.

The Portland Society of Natural history, Portland. Nr. —
The Academy of Science of St. Louis. Nr. —

The Minnesota Historical Society, St. Paul. Nr. —
The American Association for the Advancement of Science, Salem. Nr. 735.

The Essex Institute, Salem. Nr. 144— 146.

The Peabody Academy of Sciences, Salem. Nr. —
The California Academy of Sciences, San Francisco. Nr. 429.

The Lick Observatory, Mt. Hamilton near San José, Cai. Nr. 303.

The Comptroller of the Currency, Washington. Nr. —
The U. S. Departm. of Agriculture, Washington. Nr. 304—305.

The Chief Signal Officer of the U. S. army, Washington. Nr. 49, 113, 147,

205. 306, 430, 554, 650, 736—737, 860.

The U. S. Coast and Geodetic Survey, Washington. Nr. 50, 307.

The U. S. Geogr. Surveys W. of the 100. Merid., Washington. Nr. 738.

The U. S. Geological Survey, Dep. of the Int., Washington. Nr. 148—149,

308, 739—741.

The United States Naval Observatory, Washington. Nr. 431, 651.

The Bureau of Education (Dep. of the Int.), Washington. Nr. 150, 555.

The National Academy of Sciences, Washington. Nr. 432.

The Philosophical Society of Washington. Nr. —
The Smithsonian Institution, Washington. Nr. 186, 256, 309—310, 433—435,

556—558, 652, 742—743, 832, 892.

The Surgeon General's Office, II. S. Army. Washington. Nr. 51.

The Canadian Institute, Toronto. Nr. 114, 258, 559.

The Geol. and Natural history Survey of Canada, Ottawa. Nr. 78, 257, 345.

Observatorio Meteorologico-Magnético Central de Mexico. Nr. 79, 259, 436,

560, 653, 744—745, 780, 861—862.

La Sociedad Mexicana de Historia natural, Mexico. Nr. 311, 561.
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La Sociedad de Geografia y Estadi'stiea de la Republica Mexicana, Mexico.

Nr. 260.

La Sociedad cienti'fica "Antonio Alzate«, Mexico. Nr. 115, 437, 562, 654,

863, 893.

Real Colegio de Belen, Habana. Nr. 894.

La Direccion general de Estadi'stiea, Guatemala. Nr. 563.

Museo Nacional, Republica de Costa Rica, San José. Nr. —
El Observatorio nacional de Santiago, Chile. Nr. —
Deutscher wissenschaftlicher Verein zu Santiago, Chile. Nr. 747.

Comisaria de la Exposicion, Santiago de Chile. Nr. 347.

Observatorio do Rio de Janeiro. Nr. 52, 80, 206, 312, 346, 438—439,

564—566, 655. 746, 864.

Biblioteca nacional do Rio de Janeiro. Nr. —
Museu nacional do Rio de Janeiro. Nr. —
Commissao Geogr. e Geol. de Sao Paulo. Nr. 567.

El Museo Nacional de Buenos Aires. Nr. 261.

La Academia Nacional de Ciencias de la Republica Argentina, Cordoba.

Nr. 262, 748.

Asien.

De Kon. Natuurkundige Vereeniging in Nederlandsch-Indié, Batavia. Nr. 656.

Het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen , Batavia.

Nr. 207—210, 440, 657—658.

Het Magnetisch en Meteorologisch Observatorium te Batavia. Nr. 53—54.

The Government of Bengal, Calcutta. Nr. 568.

The Geological Survey of India, Calcutta. Nr. 55, 116, 313, 569, 749.

The Meteorologicai Reporter to the Government of India, Calcutta. Nr. 659.

The Government Central Museum, Madras. Nr. 570—571.

The Imperial University of Tokyo, Japan. Nr. 117, 750, 865.

The Seismologicai Society of Japan (Imp. Univ.), Tokyo. Nr. 348, 572.

The Hongkong Observatory. Nr. —

Afrika.

La Société Khédiviale de Géographie, au Caire. Nr. —

Australien.

The Post Office and Telegraph Dep. Adelaide. Nr. —
The Royal Society of Victoria, Melbourne. Nr. 833.

The Linnean Society of New South Wales, Sydney. Nr. 56—57.

The New Zealand Institute, Wellington. Nr. 660.
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Personer.

Agardh, J. G., Prof. Dr. med. & phil., Lund, Selsk. odenl. Medl. Nr. 263,

751,

Albert, Prins af Monaco, Sekretariat i Paris. Nr. 264, 349, 573—575.

Baculo, B., Dr., Neapel. Nr. 895.

Ben son, L. S., New York. Nr.-58, 1.18, 314, 576, 752.

Betthelot", P. E. M., Prof., Medl. af det franske Inst., Paris, Selsk. odenl.

Medl. Nr. 577.

Bettini, G., Cavalleriofficer, New York. Nr. 578.

Bonaparte, Roland, Prins, Paris. Nr. 315—317.

Burmeister, H., Prof., Dr., Buenos Aires. Nr. 151.

Bucheler, Fr., Prof., Dr., Bonn, Selsk. udenl. Medl. Nr. 441.

Darboux, G., Prof., Medl. af det franske Institut, Paris, Selsk. udenl. Medl.

Nr. 442.

D oli fus, Adr., Direktør, Paris. Nr. 844—846, 880— SS1.

Drzewiecki, S., Clermont. Nr. 81.

Fridericia, J. A., Dr. phil., Selsk. Medl., Kobenhavn. Nr. 89G.

Fritsche, H., Dr., Direktør, St. Petersborg. Nr. 661.

(lanser, A., Graz. Nr. 834.

Gegenbaur, G, Prof., Dr., Heidelberg, Selsk. udenl. Medl. Nr. 579.

Haan, Bierens de, Prof., Dr., Leiden, Selsk. udenl. Medl. Nr. 82—83.

Halplien, Madame, Versailles. Nr. 443— 469, 580—581.

Hinrichs, G., Dr., Iowa. Nr. 318.

Hoskiær, V., Oberst, Kobenhavn. Nr. 119.

Kdlliker, A., Prof., Dr., W'urzburg, Selsk. udenl. Medl. Nr. 120, 319, 470,

753.

L allemand, L., Paris. Nr. 754.

Leconte, F., Professor, Gand. Nr. 781.

Leffler, G. Mittag-, Prof. Dr., Stockholm, Selsk. udenl. Medl. Nr. 187, 471,

835.

Malone, Emily, Miss, Dublin. Nr. 84.

Maulde la Glaviére, Generalsekretær, Paris. Nr. 59— 60.

Mueller, F. v. , Baron. Melbourne, Selsk. udenl. Medl. Nr. 582 — 584,

755—758.

Naue, J., Dr., Munchen. Nr. 121, 1S8, 320, 472, 585,^759, 897.

Paulsen, A., Bestyrer af Meteor. Inst., Selsk. Medl., Kobenhavn. Nr. 122.

Penka, K., Prof., Dr., Wien. Nr. 760.

Petersen, 0. G., Doc. Dr., Kobenhavn. Nr. 152.

Petersen, C. G. Joh., Dr. phil., Kobenhavn. Nr. 61, 866.

Piatania, G, Acireale. Nr. 761— 762.
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Plateau, F., Professeur de l'Univ. de Gand. Nr. 662.

Quaritch, B., Bookseller, London. Nr. 62, 473, 7S2.

Sai nt-Lag er, Dr., Lyon. Nr. 265—266.

Sang, Edw., Edinburgh. Nr. 663.

Scardovelli, G., Direktør, Bologna. Nr. 867.

Schram, R., Dr., Direktør, Wien. Nr. 350—352, 664.

Schwoerer, E., Professor, Colmar. Nr. 85, 898.

Schøyen, W. M., Konservator, Kristiania. Nr. 783.

Scott, R. H., Sekretær, London. Nr. 763.

Steenstrup, Jap., Prof. em., Dr. med. & phil., Selsk. Medlem, København.

Nr. 63, 353.

Thorkelsson, Jon, Dr., Rektor ved Reykjaviks lærde Skole, Selskabets

Medlem. Nr. 586.

Tieghem, Ph. v. , Prof., Medl. af det franske Inst., Paris, Selsk. udenl.

Medl. Nr. 354.

Ulrichs, C. A., Aquila degli Abruzzi. Nr. 764, 899.

Warming, E., Prof., Selsk. Medl., København. Nr. 355.

Vinci, S., Dr., Catania. Nr. 587.
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III.

Sag- og Navnefortegnelse.

Aalborg, lærd Skoles Bibi. faar Selsk. Skrifter og Regesta Dipl., S. (56).

Aarhus, lærd Skoles Bibi. i'aar Selsk. Skrifter og Regesta Dipl., S. (56).

Acireale paa Sicilien, Societa Ital. dei Microscopisti træder i Bytteforb. m.

Selsk., S. (25).

Agassiz, Alex., Professor, Dr., Curator ved Harvard Coll., Cambridge, Mass.,

optages til udenl. Medl., S. (50), (67), takker for Optag., S. (58).

Aktstykker og Oplysninger o. s.v. i Kristian IV's Tid, udg. af Selsk. for

Udgiv, af Kilder til dansk Historie, III, 2. Hæfte, sendes i 25 Expl.

til Selskabet, S. (58).

Algebraiske Kurver, Dobbeltpunkter og Spidser paa samme, math. Prisopg.,

S. (21)— (22).

Anguillulinæ, Undersøgelser herover, Prisopg. for det Thottske Legat, S. (22).

Apollonios, Udg. ved Skolebestyrer, Dr. J. L. Heiberg, Bd. I, fremlægges i

Selsk., S. (59).

Aromatiske Forbindelsers molekulære Rygning, Ridr. til Redomm. heraf ved

Prof., Dr. Jul. Tlwmsen, S. (51)— (52).

Ascoli, G. I., Senator og Professor i Milano, optages til udenl. Medl., S. (51),

(68), takker for Optag., S. (58).

Astronomisk Prisopg. for 1889, Resvarelse indkommer, S. (59).

Atmolyse, bland. Luftarters mekaniske Adskillelse, Afhdl. af Prof. C. Chri-

stiansen, fremlagt, S. (54), opt. i Overs., S. 129— 170.

Biblioteca Danica ved Ribliothekar Dr. Chr. Bruun, 7. Hæfte, indsendes til

Selsk. i 50 Expl., S. (58).

Bladhvepseskegterne Lophyrus, Lyda og Nematus, Prisopg. f. det Classenske

Legat, Resvar. bedømmes og belønnes delvis, S. (28)— (30), Resumé,

p. X—XII.

Blinkenberg, Cand. mag., Afhdl. om »Eretriske Gravskrifter«, fremlægges af

Prof., Dr. J. L. Ussing, S. (59), Udvalg nedsættes, S. (59), Retænk.,

S. (60).

Blodets Kulsyreforb. og dets Hærnoglobinmodiflkationer, to Medd. af Prof.,

Dv. Chr. Bohr, S. (54), opt. i Overs, paa fransk, S. 171— 199 og

208—240.

Bock, Joh., Stud. med., udfører i Foren. m. Prof., Dr. Chr. Bohr Forsøgs-

række over Luftarters Absorption i Vand, S. (54).
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Bohr, Chr., Professor, Di\, tre Meddelelser, om Blodets Kulsyreforbindelser,

opt. i Overs, paa fransk S. 171— 199, om Hæmoglobin-Modifikationer,

opt. smstds. S. 20S—240, og om Luftarters Absorption i Vand

(Unders, i Foren, med Stud. med. Joh. Bock), S. (54), Afhdl. i Foreri.

m. S. Torup, Sur la teneur en oxygéne des cristaux d'oxyhémo-

globine, opt. i Overs. S. 200—207, Afhdl., Sur la teneur spécifique

du sang en oxygéne, opt. i Overs. S. 241— 294.

Borries, Hcrm.. Stud. mag., faar delvis Belonn. for Besvar, af en Prisopg.

for det Classenske Legat, S. (30), (69).

Braunschweig , Verein fur Naturwissenschåft, træder i Bytteforb. m. Selsk.,

S. (25).

Bruun, Chr., Bibliothekar , Dr. , sender 50 Expl. af Bibi. Danica, 7 Hæfte,

S. (58).

Budget, for 1S91 fremlægges, S. ((32), trykt, S. (63)— (66).

Bucheler, Franz, Professor, Dr., Bonn, optages til udenl. Medl., S. (51), (68),

takker for Opt., S. (56).

Carlsbergfondet, dets Direktion fremlægger Aarsberetning, S. (31)— (45), (69),

sender 100 Expl. af Lunds Domkapitels Gavebøger, 2. Hæfte,

S. (25), Valg af Bestyrelsesmedlem, S. (54), (69).

Cassel, Verein fur Naturkunde, træder i Bytteforb m. Selsk., S. (25).

Cavallin, Chr.. Prof., Dr. phil., Lund, Selsk. udenl. Medl., død, S. (57), (67).

Christensen, O. T., Dr. phil.. Lærer ved Landbohøjskolen, optages til Selsk.

Medlem, S. (50), (67), Medl. af Udv. ang. Assist. H. Schjernings

Afhdl. Bidrag til Manganets Kemi, S. (59), Medd. om Rhodanchrom-

ammoniakforbindelser, S. (62).

Christiansen, C, Professor, Medl. af Udv. ang. Docent Prgtz's Afhdl. Me-

thoder til Rotationstiders Udmaaling, S. (53), fremlægger en Afhdl.

om blandede Luftarters Adskillelse (Atmolyse), S. (54), opt. i Overs.,

S. 129—170.

Cirolanidæ, Afhdl. af Dr. H. J. Hatisen, opt. i Skr., S. (57), (68).

Classenske Legat. Prisopgaver udsættes, S. (22)— (24), Bedømmelse af en

Besvarelse, S. (28)— (30), Resumé, p. X—XII, Fristen for Indlev.

forlænges, S. (58).

Crone, C, Dr. phil., Betænk, over Afhdl. om Flod og Ebbe ved København,

S. (52)— (53), opt. i Overs., S. 39— 113.

Dana, James D., Professor, Dr., i New Haven, optages til udenl. Medlem,

S (50), (67), takker for Optag., S. (58).

Elbcrfeld, Naturwiss. Verein, træder i Bytteforb. m. Selsk., S. (25).

Eretriske Gravskrifter , Afhdl. af Cand. mag. Blinkenberg, fremlægges af

Prof., Dr. J. L. Ussing, S. (59), Udvalg nedsættes, S. (59), Betænk-

ning, S. (60).

Farveforncmmelsers Systematik, Medd. af Prof., Dr. Kroman, S. (31), opt.

i Overs, paa fransk, S. 295— 310.

Flod og Ebbe ved Kobenhavn, Afhdl. af Dr. C. Crone, Betænkn. afgives,

S. (52)— (53), opt. i Overs., S. 39—113.

Fremlagte Skrifter, S. (18), (19), (25), (30), (49), (51), (53), (56), (58)—(59),

(61), (62), (66).
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Gertz, M. Cl, Prof., Dr.
(
Medl. afUdv. ang. Cand. mag. Blirikørib&rga Afhdl.

»Eretriske Gravskrifter«, 8.(59).

Godthaab, Observationer 1882 — 83, 2den Lev., fremlægges al' Bestyrer

A. Paulsen, S. (19).

Gram, J. P.. Dr. phil., Direktør, fremlægger Studier over nogle numeriske

Funktioner, S. (49), opt. i Skr., S. (57), (68).

Graph, Opløselighed af en saadan, Medd. af Prof., Dr. Jul. Petersen, s. (26),

Opløseligh. af saadanne af ulige Orden, Medd. af Samme, S. (62).

Grosseteste, Ingeniør i Mulhouse, indsender Medaille og Mindeskrift over

al'd. Prof. G.-A. Mim, S. (58).

Guldmcdaille, Selsk. , tilkendes Dr. S.Sørensen for Besvar, af en filol.

Prisopg., S. (28), (69), Resumé p. IX—X.

Malphen, Enke efter Selsk. udenl. Medl., indsender Afhdl. af hendes afd.

Mand, S. (58) -(59).

Hamburg, Math. Gesellschaft sender Festskrift og Indbyd, til Jubilæum,

S. (18), træder i Bytteforb. med Selsk., S. (25).

Hansen, Emil Chr., Dr. phil., Laboratdrieforstander, optages til Selsk. Medl.,

S. (50), (G7).

Hansen, H. J., Afhdl. om Cirolanidæ, opt. i Skrifterne, S. 157), (68).

Hedemosernes Plantevæxt, naturh. Prisopg., S. (21).

Heiberg, J. L., Dr., Skolebestyrer, fremlægger Bd. I af sin Udg. af Apollonios,

S. (59).

Helsingfors, Siillsk. for Finlands Geografi træder i Bytteforb. m. Selsk.,

S. (25).

Mim, G.-A.. Professor. Colmar, Selsk. udenl. Medl., dod, S. (19), (G7), Me-

daille og Mindeskrift over ham indsendes, S. (58).

Historisk-filosofisk Klasse fremlægger Bedømmelse af to Besvarelser af den

filol. Prisopgave, S. (2G)— (28), Resumé p. VIII—X.

Holm , E. , Professor , Dr. , Medd. om Kampen om Slesvig i Frederik IV s ti

sidste Regeringsaar, S. (15).

Horsens, lærd Skoles Bibi. faar Selsk. Skrifter og Regesta dipl., S. (56).

Hæmoglobin-Modifikationer i Blodet, Medd. af Prof., Dr. Chr. Bohr, S. (54),

opt. i Overs, paa fransk, S. 20S— 240.

Johnstrup, Fr., Professor, genvælges til Formand for Kassekommissionen,

S. (56), (68).

Jubilæum, 200 Aars, afholder Math. Gesellschaft i Hamborg, S. (18), 100

Aars, afholder Phys.-Okonom. Gesellschaft i Konigsberg, S. (19).

Jørgensen, S. M.. Prof., Dr., giver Medd. om Koboltbasernes Konstitution,

S. (49) , Medl. af Udv. ang. Ass. H. Schjernings Afhdl. Bidrag til

Manganets Kemi, S. (59).

Kampen om Siesrig i Frederik IV's Tid, Foredr. af Prof., Dr. E. Holm.

S. (15).

Kassekommissionen, S. (13), Erklæring over Forslag fra Regestakomm.,

S. (17)— (18), fremlægger Regnskabsoversigt f. 1889, S. (31), trykt.

, S. (46)— (49). Fratrædende Medlem genvælges, S. (52). Dens

Formand genvælges, S. (56), (68), fremlægger Budget for 1891,

S. (62), trykt, S. (63)— (66).
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Kjeldahl, Joh., Cand. polyt., Laboratorieforstander, optages til Selsk. Medl..

S. (50), (67).

Koboltbasernes Konstitution, Medd. af Prof., Dr. S. M. Jørgensen, S. (49).

Kopp, H. F. M., Professor, Dr. i Heidelberg, optages til udenl. Medlem,

S. (50), (69), takker for Optag , S. (58).

Krakau, Videnskabernes Akademi træder i Bytteforb. m. Selsk., S. (25).

Krebsdyrene i danske Farvande, zool. Unders, af Museumsinspektor Fr.

Meinert, S. (57), opt. i Overs. S. 330—339.

Kroman, K., Professor, Dr., Medd. om Vore Farvefornemmelsers Systematik,

S. (31), opt. i Overs, paa fransk, S. 295—310.

Kulsyreforbindelser, Blodets, Medd. af Prof., Dr. Chr. Bohr, S. (54), opt. i

Overs, paa fransk, S. 171— 199.

Konigsberg, Phys.-okonom. Gesellschaft, sender Indbyd, til 100 Aars Jubi-

læum, S. (19).

Lagoa Santos Flora, Bemærkn. herom af Prof., Dr. E. Warming, S. (50).

Lange, Joh., Prof., Dr., Medl. af Vå\. ang. Dr. phil. V. A. Poulsens Afhdl.

Thismia Glazovii, S. (18).

Laplaces Kosmogoni, Bemærkn. herom meddeles af Prof., Dr. T. N. Thiele.

S. (62), opt. i Overs. S. 340—356.

Lindstrom, Gustav, Prof., Dr., Intendant ved Biksmuseet i Stockholm, op-

tages til udenl. Medlem, S. (50), (67), takker for Opt., S. (53).

Liverpool Biological Society træder i Bytteforb. m. Selsk., S. (25).

Lorenz, L., Etatsraad, Dr. , Lysbevægelsen i og udenfor en af plane Lys-

bølger belyst Kugle, opt. i Selsk. Skr., S. (51), (68), Medl. af Udv.

ang. Docent Prytz's Afhdl., Methoder til Botationstiders Udmaaling,

S. (53), giver en Medd. om Mængden af Primtal under en given

Grænse, S. (60).

Luftarters Absorption i Vand, Forsøgsrække udført af Prof., Dr. Chr. Bohr

i Foren. m. Stud. med. Joh. Bock, Medd. herom, S. (54).

Luftarters mekaniske Adskillelse (Atmolyse), Afhdl. af Prof. C. Christiansen,

fremlagt, S. (54), opt. i Overs., S. 129— 170.

Lunds Domkapitels Gavebøger <fec, 2. Hæfte, fremsendes til Selsk., S. (25).

Lydiske Grave ved Sardes, Medd. af Prof., Dr. J. L. Ussiny, S. (51), opt. i

Overs., S. 114— 128, Bésumé p. XIII—XIV.

Lysbevæyelsen i og udenfor en af plane Lysbølger belyst Kugler, Afhdl. af

Etatsraad, Dr. L. Lorenz, opt. i Selsk. Skr., S. (51), (68).

Manganets Kemi, Bidrag hertil, Afhdl. af Assistent H. Schjerning, indsendes

til Selskabet, S. (59), Betænkning, S. (61), opt. i Overs., S. 311— 329.

Maxwell, James Clerk, berømt engelsk Fysiker, hvis Værker tilbydes Sel-

skabet, S. (62).

Meinert, Fr.. Dr. , Museumsinspektor, Medd. om zoolog. Unders, i de

danske Farvande, særlig med Hensyn til Krebsdyrene, S. (57), opt.

i Overs., S. 330—339.

Mexiko, La Sociedad cient. "Antonio Alzate« træder i Bytteforb. m. Selsk.,

S. (25).

Mosearealers Dannelse af Plantelevninger, Prisopg. for det Classenske Legat,

S. (22)-(23).
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Mueller, Ferd. V., Baron, Ur. pliil. , Melbourne, optages til udenl. Medl.,

S. (50), (67), takker for Optag., S. (58).

Mbbius, Th., Prof., Dr., Kiel, Selsk. udenl. Medlem, dod, S. (58), (67).

Naturvidenskabelig-mathematisk Klasse fremlægger Bedømmelse af en Be-

svarelse af en Opg. for det Classenske Legat, S. (28)— (30), Resumé

p. X-XII.

Nedertysk, dets Indll. paa nordisk, særlig dansk Sprog, fllol. Prisopg., S. (20).

Numeriske- Funktioner , Studier af Dr., Direktør J. P. Gram, fremlægges,

S. (49), opt. i Skr., S. (57), (68).

Nykøbing p. F. , lærd Skoles Bibi. faar Selsk. Skrifter og Regesta dipl.,

S. (55)— (56).

Observationer fra Godthaab 1882— 83, 2. Lev., fremlægges af Bestyrer

A. Paulsen, S. (19).

Odense Stiftsbibliothek faar Regesta dipl., lærd Skoles Bibi. Selsk. Skrifter,

S. (56).

Ordbogskommissionen, ingen Beretning, S. (68).

Paulsen, A., Bestyrer af meteor. Inst. , fremlægger Observ. fra Godthaab,

1882—83, 2. Lev., S. (19).

Petersen, Jul., Prof., Dr., Medd. om Opløseligheden af en <• Graph«, S. (26),

Medd. om Oploseligheden af «Graph»'er af ulige Orden, S. (62).

Philadelphia, The Wagner free Institute of Science træder i Bytteforb. m.

Selsk., S. (25).

Poulsen, V. A.. Dr.phil. , indsender en Afhdl. Thismia Glaziovii, S. (18),

Betænkn., S. (24)— (25), opt. i Overs., S. 18— 38.

Primtal, deres Mængde under en given Grænse, Medd. af Etatsraad, Dr.

L. Lorenz, S. (60).

Prisopgaver udsættes, S. (20)— (24), fransk Resumé heraf, p. III—VII. Be-

svarelser bedømmes, S. (26)— (30), fransk Resumé, p. VIII— XII.

Besvarelse indkommer, S. (59). Fristen for Indlev, forlænges,

S. (58).

Prytz, K., Docent, indsender en Afhdl., Methoder til korte Tiders, særlig

Rotationstiders Udmaaling, S. (53), Betænkning, S. (54)— (55), opt. i

Skr., S. (57), (69).

Randers, lærd Skoles Bibi. faar Selsk. Skrifter og Regesta dipl., S. (56).

Redaktøren fremlægger Skrifter, S. (51), (57), fremlægger Oversigten, S. (51), (57).

Regesta dipl. skal sendes til lærde Skolers Bibliotheker, S. (55)— (56).

Regestakommissionen, S. (13), Forslag (jfr. Overs. 1889, S. (58)), S. (15)— (17),

Kassekommissionens Erklæring, S. (17)— (18), Bevilling, S. (18), (68).

Regnskabs-Oxersigt for 1889, fremlægges, S. (31), trykt, S. (46)— (49).

Revisorer, S. (13).

Rhodanehromammoniakforbindelser, Medd. herom af Dr. O. T. Cristensen.

S. (62).

Ribe, lærd Skoles Bibi. faar Selsk. Skrifter og Regesta dipl., S. (56).

Rio de Janeiro, Observatoriet træder i Bytteforb. m. Selsk., S. (25).

Rostrup, E., Docent, Undersøg, ang. Ustilago Carbo, S. (19), opt. i Overs.,

S. 1-17.
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Rotationstiders (korte Tiders) Udmaaling, Methoder dertil, Afhdl. af Docent

Prytz, S. (53), Betænkn., S. (54)— (55), opt. i Skr., S. (57), (69).

Sanskrit som levende Sprog, Besvarelse af filolog. Prisopg. bedommes og

belønnes med Guldmed., S. (26)— (28), (69), Bésumé p. VIII—X.

Sars, Georg, O. Prof. i Kristiania, optages til udenl. Medl., S. (50), (67).

Schjeming, H, Assistent ved Landbohøjskolen, indsender Afhdl., Bidrag til

Manganets Kemi, S. (59), Betænkn., S. (61), opt. i Overs., S. 311— 329.

Sekretæren henleder Opmærks. paa fremlagte Skrifter, S. (18), (19), (25),

(30), (51), (53), (56), (58)— (59).

Selskabet for Udgiv, af Kilder til dansk Historie sender 25 Expl. af sit

Skrift, Aktstykker osv. III, 2. Hæfte, S. (58).

Siena, R. Accademia dei Fisiocritici træder i Bytteforb. m. Selsk., S. (25).

Slesvig, Kampen herom i Frederik IV's Tid, Foredr. af Prof., Dr. E. Holm,

S. (15).

Société d'Etudes scientifiques (forenet med «Feuille des jeuves naturalistes«)

træder i Bytteforb. med Selsk., S. (61).

Sprog, det nedertyskes , Indflydelse paa nordisk, særlig dansk Sprog, filol.

Prisopg., S. (20).

Steenstrup, Jap.. Prof. em.. Dr. med. & phil., genvælges til Medl. af Carls-

bergfondets Bestyrelse, S. (54), (69).

Sørensen, S., Dr. phil., tilkendes Guldmedaille for Besvarelsen af en filol.

Prisopg., S. (27)—(28), Resumé p.IX—X.

Temperaturforhold i de yderste Jordlag, Prisopg. for det Classenske Legat,

S. (23)— (24).

Thiele, T. N., Prof., Dr., Medl. af Udv. ang. Docent Prytz's Afhdl. Methoder

til Rotationstiders Udmaaling, S. (53), medd. Bemærkn. om Laplaces

Kosmogoni, S. (62), opt. i Overs., S. 340—356.

Thismia Glaziovii, Afhdl. af Dr. V. A. Poulsen, indsendes, S. (IS), Be-

tænkn., S. (24)— (25), optagen i Overs., S. IS—38.

Thomsen, Jul., Prof., Dr. med. & phil., giver Bidr. til Bedomm. af de aro-

matiske Forbindelsers molekulære Bygning, S. (51)— (52).

Thomsen, Vilh., Prof., Dr. phil., Berøringer mellem de finske og de baltiske

Sprog, opt. i Skr., S. (57), (69), Meddelelse ved Fremlæggelsen heraf,

S. (57), Medl. af Udv. ang. Cand. mag. Blinkenbergs Afhdl., »Eretriske

Gravskrifter«, S. (59).

Thottske Legat, Prisopg. Undersøgelser over Anguillulinæ, S. (22).

Tieghem, Ph. van, Prof., Medl. af det franske Institut, optages til udenl.

Medlem, S. (51), (68), takker for Optag., S.(56).

Torup, S., Afhdl. i Foren. m. Chr. Bohr, Sur la teneur en oxygéne des

cristaux d'oxyhémoglobine, opt. i Overs. S. 200—207.

Torvemosers Vegetation, naturhist. Prisopg., S. (21).

Udmaaling af korte Tider, særlig Rotationstider, Methoder dertil, Afhdl. af

Docent K. Prytz, indsendes, S. (53). Betænkn., S. (54)— (55), opt. i

Skr., S. (57), (69).

Ussing, J. L., Prof., Dr., Medd. om Lydiske Grave ved Sardes, S. (51), opt.

i Overs., S. 114— 128, Resumé p. XIII—XIV, genvalgt til Medl. af

Kassekommissionen, S. (52), (68), fremlægger Cand. mag. Blinken-
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bergs Afhdl., »Eretriske Gravskrifter« og er Medl. iif Udv. desang.,

S. (59).

Ustilago Garbo , Undersøgelser herom meddeles af Docent E. Rostrup,

S. (19), opt. i Overs., S. 1 — 17.

Warming, E., Prof., Dr., Medl. af Udv. an g. Dr.phil. V. A. Poulsens Aflnll..

Thismia Glazovii, S. (18), fremsætter Bemærkn. Lagoa Santos

Flora, S. (50).

Weeke, Udg. af Lunds Domkapitel? Gavebøger &c., 2. II, S. (25).

Viborg, lærd Skoles Bibi. faar Selsk. Skrifter og Regesta dipl., S. (56).

Videnskabernes Selskab, dets Medl. i Beg. af 1S90, S. (5)— (13), dets hist-

fllos. Klasse, S. (5), (8), dets naturv.-math. Klasse, S. (71, (lOi, dets

Ordbogskommission , S. (13). (68), dets Embedsmænd i Beg. af

1890, S. (5), se Sekretær, Redaktor o. fl., dets Kassekommission,

S. (13), se Kassekommissionen, Genvalg, S. (52), (68), Formand,

S. (56), (68), dets Revisorer, S. (13), dets Oversigt, S. (51), (57), dets

Skrifter, S. (51), (57), (68)— (69), sendes til forsk. Bibi., S. (55)—(56),

det udsætter Prisopgaver, S. (20)- (24), Resumé heraf, p. III—VII,

dets Bedømmelser af Prisopg., S. (26)— (30), Resumé heraf, p.

VIII— XII, optager nye Medl, S. (50)— (51), (67)— (68), mister Medl.,

S. (19), (53), (57), (67), træder i nye Bytteforbindelser, S. (25), (61),

Udvalgsbetænkninger, S. (24)— (25), (52)— (53), (54)—(55), (60), (61),

Tilbageblik paa dets Virksomhed, S. (67)— (69), Apercu de ses

travaux, p. XV—XVII.

Wien, k. k. oest. Gradmessungs-Bureau træder i Bytteforb. m. Selsk, S. (25).

Zoologiske Undersøgelser i danske Farvande, særl. med Hensyn til Krebsdyr,

Medd. af Dr. Fr. Meinert, S. (57), opt. i Overs, S. 330—339.





L'Académie Royale de Copenhague.
Bulletin poiir 1888. N« I.

(Janvier—Mars.)



Ved Henvisninger til den første Afdeling, i hvilken Sidetallene

ere udmærkede ved et Blad-Ornament, bruges i Steden for Orna-

mentet et Parenthestegn, saaledes at f. Ex. (3) betyder -4% 3 £f .
—

I Tillæget, Bogliste, betegner Mærket *, at vedkommende Nr. ikke

er afgivet til Universitets-Bibliotheket.





1888. — M 1.

Fortegnelse over det Kgl. Danske Videnskabernes Sel-

skabs Medlemmer ved Begyndelsen af Aaret 1888*. S. (5)-(12).

1. Mødet d. 20. Januar Oversigt S. (13)-(26).

Beretning for Aaret 188G—87 afgiven af Direktionen

for Carlsbergfondet S. (13)-(24).

2. Mødet d. 3. Februar. Oversigt S. (2GH32).

Prisopgaver for 1888 S. (27)-(32).

3. Mødet d. 10. Februar. Oversigt s. (32)-(33).

4. Mødet d. 17. Februar. Oversigt s. (33).

5. Mødet d. 2. Marts. Oversigt S. (37).

Oversigt over Regnskabet for 1887 S. (34)-(37).

6. Mødet d. 16. Marts. Oversigt S. (38)-(44).

J. L. Heiberg. Om et mathematisk Sted hos Aristoteles ... S. 1—6.

Resumé du Bulletin de l'Académie Royale Danoise

:

Questions mises au concours pour l'année 1888. p. III- VIII.

Tillæg I: Bogliste S. 1— S.

Cf= Færdigt fra Trykkeriet d. 14. April 1888.



L'Académie Royale de Copenhague.
Bulletin pour 1888. N 2.

(Avril—Jiiin.)



Ved Henvisninger til den første Afdeling, i hvilken Sidetallene

ere udmærkede ved et Blad-Ornament, bruges i Steden for Orna-

mentet et Parentkestegn, saaledes at f . Ex. (3) betyder -$v 3 £$-• —
I Tillæget, Bogliste, betegner Mærket *, at vedkommende Nr. ikke

er afgivet til Universitets-Bibliotheket.





1888. — M 2.

7. Modet (1. 6. April. Oversigt S. (45)-(46).

8. Mødet d. 20. April. Oversigt S. (46)-(51).

9. Modet d. 4. Maj. Oversigt S. (51)-(53).

10. Mødet d. 18. Maj. Oversigt S. (53)-(55).

11. Modet (1. i. Juni. Oversigt S. (56)-(58).

Tillæg: Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskabs

Vedtægter. Vedtagne den 20de April 1888 ... S. 1 is.

V. Fausbøll. Nogle Bemærkninger om enkelte vanskelige

Pali-Ord i .lataka-Bogen S. 7—58.

K. Rordam. Bidrag til Kundskaben om Æthylendiamin . S. 59- 80.

J. Sebelien. Studier over Æggehvidestoffernes analytiske

Bestemmelse med særligt Hensyn til Mælk S. SI— 126.

H. (*. Zeuthen. Note sur l'usage des coordonnées dans

l'antiquité, et sur linventioii de eet instrument ... S. 127— 144.

Tillæg I: Bogliste S. 9-16

Færdigt fra Trykkeriet d. 12. August 188S.



L'Académie Royale de Copenhague.
Bulletin pour 1888. N°3 et dernier.

(Octobre—Décembre.)



Ved Henvisninger til den første Afdeling, i hvilken Sidetallene

ere udmærkede ved et Blad-Ornament, bruges i Steden for Orna-

mentet et Parenthestegn, saaledes at f. Ex. (3) betyder -#£ 3 ££-. —
I Tillæget, Bogliste, betegner Mærket *, at vedkommende Nr. ikke

er afgivet til Universitets-Bibliotheket.



Skrifter udgivne af det Kgl. Danske Viden-

skabernes Selskab i 1888:

Pris.

Kr. 0.

Filisen, V. Om den oprindelige Ordning af nogle af den

islandske Fristats Institutioner. (6. Kække, filosofisk-

historisk Afdeling, II, 1) 5. 50.

Lehmann, Alfr. Om Genkendelse. Forsøg paa en experi-

mental Verifikation af Forestillings-Associationens Teori,

(do. do. II, 2) 1. 50.

Heiberg, J. L. Om Scholierne til Euklids Elementer. Avec

un resumé en francais. (do. do. II, 3) 2. 50.

Lutkel], C. F. Kritiske Studier over nogle Tandhvaler af

Slægterne Tursiops, Orca og Lagenorhynchus. Med

2 Tavler. Avec un resumé en franc^is. (6. Række,

naturvidensk.-mathematisk Afdeling, IV, 6) 4. 75.

Koefoed, Emil. Studier i Platosoforbindelserne. (do. do.

IV, 7) i. 30.



1888. — M 3.

12. Mødet d. 19. Oktober. Oversigt S. (59)-(60).

13. Modet d. 2. November. Oversigt s 60)-(6l .

li. Modet d. 23. November. Oversigt s. i;i - 117.

15. Mødet d. 7. December. Oversigt S.

16. Mødet d. 21. December. Oversigt s. 6G)-(79) i

Budget for 1889 s. 70 - 7:; .

Tilbageblik paa Aarel 1888 S. (80)-(82).

Jap. Steeiistrup. Mammuthjæger-Statiooen ved Pfedmost S. 145—212.
— Ved Fremlæggelsen af Skriftet "Kjøkken-

møddinger« S. 213—252.

Resumé du Bulletin de l'Académie Royale Danoise:

La station des chasseurs de Mammuths de Piedmost

par M. J. Steenstrup p. ix-Xll.

Apercu des travaux de l'Académie pendant Fannée 1888 p. Xlll-XV.

Tillæg I: Bogliste S. 17—10.

Tillæg II: Oversigt til samme s. -il — 52.

Tillæg III: Sag- ug Navnefortegnelse S. 53- 60.

d= Færdigl fra Trykkeriet d. 16. Februar 1889.



L'Académie Royale de Copenhague.
Bulletin pour 1889. N« 1.

(Jaiivier- Février.)



Ved Henvisninger til den første Afdeling, i hvilken Sidetallene

ere udmærkede ved et Blad-Ornament, bruges i Steden for Orna-

mentet et Parenthestegn, saaledes at f. Ex. (3) betyder -f£ 3 ££-. —
I Tillæget, Bogliste, betegner Mærket *, at vedkommende Nr. ikke

er afgivet til Universitets-Bibliotheket.





1889. — M 1.

Fortegnelse over det Kgl. Danske Videnskabernes Sel-

skabs Medlemmer ved Begyndelsen af Aaret 1881) . S. (5)-(l-2).

1. Mødet d. 11. Januar. Oversigt S. (13).

2. Mødet d. 25. Januar. Oversigt S. (14)-(25J.

Beretning for Aaret 1887—8S afgiven af Direktionen

for Carlsbergfondet S. (14)-(24).

3. Mødet d. 8. Februar. Oversigt S. (25)-(32).

Prisopgaver for 188!) S. (26)-(31K

4. Modet d. 22. Februar. Oversigt S. (32)-(36).

J. L. Ussillg. Mendes og Thmuis i Nedre-Ægypten. Hertil

Tavle I— II S. I -21.

T. N. Thiele. Quel nombre serait å préférer comme base

de notre systéme de numératipn? S. 25—42.

Resumé du Bulletin de l'Académie Royale Danoise:

Questions mises au concours pour l'année 1889 . p. III- VII.

Mendes et Thmouis dans la Basse -Egypte. Par

M. J. L. Ussing p. VIII—X.

Tillæg I: Bogliste S. 1—8.

Færdigt fra Tnkkeriet d. 18. Marts 1889.



L'Académie Royale de Copenhague.
Bulletin pour 1889. No 2.

(Mars—Mai.)

j ^r-. r .
Marts 8. 22. „,,

1889. April 5. 26. Jtf 2.
Maj 10. 24.

"'" u '

Oversigt

over i li 'I

Kongelige Danske

Videnskabernes Selskabs

Forhandlinger

dets Medlemmers Arbejder

i Aaret 1889.

Med 3 Tavler og Tillæg.

København.

Bianco Lunos Kgl. Ho

f

-Bogtrykker i (F. Dreyer).

Obs.! Depuis 1870 le Bulletin de TAcadéniie forme 3 livraisons par an, exrepté pour les années

1872 et 1878 ou il iiYn coinprend que 2.



Ved Henvisninger til den første Afdeling, i hvilken Sidetallene

ere udmærkede ved et Blad-Ornament, bruges i Steden for Orna-

mentet et Parenthestegn, saaledes at f. Ex. (3) betyder -f£ 3 ££-. —
I Tillæget, Bogliste, betegner Mærket *, at vedkommende Nr. ikke

er afgivet til Universitets-Bibliotheket.



Pris.

Kr. 0.



1889. — M 2.

5. Mødel d. 8. Marts. Oversigt s.,:;?- il

Regnskabsoversigl for 1888 s. (38)-(4t).

6. Mødet 0. 22. Miuts. Oversigt S. (42).

7. Mødel d. 6. April. Oversigl S. (43)-(44).

s. Model d. 26. April. Oversigt S. (45)-(46).

'.). Mødet (1. 10. Maj. Oversigt S. (47)-(49).

Overord. Møde. Oversigt s. (49)-(50).

Pr. Meinert. Contribution å l'anatomie des Fourmilions.

Avec les planches III et IV S. 13—66.

Adam Paulsen. Contribution a notre eonnaissance de

l'aurore boréale S. 67— 95.

A. (j. Nathorst. Sur la présence du genre Dicbyozandtes

Oldham dans los couches jurassiques ile Bornholm.

Aver la planche V S. 96— 104.

Tillæg 1: Bogliste S. 9—16.

Rettelse.

I Oversigten for 1889 Nr. 1 er S. (23) L. s fra n. indløbet den

Fejl, at der staar: Ska'iiket af danske Lensbesiddere, læs Skænket

af Lensbesiddere oa Medlemmer af Københavns Handelsstand.

t3= Færdigl fra Trykkeriel d. 26. Augusl 1889,



L'Académie Royale de Copenhague.
Bulletin pour 1889. No 3.

(Octobre— Décembre.)



Ved Henvisninger til den første Afdeling, i hvilken Sidetallene,

ere udmærkede ved et Blad-Ornament, bruges i Steden for Orna-

mentet et Pareuthestegn, saaledes at f. Ex. (3) betyder -f£ 3 $%-. —
I Tillæget, Bogliste, betegner Mærket *. at vedkommende Nr. ikke

er afgivet til Universitets-Bibliotkeket.



Skrifter udgivne af det Kgl. Danske Viden-

skabernes Selskab i 1889

:

Pris.

Kr. 0.

Ussing, J. L. Phratri-Beslutninger fra Dekeleia. Avec un

resumé en francais. (6. Kække , filosofisk-historisk Af-

deling, II, 4) ... . „ 65.

Starcke. C. N. Etikens teoretiske Grundlag (do. do. II, 5) 2. sn.

Lehmann, Alfr. Skelneloven. En Korrektion af Webers

Lov og den Ebbinghaus'ske Kontrastlov paa Grundlag

af psykometriske Undersøgelser (do. do. II, 6) 2. „

Høffding, 11. Psykologiske Undersøgelser (do. do. III, 1) . 3. 25.

Liitken, C. F. Spolia Atlantica. Bidrag til Kundskab om

de tre pelagiske Tandhval-Slægter Steno, Delphinus og

Prodelphinus. Med i Tavle og 1 Kort. Avec un resumé

en francais. (6. Række, naturvidensk.-mathematisk Af-

deling, V, 1) 2. 75.

Valentilier, H. De endelige Transformations -Gruppers

Theori. Avec un resumé en francais. (do. do. V, 2.) 5. 50.



1889. — M 3.

10. Modet d. IS. Oktober. Oversigt S. (51)-(55).

11. Modet d. 1. November. Oversigt S. (56).

12. Modet d. 15. November. Oversigt S. (57).

13. Modet d. 29. November. Oversigt S. (57)-(58).

11. Modet d. 13. December. Oversigt S. (;">S)-(G3).

Budget for 1896 S. i.V.i -U32>.

Tilbageblik paa Aaret 1889 s.
(64)-(6«J

Christensen, A. Bestemmelse af frie Alkaloider og deres

Ækvivalenttal ved Hjælp af den jodometriske Syre-

titrering S. 105-138.

Bohr. (lir. Sur la respiration pulmonairé S. 139 178.

Paulsen. Adam. Sur nn contraste dans la variation de

l'amplitude diurne de Påiguille aimantée dans les

zones tenipérée el arctique S. 179—182.

Christiansen, C. Den elektromagnetiske Lystbeori .... s. 183—197.

Heiberg, J. L. Et lille Bidrag til Belysning af Middel-

alderens Kendskab lil Græsk S. 198-204.

Resumé du Bulletin de PAcadémie Royale Danoise:

Apercu des travaux de l'Académie pendant l'année 1889 p. XI-XIU.

Tillæg I: Bogliste S. 17-11.

Tillæg II: Oversigl til aåmme s. 42— 54.

Tillæg III: Sag- og Navnefortegnelse S. 54 r>2.

Færdiel fra Trykkeriel d. 12. Februar 1890.



L'Académie Royale de Copenhague.
Bulletin pour I.sno. Nol.

(Janvier - Févyler.)



Ved Henvisninger til den første Afdeling, i hvilken Sidetallene

ere udmærkede ved et Blad-Ornament, bruges i Steden for Orna-

mentet et Parentkestegn, saaledes at f. Ex. (3) betyder -$s 3 ££-. —
I Tillæget, Bogliste, betegner Mærket *, at vedkommende Nr. ikke

er afgivet til Universitets-Bibliotheket.





1890. — M 1.

Fortegnelse over det Kgl. Danske Videnskabernes Sel-

skabs Medlemmer ved Begyndelsen af Aaret 1890 . S. (5)-(13).

1. Modet d. 10. Januar. Oversigt S. (15H18).

2. Mødet d. 24. Januar. Oversigt S. (19).

3. Modet d. 7. Februar. Oversigt S. (19)-(25).

Prisopgaver for 1S90 S. (20)-(24).

4. Modet d. 21. Februar. Oversigt S. (26)-(30).

E. Rostrup. Nogle Undersøgelser angaaende Ustilacjo

Carbo. Hertil Tavle I S. 1-17.

Y. A. Poulsen. Thismia Gla/iovii nov. sp. Bidrag til

de brasilianske Saprofyters Naturhistorie. Hertil

Tavle II—IV S. 18—38.

Resumé du Bulletin de l'Académie Royale Danoise:

Questions mises au eoncours pour l'année 1890 . p. III— VII.

Rapports sur les mémoires envoyés en réponse a

deux des questions mises au eoncours pour

l'année 1888 p. VIII—XII.

Tillæg I: Bogliste S. 1—8.

£3= Færdigt fra Trykkeriet d. 31. Marts 1890.



L'Académie Royale de Copenhague.
Bulletin pour 1890. N«2.

(Mars- Mai.)

^ ^^^ Marts 7. 21. _„
1890. Ap*lu

Q
25 - M2.Maj 9.

Oversigt

over det

Kongelige Danske

Videnskabernes Selskabs

Forhandlinger

og

dets Medlemmers Arbejder

i Aarct 1890.

Med Tillæg,

samt med en

Résunié dn Bulletin de l'Aeadémie Royale Daiioise des Scieuces et des Lettres.

København.

Bianco Lunos Kgl. Hof-Bogtrykkeri(F. Dreyer).

Obs.! Depuis 1870 le Bulletin de PAcadéniie forme 3 livraisons par an, excepté pour les années

1872 et 1878 ou II nen coiuprend que 2.



Ved Henvisninger til den første Afdeling, i hvilken Sidetallene

ere udmærkede ved et Blad-Ornament, bruges i Steden for Orna-

mentet et Parenthestegn, saaledes at f. Ex. (3) betyder -#£ 3 £$-. —
I Tillæget, Bogliste, betegner Mærket *, at vedkommende Nr. ikke

er afgivet til Universitets-Bibliotbeket.





1890. — M 2.

5. Modet d. 7. Marts. Oversigt S. (31)-(49).

Beretning for Aaret 1888—89 afgiven af Direktionen

for Carlsbergfondet S. (31)-(45).

Regnskabsoversigt for 1889 S. (46)-(49).

6. Modet d. 21. Marts. Oversigt S. (49).

7. Modet d. 11. April. Oversigt S. (50)-(51).

8. Modet d. 25. April. Oversigt S. (ol)-(53).

9. Modet d. 0. Maj. Oversigt S. (53)-(56).

C.CrOne. Om Flod og Ebbe ved Kobenhavn S. 39— 113.

J. L. Ussing. Lydiske Grave S. 114—128.

C. Christiansen. Undersøgelser over Atmolvsen S. 129— 170.

Resumé du Bulletin de l'Académie Royale Danoise:

Sur les tombeaux lydiens. Par M. J. L. Ussing . . XIII— XIV.

Tillæg I: Bogliste S. 9—16.

Færdigt fra Trykkeriet d. 30. August 1890.



Académie Royale Danoise des Sciences et des Lettres, Copenhague.

Bulletin pour 1890. N»3.
(Octobre- D^cembre.)



Ved Henvisninger til den første Afdeling, i hvilken Sidetallene

ere udmærkede ved et Blad-Ornament, bruges i Steden for Orna-

mentet et Parenthestegn, saaledes at f. Ex. (3) betyder -4% 3 ££-. —
I Tillæget, Bogliste, betegner Mærket *, at vedkommende Nr. ikke

er afgivet til Universitets-Bibliotheket,



Skrifter udgivne af det Kgl. Danske Viden-

skabernes Selskab i 1890:

Pris.

Kr. 0.

Thomsen, Vilh. Berøringer mellem de finske og de baltiske

(litauisk -lettiske) Sprog. En sproghistorisk Under-

søgelse. (6. Kække, filosofisk-historisk Afdeling, I, 1) 9. 65.

Hansen, il. J. Cirolanidæ et faniiliæ nonnullæ propinquæ

Musei Hauuiensis. Et Bidrag til Kundskaben om nogle

Familier af isopode Krebsdyr. Mod 10 Kobbertavler.

Avec un resumé en francais. (6. Række, naturvidensk.-

mathematisk Afdeling, V, 3) 9. 50.

Lorenz, L. Lysbevægelsen i og uden for en af plane Lys-

bølger belyst Kugle. (do. do. VI, 1) 2. „

Sørensen, William. Om Forbeninger i Svømmeblæren,

Pleura og Aortas Væg og Sammensmeltningen deraf

med Hvirvelsøjlen særlig hos Siluroiderne , samt de

saakaldte Weberske Knoglers Morfologi. Med 3 Tavler

Avec un resumé en franc,ais. (do. do. VI, 2.) . . . .

Gram, J. P. Studier over nogle numeriske Funktioner

Avec un resumé en franc,ais. (do. do. VII, 1) . . .

Prytz, K. Methoder til korte Tiders, særlig Rotationstiders

Udmaaling. En experimental Undersøgelse. Med 16

Figurer i Texten. (do. do. VII, 2) 1. 50.

3. 80.

1. 10.



1890. — M 3.

10. Mødet «i. 17. Oktober. Oversigt S. (57)-(59.)

11. Mødet d. 31. Oktober. Oversigt S. (59).

12. Mødet d. 14. November. Oversigt S. (60)-(6l).

13. Mødet d. 28. November. Oversigt S. (62):

14. Mødel il. l2.December. Oversigt S. (62)-(66).

Budget for 1891 S. [63)-(66).

Tilbageblik paa Aaret 1890 8. (67)-{69).

Christian Bohr. Etudes sur les combinaisons du sang

avec l'acide carbonique S. 171 — 199.

Chr. Bohr el Soph. Tornp. Sur la teneur en oxygéne

des cristaux d'oxyhémoglobine S. 200— 207.

Christian Bohr. Sur les combinaisons de l'hémoglobine

avec ['oxygéne S. 208—240.

Christian Bohr. Sur la teneur spéciflque du sang en

oxygéne S. 241 — 294.

C. Kroman. Sur le systéme de nos sensations des couleurs S. 295—310.

H. Schjerning. Bidrag til Manganers Kemi 8.311—829.

Pr. .Meinert. Kort Oversigl over de i de senere Aar fore-

tagne zoologiske Undersøgelser af de danske Far-

vande, særligl med Hensyn til Krebsdyrene S. 330— 339.

T.N.Thiele. Bemærkninger angaaende Laplaces Kosmogoni s. 3 in -356.

Iiésiuiié du Bulletin de I'Académie Royale Danoise:

Apercu des travaux de i'Académie pendant l'année 1890 . . . p. XV-XY11.

Tillæg I: BogUate s. 25— i?

Tillæg II: Oversigt iil samme s 18— 6Q

Tillæg; III: Sag- og Navnefortegnelse S. 61 67

Færdigt Ira Trykkeriet d. 28. Februar 1891.
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