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Det Kongelige Danske Videnskabernes 

Selskab. 

Protektor: 

Hans Majestæt Kongen. 

Æresmedlem: 

Hans kgl. Højhed Kronprins Frederik. 

Selskabets Medlemmer ved Begyndelsen af Aaret 1897. 

Embedsmænd: 

Præsident: Jul. Thomsen. 

Formand for den hist.-filos. Kl.: J.L. Ussing. 

Formand for den naturv.-math. Kl.: C.F. Liitken. 

Sekretær: H.G. Zeuthen. 

Redaktør: V7lh. Thomsen. 

Kasserer: F'. V. 4. Meinert. 

A. Indenlandske Medlemmer. 

Den historisk-filosofiske Klasse. 

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

ved Københavns Universitet; Kmd. af Dbg.”, Dbmd. — 

Formand for den hist.-filos. Klasse. (?/12 51.) 

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

Filologi ved Københavns Universitet; Kmd. af Dbg.”, 

Dbmd. (2/4 67.) 

Holm, P: E., Dr. phil., Professor i Historie ved Københavns 

Universitet; Kmd. af Dbg.”, Dbmd. (?/4 67.) 
E 



Medlemmer. ( 4 ) Hist.-fil. Kl. 

Rørdam, H. F., Dr. phil., Sognepræst i Lyngby; RK. af Dbe. 

Gro nde) 

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

ved Københavns Universitet; R. af Dbg., Dbmd. (7/4 76.) 

Thørkelsson, Jøn, Dr. phil., fh. Rektor for Reykjavik lærde Skole ; 

R. af Dbg., Dbmd. (7/4 76.) 

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

Sprogvidenskab ved Københavns Universitet; K. af Dbg., 

Dbmd., Fortjenst-Med. — Selskabets Redaktør. ($/12 76.) 

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

Københavns Universitet; R. af Dbg., Dbmd. (/12 76.) 

Goos, A. H. F. C., Gehejmeetatsraad, Dr. jur., extraordinær 

Assessor i Højesteret; Kmd. af Dbg.”, Dbmd., Gb. E.T. 

(28/4 82.) 

Steenstrup, Joh. C. H. R., Dr. juris, Professor Rostgardianus i 

Historie ved Københavns Universitet; R. af Dbg. (/12 82.) 

Gertz, M.Cl., Dr. phil., Professor i klassisk Filologi ved Kø- 

benhavns Universitet; R.afDbg., Dbmd. ("Z/4 83.) 

Nellemann, J. M. V., Dr. jur., kgl. Direktør i Nationalbanken, 
extraord. Assessor i Højesteret; Ød. af Elef., Stk. af Dbg., 

Dbmd., Gb. E.T. (7/42 83.) 

Jørgensen, A. D., Dr. phil., Rigsarkivar; Kmd. af Dbg.”, Dbmd. 

(7/12 83.) 

Heiberg, J. L., Dr. phil., Professor i klassisk Filologi ved Kø- 

benhavns Universitet. (7/12 83.) 

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

Universitet; R. af Dbg. (17/12 84.) 

Kroman, K. F.V., Dr. phil., Professor i Filosofi ved Køben- 
havns Universitet; R. af Dbg. (17/12 84.) 

Erslev, Kr. S. A., Dr. phil., Professor i Historie ved Københavns 
Universitet; R. af Dbg. (78/5 88.) 

Fridericia, J. Å., Dr. phil., Underbibliothekar ved Universitets- 

bibliotheket i København; R.afDbg. (75/5 88.) 

Møller, Hermann, Dr. phil., Professor i germansk Filologi ved 

Københavns Universitet; K. af Dbg.  (/4 92.) 



Naturv.-math. Kl. ( 3 ) Medlemmer. 

Den naturvidenskabelig-mathematiske Klasse. 

Steenstrup, J. Jap. Sm., Dr. med. & phil., Etatsraad, fh. Professor 

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

Dbmd. (”/11 42.) 

Thomsen, H.P. J. Jul., Dr. med. & phil., Direktør for den poly- 
tekniske Læreanstalt, Professor i Kemi ved Københavns 

Universitet; Stk. af Dbg., Dbmd., Gb. E.T. — Selska- 

bets. Præsident. (7/12 60.) 

Lange, Joh. M. C., Dr. phil., fh. Professor i Botanik ved den Kgl. 

Veterinær- og Landbohøjskole; Kmd. af Dbg.”, Dbmd. 

(?Z/12 65.) 

Liitken, Chr. Fr., Dr. phil., Professor i Zoologi ved Køben- 

havns Universitet; R. af Dbg., Dbmd. — Formand for 

den naturv.-math. Klasse. (?>/4 70.) 

Leuthen, H. G., Dr. phil., Professor i Mathematik ved Køben- 

havns Universitet; KR. af Dbg., Dbmd. — Selskabets Se- 

kretær.  (/12 72.) 

Jørgensen, S. M., Dr. phil., Professor i Kemi ved Københavns 
Universitet; R. af Dbg., Dbmd. ("8/12 74.) 

Christiansen, C., Dr. med., Professor i Fysik ved Københavns 

Universitet; R. af Dbg., Dbmd. (7/12 75.) 

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

Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole; ØR. af Dbg., Dbmd. 

(7/4 76.) 

Topsøe, Haldor F. Å., Dr. phil., Fabriksinspektør, Lærer ved 
Officerskolen; R. af Dbg., Dbmd. (7/12 77.) 

Warming, J. Eug. B., Dr. phil., Professor i Botanik ved Køben- 
havns Universitet; R. af Dbg., Dbmd. (?1/12 77.) 

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

Københavns Universitet; R. af Dbg., Dbmd. (”/4 79.) 

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

Universitet. (4 79.) 

Meinert, Fr.V. Aug., Dr. phil., Inspektor ved Universitetets 
zoologiske Museum; R. af Dbg. — Selskabets Kasserer. 
(15/3548L) 



Medlemmer. : ( 6 ) Naturv.-math. Kl. 

Rostrup, Fr. G. Emil, Dr. phil., Lektor i Plantepathologi ved den 
Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole; RK. af Dbg., Dbmd. 

(CS 825 | 

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

førster; Kmd. af Dbg.”, Dbmd., Gb. E.T. (1”/2 84.) 

Bolr, Chr. H.L. P.E., Dr. med., Professor i Fysiologi ved Køben- 

havns Universitet; R. af Dbg. ("5/5 88.) 

Gram, J. P., Dr. phil., Direktør ved Forsikringsselskabet «Skjold» 

i København. (7/5 88.) 

Paulsen, Adam F. W., Bestyrer af det danske meteorologiske 

Institut i København; R. af Dbg. (78/5 88.) 

Valentiner, H., Dr. phil., Lærer ved Officerskolen. ("5/5 88.) 

Christensen, Odin T., Dr. phil., Professor i Kemi ved den kgl. 

Veterinær- og Landbohøjskole; R. af Dbg. (1/4 90.) 

Hansen, Emil Chr., Pr. phil., Professor, Forstander for Carls- 

berg - Laboratoriets fysiologiske Afdeling; RK. af Dbg. 

(590) 

Kjeldahl, Joh., Professor, Dr. phil., Forstander for Carlsberg- 

Laboratoriets kemiske Afdeling. (17/4 90.) 

Boas, J.E. V., Dr. phil., Lektor i Zoologi ved den kgl. Veteri- 

nær- og Landbohøjskole. (?/4 91.) 

Chievitz, J. H., Dr. med., Professor i Anatomi ved Københavns 

Universitet; R. af Dbg. (2/4 91.) 

Petersen, O. G., Dr. phil., Lektor i Botanik ved den kgl. Vete- 

rinær- og Landbohøjskole. (?/4 91.) 

Prytz, P. K., Professor i Fysik ved den polytekniske Lære- 

anstalt. (/4 91.) 

Salomonsen, C. J., Dr. med., Professor i Pathologi ved Køben- 

havns Universitet; R. af Dbg. (?/4 91.) 

Sørensen, William, Dr. phil. (2/4 9%.) 

Pechiile, C. F., Observator ved Universitetets astronomiske Ob- 

servatorium. (7/4 93.) 

Zachariae, G. C.C. v., Generalmajor af Fodfolket, Direktør for 

Gradmaalingen; Kmd.af Dbg.”, Dbmd., Aalborg. (7/4 93). 



=l næ Hist.-fil. Kl. ( Udenl. Medl. 

B. Udenlandske Medlemmer. 

Den historisk-filosofiske Klasse. 

Styffe, C. G., Dr. phil., fh. Bibliothekar ved Universitetsbibliotheket 
i Upsala. (1/74 67.) ; 

Bøhtlingk, Otto, Dr. phil., kejs. russisk Gehejmeraad og Aka- 

demiker i Leipzig. (7/4 68.) 

Bugge, Sophus, Dr. phil., Professor i sammenlign. Sprogforskning 

og Oldnorsk ved Universitetet i Kristiania. (??/4 70.) 

Lubbock, Sir John, Baronet, D.C.L., LL. D., Vice-Kansler for 
Universitetet i London. (72/4 72.) 

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

sitetet,i. Kristiania. (!7/12 75.) 

Delisle, Léopold-V., Medlem af det franske Institut, Direktør for 

Bibliothéque Nationale i Paris; Kmd. af Dbg.? (7/4 76.) 

Malmstrøm, Carl Gustaf, Dr. phil., fh. kgl. svensk Rigsarkivar, 
Stockholm. (&/12 78.) 

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

fessor i latinsk Poesi ved Collége de France i Paris. 

(2/72 82) 

Paris, Gaston-B.-P., Medlem af det franske Akademi, Professor 
i middelald. fransk Sprog og Litteratur ved Collége de 

France i Paris. (?”/12 82.) 

Conze, Alex. Chr. L., Dr. phil., Professor, Generalsekretær ved 

Direktionen for det tyske arehæologiske Institut i Berlin. 

(1?”/12 84.) 

Stubbs, Willzam, The Right Rev., D.D., LL. D., Biskop i Chester. 

(19/4 85.) 
Maurer, Konrad, Dr. phil., Professor i nordisk Retshistorie ved 

Universitetet i Munchen; Kmd. af Dbg.? (79/4 85.) 

Odhmner, Cl. T., Br. phil., kgl. svensk Rigsarkivar, Stockholm. 

(7/6 88.) 

Storm, Gustav, Dr. phil., Professor i Historie ved Universitetet 

i Kristiania. ("6 88.) 

Heinzel, R., Dr. phil., Professor i germansk Filologi ved Uni- 

versitetet i Wien. ('/6 88.) | 

Kunik, E., Gehejmeraad, Medlem af det kejs. Videnskabernes 

Akademi i St. Petersborg. (//6 88.) 



Udenl. Medl. (ESS) Hist.-fil. Kl. 

Meyer, M.-Paul-H., Medlem af det franske Institut, Direktør for 

Ecole des Chartes, Professor i sydeuropæiske Sprog og 

Litteraturer ved Collége de France i Paris. (7/6 88.) 

Schmidt, Joh., Dr. phil., Professor i sammenlignende Sprog- 

videnskab ved Universitetet i Berlin. ("/6 88.) 

Sievers, E., Dr. phil., Professor i germansk Filologi ved Univer- 

sitetet i Leipzig. (7/6 88.) i 

Wundt, Wilh., Dr. phil., Professor i Filosofi ved Universitetet i 

Leipzig. (?/4 89.) 
Zeller, Edward, Dr. phil., Gehejmeraad, Professor i Filosofi ved 

Universitetet i Berlin. (5/4 89.) 

Ascoli, G.I., Senator, Professor i sammenlign. Sprogvidenskab og 

de østerlandske Sprog ved Universitetet i Milano. (1/4 90.) 

Biicheler, Franz, Dr. phil., Professor i klassisk Filologi ved 

Universitetet i Bonn. (!!/4 90.) 

d' Ancona, Aless., Professor i italiensk Litteratur ved Univer- 

sitetet i Pisa. (2/4 91). 

Aufrecht, Theodor, Dr. phil., fh. Professor i indisk Sprog og 

Litteratur, Bonn. (2/4 91.) 

Benndorf, Otto, Dr. phil., Gehejmeraad, Professor i Archæologi 

ved Universitetet i Wien. (2/4 91.) 

Bréal, M.-J.-A., Medlem af det franske Institut, Professor 

sammenlignende Sprogvidenskab ved Collége de France 

Paris ek RITE 

Gardmer) "SERSELESD: Dr. phil Sfh--Professor "Historier 

Bromley i Kent ved London. (2/4 91.) 

Weber, Albrecht, Dr. phil., Professor i indisk Sprog og Litte- 

ratur ved Universitetet i Berlin. (?/4 91.) 

Forsell, H. L., Dr. phil. & jur., Præsident i Kammerkollegiet i 

Stockholm; R. af Dbg. (/4 92.) 

Tegnér, Esaias H. V., Dr. phil. og Dr. theol., Professor i øster- 

landsk Filologi ved Universitetet i Lund. (/4 92.) 

Storm, Joh.F'. B., LL. D., Professor i romansk og engelsk Filologi 

ved Universitetet i Kristiania. (7/4 93.) 

Comparetti, Domenico, Professor em. i Græsk, Florens. (7/4 93.) 

Sorel, Albert, Medlem af det franske Institut, Professor ved 

VEcole des Sciences politiques i Paris. (7/4 93.) 

Søderwall, K. F., Dr. phil., Professor i de nordiske Sprog ved 

Universitetet i Lund. (73/4 94.) 
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Diårpfeld, Wilh., Professor, Dr. phil., første Sekretær ved det 
tyske archæologiske Institut i Athen. (?5/4 94.) 

Goeje, M. J. de, Dr. phil., Professor i de østerlandske Sprog ved 

Universitetet i Leiden. (!/4 94,) 

Sickel, Th. v., Dr. phil., Direktør for Istituto austriaco di studi 

storici i Rom. (?/4 95.) 

Den naturvidenskabelig-mathematiske Klasse. 

Bunsen, R. W., Gehejmeraad, Professor i Kemi ved Universitetet 

i Heidelberg; RK. af Dbg. ” (15/4 59.) 

Hooker, Sir Joseph. D., M.D., D. C.L., LL. D., Vicepræs. for 

Royal Society i London, Sunningdale, Berkshire. (??/4 70.) 

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

Lunds Universitet; Kmd. af Dbg.? ("8/4 73.) 

Huggins, William, D.C.L., LL.D., Fysisk Astronom, Medlem af 
Royal Society i London. (15/4 73.) 

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

Mathematik ved Faculté des Sciences, Paris. (7/1 76.) 

Salmon, Rev. George, D.D., D.C. L., LL. D., Mathematiker, 

Regius Professor i Theologi ved Universitetet i Dublin. 

(5 16.) 

Cremona, Lwigt, Senator, Professor i Mathematik og Direktør for 

Ingeniørskolen i Rom. ("71 76.) 

Struve, Otto Wilh., Gehejmeraad, Dr. phil., fh. Direktør for 

Observatoriet i Pulkova, Karlsruhe. ("7/4 76.) 

Allman, George James, M.D., LL.D., fh. Professor i Natur- 

historie ved Universitetet i Edinburgh. (?”/42 76.) 

Lord Kelvin, Wiliam, Dr. med., D: C:L., LL.D., Professor i 

Fysik ved Universitetet i Glasgow. (?”/12 76.) 

Tait, P. Guthrie, Professor i Fysik ved Universitetet i Edin- 
bus 2242516") 

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

Professor i Mineralogi ved Muséum d'Histoire naturelle 

le Sr Na alen ED) 

Blomstrand, C.W., Dr. phil., Professor i Kemi og Mineralogi ved 

Universitetet i Lund; R. af Dbg. (18/2 80.) 
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Cleve, P. Th., Dr. phil., Professor i Kemi ved Universitetet i 
Upsala; R. af Dbg. (18/4 80.) 

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

Karolinske Institut i Stockholm. (77/42 80.) 

Berthelot, P.-E.-Marcellin, Senator, Medlem af det franske In- 

stitut, fh. Professor i Kemi, bestandig Sekretær ved 

Académie des Sciences i Paris. (2/4 81.) 
Lacaze-Duthiers, F.-J.-Henri de, Medlem af det franske Insti- 

tut, Professor ved Faculté des Sciences, Direktør for 

den zoologiske Station i Roscoff. (78/4 82.) 

Retzius, M. Gustav, Dr. med., fh. Professor i Anatomi ved det 

Karolinske Institut i Stockholm. (?8/4 82.) 
ÅAreschoug, Fred. Vilh. Chr., Dr. phil., Professor i Botanik ved 

Universitetet og Direktør for den botaniske Have i Lund. 

(89/4 86.) 
Nordenskiåld, Ad. Erik, Dr. med. & phil., Friherre, Professor, 

Intendant ved BRiksmuseet i Stockholm; Stk. af Dbg. 

(9/4 86.) 

Torell, O. M., Dr. phil., Professor, Chef for Sveriges geologiska 

Undersåkning, Stockholm; Kmd. af Dbg.” (9/4 86.) 

+ Weierstrass, Karl, Dr. phil., Professor i Mathematik ved 

Universitetet i Berlin.  (?Y/4 86.) 

Killiker, Albert von, Dr. med., Professor i Anatomi ved Uni- 

versitetet i Wirzburg.  (?%4 86.) 

Leydig, Franz von, Dr. med., Gehejmemedicinalraad, fh. Pro- 

i fessor i Anatomi, Rothenburg. (9/4 86.) 

Holmgren, Alarik Frithjof, Dr. med. & phil., Professor i Fysio- 

logi ved Universitetet i Upsala; Kmd. af Dbg.? (?/4 89.) 

Leffler, G. Mittag-, Dr. phil., Professor i Mathematik ved Højskolen 

i Stockholm; Kmd. af Dbg.”  (?/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. (?/4 89.) 

Nathorst, Alfr. G., Dr. phil., Professor, Intendant ved Riksmuseets 

botanisk-palæontologiske Afdeling i Stockholm. (2/4 89.) 

Nilson, Lars Fred., Professor ved Landtbruksakademien i 

Stockholm. (?/4 89.) 
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Cope, Edw. D., Professor, Philadelphia. (/4 89.) 

Marsh, Othniel Ch., Professor, New Haven, Conn. (%/4 89.) 

Gegenbaur, Carl, Gehejmeraad, Dr. med., Professor i Anatomi 

ved Universitetet i Heidelberg. (5/4 89.) 

Leuckart, Rud., Dr. med. & phil., Professor i Zoologi ved Uni- 

versitetet i Leipzig. (5/4 89.) 

Mendeleeff, Dim. J., Professor i Kemi ved Universitetet i St. 
Petersborg. (?/4 89.) 

Darboux, Gaston, Medlem af det franske Institut, Professor i 
Mathematik ved Faculté des sciences i Paris. (5/4 89.) 

Lindstrøm, Gustav, Dr.phil., Professor, Intendant ved Riks- 

museets palæozoologiske Afd., Stockholm. ("1/4 90). 

Sars, Georg Oss., Professor i Zoologi, Kristiania. ("7/4 90.) 

Agassiz, AÅlex., Professor, Curator of the Museum of Com- 

parative Zoology, Harvard College, Cambridge, Mass. 

(17/4 90.) 

Tieghem, Ph. van, Medlem af det franske Institut, Professor i 
Botanik ved Muséum d'Histoire naturelle i Paris. (!!/4 90.) 

Brefeld, Oscar, Dr. phil., fh. Professor i Botanik, Direktør for 

det botaniske Institut i Munster, Westphalen.  (/4 91.) 

Brøgger, V.C., Professor i Mineralogi og Geologi ved Univer- 
sitetet i Kristiania; R. af Dbg… (8/4 92.) 

Hammarsten, Olof, Dr. med. & phil., Professor i fysiologisk 

Kemi ved Universitetet i Upsala. (8/4 92.) 

Klein, Felix, Dr. phil., Professor i Mathematik ved Universi- 
tetet i Gåttingen… (2/4 92.) 

Sehwartz, C. H. A., Dr. phil., Professor i Mathematik ved Uni- 

versitetet i Berlin. (3/4 92.) 

Boltzmann, Ludvig, Dr. phil., Professor i Fysik ved Universi- 

tetet i Munchen. (7/4 93.) 

His, Vilhelm, Dr. med., Gehejmeraad, Professor i Anatomi ved 

Universitetet i Leipzig. ('/4 93.) 

Selwendener, S., Dr. phil., Professor i Botanik ved Universi- 

tetet i Berlin. (7/4 93.) 

Guldberg, C. M., Dr. phil., Professor i anvendt Mathematik ved 

Universitetet i Kristiania. (72/4 94.) 
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Pfeffer, Wilh., Gehejmeregeringsråad, Dr. phil., Professor i Bo- 

tanik ved Universitetet i Leipzig. (7/4 94.) 

Blytt, Axel, Professor i Botanik ved Universitetet i Kristiania. 
(5/4 95.) 

Fries, Theodorus M., Dr. phil., Professor i Botanik ved Univer- 

sitetet og Direktør for dets botaniske Have i Upsala. 

(5/4 95.) 

Wittrock, Veit B., Dr. phil., Professor Bergianus, Intendant ved 

Riksmuseet i Stockholm. (?/4 935.) 

Båcklund, Adolf Victor, Dr. phil., Professor i Mekanik og 

mathematisk Fysik ved Universitetet i Lund. (79/4 96.) 

Hittorff, Wilhelm, Dr. phil., Professor i Fysik ved Universitetet 

i Minster. (79/4 96.) 

Lord Bayleigh, Joln Wilkam, Dr. phil., D. C. L., LL. D., Pro- 

fessor i Fysik ved Royal Institution, Sekretær ved Royal 

Society, London. (79/4 96.) 
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BERETNING OM MØDERNE 

1897. 

1. Modet den 15%” Januar. 
(Tilstede vare 18 Medlemmer, nemlig: Jul. Thomsen, Præsident, Ussing, 

Mehren, Lutken, Christiansen, Meinert, Joh. Steenstrup, Heiberg, Høffding, 

P. E. Muller, Bohr, Gram, Valentiner, Kjeldahl, Chievitz, Salomonsen, Sekre- 

tæren, Pechule.) 

Professor, Dr. J. L. Heiberg gav en Meddelelse om en 

ny Erhvervelse i Ny Garlsberg Glyptothek. 

Derefter meddelte Professor, Dr. Chr. Bohr et af ham i 

Forening med Dr. med. V. Henriques udført Arbejde: Sam- 

menlrenime vat frespiratoriske"Kvotienter bestemte 

samtidig i Blod og Udaandingsluft. Denne Afhandling 

vil blive optagen i Selskabets Oversigt. 

Fra Carlsbergfondets Direktion var der kommet 

Meddelelse om, at hans Maj. Kongen under 24. November 

f. A. allernaadigst havde konfirmeret det i Selskabets Møde 

den 16. Oktober f. A. (se Overs. 1896 S. (63)—(64)) vedtagne 

«Fjerde Tillæg til Statuter for Carlsbergfondet». Direktionen 

meddelte tillige, at de 10,000 Kr. aarlig, som ifølge Tillægets 

9% XXXIIL ville være at yde Videnskabernes Selskab, vilde blive 

udbetalt med en Fjerdedel i hvert Kvartal at regne fra 1. Oktober 

1896. En Takskrivelse for dette store Tilskud var tilsendt 

Direktionen, paa hvis Forslag den omtalte 2 var vedtagen. 

I Mødet vare fremlagte de paa Boglisten under Nr. 1—72 

opførte Skrifter, hvoriblandt private Gaver fra-Selskabets uden- 

landske Medlem, Professor F. Bucheler i Bonn og fra Dr. 

C. G. Joh. Petersen. 



29. Jan. og 12. Febr. (9%) 2. og 3. Møde. 

% Modet den 29%" Januar. 
(Tilstede vare 26 Medlemmer, nemlig: Jul. Thomsen, Præsident, Holm, 

Lutken, S. M. Jørgensen, Christiansen, Krabbe, Warming, Jul. Petersen, 

Thiele, Meinert, Rostrup, Joh. Steenstrup, Høffding, P. E. Muller, Bohr, 

Gram, Valentiner, Christensen, Boas, Chievitz, O. G. Petersen, Prytz, Salo- 

monsen, Sørensen, Pechule, Sekretæren.) 

Professor, Dr. Chr. Bohr gav nogle Bidrag til Dykke- 

fuglenes Fysiologi. Denne Meddelelse vil blive optagen 

i Selskabets Oversigt. 

Derefter meddelte Direktør, Dr. J. P. Gram Bemærkninger 

om Antallene af Primtal-;op,-til.,en Potens af 22 "Denne 

Afhandling vil ligeledes blive optagen i Selskabets Oversigt. 

I Mødet vare fremlagte de paa Boglisten under Nr. 73—99 

opførte Skrifter. 

3. Mødet den 12'" Februar. 
(Tilstede vare Selskabets Æresmedlem, Hs. kgl. Højhed Kronprinsen samt 26 

Medlemmer, nemlig: Jul. Thomsen, Præsident, Holm, Lutken, S. M. 

Jørgensen, Christiansen, Krabbe, Vilh. Thomsen, Topsøe, Warming, Thiele, 

Meinert, Rostrup, Joh. Steenstrup, Høffding, P.E. Muller, Bohr, Gram, Valen- 

tiner, Kjeldahl, Boas, Chievitz, 0. G. Petersen, Prytz, Sørensen, Pechiule, 

Sekretæren). ; 
,. 

Professor, Dr. C. Christiansen gav sin tredje Meddelelse 

om Berøringselektricitetens Oprindelse. Denne Af- 

handling vil blive optagen i Selskabets Oversigt. | 

Klasserne forelagde Forslag til Prisopgaver for 1897. Den 

historisk-filosofiske Klasse foreslog ikke nogen filosofisk Op- 

gave. I Overensstemmelse med disse Forslag vedtog Selskabet 

at stille de nedenanførte Prisopgaver og for disses Besvarelse 

at udsætte de tilføjede Belønninger. 



3. Møde. (5 J 12. Februar. 

Prisopgaver for 1897. 

Den historisk-filosofiske Klasse. 

Historisk Prisopgave. 

(Pris: Selskabets Guldmedaille og 500 Kr.) 

Krongodset hår i den tidligere Tid spillet en vigtig Rolle 

i vort Fædreiands Statshusholdning. En særlig Interesse knytter 

sig til den Del af det, som påa Grund af den Brug, Regeringen 

gjorde af det til Underhold af en Del af Hæren, betegnedes 

som Ryttergodserne. Baade nåar man ser paa det militære 

Formaal med Indretningen af disse Godser, paa det finansielle 

Udbytte af dem og påa Rytterbøndernes Stilling og økonomiske 

Udvikling, frembyde de en Række ejendommelige Forhold, der 

kunne trænge til en i det enkelte gaaende Undersøgelse. 

Idet det kgl. danske Videnskabernes Selskab ønsker at frem- 

kalde en saadan, mener det dog, at dens Omfang bør begrænses 

til Tiden fra Begyndelsen af det 18de Aarhundrede, og det ud- 

sætter derfor sin Medaille tillige med en Sum af 500 Kr. som 

Belønning for 

en tilfredsstillende Skildring af det danske Ryttergodses 

Historie fra Frederik IVs Tid, indtil under Frederik V og 

Kristian VII Rytterdistrikterne bleve solgte eller Fæstegodset 

påa dem blev overdraget til Bønderne. 

Den naturvidenskabelig-mathematiske Klasse. 

Fysisk Prisopgave. 

(Pris: Selskabets Guldmedaille.) 

J. D. v. d. Waals har først fremsat den Hypothese, at der 

skulde findes en fælles Tilstandsligning gældende for alle Stoffer 

. 1 draabeflydende og luftformig Tilstand. Han har deraf ud- 

draget en Række Resultater, som stemme overraskende godt 
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med Erfaringen , idet han af et Stofs kritiske Data alene finder 

dets andre Egenskaber som Varmeudvidelse, Trykket af mættede 

Dampe og lignende. Det henstaar dog endnu tvivlsomt, i 

hvilken Udstrækning v. d. Waals Hypothese kan siges at være 

berettiget, og hvilke de Omstændigheder ere, der betinge den 

større eller mindre Tilnærmelse. 

Selskabet udsætter derfor sin Guldmedaille for en Behand- 

ling af det foreliggende experimentale Materiale, hvoraf det kan 

fremgaa, hvorvidt Afvigelserne fra den nævnte Lov kunne for- 

klares af Usikkerheden i de kritiske Data eller af andre Om- 

stændigheder, idet Hovedvægten ikke såa meget lægges paa at 

finde et analytisk Udtryk for Tilstandsligningen som paa 

Afgørelsen af, om der overhovedet findes en saadan. 

Mathematisk Prisopgave. 

(Pris: Selskabets Guldmedaille.) 

I Bind 1, 2 og 3 af Acta mathematica har Poincaré i en Række 

Afhandlinger udviklet Theorien for Dannelsen af diskontinuerte 

Grupper af lineære Transformationer af een Variabel. I Bind 

1 af Acta mathematica har Picard givet et Exempel paa Dannel- 

sen af en Klasse diskontinuerte lineære Transformationsgrupper 

af to Variable. Poincarés Theori for Dannelsen af diskontinuerte 

Grupper af een Variabel giver nu vel Midler til Konstruktionen 

af alle mulige saadanne lineære Grupper; men det vil efter 

denne Theori vanskelig kunne afgøres, hvorvidt et forelagt 

Sæt af Transformationer kan give Oprindelse til en såadan 

Gruppe. 

Der staar altsaa endnu væsentlige Spørgsmaal angaående 

diskontinuerte lineære Grupper tilbage at løse. 

Videnskabernes Selskab udsætter nu sin Guldmedaille for det 

bedste væsentlige Bidrag, der fører Poincarés eller Picards 

Theorier videre. Som saadanne Spørgsmaal til hvis Løsning, 

der. kan ønskes at faa Bidrag, kan mærkes: 
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Hvilke ere de algebraiske Betingelser for, at to eller flere 

lineære Transformationer ved deres Sammensætning kunne give 

Oprindelse til en diskontinuert Gruppe? 

Hvorledes ser man, om Antallet af de Transformationer, 

der anvendes til Dannelsen af en Gruppe, er det mindst mulige? 

Hvorledes kan Theorien for diskontinuerte Grupper af een 

Variabel udvides til Løsningen af det tilsvarende Problem for to 

Variable ? 

For det Classenske Legat. 

Tidligere udsat 1895. 

(Pris: 800 Kr.) 

Den ejendommelige Konsistens, som den naturlige Muld 

ved sin smuldrende Beskaffenhed har tilfælles med den bear- 

bejdede Have- og Agerjord, er bleven tilskreven forskellige 

Faktorer. Medens nogle Forskere deri hovedsagelig se en 

Virkning af Jordskorpens animale Liv, anse andre den som 

frembragt ved de Mikroorganismer, der indlede og befordre de 

organiske Resters Dekomposition i Jorden; atter andre betragte 

Smuldringen som Resultat af en fysisk Proces, der bestaar i 

de fine Jordpartiklers Agglomeration i vandige Opløsninger af 

Salte, eller man tilskriver den Vandets og Temperaturvexelens 

Indflydelse. Ved en Undersøgelse af dette Forhold i dyrket 

(bearbejdet og gødet) Jord har det sin Vanskelighed at se bort 

fra Virkningen af de udførte Kulturarbeider, medens Jordskorpen 

påa den naturlige Muldbund i Skove, permanente Græsjorder 

og lignende Lokaliteter stiller en klarere Forstaaelse af Fæno- 

menet i Udsigt. 

Da Aarsagen til den muldede Jordskorpes Konsistens saa- 

ledes endnu synes meget uklar, og da den smuldrende Beskaf- 

fenhed staar i nøje Forbindelse med Jordens Frugtbarhed, har 

Forstaaelsen af dette Forhold, foruden den theoretiske, en stor 

praktisk Betydning. 

Selskabet udsætter derfor af det Classen'ske Legat en Pris 
9 
& 
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af 800 Kr. for et væsentligt Bidrag til Forstaaelsen af det 

omhandlede Fænomen. Besvarelsen maa omfatte saavel en kri- 

tisk Bearbejdelse af de vigtigste herhen hørende og i Littera- 

turen optagne lagttagelser og Theorier som en selvstændig 

Undersøgelse af Smuldrings-Fænomenet i naturlig Muldbund 

påa sandede og lerede Jorder. 

For det Thottske Legat. 

(Pris: 800 Kr.) 

Ved G. Heyers og Chr.Vaupells Undersøgelser over vore skov- 

dannende Træers Forhold til Lys og Skygge gaves betydnings- 

fulde Bidrag til Forstaaelsen af de forskellige Arters indbyrdes 

Paavirkning med Hensyn til Form, Udvikling og Livsvilkaar i 

det hele taget, og saavel af disse Forfattere som af senere 

Forskere er der kastet Lys over de Træk i de enkelte Formers 

Architektonik og over de biologiske Forhold, af hvilke Træarternes 

Evne til at give og taale Skygge væsentlig afhænger. Men 

under Hensyn til den store Betydning, som Forstaaelsen af 

denne Evne har saavel for Plantegeografien som for det praktiske 

Skovbrug, maåa det dog erkendes, at de enkelte Formers 

Forhold til Lys og Skygge i det hele taget er et lidet dyrket 

Felt, og at det navnlig fattes paa Undersøgelser af videnskabelig 

Art over dette Æmne. 

Videnskabernes Selskab udsætter derfor en Pris af 800 Kr. 

for saadanne Undersøgelser øver vore skovdannende Træers 

Bygning og Liv, som i væsentlig Grad udvide vor Kundskab 

påa det ovenanførte Omraade. Der maa ved Besvarelsen skelnes 

mellem Evnen til at give og til at taale Skygge, og der måå 

lægges Vægt- paa de enkelte Træarters Forhold i begge Hen- 

seender i forskellige Aldre; Undersøgelsen maa udstrækkes til 

saa mange som muligt af de hos os naturlig forekommende 

eller almindelig dyrkede Skovtræer og maa omfatte saavel de 

morfologiske som de fysiologiske Forhold, der kunne antages 
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at have Betydning for den omhandlede Evne; endelig ville 

sandsynligvis ogsaa Undersøgelser af biologisk-anatomisk Art 

over Forandringer i Løvbladenes Assimilationsvæv under vexlende 

Beskygningsforhold med Nytte kunne inddrages i Arbejdet. 

Besvarelsen af denne Opgave indleveres inden Udgangen af Oktober 1899. 

Besvarelserne af Spørgsmaalene kunne være affattede i det 

danske, svenske, engelske, tyske, franske eller latinske Sprog. 

Afhandlingerne, der maa være tydelig skrevne, 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 ud- 

satte Præmier. Belønningen for den fyldestgørende Besvarelse 

af et af de fremsatte Spørgsmaal, for hvilket ingen anden Pris 

er nævnt, er Selskabets Guldmedaille af 320 Kroners Værdi. 

Med Undtagelse af Besvarelsen af den for det Thottske 

Legat stillede Opgave, for hvilken Fristen først udløber 31. Oktober 

1899, indsendes Prisbesvarelserne inden Udgangen af Ok- 

tober Maaned 18935 tilsSelskabets Sekretær, Pro - 

fessor, Dr. H. 6. Zeuthen. Bedømmelsen falder i den paa- 

følgende Februar, hvorefter Forfatterne kunne faa deres Be- 

svarelser tilbage. 

Ifølge et af den historisk-filosofiske Klasse udtalt 

Ønske, var Bedømmelsen af de for den filosofiske Prisopgave 

indkomne 9 Besvarelser udsat til det første Møde i April d. A. 

Den naturvidenskaåbelig-mathematiske Klasse 

forelagde følgende Bedømmelser af to Besvarelser af udsatte 

Prisopgaver stillede i 1895, nemlig den for Selskabets Guld- 

medaille stillede kemiske Opgave og den for 400 Kr. af 
5 Ek. 
& 
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det Classenske Legat stillede Opgave om Musenes Liv paa 

Marken. 

Videnskabernes Selskabs mathematisk - naturvidenskabelige 

Klasse har overdraget os at afgive Betænkning over den Af- 

handling, der med Motto: ...... «Die Leichtigkeit womit be- 

sonders'erstereSaure see durch den elektrolysirten Sauerstoff 

zerlegt wird, låsst darin eines der allerkråftigsten Oxydations- 

mittel erkennen, welche dem Chemiker uberhaupt zu Gebote 

stehenvsræeree er indkommet som Besvarelse af den i 1895 

udsatte kemiske Prisopgave, ved hvilken der ønskedes udført 

en Række elektrolytiske Forsøg med organiske Stoffer, særlig 

med Salte af en samlet Række saavel enbasiske som tobasiske 

Syrer af Methanrækken og Benzolrækken, og en nøjagtig Be- 

stemmelse af de ved Elektrolysen under varierende Betingelser 

dannede Produkter. 

Forfatteren giver først en kort Oversigt over de væsentligste 

Arbejder, der tidligere ere udførte over Elektrolysen af organiske 

Syrer, hvorefter han beskriver de af ham anvendte Arbejds- 

methoder og Apparater. Som Elektricitetskilde har han benyttet 

Byens Elektricitet; Forsøgene ere, saaledes som det var forlangt 

i den stillede Opgave, udførte med Strømme af forskellig men 

bestemt Styrke og paa Opløsninger af forskellig men bestemt 

Koncentration; til Forsøgstemperatur har Forfatteren valgt 09, 

fordi de sekundære Processer ved højere Temperaturer blive 

fuldstændig dominerende, og fordi de ved Elektrolysen dannede 

letflygtige Produkter bedre holdes tilbage ved den lavere Tem- 

peratur, hvortil kommer, at det er lettest at holde Temperaturen 

konstant ved 0?, naar Elektrolysens Varighed skal udstrækkes 

til flere Uger. Forsøgene: ere anstillede med Kalisalte i svag 

sur Opløsning; til Udførelse af de til Forsøgene knyttede talrige 

Luftanalyser har Forfatteren benyttet et modificeret Pettersons 

Apparat. 

I sin Fremstilling af Forsøgsresultaterne har Forfatteren 
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behandlet Resultaterne af de tidligere Arbejder paa det omtalte 

Omraade under eet med sine egne Forsøgsresultater og ordnet 

dem efter kemiske Synspunkter. Han omtaler først de fede 

Syrer, af hvilke han særlig har behandlet Myresyre, Eddikesyre, 

Propionsyre, Smørsyre og Isosmørsyre; Forsøgsresultaterne ere 

for hver Syre fremstillede tabellarisk paa meget overskuelig 

Maade, saaledes at saavel Strømstyrkens som Koncentrationens 

Indflydelse træder tydeligt frem; det viser sig her gennem- 

gaaende, at Forøgelse i Strømstyrke virker i samme Retning 

som Forøgelse i Koncentration. Ved Undersøgelsen af de 

nævnte Syrers Forhold ved Elektrolysen er det lykkedes For- 

fatteren i flere Tilfælde at paavise Dannelsen af Produkter, der 

ikke med Sikkerhed vare efterviste ved tidligere Forsøg i lig- 

nende Retning. Resultaterne af den elektriske Strøms Virkning 

påa de nævnte fede Syrer kunne samles i følgende fem Ligninger: 

BE DO OG 1000 
ED RO SOE CODE 0 
re ED SEE FCO 
re ERRREK SO URE 0; FARE 919 0 KO 7 RENE ENG DD 
er OOS NE (569; 

De tre sidste Ligninger angive de egentlige Resultater af 

Elektrolysen; af de derved udtrykte Processer har snart den 

ene snart den anden Overvægten; saaledes er hos Eddikesyren 

INN dominerende, IV underordnet og V forsvindende, hos Pro- 

pionsyre, Smørsyre og Isosmørsyre er V dominerende, IV ret 

betydelig og III stærkt aftagende, idet der dog hos de isomere 

Smørsyrer gør sig visse Afvigelser gældende. 

Af tobasiske Syrer af Methanrækken har Forfatteren under- 

søgt Oxalsyrens, Malonsyrens, Ravsyrens og Isoravsyrens Forhold 

ved Elektrolyse; for Malonsyrens Vedkommende paaviste han 

ved langvarig Elektrolyse (1000 Timer) Dannelsen af Æthylen; 

hos den sidstnævnte Syre spiller Koncentrationen en vigtigere 

Kolle end hos nogen anden tidligere undersøgt Syre, Ogsaa 
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i Qxalsyrerækken har Forfatteren gennemført Undersøgelsen 

paa samme Maade som hos de fede Syrer. 

Medens hos de ovenfor anførte Syrer saavel Strømstyrken 

som Koncentrationen havde en ofte betydelig Indflydelse paa 

Forsøgsresultatet, var Forholdet hos Syrerne af den aromatiske 

Kække et andet. Af de sidstnævnte Syrer har Forfatteren 

undersøgt Benzoesyre, Fthalsyre og Fenyleddikesyre.  Strøm- 

styrken og Koncentrationen viste her kun ringe Indflydelse paa 

Forsøgsresultatet og Forsøgene har i det hele taget i den aro- 

matiske Række bragt mindre Resultat end i Methanrækken ; 

der blev ofte dannet tjæreagtige Produkter, og Strømmens 

Virkning gik væsentligst i en Retning, der er analog med de 

to første af de ovenfor anførte Processer.  Fenyleddikesyren 

blev underkastet Elektrolyse uafbrudt Dag og Nat i 2 Maaneder 

og det lykkedes derved Forfatteren at paavise Dannelsen af 

forskellige Produkter, bl. a. Benzylalkohol og Benzaldehyd. 

Afhandlingen ledsages af Fotografier af de til Undersøgelserne 

benyttede Apparater samt af en smuk Samling af de ved forskel- 

lige Elektrolyser dannede Produkter, hvorved man faar et tydeligt 

Begreb om den Udholdenhed, der er vist ved Arbejdets Ud- 

førelse. 

Som det fremgaar af det anførte, omfatter Forfatterens 

Arbejde ikke et stort Antal Syrer indenfor de forskellige Rækker, 

men han har med stor Grundighed og Udholdenhed undersøgt 

de vigtigste Syrer indenfor enkelte Rækker, og det maa erkendes, 

at hans Arbejde har sit store Fortrin netop i den anførte Be- 

grænsning; det er derved lykkedes ham at skaffe Klarhed paa 

mange Punkter og navnlig at tilvejebringe Sikkerhed med Hensyn 

til de Ligninger, hvorefter de behandlede elektrolytiske Processer 

under forskellige Forhold forløbe. Naar Forfatteren ikke har 

naaet til Undersøgelsen af flere organiske Syrer end de anførte, 

da har det sin væsentlige Grund deri, at Arbejder af den Natur 

som det foreliggende kræve en særdeles lang Tid, navnlig 

naar Emnet iforvejen er saa utilstrækkeligt behandlet som i 
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nærværende Tilfælde. Forfatteren har ved sit Arbejde ydet et 

udmærket Grundlag for videre Forsøg i samme Retning, og det 

maa haabes, at han selv vil benytte den indvundne Erfaring til 

fortsatte Forsøg. 

Vi nære den Anskuelse, at Forfatteren, om han end kun 

har løst det foreliggende Spørgsmaal i mindre Udstrækning 

end den stillede Opgave strængt taget forudsatte, dog har givet 

et væsentligt Bidrag til Spørgsmaalets Løsning; han har udført 

sit Arbejde med saa megen Flid og Dygtighed, at vi ikke tage 

i Betænkning at indstille, at hans Afhandling belønnes med 

den udsatte Pris: Selskabets Guldmedaille. 

København, den 29de Januar 1897. 

S. M. Jørgensen. Odin T. Christensen. SE 
Affatter. 

I Henhold hertil besluttede Selskabet at tildele denne Be- 

svarelse sin Guldmedaille. Ved Navnesedlens Aabning viste 

Forfatteren sig at være Cand. polyt., Assistent ved den poly- 

tekniske Læreanstalts kemiske Laboratorium Julius Petersen. 

Videnskabernes Selskab har i 1895 for det Classenske 

Legat udsat en Pris «for nye selvstændige Studier, 1) der oplyse, 

hvilke Arter af Mus og Arvicola, der gøre Skade paa vore 

Marker; 2) der bringe udførlige lagttagelser over disse Arters 

Biologi, og navnlig 3) over hvad de fortære paa Marken til for- 

skellige Aarstider». 

Som Besvarelse af denne Opgave har Selskabet modtaget 

en Afhandling paa 259 Kvartsider, betitlet «Skovmusen og 

andre «Mus», der træffes paa Marken», og forsynet med 

Mottoet: «En Skizze kan lige saa vel som et Maleri give en 

Forestilling om de virkelige Forhold, naar blot Linierne ere 

rigtige». 

Som allerede Titlen antyder, er det ikke nogen fuldstændig 

Besvarelse, der her foreligger. Forskellige Omstændigheder 
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have medført, at Forf. kun har været i Stand til at gøre mere 

omfattende Studier over én af de Museformer, der lever paa 

Marken, nemlig Skovmusen. Denne Arts Levemaade har 

han med stor Flid og Kærlighed til Opgaven og med øjen- 

synligt Talent for biologisk Iagttagelse studeret saavel i Fangen- 

skab som paa Marken. Hans Fremstilling er meget bred; der 

er ikke skarpt nok sondret imellem, hvad der var vigtigt og 

uvigtigt i Forhold til den stillede Opgave, og der er vel ogsaa 

hist og her Spor af, at den sidste Sammenarbejden har maattet 

foretages i Skynding. Men det maa rosende fremhæves, at 

man — i Modsætning til, hvad der jævnlig er Tilfældet i Arbejder 

af denne Art — faar Besked om, hvad Forf. virkelig har iagt- 

taget; og det er, som Opgaven fordrer, udførlige Iagt- 

tagelser, der her gives. Af de meddelte Enkeltheder kan frem- 

hæves Iagttagelserne over Skovmusens dybtliggende kunstige 

Boliger, hvis Studium kræver en stor Taalmodighed; hans 

Oplysninger herom er, såa vidt os bekendt, betydelig mere 

indgaaende end nogen tidligere Undersøgers. Ogsaa Kapitlet 

om Skovmusens Føde indeholder lagttagelser af Interesse dels 

fra Skovmusens Liv i Fangenskab, dels vedrørende Forraadene 

i deres Boliger. Men det maa beklages, at Forf. ikke, som 

Opgaven fordrer, har skaffet sig nøjere Kundskab om, hvad 

Dyret fortærer påa Marken til forskellige Aarstider. 

Desværre har Forf. ikke været i Stand til over de andre 

Museformer og navnlig ikke over den vigtigste af dem alle, 

Markmusen, at anstille Iagttagelser, der endog blot tilnær- 

melsesvis kan stilles ved Siden af, hvad han meddeler om 

Skovmusen. Han giver vel om de andre Museformer Med- 

delelser, som frembyde Interesse, saaledes om Husmusens og 

Rottens Færden paa Marken m. m. Men hans Meddelelser om 

Markmusen ere altfor lidet omfattende til, at Opgaven kan siges 

at være løst. At han ikke har lagt Hovedvægten paa Studiet 

af dette Dyr, som er den af Museformerne, der frembyder 

størst økonomisk Interesse, beror vistnok paa det tilfældige 
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Forhold, at den ikke var meget hyppig i hans Egn; men det 

maa alligevel siges at være en meget væsentlig Mangel ved Be- 

svarelsen, at denne Form er behandlet saa kursorisk, som sket er. 

Paa den anden Side giver Afhandlingen imidlertid saa gode 

Bidrag til Studiet af Musenes Liv paa Marken og Iagttagelserne 

er udførte paa en saa forstandig og omhyggelig Maade, at vi 

i Anerkendelse heraf maa indstille til Selskabet, at der tilkendes 

Forf. en Opmuntringspræmie, der foreslaas sat til Halvdelen 

af den udsatte Pris. 

Fr. Meinert. P. E. Muller. JERN 03 S: 

Affatter. 

Klassen havde vel tiltraadt denne Betænkning, men foreslog 

Opmuntringspræmien sat til 300 Kr., og dette vedtog Selskabet. 

Ved Navnesedlens Aabning, som senere foretoges med Forfatterens 

Samtykke, viste denne sig at være Adjunkt H. Chr. Mortensen 

i Viborg. 

Redaktøren forelagde det nu udkomne sidste Hæfte, 

Nr. 6, af Selskabets Oversigt for 1896. 

I Mødet vare fremlagte de paa Boglisten under Nr. 100—134 

opførte Skrifter, deriblandt private Gaver fra D'Herrer Cabreira 

i Lissabon, Emmens i New York og Penka i Wien. 

4. Mødet den 26% Februar. 
(Tilstede vare 21 Medlemmer, nemlig: Ussing, Mødets Præsident, 

Holm, S. M. Jørgensen, Christiansen, Krabbe, Vilh. Thomsen, Warming, 

Thiele, Joh. Steenstrup, Høffding, P.E. Muller, Bohr, Gram, Valentiner, Chri- 

stensen, Hansen, Salomonsen, Sørensen, Pechile, Sekretæren, Chievitz. 

Desuden var Dr. Bohlin fra Upsala tilstede som Gæst.) 

Siden forrige Møde havde Selskabet mistet sit udenlandske 

Medlem, Professor, Dr.Karl Weierstrass i Berlin, der døde 

den 19. Februar 1897. Han var den 30. April 1886 bleven 

Medlem af Selskabets naturvidenskabelig - mathematiske Klasse. 

3 
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Professor H. G.Zeuthen forelagde påa Udgiver-Udvalgets 

(Zeuthen, Thiele, Valentiner) Vegne det af Selskabet udgivne 

Skrift: Essat sur la repræsentation analytique de la direction 

par Caspar Wessel. Traduction du mémoire intitulé: Om 

Direktionens analytiske Betegning. [Nye Samling af det Konge- 

lige Danske Videnskabernes Selskabs Skrifter, Femte Del. 

Kiøbenhavn 1799.|] Publié avec les trois planches de Voriginal 

et préfaces de MM. H. Valentiner og T.-N. Thiele å Poccasion 

du centenaire de sa præsentation å 1'Académie le 10 mars 1797. 

Til Forelæggelsen knyttedes følgende Bemærkninger om For- 

fatteren og hans Værk: 

Selskabets Protokol for 10. Marts 1797 indeholder følgende 

Beretning: 

«Hr. Etatsraad Tetens som Formand for den mathematiske 

Klasse gav Selskabet Beretning om et til Selskabet indsendt 

Skrift fra trigonometrisk Operateur Wessel angaaende Calculus 

situs, som Selskabet fandt fuldkomment værdigt at indrykkes i 

dets Samlinger. I Anledning af dette Skrift forelæste Hr. Etats- 

raad Tetens nogle Anmærkninger angaaende Naturen af denne 

Calcul, som tillige med Hr. Wessels Skrift blive trykte i Sel- 

skabets Samlinger.» 

Skriftet, fortsatte Meddeleren, vår dernæst trykt i «Ny 

Samling» af Selskabets Skrifter, 5. Bind, der afsluttedes i 1799. 

Forf., en Broder af Johan Hérman W., var født 8. Juni 1745 i 

Jonsrud i Norge, hvor deres Fader var Præst. 1763 kom han 

som Student til København, 1778 blev han juridisk Kandidat; 

men allerede fra 1764 og lige til 1805 arbejdede han som Land- 

maaler i Videnskabernes Selskabs Tjeneste påa' de Kort, dette 

efterhaanden optog over hele Landet. Han døde 1818. Stor 

er den Ros, der lyder over hans Dygtighed og Paalidelighed 

som Korttegner og trigonometrisk Operatør. Paa alle de 7 

Steder, hvor Wessel nævnes i Molbechs «Videnskabernes 

Selskabs Historie», findes saaledes enten en berømmelig Omtale 

fra Selskabets eller andre Autoriteters Side eller i det mindste 
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Lovord, hvori Molbech udtrykker den almindelige Anerkendelse 

af hans Virksomhed i Selskabets Tjeneste. Derimod forlyder 

intet om noget mathematisk Arbejde fra hans Haand, førend 

det nu paany udgivne Skrift fremkommer, da han var over 

50 Aar gammel og det er ikke efterfulgt af andre. 

Dette Arbejde indeholder den Fremstilling af de saakaldte 

imaginære Tal, som i vort Aarhundrede har gjort det muligt 

derpaa at bygge en almindelig Størrelseslære, hvis omfattende 

Synsmaader bringe fuld Sammenhæng i meget, som ellers faldt 

fra hinanden. Wessel havde særlig Øje for, at medens positive 

og negative Tal kunne anvendes til Behandling af Stykker, som 

påa en og samme rette Linie gaa i den ene og den anden Ret- 

ning, tillader Brugen af de imaginære Tal og Regning med 

disse en tilsvarende Behandling af Liniestykker gaaende i alle 

mulige Retninger i samme Plan. Derved førtes han videre til 

at forsøge en lignende Behandling af Liniestykker, som have 

forskellige Retninger i Rummet. Han overvandt lykkelig ogsaa 

de helt nye Vanskeligheder, som denne Behandling frembyder, 

og gør det paa en Maade, der vel var tilpasset efter den be- 

grænsede Opgave, man stiller sig, men dog foregriber meget 

væsentlige Punkter af den 50 Aar yngre Kvaterniontheori. 

Er nu end Behandlingen af Liniestykker med Retning Wessels 

Hovedformaal, som udførlig oplyses ved Anvendelse paa den 

plane og sfæriske Trigonometri og Polygonometri, såa træder 

hans Forstaaelse af hans Theoris Betydning som almindeligt 

Grundlag for Behandlingen af imaginære Størrelser dog klart 

frem. Herved maa særlig fremhæves, at han fuldt ud baade 

forstaar og tilfredsstiller de logiske Fordringer, som maa stilles 

og som man nu hundrede Aar efter stiller til dette Grundlag. Han 

hæver sig i den Henseende over sit Aarhundredes Mathema- 

tikere, som ofte lod sig nøje med, åt nye Hjælpemidler faktisk 

viste deres Hensigtsmæssighed ved at give gode Resultater, og 

da undlod nærmere at prøve Aarsagen til og Omfanget af 

deres Gyldighed. 
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Wessel var aabenbart en meget beskeden Mand. Man 

ser gennem den undertiden lidt nedladendé Velvilje, hvormed 

hans Fortjenester som Landmaaler roses, at han ikke selv 

gjorde disse Fortjenester gældende. Man ser af hans lange 

Tavshed som Mathematiker, at han ikke selv har vidst, hvor 

fremragende hans Evner vare i den Retning, eller anet, hvor 

fortjenstfulde de af ham fremsatte Betragtningsmaader vare. 

Man ser hans Beskedenhed af den Maade, hvorpaa han i sin 

Indledning bringer Tetens sin Tåk for Raad og Bistand. 

Smukkest viser den sig derved, at han ikke har anset sine 

Undersøgelser for værdige til at komme frem for Offentligheden, 

før de havde naaet en langt fuldkomnere Skikkelse, end man i 

den Tid plejede at kræve. Mindst heldig fremtræder denne 

Beskedenhed derimod, naar han heller ikke bagefter havde en 

saa klar Bevidsthed om sit Arbejdes store Værd, at han enten 

selv førte det videre, hvad han dog havde stillet i Udsigt, eller, 

hvis han følte sig for gammel, fik andre dertil. Nu fik hans 

Værk ingen Betydning i Øjeblikket, og andre maatte påany op- 

føre det Grundlag for en stor Del af den nyere Tids Mathe- 

matik, som alt forelaa færdigt og vel udført fra hans Haand. 

Hans Arbejde blev nemlig heller ikke fastholdt og fortsat af 

nogen af dem, som blev bekendt med det ved.dets Fremkomst. 

Man kunde herved nærmest tænke paa de i hint Møde tilstede- 

værende Medlemmer af Selskabet. Præsidentstolen indtoges hin 

Aften, i Præsidenten A.P.Bernstorffs Forfald, af Landmaalings- 

Conducteur N. Morville, der samtidig med Wessel var ind- 

traadt i Selskabets Tjeneste som Landmaaler, men var naaet 

videre end Wessel baade i Embedsstilling og i Forhold til Sel- 

skabet, idet han siden 1779 var Medlem, hvilket Wessel aldrig 

opnaaede, og hvad han, som bestandig staaende i et Afhængig- 

hedsforhold til Selskabet, maaske helier ikke kunde opnaa. 

Morvilles Optagelse har vistnok været vel begrundet ved hans 

Anvendelse af sin mathematiske Indsigt til Undersøgelser af 

stats- og landøkonomisk Betydning. De mathemaåtiske Arbejder, 
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som han indrykkede i Selskabets Skrifter, ere derimod kun 

altfor gode Beviser paa, hvor meget Wessels Klarhed i Opstilling 

af Begreber og kritisk Udvikling og Anvendelse af disse afveg 

fra, hvad man dengang nøjedes med. 

Som Landmaaler maatte Morville imidlertid have særlige 

Betingelser for Forstaaelsen af Wessels Udgangspunkt og af de 

polygonometriske Anvendelser af Retningsbestemmelserne. Lig- 

nende Forudsætninger maatte to tilstedeværende Søofficerer have, 

navnlig den af Søkortvæsenet saa højt fortjente Løvenørn. 

Fuldstændigst er Arbejdet og dets Betydning dog forstaaet 

af Forelæggeren, Professor i Mathematik og Filosofi ved Uni- 

versitetet i Kiel, J.N.Tetens, der selv var en betydelig Mathe- 

matiker. Desværre har han ingensinde indfriet sit Løfte om at 

lade sine «Anmærkninger angaaende Naturen af denne Galcul» 

trykke. Grunden hertil er maaske den, at de ere blevne gjorte 

overflødige ved de Forbedringer, som Wessel selv angiver, at 

- have indført efter denne Lærdes Opmuntring og Raad; der 

gøres dog intetsteds Rede for, hvilke disse Forbedringer ere, 

og ret indgribende kunne de næppe have været. En Artikel 

med Tetens' ogsaa i Udlandet ansete Navn vilde maaske have 

bidraget til at henlede Mathematikernes Opmærksomhed paa 

Wessels Arbejde. 

Særlig uheldigt var det, at den Række Oversættelser paa 

Tysk af Videnskabernes Selskabs naturvidenskabelige og mathe- 

matiske Afhandlinger, som Scheel og Degen netop i 1798 be- 

gyndte med det første Hæfte af det Bind, som indeholder 

Wessels Arbejde, ikke fortsattes længe nok til at faa dette med. 

Selv bortset fra den derved opnaaede større Udbredelse, vilde 

det sikkert ikke have været uden Frugt, om en saa intelligent 

og vidtskuende Mathematiker som Degen paa denne Maade 

var kommen til indgaaende at beskæftige sig med Wessels 

Tanker. 

I den paafølgende Tid har Wessels Skrift, som fandtes i 

en Række af Selskabets Publikationer, der længe har været for 
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udtømt til at uddeles blandt Medlemmerne, vel ikke været ganske 

ubemærket. Det maatte saaledes gennemses af Prof. Jurgensen, 

da han som Mathematiker skulde levere Bidrag til Molbechs 

«Videnskabernes Selskabs Historie i dets første Aarhundrede» ; 

men den Gang og senere kan man vel have set, at der inde- 

holdtes Theorier, som da vare i Færd med at faa større og større 

Betydning, men ikke bemærket, at disse her fremtræde for første 

Gang. Saaledes er det endnu gaaet Dr. S.A.Christensen i 

hans Omtale af Wessel i hans Doktorafhandling: «Mathematikens 

Udvikling i Danmark og Norge i det XVIII Aarhundrede» (1895). 

De af Wessel fremsatte Theoriers øvrige Historie er imidlertid 

nu såa bekendt, at denne Omtale strax maatte henlede Mathe- 

matikernes Opmærksomhed paa den overordentlig store Betyd- 

ning af Wessels Skrift. Denne fremhævedes stærkt af Oppo- 

nenterne ved den anførte Disputats, og kort efter gav Dr. Juel 

i Nyt Tidsskrift for Mathematik 1895 en kort Fremstilling af 

Skriftets Hovedtanker. 19. April 1895 besluttede Selskabet paa 

Forslag af dets mathematiske og astronomiske Medlemmer at 

udgive Wessels Skrift paany, men paa Fransk, og denne Ud- 

gave er det, som nu netop er bleven færdig til at kunne om- 

sendes 100 Aarsdagen efter Skriftets første Forelæggelse. 

Den nye Udgave ledsages af Fortaler af de Hrr. Valen - 

tiner og Thiele, i hvilke dels gives Meddelelser om Wessels 

Liv, dels belyses, hvilken Betydning hans Skrift har, og hvilke 

Overensstemmelser og Uoverensstemmelser der er mellem hans 

og senere Behandlinger af de samme Æmner. 

Ved Oversættelsen er der lagt an påa en såa nær Over- 

ensstemmelse som muligt med den oprindelige Text. Dette har 

været forbundet med nogen Vanskelighed. Det mathematiske 

Sprog, som man for hundrede Aar siden havde til Raadighed 

her i Landet, var nemlig ikke udviklet nok til at frembyde 

Former, som let passede om saa nye Tanker som Wessels. 

Hans Fremstilling er derfor ofte noget besværlig, men paa 

samme Tid lader den overalt hans Tankers Klarhed træde 
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fuldkommen tydelig frem. Det galdt ved Oversættelsen om at 

overvinde de Vanskeligheder, som den første Omstændighed 

frembød, påa en saadan Maade, at Gengivelsen fuldt ud be- 

varede den sidste Egenskab. 

Disse Vanskeligheder voxede derved, at der ikke fandtes 

nogen enkelt Person, som forenede det nødvendige Kendskab 

til Fransk, Dansk og Mathematik i tilstrækkelig Grad til ene at 

udføre Arbejdet. Naar det dog synes at være lykkedes, skyldes 

det fortrinsvis Hr. Gustave Robin, docteur és sciences, i Paris, 

der med stor Omhu har videre bearbejdet den foreløbige Over- 

sættelse; men da han ikke kan Dansk, kan Ansvaret for mulige 

Mangler ikke lægges påa ham. 

Paa Udvalgets Vegne stillede Meddeleren dernæst Forslag 

om, til hvilke af Selskabets Forbindelser og til hvilke Mathe- 

matikere Skriftet skulde sendes. Han fremhævede, at der i den 

Henseende burde vises norske Institutioner og Personer et 

særligt Hensyn. Da Wessels Skrift udkom, repræsenterede 

Selskabet baade dansk og — ved Siden af det kongelige norske 

Videnskabernes Selskab i Throndhjem — norsk Videnskab. Om 

end Wessels hele Livsgerning, væsentlig i det danske Viden- 

skabsselskabs Tjeneste, faldt i Danmark, var han født i Norge 

og maatte ved sin Slægts Forbindelser vedblive at være knyttet 

til Norge. Den Andel, som Norge saaledes har i ham, skal saa 

meget mindre glemmes, som i dette Land, hvor N. H. Abel 

snart skulde faa større Held end Wessel til ved sine lige såa 

klart gennemførte og langt mere omfattende Arbejder at føre 

Europas Mathematikere ind paa nye Baner, gennem hele det 

nu forløbne Aarhundrede har indtaget en høj Plads i disse to 

Mænds Fag. 

Derefter gav Professor Chr. Bohr en Meddelelse om 

Alsorptron af kvælstof, "Argon-og- Brint i-Blodet. 

Denne vil blive optagen i Selskabets Oversigt for i Aar. 

Til Bedømmelse af en af Lektor, Dr. med. V. Henriques 

indsendt Afhandling «Undersøgelser over de reducerende Stoffer 
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i Blodet under normale Forhold», som denne ønskede optagen 

i Selskabets Oversigt, nedsattes et Udvalg' bestaaende af Pro- 

fessorerne Bohr og Kjeldahl. 

Til Bedømmelse af en af Cand. pharm., Assistent Gunner 

Jørgensen indsendt Afhandling «Nogle jodometriske Under- 

søgelser», som denne ønskede optagne blandt Selskabets Publi- 

kationer, nedsattes et Udvalg, bestaaende af Professorerne 

Christensen og Kjeldahl. 

Carlsberg-Laboratoriet havde udgivet og tilsendt 

Selskabet Exemplarer af sine «Meddelelser» Bd. IV. Hæfte 2. 

I Mødet vare fremlagte de paa Boglisten under Nr. 135— 

183 opførte Skrifter, hvoriblandt private Gaver fra Fyrsten af 

Monaco og fra D'Hrr. Stossich og Zibrt. 

0. Modet den 12 Marts. 
(Tilstede vare 16 Medlemmer, nemlig: Jul. Thomsen, Præsident, Ussing, 

Krabbe, Thiele, Rostrup, Gram, Christensen, Hansen, Kjeldahl, Boas, Chievitz, 

Salomonsen, Pechule, Sekretæren, Holm, Sørensen.) 

Professor Dr. Emil Hansen gav en Meddelelse om de 

sklerotiedannende Kopriner. Denne Meddelelse vil blive 

optagen i Selskabets Oversigt. 

Kassekommissionen fremlagde det reviderede og deci- 

derede Regnskab for 1896. En Oversigt over dette er trykt 

S. (33)—(36). 

Paa Redaktørens Vegne forelagde Sekretæren det nu 

udkomne Nr. 1 af Selskabets Oversigt for 1897. 

I Mødet vare fremlagte de paa Boglisten under Nr. 184— 

225 opførte Skrifter. 



5. Møde. ( 33 ) 

Oversigt over Regnskabet for Aaret 1896. 

12. Marts 

AN 

| 
indtægt. | 

1. Kassebeholdning ved Aarets Begyn- | 

delse: | 

da e des Pen BE SKE STE er SØN ker lol ave 5354 | 99 | 

b. Det Hjelmstjerne-Rosencroneske Bidrag . .- . | 3027) 62 | 

Rude daler SEE Te ner Nes 390| nm | 

HEELS Ø yme dale HE SS eN EE 12| 50 | 

2. Renter og Udbytte af Aktier og Obli- | 
gationer: | 

a. 125700 Kr. Husejer Kreditkasse-Oblig. å 4 9/0 | 5028 |S4ER | 

83200 Kr. Østifternes Kreditf.-Oblig. å 4%%0 . | 3328) » | 

15000Kr. Jydske Landejend. Kreditf.-Obl. å 49/9 600 | '" | 

b. Rente (og Rentes Rente) af Prioritets-Oblig. Nr 

KÆ00 0 Kr EN ES ar Sk SST. SR Sbal error te | 

c. 600 Kr. Nationalb.-Aktier, Udbytte å6,6%0. . 
| || 

sno dteørelse forskøontorleje re ve BE BOSNGE 

4. Bidrag i Følgefundatsm. Bestemmelse: | 

a. Til Præmier: | 

fra det Classenske Fideikommis ....... 400| » | 

Etatsraad Schous og Hustrus Legat... .... 100| nm | 

b. Til videnskabelige Formaals Fremme: | | 

det Hjelmstjerne-Rosencroneske Bidrag . ..f 1976| 79 | 

c. Fra Carlsbergfondet (Oktober Kvartal) ....f 2500| » | 

Bk OLE Sales af'Selskabets-Skriffertse. fj. …> id ge. | 

6. Rente af Indlaan i Landmandsbanken | | 
! I 

7. Tilfældige Indtægter: | | 

Udtrukket 3 Oblig. å 1000 Kr. af Østift. Kreditf. | 3000; » | 

== 1 Oblig. å 200 Kr. - . — — 200 

Samlet Indtægt . . - 

Kr. Ø 

| 
|| 

8715! 11 
| 

8956 | 

2882 35 
39 | 60 

1600 mM 

500 | É 
| 
| 

4476 | 79 

335| 78 

250 23 

3200 | mr 

30955 | 86 
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Oversigt over Regnskabet for Aaret 1896. 

TÆGOS ERE 

Kr ø Kr. | 9 

Udgift. ; 

1. Selskabets Bestyrelse: | 

a. Løn til Embedsmænd, Medhjælp til Sekre- | | 

tariatet og Arkivet, samt Budet ......- 3780 m || | 

De Gratiikat ron er EEN RERERE SSR AU RGrE | | 

Brændsel RAE SE Sass EA EES ENE 5625 | | 

FEB e bys Dine RELEASE SENSE ES MEE 188 | 20 || 

SKO ORE SER NER SA NNE SSR S SE SEREs 643 | 83 | 

RR TEE ARE ERE ELM ES] BUSSE ERE DESSERT SINNERS 642 | 58 | É 

g. Kontorleje og Brandforsikring HÆLE 17801551 

Til Selskabets Forlagsskrifter: | 

a. Af Selskabets Midler: Kr Gøre 

a. Trykning af Oversigterne og Skrif- 

terne, derunder Papir til først- 

wo 

DÆVNTE SE ns RIS S te eN elae 4749 53 

HE nr NE ERR: TØGER | 

Oversættelse paa Fransk ..... 533. 99 | 

Kobberstik, Lithografi, Træsnit. . 1319 ' || 
S s nere 73280 STOR | 

ØB. Papirkøb til Skrifterne ......12:- 4 n bel 

XRORAbOSE NES. LSE KEN RSS KAGE KS ” KA IE. 

&. Oplaget af Selskabets Skrifter .......- i DEN | 

b. Af det Hjelmstjerne-Rosencroneske 

Bidrag: | | 

a. Regesta diplomatica (1500 Kr.) ......…+- 202 | 50 | | 

4. Til Afbildninger i Prof. Jul. Langes Arbejde ' | | 

om Billedkunstens Fremstilling af Menne- 

skeskikkelsen! (9007 Kr) FEJES FESTER mi ” | BE M 

| | 

3, Til ånden Virksomhed ved Selskabets | 

Medlemmer: 

a. Af Selskabets Midler: Kr. Øre 

ar Till Udgivelse Taf 15 krilte rs SEES (LT | | 

fB. Til andre videnskabelige Arbejder... rr or | | | 
ne Es. STEELE ” ” | | 

b. Af det Hjelmstjerne-Rosencroneske = BE | SN É 

Bidrag: EEN 

Til Baarse Abe sr ds An ERE SS BEES 0 

Eateris LOSE 15005 | 57 
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Oversigt over Regnskabet for Aaret 1896. 

12. Marts. 

Til Raadighed 

Udgift. 
Transport . ..- 

4. Understøttelse til Skrifters Udgivelse 

og videnskabelige Arbejder af Ikke- 

Medlemmer: 

a. Af Selskabets Midter: 

BR VER ENTEN 0 RI ØER 107 

b. Af det Hjelmstjerne-Rosencroneske 

Bidrag: 

at til Udgivelse af en Katalog 

over den danske Litteratur ved 

Justitsraad Bruun. Bevilget den 

17. Novbr. 1865 Subskription paa 

50 Ex. med indtil 4000 Kr. Til 

Bess KENN SØ: SS SER 

P. Til Udgivelse af J. C. Espersens 

7. Til Raadighed 

Ordbog bevilget den 17. Decbr. 

187502400Kr. til VS Holms 

Supplement til samme bevilget 

den 27. Febr. 1880 500 Kr. og til 

Afslutning af Ordbogen bevilget 

den 15. Maj 1891 1100 Kr. Til 

Rests1285-KE 710: 

5. Pengepræmier og Medailler: 

a. Præmie af Legaterne: 

fra det Classenske Fideikommis 

Etatsraad Schous og Hustrus 

Kr. Øre 

493 78 

te MERE FUGE Kia, 

b. AfSelskabetsKasse(derunder Renten 

af det Thottske Legat) 

c. 1 Guldmedaille 

SFilfældige Udgifter: 

Til Bohave og Istandsættelser 

T. Indkøb af Obligationer sf. ao. en Fe 

8. Kassebeholdning ved Aarets Slutning: 

a. Rede Penge 

. Det Hjelmstjerne-Rosencroneske Bidrag . 

. 1 Guldmedaille 

. 1 Sølvmedaille VRE HR — 

ERE FE REE SKET DET Hø 

m afseskal:'e kld Steele 

ma ne Aes "a 

Samlet Udgift . . .- 

eo —— 

Kr. Kr. [sø 

15005 | 57 

| 

| 

493 | 78 

| 

1620| » 

213| 35 

3186 | 50 

10436 | 66 

30955 | 86 
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Det Hjelmstjerne-Rosencroneske Bidrag 1896. 

Kr | ø Kr. ø 

| 
Indtægt. | N 

Kassebeholdning ved Aarets Begyndelse.......- 3027 | 62 || 

Aars uBidPa erne Ren: Tr EEN MAE ST DES RDNS HU SER E 1976 | 79 | 

Samlet Indtægt ... |... .. | 5004 | 41 
Age) | 

|| 

Udgift. | | 

Resestan diplom ale eee eN 202 | 50 | 

Afbildninger i Prof. Jul. Langes Arbejde......- 175 | » | 

Katalog "over "dansk Litteratur: AK Soi sae le st ÅGE 493 | 78 | 

Kassebeholdning ved Aarets Udgang.....-..- 4133 | 13 | 

Samlet Udgift . ..|....!|..) 5004 | 41 
| ll 

6. Modet den 26” Marts. 
(Tilstede vare Selskabets Æresmedlem, Hs. kgl. Højhed Kronprinsen, samt 

26 Medlemmer, nemlig: Jul.Thomsen, Præsident, Ussing, Holm, Lutken, 

S. M. Jørgensen, Christiansen, Fausbøll, Krabbe, Vilh. Thomsen, Warming, 

Thiele, Meinert, Joh. Steenstrup, Gertz, Heiberg, Høffding, Bohr, Gram, 

Fridericia, Christensen, Boas, Chievitz, Salomonsen, Pechule, 

Sekretæren, P. E. Muller.) 

Professor Dr. J. L. Heiberg meddelte nye Smaabidrag 

tl Georg Vallas Biografi. 

Professor Dr. J. H.Chievitz meddelte dernæst nogle Be- 

mærkninger om Bygningen og Udviklingen af Nyrerne hos 

Pattedyr: 

Derefter forelagde Direktionen for Carlsbergfondet 

nedenstaaende Beretning for 1895—96. 
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Beretning for 1895—96, afgiven af Direktionen for 

Carlsbergfondet. 

I Henhold til det i Statuterne for Carlsbergfondet 2 X 

indeholdte Paalæg undlader Direktionen for dette Fond ikke 

herved at indsende til det Kongelige Danske Videnskabernes 

Selskab Beretning om Virksomheden i Aaret 1895—96. 

Hvad for det første Carlsberg Laboratoriet vedrører, skal 

følgende meddeles: 

1. Laboratoriets Lokaler og Inventarium. 

Lokalerne i det ældre Laboratorium have i Aar ikke trængt 

til væsentligere Reparationer. 

Byggearbejdet ved det nye Laboratorium er naaet saa vidt, 

som der efter Planen skulde naaes i Aar, idet Forstanderboligerne 

ere gjorte færdige (og begge i Løbet af Sommeren tagne i Brug), 

medens der i Hovedbygningen er lagt Gulve, indlagt Varme- 

apparater, Gas, Vand og Elektricitet, ligesom de to Betjentboliger 

i Kjælderetagen ere gjorte færdige. 

Til Anskaffelse af nye og Reparation af ældre Instrumenter 

og Åpparater samt til Inventarium af forskjellig Slags er med- 

gaaet omtrent 1975 Kr. 

Til Bøger er udgivet 653 Kr. 72 Øre; men som sædvanlig 

er Bogsamlingen ogsaa i Aar bleven forøget ved forskjellige Gaver. 

sg boratoørrerts Personale 

har kun forsaavidt været underkastet en Forandring, som Cand. 

polyt. C. J. Olsen har været ansat som extraordinær Assistent ved 

den chemiske Afdeling fra 15. Oktober 1895 til 1. Maj 1896. 
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3. Laboratoriets Udgift 

har udgjort 29405 Kr. 65 Øre, nemlig: 

l. Lønninger til Forstanderne: Professor Kjel!- 

dahl 5400 Kr., Huslejegodtgjørelse for ?/4 Aar 

150; Kr Professor Hansen 5400 Kr 5511550 Kr Rs 

Lønninger til Assistenterne: Hr. Jessen- 

Hansen, 1850 IKkr., Huslejegodtgjørelse 400 

Kr.; Hr. Kløcker 1833 Kr. 33 Øre, Husleje- 

godtgjørelse 400 Kr., Honorar som Bibliothekar 

100 Kr Hr Schiønning 1350 kr Er: 

Claussen 1216 Kr. 67 Øre; Hr. Olsen for 

67/5 Maane 36505 Kor NEN ER ESME SEER 7800 - » - 

3. Lønninger til 2 Karle, for hver 1000 Kr. 

Extraordinært Tillæg til P. Andersen 100 

Kr. En Rengjøringskone for 4 Maaneder 

(89) 

GO KEA Sa køre | Sad NR EDED ASER RRALSEN re 2260 - » - 

At Imventar dos orbdrug se ER SES IDEN SA Ses 5096 - 90 - 

5. Udgivelse af «Meddelelser fra Carlsberg Labo- 

LALO RTE EDSE ES ds kel ae EST SYNTNASEE 2 SE GES S KS AD ES 155 - 51 - 

6. Uforudsete og extraordinære Udgifter . ... 2543 - 24 - 

I alt…..::29405;Kr: 657Ø: 

Med Hensyn til Post 1 henvises til Beretningen for 1891 

—92, angaaende Post 2 til Beretningen for 1893—94, angaaende 

Post 3 til Beretningen for 1892—93, om den ene Karls Tillæg 

til Beretningen for 1889—90. Af Post 6 ere 696 Kr. 80 Øre 

udgivne til en Bøgegren af Sølv til Pasteurs Kiste, Resten er 

anvendt til Montering af Assistentboligerne i det nye Laboratorium. 

Af Meddelelser fra Carlsberg Laboratoriet er et nyt Hefte 

(4de Binds Zdet) under Trykning. 

4 Laboratoriets Virksomhed. 

Den chemiske Afdeling. 

Professor Kjeldahl har i det forløbne Arbejdsaåaar været 

beskjæftiget med Undersøgelser af de i Ølurt optrædende 
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organiske Baser. Hr. Claussen har været ham behjælpelig 

med disse vanskelige Arbejder. 

Hr. Jessen- Hansen har afsluttet sine i tidligere Beret- 

ninger omtalte Undersøgelser. Hans Arbejde, som Videnskabernes 

Selskab har kjendt værdigt til at belønnes med det Thottske 

Legat, vil med nogle Berigtigelser og Tilføjelser blive optaget 

i det Hefte af «Meddelelser fra Carlsberg Laboratoriet», som er 

under Trykning. 

Den fysiologiske Afdeling. 

Professor Hansen har fortsat sine i tidligere Beretninger 

omtalte Undersøgelser om Saccharomyceternes Kredsløb i Naturen 

samt om disse Organismers Livsgrænse og Variationsfænomener. 

For at vedligeholde Forbindelsen med den almindelige Mykologi 

har han i de senere Aar af og til foretaget nogle Undersøgelser 

over højere Svampformer, i Aar saaledes en Række biologiske 

Studier over Anixia og de sklerotiedannende Copriner. 

I Anledning af det i Juli og August opstaaede Rygte om 

Gamle Carlsbergs Bryggeri har Professor Hansen foretaget 

Analyser af dets Øl, dels af det, der var i Handelen, dels af 

Lageret. Resultatet var, at ingen af Prøverne viste ringeste 

Tegn til en «Bakteriesygdom». Ved dette meget besværlige 

og omfangsrige Arbejde gik Hr. Schiønning og Hr. Kløcker 

Professor Hansen til Haande. 

Hr. Kløcker og Hr. Schiønning have udførlig og fra 

forskjellige Synspunkter behandlet Spørgsmaalet over Saccharo- 

myceternes Afstamning. Deres Arbejde er under Trykning i 

«Meddelelser fra Carlsberg Laboratoriet». Hr. Schiønning vil i 

samme Hefte af disse offentliggjøre en mindre Artikel: «Bidrag 

til Sporedyrkningens Technik hos Saccharomyceterne». 

En udenlandsk Videnskabsmand (Russer) har i Åar studeret 

en kortere Tid i Laboratoriet. 
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re 

Under Afdeling B er. til videnskabelige Foretagender i 

Aarets Løb udbetalt 83568 Kr. 83 Øre. 

ll 

10. 

I 

Sorenskriver Andersen til Udgivelse af et Skrift om Færøernes 

Historie i det 17de Aarhundrede 1200 Kr. 

Lærer ved Officerskolen O. Arlaud til Udgivelse af en. ny 

Udgave af «Bevingede Ord» 800 Kr. 

Museumsassistent V. Boye til et Skrift om Egekistefundene 

i Danmark 2500 Kr. 

Arkivar Dr. C. Bricka til Udgivelse af Dansk biografisk 

Lexikon 1000 Kr. Sidste Bidrag af en tiaarig Bevilling. 

Premierlieutenant D. Bruun til en Rejse til Færøerne og 

Island for at undersøge gamle Bygningsskikke og foretage 

Udgravninger 3782 Kr. 

Dr. phil. H. C. RK. Crone til Fortsættelse af Undersøgelser 

over Ebbe og Flod i Danmark og Bilandene 600 Kr. 

Docent Dr. Drachmann til en videnskabelig Rejse 1200 Kr. 

Cand. theol. F. F. Falkenstjerne til Undersøgelser over de 

lilleasiatiske Folks Historie i Oldtiden 600 Kr. Sidste Bidrag 

af toaarig Bevilling. 

Litterat F. R. Friis til Arbejder om dansk Kkunst- og Byg- 

ningshistorie 800 Kr. iste Bidrag af toaarig Bevilling. 

Dr. phil. E. Gigas til Udgivelse af en Samling litteratur- 

historiske Afhandlinger 250 Kr. iste Bidrag af toaarig 

Bevilling paa 500 Kr. aarlig. 

Arkivsekretær Grove til Studier over Berøringspunkter mellem 

Danmark og Rusland i det 18de Aarhundrede 300 Kr. 

Dr. phil. H. J. Hansen til et Arbejde om en aberrant 

Familie af Copepoder 300 Kr. Fortsættelse af tidligere 

Bevilling paa, 2700 Kr. 

Borgmester, Konferensraad H.N. Hansen til at lade udgive 

et Skrift om Frelsers Kirke 1700 Kr. Sidste Del af en 

tidligere Bevilling paa 2200 Kr. 
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14. 

- 

r5: 

wo Or 

Cand. med. F. C. C. Hansen til Anskaffelse' af et Mikroskop 

111400Kr: 

Cand. mag. B. Hansted til Trykning af et Skrift om Schweiz's 

Årbejderlovgivning 250 Kr. 

Samme til statsvidenskabelige og nationaløkonomiske Studier 

300 Kr. 

Samme til en videnskabelig Rejse til Sverige 800 Kr. 

Cand. mag. N. Hartz til phyto-palæontologiske Studier 800 Kr. 

Pastor J. Helms til en kirkearchæologisk Rejse i Tyskland 

600 Kr. 

Adjunkt Dr. K. Hude til fortsatte Studier over Thucydid 

600 Kr. Sidste Bidrag af toaarig Bevilling. 

Cand. mag. J. Jakobsen til Affattelse af et Skrift om Rester 

af nordisk Sprog paa Shetlandsøerne 600 Kr. 

Professor Dr. O. Jespersen til Udgivelse af en Fonetik 

500 Kr. 

Dr. phil. E. Jessen til lexikalske Undersøgelser 600 Kr. 

Fortsættelse af en tidligere Bevilling. 

Cand. mag. A. S. Jensen til Anskaffelse af et Mikroskop 

1300 Kr. 

Lektor W. Johannsen til Fremme af Studier over Modningens 

og Hvileperiodernes Fysiologi 800 Kr. 

Docent, Dr. F. Jønsson til Udgivelse af det Binds Iiste 

Hefte af oldnorsk og oldislandsk Litteraturhistorie 550 Kr. 

Dr. phil., Adjunkt Chr. Jørgensen til Udgivelse af et Værk 

om antike Vaser 800 Kr. Fortsættelse af tidligere Bevilling. 

Pastor O. Kalkar til Trykning af Ordbog over det ældre 

danske Sprog (1300—1700) 260 Kr. 40 Øre. Fortsættelse 

af tidligere Bevilling. 

Museumsinspektør H. Kiærskou til histologiske Undersøgelser 

over Frø 800 Kr. 

Fhv. Proprietær J. B. Krarup til Udarbejdelse af et Skrift om 

Landbrugets Udvikling i Danmark efter 1835 400 Kr. Første 

halvaarlige Bidrag af sexaarig Bevilling paa 800 Kr. aarlig. 

4 
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29: 

30. 

Byte 

34. 

36. 

37. 

38. 

39. 

Professor, Dr. Johan Lange til et Arbejde over Slægten 

Cratægus 500 Kr. Sidste halvaarlige Bidrag af toaarig Bevilling. 

Professor, Dr. phil. Jul. Lange til Fortsættelse af hans Værk 

om Billedkunstens Fremstilling af Menneskeskikkelsen 1000 

Kr. Sidste Bidrag af Tilskud til en tidligere større Bevilling. 

Samme til en Udenlandsrejse 600 Kr. 

Skoleinspektør Lauridsen til Studier om den danske Landsby 

i Fællesskabets sidste Aarhundrede 600 Kr. Første Bidrag 

af treaarig Bevilling. 

Dr. phil. E. Lehmann til Studier til Udgivelse af et Værk om 

Avestas Religion 1000 Kr. Andet Bidrag af treaarig Bevilling. 

Museumsinspektor G. Levinsen til Undersøgelser over Bryo- 

zoerne 800 Kr. Andet Bidrag af treaarig Bevilling. 

Cand. jur. E. F. S. Lund til at udgive en Katalog over danske 

Portrætmalerier 5500 Kr. Første Bidrag af en Bevilling 

paa ialt 17000 Kr. 

Professor, Dr. phil. Chr. Lutken til Udgivelse af Zdet Halv- 

bind af 2det Bind af E Museo Lundii 1810 Kr. 

Konservator E. A. Løvendal til Udgivelse af et Skrift om 

Barkbiller 800 Kr. Første Bidrag af en Bevilling paa 2500 Kr. 

Cand. med. C. U. Maaløe til Anskaffelse af videnskabelige 

Instrumenter 1150 Kr. 

Skuespiller K. Mantzius til en Rejse i Anledning af Ud- 

arbejdelse af et Værk over Skuespilkunstens Historie 1200 Kr. 

Museumsdirektør Dr. phil. S. Miller til Udgivelse af en 

systematisk Haandbog i nordiske Oldsager 2456 Kr. 73 Øre. 

Sidste Bidrag af en Bevilling paa i alt 8000 Kr. 

Arkitekt, Docent C. V. Nielsen til at udgive en Afhandling 

om Å. Direr og hans Forhold til Perspektiven 600 Kr. 

Dr. med. H. A. Nielsen til bakteriologiske Studier i Paris 900 Kr. 

Korpslæge G. Norrie til Fortsættelse af medicinalhistoriske 

Studier 500 Kr. 

Samme til Udgivelse af Første Afsnit af det kirurgiske 

Akademis Historie 700 Kr. 
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43. 

Se >= 

Cand. phil., Billedhugger Oppermann til en Rejse i kunst- 

historisk Øjemed 800 Kr. 

Cand. mag. J. Ottosen til Afslutning af Studier over den 

slesvig-holstenske Bevægelses Historie 800 Kr. 

Dr. phil. E. Petersen til Instrumenter til elektrochemiske 

Undersøgelser 435 Kr. 67 Øre. 

Museumsdirektør, Dr. H. Petersen til et Værk om danske 

Adelssigiller 1000 Kr. Fortsættelse af en større Bevilling. 

Professor M. Petersen til et Værk om Kalkmalerier fra Middel- 

alderen 1458 Kr. Sidste Bidrag af en Bevilling paa 6950 Kr. 

Lektor, Dr. O. G. Petersen til en Rejse til Norge 400 Kr. 

Samme til en forstbotanisk Undersøgelse 600 Kr. 

Lærer S. Petersen til Fortsættelse af mykologiske Under- 

søgelser 400 Kr. Første Bidrag af ny toaarig Bevilling. 

Lærer Storgaard Petersen til Udgivelse af en historisk- 

topografisk Beskrivelse af Hind Herred 350 Kr. 

Cand. theol. N. Rasmussen til Udgivelse af et Skrift om 

Salmanassar II's Annaler 782 Kr. Første Halvdel af en 

Bevilling paa 1564 Kr. 

Cand. mag. Raunkiær til en Rejse for at undersøge Fanøs 

og Manøs floristiske Forhold 600 Kr. 

Cand. mag. Roznecki til videnskabelige Undersøgelser i St. 

Petersborg 1800 Kr. 

. Kaptajn G. Rung til Arbejder over Lufttrykkets Fordeling 

over Nordatlanterhavet 732 Kr. Sidste Bidrag af en Bevilling 

påa 3632 Kr. 

.. Dr. phil. Kolderup Rosenvinge til-Anskaffelse af et Mikroskop 

736 Kr. 

. Pastor, Dr. phil. H. Rørdam til Udgivelse af et nyt Bind 

af historiske Samlinger og Studier 635 Kr. Sidste Bidrag 

af en Bevilling påa 3820 Kr. 

. Dr. med. N. P. Schierbeck til en" chemisk - fysiologisk 

Undersøgelse 800 Kr. 

Kontorchef J. Schovelin til et Arbejde om Danmarks Handel 
1x 
4 

8 
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59. 

60. 

65. 

66. 

67. 

68. 

69. 

TO: 

fra 1784—99 750 Kr. Første Halvdel af en Bevilling påa 

1500 Kr. 

Oberstlieutenant <A. Staggemeier til Udgivelse af Kort 

over fysisk Geografi 1500 Kr. Sidste Bidrag af toaarig 

Bevilling. 

Birkedommer P. Sveistrup til Afslutning af Undersøgelser 

om de kjøbenhavnske Syerskers Livsvilkaar 1000 Kr. Sidste 

Bidrag af toaarig Bevilling. 

Cand. mag. Sæmundsson til Anskaffelse af et Mikroskop 

480 Kr. 

Dr. phil. W. Sørensen til zoologiske Undersøgelser 600 Kr. 

Rektor, Dr. Jon Thorkelsson til Udgivelse af Suplement til 

islandske Ordbøger 400 Kr. Fortsættelse af en tidligere 

Bevilling. 

Dr. med. F. Tobiesen til Anskaffelse af et Mikroskop 1100 Kr. 

Arkitekt F. Uldall til Indsamling af Materiale til et Værk 

om Kirkeklokker i Danmark i Middelalderen 1333 Kr. 

Første Bidrag af en Bevilling paa 4600 Kr. 

Professor, Dr. J. L. Ussing til archæologiske Studier og 

Undersøgelser 1000 Kr. Første Del af en fleraarig Bevilling. 

Professor, Dr. phil. N. V. Ussing til en videnskabelig 

Jordboring ved Grøndalsbroen 10259 Kr. 79 Øre. Fort- 

sættelse af en større Bevilling. 

Dr. phil. H. Valentiner til Udgivelse af Etatsraad Lorenz's 

efterladte Arbejder 3303 Kr. 24 Øre. Fortsættelse af en 

større Bevilling. 

Læge F. Vogelius til bakteriologiske Studier i Paris 1300 Kr. 

Cand. polyt. E. Østrup til Kjøb af Litteratur ved Under- 

søgelser over Diatomeerne 615 Kr. 
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II. 

Oversigt over Indtægt, Udgift og Status for 

Afdelingerne A, B og C. 

Indtægt: 

Afdeling A (Laboratoriet). 

Kassebeholdams IS Oktober 1895 TESKE se er ej 20635 Kr. 15 Ø. 

Statutmæssigt Tilskud fra Carlsbergfondet . SE ODD 5 RE 

31/2 pCt. Rente af 50000 Kr. i Østift. Kreditf. Obl. BYS KE ER 

3!/> do. — af 52000 Kr. do. SNORE Ære 

Ænli, do. af ” 8000 Kr. do. INS HG SEE SRNRRE 

ApCt. do. af 6000Kr. do. PÅ ARSEN REE 

Vedtagen Andel af Renteindtægten af Afdelingernes 

Kassebehol dame I ENES aan ynder BOSE SLA BO 

Indvunden Difference ved en udtrukken Østift. Obl. 33 - 04 - 

Fra Boghandler Hagerup for Salg af ,,Meddelelser 

fra Carlsberg Laboratoriet” indtil 1. Juni 1895 321 - 86 - 

Refusion fra Carlsbergfondets Kvæstur for AÅdmini- 

strationsudgifter, "/2-Part. 0... 7 INN PAS BRENNER EANE 

59988 Kr. 85 Ø. 

Udomristso5-= 90 NE 57 OGS T DS 

Kassebeholdning 1. Oktober 1896 . .. 24818 Kr. 66 Ø. 

Afdeling B. 

Kassebeholdning 1. Oktober 1895 .....—.. 21460 Kr. 13 Ø. 

Statutmæssigt Tilskud fra Carlsbergfondet. . . . 40000 -  …, - 

31/2 pCt. Rente af 100000 Kr. i Indskrivningsbevis 3500 -  ,… - 

3!/9 do. 38000 Kr. i Østift. Kreditf. Obl. 1330 -  , - 

Vedtagen Andel af Renteindtægten af Afdelingernes 

Ikzssebe poldam sas AKSE re Fre er skan art 238 - 66 - 

Hævet som Forskud hos Carlsbergfondets Kvæstur 35000 - se 

Gyldendalske Boghandel for solgte Skrifter i 1894, 

KRESLSERN SS SO DEN DAE IU ERE NE ERR AE NS oo rake BEER EO 

Refusion fra Carlsbergfondets Kvæstur for Admini- 

Batons dele fo Part EST sr ardnrn: 1 kg 225 ALH UNE SEE 

103272 Kr. 54 Ø. 
Udgift i 1895—96 . . . 89333 - 3 

Kassebeholdning 1. Oktober 1896 ........ 13933 KrCE 
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"— Afdeling C. 

Kassebeholdning paa Gl. Carlsberg 1. Oktober 1895 17825. Kr. ,85- 9. 

Statutmæssigt Tilskud fra Carlsbergfondet. .. . 35000 - —…,, = 

Hævet som Forskud hos Carlbergfondets Kvæstur 10000 - … - 

Vedtagen Andel af Renteindtægten af Afdelingernes 

Kassebeholdnins ES EN NS SEE ASS REESE 208: —= 50 

Konservator Holcks Kassebeholdning 1.Oktober1895 6400 - 52 - 

Forevisningsindtægt m. m..i 1895—96 ..... il LSYSPARELSEE ES (PA = 

31597 kr 29 

Udsrii ks 9 SNEEN SE RRS 

Kassebeholdning 1. Oktober 1896 . . . 29715 Kr. 92 Ø. 
hvoraf hos Konservator Holck 1. Oktober 1896 .... 6328 Kr. 75 Ø. 

ostpaanGiMlarisber HK 0 krop er Hts See PEEIINE IN 

Alle 3 Afdelingers Kassebeholdning 1. Oktober 1896 62145 Kr. ,, Ø. 

Udgift. 

Afdeling Å. 

A'dmmistrationsudeter oe art eee 5764 Kr ÆRØ! 

Laboratoriets Driftsomkostninger i 1895—96: 

Mønninser see PG NU I EDEN ØS 

Fnventar is Renere 2629 - 48 - 

Forbrug 2467 - 42 - 

Hele Driftsudgiften i 1895—96 ....... 26706 - 90 - 

Laboratoriets extraordinære Budget ..... 2543 - 24 - 

Udgivelse af ,,Meddelelser fra Carlsberg 

Baboratori et ner DE SAR na AE RSS. ME SV 155 Mose 

Summa Udgift . . . 35170 Kr. 19 Ø. 

Afdeling B. 

Administrationsudertter 7/0 P arte eee 5764 Kr. 54 Ø. 

Udbetalinser efter Ordre FEER BENE SENE 83568 -… 83 - 

89333 Kr. 37 Ø. 

Afdeling C. 

Administrations ud arktis seere ere 6ATOFKTER FRØ: 

LønnnmestlfOpsyn, Bud; Portner ER ERTESE 4584 - 94 - 

Diverse Udgifter er. FYRE FA ANE SAS 2323 - 55 - 

At overføre 27 132680 Kr ER ORØ 
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Overført . . . «13268 Kr. 49 Ø. 

Arbejder og Vedligeholdelse af 

Museets Lokaler 5 are 2907. Kr. 93 Ø. 

Arbejder og Vedligeholdelse af 

Gjenstande i Museet .....- 33 REE vægs BENENE an: 

UV ENGAGERET GE BAREN RUN da SET mig. 25808, - -23 - 

Malerier, Buster, Kobberstik samt Rammer . . 9242 - , - 

EO DS rap rat os ERE SEERE SEERE RR ROGER 560 - 75 - 

Sane TU Vo re REN KOS ED (6 DRE GE 

bv 

Overensstemmende med, hvad der er fastsat ved Tillæg til 

Statuterne for Carlsbergfondet 2 XIX lader Direktionen frem- 

deles medfølge den Beretning, den har modtaget fra Bestyrelsen 

for det nationalhistoriske Museum paa Frederiksborg, og som 

er Gjenpart af den Beretning, det paahviler denne Bestyrelse 

aarlig at afgive til Hs. Maj. Kongen om Museets Fremgang. 

Allerunderdanigst Indberetning 

fra Bestyrelsen for det nationalhistoriske Museum 

ba ErederiksborresS Tot 

I det sidst forløbne Aar fra 25. September 1895 til 25. 

September 1896 har Museet ifølge Kongelig Kesolution af 30. 

December 1895 fra de danske Kongers kronologiske Samling 

påa Rosenborg modtaget 177 større og mindre oliemaålede 

Portræter, 4 Marmorbuster og 5 andre Skulpturarbejder, hvilke 

Gjenstande for største Delen vare reddede ved Branden af 

Frederiksborg Slot i 1859 fra den derværende Samling. 

Desuden har Museet i Aarets Løb erholdt: 

Ved Kjøb. 

1. Portræt-Buste i Gibs af Professor J. L. Ussing, modelleret 

af Professor Th. Stein. 

2. Portræt af Maler Chr. Aug. Lorentzen, halvt ovalt 

Brystbillede i naturlig Størrelse. Malet af Kunstneren selv. 
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1 

(49) 

Q& Or 

1. 

Portræt af Kjeld Lange, Anfører for Studenterne under 

Belejringen 1658. Knæstykke i Legemsstørrelse. Kopi af 

Maler S. Vermehren efter en Original, der tilhører Stifsdame 

Frøken E. Carlsen til Gl. Kjøgegaard. 

Portræt af Iver Juul til Villestrup 1563—1627. Mindre 

Knæstykke, malet paa Træ af en ubekjendt Kunstner. 

Prospekt af Frederiksborg Slot, malet af P. Skovgaard. 

Portræt af Hofbygmester Georg David Anthon 1714 

—1781. Brystbillede, Kopi af Konservator C. C. Andersen 

efter en Original, der tilhører Arkitekt, Professor Løffler. 

Portræt af Digteren Ludvig Bødtcher, malet af Alb. 

Kuchler. Halvt Brystbillede i naturlig Størrelse. 

Kong Christian IIs Ahnetavle, efter Originalen paa 

Gripsholm. Kopieret af den svenske Maler Bruno Hoppe. 

Frederik V's Dronning Louise, halvt Brystbillede, malet 

af Pilo. 

Portræt af Erik Krag til Lyndomgaard (1595—1645). Knæ- 

stykke i naturlig Størrelse. Ubekjendt Maler. 

Portræt af Professor ved Universitetet og Direktør for den 

polytekniske Læreanstalt Hans Peter Jørgen Julius 

Thomsen. Knæstykke, malet af Professor Aug. Jerndorff. 

Som Gaver. 

Lithografi af Dr. theol., Professor J. C. Schurmann, 

foræret af Kantor Rasmussen ved Frederiksborg Slotskirke. 

. Portræt-Buster i Gibs af Gehejmeraad, Kammerherre Raben 

Levetzau til Bremersvold og Beldringe, Stifter af den 

Raben Levetzauske Fond, og hans Hustru Julia Adelaide 

Harriet Raben Levetzau, født Bornemann. Begge 

skjænkede af den Raben Levetzauske Fonds Bestyrelse. 

Modellerede af Professor Th. Stein. 

Buste af Etatsraad, Møntmester i Altona Johan Frederik 

Freund. Skjænket af hans Søn, Professor G. C. Freund, 

som har modelleret den i 1849. 
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== . 

10. 

16. 

— Tie 

Portræt af Kommandør P. V. Flensborg, malet af Turretin. 

Skjænket af hans Datter Frøken Nicoline Flensborg. 

Portræt af Pastor Vilhelm Beck. Knæstykke malet af 

Maler G. Achen. Skjænket af Foreningen for Indre Mission 

ved Fru Jægermesterinde F. Ræder. 

Portræt af Forfatteren Frederik Bøgh, Tegning af Carl 

. Bloch. Skjænket af Frederik Bøghs Enke, Elise Bøgh, 

født Plum. 

Portræt af Kunsthistorikeren Georg Zoéga, tegnet af A. 

Thorvaldsen. . Foræret af Professor J. L. Ussing. 

Portræt af Hs. Excellence, Godsejer Jacob Brønnum 

Scavenius Estrup. Hel Figur i Legemsstørrelse, malet 

af Professor Aug. Jerndorff. Tilvejebragt ved en Indsamling 

og skjænket Museet. 

General Schleppegrell. Rytterbillede i hel Figur, malet 

af Professor O. Bache. Anskaffet ved en Indsamling fra 

Land og By og skjænket Museet ved Oberstlieutenant 

Nysted. 

. Portræt af Pastor Høyer Møller, Brystbillede, malet af 

Maler G. Achen. Skjænket af en Vennekreds. 

. Portræt af Billedhuggeren Nicolai Dajou i yngre Alder. 

Halvt Brystbillede. Skjænket af Klædefabrikant W. Zederkop. 

. Portræt af Amtsforvalter, Kaptajn Jens Chr. Henrik 

Claudius Jagd. Brystbillede, foræret af hans Enke. 

Miniaturportræt af Biskop Nicolai Edinger Balle i 

en guldindfattet og med ægte Perler besat Ramme, hængende 

i en Guldkjæde. Skjænket af Grosserer O. S. S. Ballé og 

Fru A. F. Ballé, født Balle, i Stockholm. 

. Portræt af George Stephens, Professor ved Kjøbenhavns 

Universitet. Brystbillede, malet af Talbot Hughes og skjænket 

af Mr. John Stephens Storr. 

Et firkantet Mahogni Bord, skjænket af Bankkasserer J. 

Simmelkjær. 

5 Stk. broderede chinesiske Silke-Tapetserier af forskjellig 
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Størrelse, der have smykket en Sal påa Hirschholm Slot. 

Skjænkede af Enkefru Schultz. 

Fabrikant E. Meyer har atter i Aar vist sin varme Interesse 

for Museet ved at skjænke det flere smukke Gjenstande i kunst- 

industriel Retning. 

Der er i Aarets Løb foretaget de fornødne Reparationer 

ved Vægge og Gulve, ligesom Museet ogsaa i Åar har erhvervet 

en større Samling af værdifulde Møbler fra forskjellige Tidsaldre. 

Museet har i Aarets Løb været besøgt af 36463 Personer. 

Kjøbenhavn, den 19. December 1896. 

Allerunderdanigst 

CF) Herbisitrs, F Meldahls Bv Holm: 

VE 

2 Til Slutning skal Direktionen endnu give en Oversigt over 

Fondets Formuestilling, saaledes som den har udviklet sig fra 

Il. Oktober 1895 til 30. September 1896. 

Balance den I. Oktober 1895. 

Aktiver: ke ø. 

ler Brygseriét! Gamle Carlsberg KAGER NNE Fe SAG SEE 

23% bryggerietsk.Beholdningen FR Se SEN ARE 1,141229. 55 

Bee bryggeriets Kassebeholdnns rr PEST 109500. 9 

AR destadendeRHorirne rr ARE ESSDEDSE FER SE SES LS3DÆrmes 

5. Ejendommen Mtr. Nr. 223 i Vestervold Kvarter 237246. 79 

6. Afdelingerne: 

Laboratoriebygningen . . Kr. 248859. 81 

Kontante FØR -… 66321. 65 

if Værdipapirer rask 34196000" fa É 

7... Fondets Obligåtionsformue: FTTR Al REE 

art AbBørseekter ses rue ae KRO 0 OSTER 

b. Prioritetsobligationer . - 660000. ,, 
——————————————— 8,421000. 

GENE ondetskkasss obo holdning NEDRE RENESMEE 697410. 82 

11,245784. 65 
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SØRGER DETS 

srrkEÆNE 

SES ets dn Den 

Passiver: Kr. ø. 

Brortetsejaldkilebestrne aa RARE sa båre 1,600000. …, 

Brygseriets Pensionskasse 4 i. mirlin sejer stk 261559. 53 

Bryggeriets Peusionstilskudskasse A ......- 1086905 

Bryggeriets Pensionstilskudskasse B ....... 84471. 96 

Hormyelseston de ES ae er ah SISU NDS 112737. 22 

BALTISKE RTE SE SES TSJE RE SASBERE SES 511181. 46 

Ha pitalkontor HEE Mar AN hed 8,567144. 48 

11,245784. 65 

Balance 30. September 1896. 

Aktiver: re ø. 

Brysseriets Gamles Gaårls ber SER SES relse 5,131371. 60 

Brysseriels"Beholdnmrer SMADREDE 1,303939. 76 

Bryggeriets Kassebeholdning ....... 0. 52823. 19 

iydestadende; Fordrmnsersisst ALL I hos HV ES 1143 ad hr renee 

Ejendommen Mtr. Nr. 223 i Vestervold Kvarter 388440. 24 

Afdelingerne: 

Laboratoriebygningen . . Kr. 356615. ,, 

KOTE za RS ar nec Er Ø AG KS ED 

ii. Værdipapirer" 12 POGOSTS 745588. 82 

Fondets Obligationsformue : 

Mr BØT SE OKER  T KRÆ KOLONNE 

b. Prioritetsobligationer . EN FF 7000 ER. 3878000. , 

Handeisskasse ban dning SENSE Re mr 679903. 53 

12,192584.… 14 

Passiver: el ø. 

rotere ældes ts I asernes es 1,500000. … 

Bnveserjets Pensionskasse la ele al eter el e 289364. 23 

Bensionstilskudskasse Å! be s0tstsefretbekene ey ele de OT OK DSE 

Fensonsilskudskasse Bros Te el em e er 8 lerne 97026. 46 

REV ES E STONE DENE SE REN Re ie er er else 103622. 88 

At denne SEE NINA ASE at 745588. 82 

Fare EEED EGE, SUN SØER er TE MESSE ER FR8 MERETE DER FU FENG EO 56500142 

Knitalkonte sake Fe okse fga elke Aneptejke ke gr ys 9,293471 75 

: "12,192584. 14 
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Det samlede Beløb, der i Henhold til Tillæg til Fundats 

for Carlsbergfondet 22 6, 7 og 8 er anbragt som Grundfond, 

udgjorde den 30. September 1896 det for dette fastsatte Beløb 

af 6 Millioner Kroner. 

I Direktionen for Carlsbergfondet 25. Februar 1897. 

EÆHolm! S. M. Jørgensen. Japetus Steenstrup. 

J. L. Ussing. Eug. Warming. 

For det til Bedømmelse af Lektor, Dr. med. V. Henriques" 

Afhandling nedsatte Udvalg (Bohr, Kjeldahl) var indsendt 

en Betænkning saalydende: 

Vi have herved den Ære efter Opfordring af Selskabet at 

afgive Betænkning om den af Hr. Lektor, Dr. med. V. Henriques 

indleverede Afhandling «Undersøgelser over de reducerende Stoffer 

i Blodet under normale Forhold og efter Aareladning». 

Afhandlingen indeholder en Række Bestemmelser af de 

reducerende Substansers Mængdeforhold i Blodet før og efter 

Aareladning, idet Jecorin og Glucose bestemmes hver for sig 

efter nøjagtige Methoder. Efter Drechsels og Baldis Paavisning af 

Jecorinet i de dyriske Væv og Jacobsens nærmere Undersøgelse 

af dets kemiske Natur og Bestemmelse af dets Mængde i nogle 

Blodprøver, foreligger der her for første Gang en større Række 

Undersøgelser over Mængden af Jecorin og Glucose i det nor- 

male Blod og over disse Stoffers Variation ved forandrede ydre 

Forhold. Det viser sig, at Glucose - Mængden i Hundeblod 

gennemsnitlig er overordentlig ringe, ja, at Stoffet i enkelte 

Tilfælde endog helt kan mangle; Hovedmængden af reducerende 

Substans i Blodet er Jecorin. Den Tilvæxt i Blodets Reduk- 

tionsævne, der ses efter Aareladning, skyldes såa godt som 

udelukkende Jecorin. 

Afhandlingen er af betydelig Interesse for Læren om 

Sukkerets Omsætninger i Organismen ved de nye og værdi- 



6. Møde. (539) 26. Marts. 

fulde Oplysninger, som den desangaaende indeholder, og vi 

tillade os derfor at foreslaa, at den optages i Selskabets Publi- 

kationer. 

København, den 25de Marts 1897. 

Christian Bohr, Jer era 
Affatter. 

I Henhold hertil besluttedes, at denne Afhandling maa 

optages i Selskabets Oversigt. 

I Mødet vare fremlagte de paa Boglisten under Nr. 226— 

267 opførte Skrifter. 

7. Mødet den 3%” April. 
(Tilstede vare Selskabets Æresmedlem, Hs. kgl. Højhed Kronprinsen, samt 

31 Medlemmer, nemlig: Jul. Thomsen, Præsident, Ussing, Holm, 

Lutken, S. M. Jørgensen, Christiansen, Fausbøll, Krabbe, Vilh. Thomsen, 

Wimmer, Topsøe, Warming, Thiele, Joh. Steenstrup, Gertz, A. D. Jørgensen, 

Heiberg, Høffding, .- P.E. Muller, Bohr, Gram, Paulsen, Hansen, Kjeldahl, 

Chievitz, 0. G. Petersen, Prytz, Pechule, Sekretæren, Salomonsen, Goos.) 

Professor Dr. Jul. Thomsen foreviste og beskrev en af 

ham konstrueret Transformator for elektriske Strømme. 

En Meddelelse herom vil blive optagen i Selskabets Oversigt. 

Professor Dr. J.L. Ussing meddelte dernæst Bemærkninger 

om Skuepladsen i det græske Theater. "Denne Afhand- 

ling vil ligeledes blive optagen i Selskabets Oversigt. 

Den historisk - filosofiske Klasses Bedømmelse af de ind- 

komne Besvarelser af den filosofiske Prisopgave forelagdes ved 

- Professor Dr. H. Høffding, saalydende : 

i det kgl. danske Videnskabernes Selskabs Møde den 8. Februar 

1895 udsattes (se Oversigt 1895, "p. 22) følgende filosofiske 

Prisopgave: i 

«Hvor vidt kan der for det enkelte Individ i Samfundet op- 

stilles Normer for Handling, som udledes af Individets egen 

5 
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ejendommelige Natur, og hvorledes forholde saadanne Normer, 

hvis de ere mulige, sig til de Normer, der findes, naar man 

gaar ud fra Samfundet som Helhed?» 

Som Besvarelser af denne Opgave er der indkommet ikke 

mindre end ni Afhandlinger, fire paa Dansk, to paa Tysk, to 

påa Fransk og en påa Engelsk. Det usædvanlig store Antal 

af indkomne Besvarelser i Forbindelse med den Omstændighed, 

at de skrive sig fra forskellige Lande, vidner om den Interesse, 

der i vore Dage rundt om i Verden er for ethiske Problemer, 

og vel ogsaa om den Interesse, som særligt det foreliggende 

Spørgsmaal hår formaaet at vække. 

Idet vi nu skulle give en Karakteristik af de indkomne Be- 

svarelser, bemærke vi, at det forekommer os, at de efter deres 

Værdi kunne inddeles i tre Klasser. Den første Klasse indeholder 

tre Afhandlinger, der påa Grund af deres Korthed, Ufuld- 

kommenhed og Ensidighed ikke kunne siges at yde virkelige 

Bidrag til Belysning af Spørgsmaalet. Den anden Klasse 

indeholder fem Afhandlinger, som vidne om udstrakt Kendskab 

til Ethik og Socialvidenskab, til Dels ogsaa om'kritisk Evne og 

om selvstændig Tænkning; men selv i de dygtigste Arbejder 

indenfor denne Klasse har Behandlingen af Spørgsmaalet paa 

ensidig deduktiv Maade, i Lyset af almindelige Theorier, såa 

stor Overvægt, at Besvarelserne ikke have kunnet betragtes som 

tilfredsstillende. Den tredje Klasse udgøres af en Afhandling, 

som undgaar de Mangler, de to første Klasser lide under, og 

som ved den Methode, den anvender, maa siges at kaste nyt Lys 

over hele Grundlaget for det foreliggende Spørgsmaals Besvarelse 

og derved at gøre et betydningsfuldt Skridt fremad mod denne. 

I. Til den førstnævnte Klasse maa vi henregne en påa 

Dansk skreven. Afhandling (Løbenummer 1), hvis Motto er: 

Tune demum intelliges etc. (Seneca Ep. 121). Den lider af 

Mangel paa Begrænsning, idet Forfatteren gaar ind paa erken- 

delsestheoretiske, spekulative og religionsfilosofiske Spørgsmaal, 

som ikke ses at vedkomme det foreliggende Æmne. Selve det 
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foreliggende Problem behandles gennemgaaende påa en formel 

og skematisk Maade, med udstrakt Brug af visse logiske og 

” mathematiske Analogier, der ikke bringe nogen Klarhed, især da 

de enkelte Begreber, Forfatteren opererer med, ikke bestemmes 

nøjagtigt, før de anbringes i de skematiske Former. Det Resultat, 

til hvilket Forfatteren naar gennem en Udvikling, der ikke er 

tilstrækkelig klar og dybtgaaende, er, at de individuelle og de 

sociale Normer ikke kunne forenes under ét Synspunkt, og at 

deres Forening ikke er Filosofiens, men Livets Sag. Det er 

altsaa Forfatterens Mening, at det vel er berettiget at stille 

Spørgsmaalet, men ikke at fordre det besvaret. 

Til samme Klasse hører en paa Fransk skreven Afhandling 

(Løbenummer 9), hvis Motto er: Ce quiz met de Vordre dans 

Vhomme peut seul le mettre dans les États. Den frembyder 

den Interesse at være skreven ud fra et strængt katholsk Stand- 

punkt. Forfatteren finder hele den nyere Tids Ulykke deri, at 

den middelalderlige, ved Thomas Aquinas repræsenterede Enhed 

af Tænkning og Tro, af Theori og Praxis, af Moral og Ket op- 

løstes ved Renæssancens, Reformationens og Revolutionens 

Emancipationsbestræbelser. Immanuel Kant stilles som central 

Repræsentant for den nyere Tids Vildfarelser i Modsætning til 

Thomas Aquinas. I Anarkismen ser Forfatteren den konsekvente 

Udløber af den Bevægelse, der begyndte med Opløsningen af 

den Enhed, det menneskelige Aandsliv frembød i Middelalderens 

theologiske og filosofiske Tankebygninger. Disse Synsmaader 

udvikler han dog ikke paa selvstændig Maade, ja end ikke med 

selvstændig Brug af Kildeskrifterne. Hverken de katholske For- 

fattere, til hvis Autoritet han støtter sig, eller de Nutidsfilosofer 

(som Renouvier og Fouillée), han polemiserer imod, kender han, 

som det synes, paa første Haand. Hans egne Udviklinger have 

mere Forsikringens end Begrundelsens Karakter. Afhandlingen 

er endelig mere en Polemik mod Individualismen i al Alminde- 

lighed end en Drøftelse af det specielle Spørgsmaal, som er 

stillet. 
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Til samme Klasse maa ogsaa regnes en ligeledes påa Fransk 

skreven Afhandling (Løbenummer 5), hvis Motto er: 7'ous les 

phénoménes sont assujettiså des lois naturelles invariables (Comte). 

Forfatteren anstiller en udførlig Række af methodologiske Be- 

tragtninger, til Dels i temmelig dogmatisk Form, og gaar 

derefter ind påa pædagogiske og socialpolitiske Undersøgelser. 

Først henimod Slutningen af Afhandlingen vender han sig direkte 

mod det foreliggende Spørgsmaal, der afgøres i individualistisk 

Retning med nogle faa Bemærkninger, som ikke ere uden 

Interesse, men som savne dyberegaaende Begrundelse. 

IN. Til den anden Klasse henføre vi en paa Dansk skreven 

Afhandling (Løbenummer 7), hvis Motto er: He who attacks 

prejudice wantonly and without necessity etc. (Bentham). Den 

er skreven med stor Bredde og unødvendig Vidtløftighed, og 

der mangler tilstrækkelig Skarphed i de Begreber, den opstiller, 

og de Slutninger, den drager. I sine almindelige Synsmaader 

slutter Forfatteren sig for det meste til tidligere Forfattere. 

Han raader over udbredt, skønt ensidig Læsning, især i den 

nyeste psykologiske og kriminologiske Literatur og har samlet 

meget litterært Stof af Interesse. Han mangler heller ikke 

interessante Synspunkter for Behandlingen af det foreliggende 

Spørgsmaal, saaledes naar han fremhæver, at de objektive, sociale 

Normer kun faa Liv og praktisk Gyldighed ved at optåges og 

gennemføres af de enkelte Individer, ligesom de ogsaa historisk 

opstaa som Resultanter af individuelle Kræfter. Men disse 

Synspunkter opstilles uden dybere gaaende Forberedelse, og de 

faa ingen Gennemførelse i det enkelte, til Dels fordi Forfatteren 

i for høj Grad dvæler ved Spørgsmaal, der staa den foreliggende 

Opgave fjærnt. 

Ogsaa en anden paa Dansk skreven Afhandling (Løbe- 

nummer 6), hvis Motto er 1. Kor. VI, 12 [Jeg har Lov til alt, 

men ikke alt er gavnligt], er at henføre til denne Klasse. Den 

udmærker sig ved stor Klarhed i Disposilionen og ved Skarp- 

sindighed i enkelte af Undersøgelserne. I sit Hovedsynspunkt 
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slutter Forfatteren sig — ligesom den foregaaende Forfatter — 

til den Behandling, det foreliggende Spørgsmaal tidligere har 

faaet i den danske Litteratur, og hans eget Bidrag synes ikke 

at føre Problemets Behandling væsentligt videre. Han gaar ud 

"fra, at sociale Normer bestemmes ved de Formaal, der skulle 

opnaas, og naar gennem en noget spinkel Deduktion til at 

opstille tre Arter af Normer, hvilke han benævner Person- 

lighedsprincipet, Risikoprincipet og Vejledningsprincipet. Det 

første af disse angiver Indhold og Formaal, de to andre Midler 

og Veje. Det saa kaldte Risikoprincip, som fordrer Afværgelse 

af den sociale Fare, Menneskets mangelfulde Evne til at fyldest- 

gøre Livets Krav kan medføre, er det Princip, der i Praxis 

spiller den største Rolle og især drager Opmærksomheden til 

sig. Forfatteren gennemgaar nu de forskellige Forhold, der 

kunne være til Stede mellem sociale Normer og individuel Ud- 

vikling, alt efter som Normen virkelig løser sin Opgave, at 

holde Fare borte og skaffe social Tryghed, eller den blot har 

sin Berettigelse ved at være det faktisk bestaaende, eller den 

staar paa Overgangen mellem disse to Tilfælde. Dette Afsnit 

af Afhandlingen er i det hele -gennemført med Skarpsindighed, 

men lider af en uheldig Anvendelse af den kasuistiske Methode, 

idet flere af Exemplerne ikke ere tilstrækkeligt konkrete og 

individualiserede, hvorfor Løsningen af de kasuistiske Spørgs- 

maal naas for let og bliver utilstrækkelig.  Vejledningsprincipet 

(o: Autoritetsprincipet) tillader efter sin Natur en større 

Individualisering end Risikoprincipet, ja de Normer, der ud- 

springe af det, kunne kun virke under Forudsætning af Indivi- 

dernes Tilslutning. Den Distinktion, Forfatteren gør mellem 

disse forskellige Principer, maa siges at være af Betydning, 

men den er ikke udtømmende, og man savner i hans Arbejde 

en nærmere Undersøgelse af Forholdet mellem dem; han lader 

sig nøje med at opstille dem som sideordnede. — 

Medens de to nys nævnte Afhandlinger aabnede Udsigt til 

en bekræftende Besvarelse af det foreliggende Spørgsmaal, be- 
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svares dette ud fra forskellige Præmisser afgjort benægtende af 

tre Afhandlinger, som ogsaa falde ind under den anden Klasse. 

En påa Tysk skreven Afhandling (Løbenummer 8), hvis Motto 

er: Alterius non sit, qui suus esse potest (Paracelsus), giver 

først en interessant Undersøgelse af Ethikens Forudsætninger, 

som dog lider af mangelfuld Opfattelse af Forholdet mellem 

Ethik og Psykologi. Derefter udvikles det påa en ikke mindre 

interessant Maade, hvorledes Individualitetens Berettigelse og 

dens egen højere Udvikling hænge nøje sammen. Men i sin 

Bestemmelse af Maalestokken for denne Udvikling gaar For- 

fatteren, trods de Forbehold, han tager, i ensidig intellektualistisk 

Retning. Og i en vis Overensstemmelse hermed staar det, at 

han ved Besvarelsen af det foreliggende Spørgsmaal drager en 

Parallel mellem Logik og Ethik: vi prøve et Menneskes Handlen 

efter ethiske Regler, ligesom vi prøve hans Tænken efter logiske 

Regler, og lige saa lidt hist som her kan der tages Hensyn til 

Menneskets individuelle Ejendommelighed, naar det blot i det 

hele er tilregneligt. Den ellers skarpsindige Forfatter har ikke 

.set, at det netop var Berettigelsen af at drage denne Parallel, 

der skulde undersøges. 

En paa Dansk skreven Afhandling (Løbenummer 4), hvis 

Motto er: La vraie autonomie dort produire Voriginalité indi- 

viduelle et non Vuniverselle uniformité (Guyau), vidner om 

Energi, Selvstændighed, og kritisk Evne. Men en meget stor 

Del af den optages af Kritik af tidligere Forsøg paa at behandle 

det stillede Spørgsmaal, idet Forfatteren søger at vise, at ethvert 

Forsøg paa at tilkende Individualitetsforskelligheden Betydning 

ved Fastsættelsen af de ethiske Normer, fører til Skepticisme. - 

Foruden denne Kritik indeholder Afhandlingen dernæst en Række 

historiske og psykologiske Udviklinger, som ikke altid ere vel- 

lykkede, og som ikke altid ses at være nødvendige for Problemets 

Behandling. Hvad endelig Forfatterens positive Udvikling angaar, 

er den ikke altid i Overensstemmelse med de Synspunkter, han 

har anvendt i sin Kritik. I hans Kritik af andre Theorier spillede 
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den Sætning en væsentlig Rolle, at den ethiske Vurderings Grundlag 

ikke kan søges i noget, der selv måa være Genstand for Vur- 

dering; men han begynder alligevel Fremstillingen af sin egen 

Opfattelse med den Udtalelse, at man selvfølgelig maa standse 

et eller andet Sted ved en- Kendsgerning, og han undersøger 

ikke, om ikke selve denne Kendsgerning kunde blive Genstand 

for ethisk Vurdering. Den Vanskelighed, som ligger paa dette 

Punkt, og som egentlig er Brodden i det ethiske Problem, har 

Forfatteren ikke tilstrækkeligt paaagtet. Ogsaa paa andre Punkter, 

saaledes ved Forholdet mellem Vurdering og Opdragelse, viser 

dette sig. Hvad særligt selve det foreliggende Spørgsmaal an- 

gaar, forekommer Forfatterens Besvarelse os ikke at være kon- 

sekvent, selv ud fra hans egne Forudsætninger; ti naar han 

indrømmer, at Samfundet som Helhed aldrig er færdigt og af- 

"sluttet i sin Udvikling, vil der i Praxis dog stedse være Mulighed 

for, at et Individs Mangel paa Evne til at fyldestgøre den sociale 

Fordring paa en eller anden Maade kan have sin Aarsag i selve 

den ufuldkomne Udvikling af Samfundet. I det hele tager denne 

Afhandling for lidet Hensyn til Konflikttilfældene, der dog ved 

et Spørgsmaal som det foreliggende maa være af særlig Be- 

tydning. 

Et af de mest omfangsrige og tillige et af de betydeligste 

Arbejder, som den fremsatte Opgave har foranlediget, er en 

påa Tysk skreven Afhandling (Løbenummer 3), hvis Motto er: 

La liberté est une mystification. Der er nedlagt meget Tanke- 

arbejde i denne Afhandling, men det viser sig mere i Gennem- 

førelsen af de Synspunkter, Forfatteren har opstillet, end i 

Begrundelsen af hans Ret til at opstille dem. Forfatteren fore- 

griber egentligt sin Besvarelse af det foreliggende Spørgsmaal 

ved at begynde med en skarp Distinktion mellem Eudæmonologi 

og Ethik. Naar der spørges om Lykke, skulle efter hans Op- 

fattelse individuelle Forskelligheder være af Betydning, men 

ikke, naar der spørges om Pligt. Formaalet for den ethiske 

Stræben ligger ifølge Forfatteren ude over de enkelte Individers 



9. April. ( 60 ) 7. Møde. 

Horizont. Historien gaar sin Gang, ubekymret om de Enkeltes 

Ve og Vel, men de Enkeltes ethiske Værd beror paa, i hvilken 

Grad de i deres Villen og Handlen ere i Overensstemmelse 

med de Formaal, der realiseres gennem Samfundsudviklingen. 

Kun som Betingelser for Samfundets Bestaaen have sympathisk 

Følelse, Pligtfølelse og intellektuel Udvikling ethisk Værdi. Disse 

og andre for Kulturudviklingen gunstige Motiver er det Social- 

pædagogikens Opgave at fremkalde. Det gælder om at omdanne 

Individualiteterne efter Kultur- og Samfundslivets Fordringer. 

Af denne Betragtning uddrager Forfatteren den Slutning, at de 

faktiske Individualitetsforskelligheder ikke kunne faa nogen Be- 

tydning. Og dog maatte det have ligget ham nær at undersøge, 

om Samfundet ikke for sin egen Skyld — for at kunne blive 

et fuldkomment organiseret Samfund — maatte søge en saadan 

Individualisering af sine Normer, at hine Forskelligheder kunde 

gøres frugtbringende. Efter Forfatterens Fremstilling komme 

de sociale Normer til åt staa som dunkle, næsten mystiske 

Magter, og man forstaar ikke, hvad der menes med de Formaal, 

der skulle realiseres gennem den historiske Udvikling, og af 

hvilke Normerne skulle afhænge. Formaal, der ikke komme 

nogen til gode, blive ubestemmelige i deres Værdi, og bestemte 

Normer kunne ikke udledes af dem. Her har netop Forfatterens 

Begyndelsesdistinktion mellem Eudæmonologi og Ethik hindret 

ham i at naa til en naturlig Opfattelse. 

II. Tilbage staar nu af samtlige indsendte Arbejder en 

paa Engelsk skreven Afhandling (Løbenummer 2), hvis Motto 

er: Socius. Dette udførlige og indholdsrige Arbejde giver først 

en psykologisk Undersøgelse af Forholdet mellem Individ og 

Samfund, idet Forfatteren, støttet til lagttagelse og Analyse, 

følger Udviklingen af det enkelte Individs Bevidsthed baade med 

Hensyn til den Del af Bevidsthedsindholdet, som angaar den rent 

individuelle Existens, og med Hensyn til den Del af det, der 

angaar det mindre eller større Samfund, af hvilket Individet er 

Led. Lejlighedsvis giver Forfatteren nye og interessante Bidrag 
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til Barnepsykologien, og han viser sig tillige som en dygtig 

Analytiker ved den Maade, paa hvilken han forstaar at genfinde 

de samme eller analoge Forhold i Bevidsthedslivet paa dettes 

forskellige Trin. En Hovedtanke, som han ved Hjælp af den 

genetiske Methode fortræffeligt begrunder og belyser, er den, at 

der finder en stadig Vexelvirkning Sted mellem den rent indi- 

viduelle og den socialt bestemte Del af Bevidsthedsindholdet hos 

den Enkelte. Lige fra Begyndelsen af danner Individet sine 

Forestillinger om sig selv paa Grundlag af hvad det erfarer om 

andre” eller optager ved Efterligning af andre, og de saaledes 

dannede Forestillinger om det selv blive igen bestemmende for 

de Forestillinger, det danner sig om andre, og de Forventninger, 

det nærer om dem. Eller for at bruge Forfatterens Terminologi, 

der gaar et stadigt Kredsløb fra Projektet, d: det Billede, andres 

Færd indskyder, til Subjektet, oa: Forestillingen om Individet selv, 

og fra det til Ejektet, 9: den nye Forestilling eller Forventning 

om andre, — og atter tilbage. Gennem denne Proces, særlig 

gennem Projekternes Indflydelse, virker hvad Forfatteren kalder 

.den sociale Arvelighed. Kun de Tendenser i den fysiske Arve- 

lighed, der kunne plejes og udvikles gennem den sociale Årve- 

lighed, ville kunne øve Virkninger af større Betydning. Individet 

er et socialt Produkt, snarere end en social Ener. Dog er 

dette kun den ene Side af Sagen. Thi overfor Indskydelser og 

Tilskyndelser fra det sociale Milieu forholder Individet sig ingen- 

lunde passivt. Projektet omsættes ikke uden videre til Subjekt 

og derfra til Ejekt. Det optagne undergaar Fortolkninger og 

Kombinationer; den sociale Årv partikulariseres. Opfindelse gaar 

Haand i Haand med Efterligning; snart har hin, snart har denne 

Overmagten; i denne 'Henseende fremtræder. der store Forskel- 

ligheder mellem Individerne indbyrdes. Ved Omsætningen fra 

Projekt og Subjekt til Ejekt bliver der stadig Lejlighed til at 

prøve det opfundne, de nye Kombinationer eller Partikularisationer 

i Forhold til Erfaringen. Projektet kan komme til at staa som 

Ideal i Forhold til Subjektet, og dette med dets ejendommelige 
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Partikularisation igen i Forhold til Ejektet, og derved blive de 

ethiske Konflikter mulige. 

Gennem de psykologiske lagttagelser og Analyser, ved hvilke 

Forfatteren udvikler disse Ideer, forbereder han den specielle 

Behandling af det foreliggende Spørgsmaal. Idet han nu under- 

søger Samfundet for at bestemme dets Forhold til Individet, 

finder han, at de sociale Organisationer selv ere Formuleringer 

og Aflejringer af individuelle Kræfters Arbejde. Det er da 

urigtigt uden videre at stille Individ og Samfund i Modsætning 

til hinanden. Der bør skelnes mellem to Arter af social Kraft; 

den ene er den, som er nedlagt i det sociale Legemes Orga- 

nisation (Samfundets Love, Vedtægter, Sæder og Institutioner), 

den anden den, der ytrer sig i Individets partikulariserende og 

kombinerende Virksomhed (som kan være til Stede i alle mulige 

Grader lige fra Idiotens til Gennemsnitsmenneskets og fra dette 

til Geniets). Hvad man plejer at kalde Samfundet, er den gene- 

raliserende sociale Kraft; hvad man plejer at kalde individet, 

er den partikulariserende sociale Kraft. Paa begge disse Kræfters 

Vexelvirkning beror den sociale Udvikling. Ved de individuelle 

Variationer og de derved bestemte nye Partikularisationer bliver 

der Mulighed for Ændringer i den sociale Organisation, nemlig 

hvis Samfundet formaar at generalisere det nye, den individuelle 

Varieren frembyder. Men de individuelle Variationer gaa (som 

Forfatteren søger at vise gennem en nærmere psykologisk og 

biologisk Udvikling) ikke i det ubestemte: Variationsretningen 

vil være begrænset ved fysisk og social Arvelighed, og det nye, 

der fremkommer ved Variationen, vil selv være en Partikulari- 

sation af tidligere Generalisationer. I Samfundets Udvikling 

finder der — ligesom i det enkelte Individs Bevidsthed — en 

stadig Given og Modtagen Sted mellem to Poler. 

Der er saaledes Mulighed for en harmonisk Vexelvirk- 

ning mellem de to sociale Kræfter, man plejer at stille overfor 

hinanden som Individ og Samfund. Men det er ikke Forfatterens 

Mening, at denne Mulighed altid realiseres. Praktiske Konflikter 
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og theoretisk uløselige Problemer kunne opståa ved Sammenstød 

af de to sociale Kræfter. Der vil nemlig stedse i Individet 

være noget, som ikke kan generaliseres, og i Samfundet noget, 

som ikke kan partikulariseres. Saa længe den sociale Udvikling 

vedbliver at gaa sin Gang, er der stadig Mulighed for, at den 

tragiske Konflikt, der beståar i en ethisk Protest mod den 

sociale Ordning, kan indtræde. Denne Spænding mellem de to 

sociale Kræfter kalder Forfatteren «Samfundets sidste, irreduk- 

tible Antinomi». Mellem den og den harmoniske Vexelvirkning 

er der alle mulige Mellemformer. — ; 

Sikkert kunde og burde det foreliggende Spørgsmaal belyses 

fra flere Sider end den, fra hvilken Forfatteren ved sin udførlige 

Anvendelse af den psykologisk-genetiske Methode har formaaet 

at belyse det. Men han har ved sin grundige, selvstændige og 

sindrige Benyttelse af denne Methode virkeligt bidraget til at 

berigtige de Begreber, med hvilke der måa opereres ved Be- 

handlingen af dette Spørgsmaal, og han har derved bragt denne 

et betydningsfuldt Skridt videre. Og skønt de sidste Partier af 

"Afhandlingen, i hvilke Anvendelsen af de ved den nævnte Methode 

vundne Resultater paa det ethiske Problem skal ske, ere meget 

kortfattede baade i sig selv og i Forhold til Afhandlingens første 

Partier, der næsten udgøre en selvstændig psykologisk Afhandling, 

— saa har Forfatteren dog med tilstrækkelig Klarhed antydet 

de Konsekvenser, der med Hensyn til det foreliggende Problem 

maa drages af hans Undersøgelser, og en videre Udførelse var 

for saa vidt overflødig, selv om det vilde have været af Interesse 

at se Forfatterens Talent som lIagttager og Analytiker anvendt 

til udførligere ethiske og socialvidenskabenlige Undersøgelser. 

Saaledes som hans Arbejde foreligger, maa vi paa Grund af de 

ovenanførte Fortrin erklære det værdigt til at erhverve dets For- 

fatter den udsatte Pris. 

København, den 26. Marts 1897. 

Goos. H. Høffding, K. Kroman. 
AfTatter. 
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I Henhold til denne Bedømmelse tilkendtes Selskabets Guld- 

medaille den med «Socius» mærkede Afhandling, som viste sig 

at være forfattet af Professor J. Mark Baldwin ved Princeton 

Universitetet i New Jersey, Amerika. 

Efter Indstilling fra den historisk- filosofiske Klasse blev 

følgende nye Medlemmer optagne: Professor i Filosofi ved Uni- 

versitetet i Cambridge (England) Henry Sidgwick og Pro- 

fessor i klassisk Filologi ved Universitetet i Berlin, Dr. U. v. 

Wilamowitz-Moellendorff; og efter Indstilling fra den 

naturvidenskabelig - mathematiske Klasse: Professor i Zoologi 

ved Universitetet i Kristiania Robert Collett; Professor i 

Astronomi ved Universitetet i Upsala, Dr. Nils Dunér og 

Zoologen Alexander Kowalevsky, Medlem af Akademiet i 

St. Petersborg. 

Til Bedømmelse af en fra Cand. polyt. Aage Kirschner 

indsendt Afhandling: «Bidrag til Salpeterundersyrlingens Kemi», 

som denne ønskede optagen i Selskabets Skrifter, nedsattes et 

Udvålg bestaaende af Professorerne Jul. Thomsen og S.M. 

Jørgensen. 

Fra Cand. polyt. Julius Petersen var indsendt et Uddrag 

af den med Selskabets Guldmedaille belønnede Afhandling: «Elek- 

trolyse af organiske Syrer; Alkalisalte. I», med Ønsket om at 

faa den optagen i Selskabets Publikationer. Til Bedømmelse 

heraf nedsattes et Udvalg bestaaende af Professorerne S. M. 

JorsensensfOosTyChristensenkost kr Pr yt 

Redaktøren fremlagde det lige udkomne 2det Hæfte af 

Oversigten for i Aar. 

I Mødet vare fremlagte de paa Boglisten under Nr. 268— 

301 opførte Skrifter. 



8. Møde, (65) 23. April. 

8. Mødet den 28" April. 
(Tilstede vare Selskabets Æresmedlem, Hs. kgl. Højhed Kronprinsen, samt 

18 Medlemmer, nemlig: Jul. Thomsen, Præsident, Ussing, S. M. Jørgensen, 

Christiansen, Krabbe, Vilh. Thomsen, Warming, Thiele, Meinert, Rostrup, 

Heiberg, P. E. Muller, Christensen, Boas, O. G. Petersen, Sekretæren, 

Pechule, Sørensen.) 

Museumsinspektor, Dr. Fr. Meinert gav en Meddelelse om 

Mundbygningen hos Insekterne. Denne Afhandling vil 

blive optagen i Selskabets Oversigt. 

Derefter meddelte Professor, Dr. H. G.Zeuthen nogle Be- 

mærkninger om Isaac Barrow, Newtons Lærer. Denne 

Meddelelse vil ligeledes blive optagen i Selskabets Oversigt. 

Det efter Tur fratrædende Medlem af Kassekommis- 

sionen Direktør J. P. Gram genvalgtes for de næste fire Aar. 

Fra Lektor W. Johannsen var der indkommet en Af- 

handling: «Studier over Planternes periodiske Livsytringer, 

I. Om antagonistiske Virksomheder i Stofskiftet, særlig under 

Modning og Hvile,» med Ønske om dens Optagelse blandt 

Selskabets Publikationer. Til Bedømmelse deraf nedsattes et 

Udvalg bestaaende af Professorerne Warming og Kjeldahl. 

Fra det til Bedømmelse af cand. polyt. A.Kirschners ind- 

sendte Afhandling nedsatte Udvalg. (Jul. Thomsen, S. M. 

Jørgensen) var indkommern nedenstaaende Betænkning: 

Om den os til Bedømmelse overgivne Afhandling: «Bidrag 

til Salpeterundersyrlingens Kemi», som Forfatteren, Hr. cand. 

polyt. Aage Kirschner har indsendt med Ønske om Optagelse i 

de af Selskabet udgivne Skrifter, skulle vi oplyse, åt den efter 

en meget rosende Bedømmelse har vundet Universitetets Guld- 

medaille. Da det indholdsrige Arbejde har frembudt ikke ringe 

experimentelle Vanskeligheder, som Forfatteren med Flid og 

Dygtighed har overvundet; da Afhandlingen yder væsentlige 

nye Bidrag til Kendskabet om en mærkelig Syre, hvis Frem- 

stilling i noget større Maalestok hidtil har frembudt Vanske- 



23. April. ( 66 ) 8. Møde. 

ligheder, og hvis Afledningsprodukter hidtil kun vare højst 

ufuldstændig bekendte, og da Arbejdets hele Form er fuldt 

videnskabelig, tillade vi os at anbefale det til Optagelse i Sel- 

skabets Oversigt, hvortil det efter sit mindre Omfang bedst 

synes at egne sig. 

København, den 20. April 1897. 

Jes beo musen: SÆNEEJøren sene 
Affatter. 

I Henhold hertil besluttede Selskabet, at den nævnte Af- 

handling maa optages i dets Oversigt. 

Fra det til Bedømmelse af Assistent G. Jørgensens Af- 

handling nedsatte Udvalg (Kjeldahl, Christensen) var 

indkommen følgende Betænkning: 

Da Selskabet har overdraget os undertegnede at bedømme 

Hr. cand. pharm. Gunner Jørgensens Arbejde: Nogle jodometriske 

Undersøgelser, skulle vi i: den Anledning have den Ære at ud- 

tale følgende: 

Forfatterens Arbejde falder i 2 Afsnit. I det første søger 

han at benytte den Hastighed, hvormed Syrer udskille Jod af 

en Blanding af Jodkalium og jodsurt Kali, til Bestemmelse af 

Syrernes Affinitet. Han finder da ogsaa, at den nævnte Hastighed 

voxer med Affiniteten, hvorimod en egentlig Proportionalitet af 

flere Grunde ikke kan paavises. 

I det andet Afsnit påaviser han Aarsagen til nogle Uregel- 

mæssigheder, der, særlig ved Tilstedeværelsen af Ammonsalte, 

kunne optræde ved den jodometriske Syretitrering. Forf. har 

med megen Flid undersøgt Virkningen af alle de Kombinationer, 

hvorom der her kan være Tale, og det er derved lykkedes ham 

at eftervise Grunden til de nævnte Sidevirkninger. 

Forfatterens Arbejde bærer Præg af at være udført med 

Omhu, og de Resultater, han har fundet, forekomme os at have 

tilstrækkelig videnskabelig Interesse til at vi tør anbefale hans 

Arbejde til Optagelse i Selskabets Publikationer. Vi undlade 



8. Møde. (67) 23. April 

dog ikke at tilføje, at Læsningen, særlig af det Afsnit, er sær- 

deles besværlig paa Grund af utilstrækkelig Oversigt. Denne 

vilde, efter vor Formening lettes ikke lidt, hvis Forfatteren et 

Sted i sin Afhandling vilde sammenstille de Ligninger, hvorved 

de forskellige Reaktioner kunne udtrykkes, reducerede til deres 

simpleste Form og forsynede med Henvisninger til de paa- 

gældende Steder i hans Text. 

Odins Ghriste n'sen. KK reldabis 
Affatter. 

I Henhold hertil vedtog Selskabet, at ogsaa denne Afhand- 

ling maatte blive optagen i dets Oversigt. 

Fra det til .Bedømmelse af cand. polyt. Jul. Petersens 

Arbejde nedsatte Udvalg (S. M. Jørgensen, Christensen, 

Prytz) var indkommen den her nedenstaaende Betænkning: 

Selskabet har overdraget os at bedømme en Afhandling: 

«Elektrolyse af organiske Syrers Alkalisalte I», som Hr. cand. 

polyt. Jul. Petersen har indsendt med Ønske om at den maatte 

blive optagen i Selskabets Publikationer. 

idet vi i Realiteten kunne henholde os til den Dom, vii 

Skrivelse til Selskabet af 29. Jan. d. A. have udtalt om Arbejdet, 

da det forelaa som Guldmedailleopgave, skulle vi her blot til- 

"føje, at den Form, hvori Opgavens videnskabelige Indhold nu 

| foreligger i denne Afhandling, synes at være vel skikket til at 

give denne Plads i Selskabets Oversigt, hvortil den efter sit 

mindre Omfang bedst egner sig. 

København, den 20. April 1897. 

SEMFJørn? em slem v Odin TyChristensen> VK. Prytz. 

Affatter. 

I Overensstemmelse med denne vedtog Selskabet ligeledes 

at lade denne Afhandling trykke .i Oversigten. 

I Mødet vare fremlagte de paa Boglisten under Nr. 302— 

336 opførte Skrifter, hvoriblandt private Gaver fra Selskabets uden- 

landske Medlem Professor A.Koelliker og fra Hr. Guébhard 

i Frankrig. 



7. Maj. (68) 9. Møde. 

9. Modet den 7%” Maj. 
(Tilstede vare Selskabets Æresmedlem, Hs. kgl. Højhed Kronprinsen, samt 

26 Medlemmer, nemlig: Jul. Thomsen, Præsident, Holm, Mehren, Lutken, 

S. M. Jørgensen, Christiansen, Krabbe, Vilh. Thomsen, Topsøe, Warming, 

Thiele, Meinert, Joh. Steenstrup, Bohr, Gram, Paulsen, Christensen, Hansen, 

Kjeldahl, Chievitz, O. G. Petersen, Prytz, Salomonsen, Pechule, 

Sekretæren, P. E. Muller.) 

Siden forrige Møde havde Selskabet modtaget Meddelelse 

om, åt dets udenlandske Medlem, Palæontologen Professor E dw. 

D. Cope i Philadelphia var død 12. April d. A. Den 5. April 

1889 var han bleven optagen i den naturvidenskabelig - mathe- 

matiske Klasse. 

Fabriksinspektør Dr. H.Topsøe fremlagde nogle Arbejder 

fra den geologiske Undersøgelse, nemlig: 

N.V.Ussing og Victor Madsen, Beskrivelse til Kortbladet 

Hindsholm ; i 

A.Jensen, Beskrivelse til Kortbladene Læsø og Anholt; 

Victor Madsen, Beskrivelse til Kortbladet Samsø; 

k. Rørdam, Kridtformationen i Sjælland i Terrænet mellem 

København og Køge samt paa Saltholm; 

K. Rørdam og C.Bartholin, Juraforsteninger i løse Blokke 

i Moræneler ved København ; 

og knyttede dertil nogle Meddelelser om Danmarks geologiske 

Undersøgelses Virksomhed. 

Derefter meddelte Professor, Dr. Jul. Thomsen Resultatet 

af nogle Undersøgelser over AÅtomvægten for Alumi- 

nium. Denne Afhandling vil blive optagen i Selskabets Oversigt. 

Endelig forelagde Professor, Dr. E. Holm Nyt dansk 

Kunstnerlexikon af Ph. Weilbach. 

Selskabet besluttede at indtræde i Bytteforbindelse med 

la Scuola superiore- di Agricoltura i Portici og med la Société 

physico-chimique i St. Petersborg. 



9. Møde. ( 69 ) 7. Maj. 

Fra det til Bedømmelse af Lektor W:; Johannsens Af- 

handling nedsatte Udvalg (Warming, Kjeldahl) var ind- 

kommen nedenstaaende Betænkning: 

I Anledning af Hr. Lektor W. Johannsens Afhandling: 

Studier over Planternes periodiske Livsytringer, I. Om antago- 

nistiske Virksomheder i Stofskiftet, særlig under Modning og 

Hvile, der af Selskabet er overgivet os undertegnede til Be- 

tænkning, have vi den Ære at udtale følgende: 

Forfatteren forelægger et anseligt, gennem flere Aar samlet 

Forsøgsmateriale over Virkningen af anæsthetiske Midler, spe- 

cielt Æther paa Stofskiftet af Plantedele, særlig modnende og 

hvilende Organer. 

Ved Diskussionen af Forsøgene viser han, at der, ved 

Siden af karakteristiske Særegenheder for de forskellige Arter, 

kan paavises visse Virkninger af Narkosen paa Stofskiftet, der 

synes at være af meget generel Natur. Forf. finder i sine 

Forsøg en Støtte for sit Synspunkt, at der i de nævnte Or- 

ganer foregaar et stadigt og samtidigt Spil af Hydrolyse og 

Kondensation, et Sammenspil, der er af afgørende Betydning 

for den Selvregulering, der saa stærkt fremdrages i den nyere 

Plantefysiologi. De kondenserende Virksomheder ophæves eller 

hæmmes ved Narkosen, som derfor synes at tilbyde et Hjælpe- 

middel til et dybere Studium af de hydrolytiske Processer. 

Særlig interessante Resultater har Narkosen givet med Hensyn 

til Ophævelse af Planternes Hvile, hvorom Forf. forbeholder 

sig at meddele i en følgende Afhandling. 

Det anselige og dygtige Arbejde forekommer os vel skikket 

til Optagelse i Selskabets Skrifter. 

Eug. Warming. J. Kjeldahl, 
Affatter. 

I Henhold hertil vedtog Selskabet at optage den nævnte 

Afhandling blandt sine Skrifter. 



7. Maj. ( 70 ) 9. Møde. 

Fra cand. mag. E.Schou var indsendt en paa fransk affattet 

Afhandling: Om lineære Differentialligninger, som kunne in- 

tegreres ved en vis Art af Funktioner, med Ønske om at faa 

den optagen i Selskabets Oversigt. Til Bedømmelse heraf ned- 

sattes et Udvalg bestaaende af Professorerne H. G.Zeuthen og 

Jule kersen: 

Fra Kassekommissionen var modtagen Meddelelse 

om, at den havde genvalgt Professor, Dr. T.N.Thiele til sin 

Formand. 

Takskrivelser vare indkomne fra Selskabets nylig valgte 

udenlandske Medlemmer Professorerne Sidgwick i Cambridge, 

v. Wilamowitz-Moellendorff i Berlin, Dunér i Upsala, 

Collett i Kristiania og Zoologen A.Kowalevsky Medlem af 

Akademiet i St. Petersborg. i 

Fra Professor J. L. Heiberg var indsendt et Særtryk af 

«Tilskueren» indeholdende Besvarelse påa en Kritik af hans 

i Selskabets første Møde (S. (13) fremsatte Begrundelse af et 

antikt Reliefs Uægthed. 

I Mødet var fremlagte de paa Boglisten under Nr. 337—396 

opførte Skrifter, deriblandt private Gaver fra Selskabets Med- 

lemmer Professor Vilh.Thomsen (om afd. Prof. K. Verner) og 

Direktør J. P. Gram. 



Overordentligt Møde. ( 71 ) 24. September. 

Overordentligt Møde den 24"" September, 
(Tilstede vare 31 Medlemmer, nemlig: Jul. Thomsen, Præsident, Ussing, 

Holm, Lutken, S. M. Jørgensen, Christiansen, Fausbøll, Krabbe, Wimmer, 

Topsøe, Warming, Thiele, Meinert, Goos, Joh. Steenstrup, Heiberg, Høffding, 

P. E. Muller, Bohr, Gram, Valentiner, Fridericia, Christensen, Kjeldahl, 

Chievitz, 0. G. Petersen, Prytz, Salomonsen, H. Møller, Pechule, Sekretæren.) 

Selskabet havde i Feriens Løb mistet sit ældste Medlem, 

Etatsraad, Professor em., Dr. med. & phil. J. Japetus S. Steen- 

strup, der var bleven Medlem af dets naturvidenskabelig- 

mathematiske Klasse den 4. November 1842, var dets Sekretær 

fra den 12. Januar 1866 til den 30. September 1878 og døde den 

20. Juni d. A. 

Af udenlandske Medlemmer havde Selskabet mistet Medlem 

af det franske Institut, Professor ved Muséum d'histoire naturelle 

i Paris, A.-L.-O.-L. des Cloizeaux, der var optagen i den 

"naturvidenskabelig-mathematiske Klasse den 4. April 1879 og 

|døde den 6. Maj d. A., samt Professor i Upsala, Dr. med. & phil. 

Alarik Frithjof Holmgren, optagen i samme Klasse den 

5. April 1889 og død den 14. August d. Å. 

Professor, Dr. C. F. Lutken meddelte en Udsigt over 

Selskabets ovennævnte ved Døden afgaaede Medlem, Jap. 

SteenstrupsLiv og videnskabelige Virksomhed. Denne 

Meddelelse vil blive optagen i Selskabets Oversigt for i Aar. 

Overordentligt Møde den 1” Oktober. 
(Tilstede vare 26 Medlemmer, nemlig: Jul.Thomsen, Præsident, Ussing, 

Holm, Lutken, S.M. Jørgensen, Christiansen, Fausbøll, Krabbe, Vilh. Thomsen, 

Wimmer, Warming, Rostrup, Joh. Steenstrup, Heiberg, Høffding, P.E. Muller, 

Bohr, Gram, Valentiner, Christensen, Boas, Chievitz, O. G. Petersen, Prytz, 

Salomonsen, Sekretæren.) 

I Henhold til 2 V i Carlsbergfondets Statuter, foretog 

Selskabet Valg af et naturkyndigt Medlem af Direktionen for 



1. Oktober. ( 2 ) Overordentligt Møde. 

Carlsbergfondet for de tilbageværende 3 Aar (til den 25. Sep- 

tember 1900) af afdøde Etatsraad Dr. Jap. Steenstrups Funk- 

tionstid. Professor Dr. C. Christiansen blev valgt. 

Derefter foretog Selskabet Valg af en Tilforordnet til 

Carlsberglaboratoriet, idet de 5 Aar, for hvilke Direktør 

v. d. Aa Kihle var valgt, udløb den 25. September. Efter Ind- 

stilling fra Fondets Direktion genvalgtes Direktør v. d. Aa Kuhle. 

Professor Dr. E. Holm gav en Meddelelse om Lokaler og 

Dekorationer i første Etage i Carlsbergfondets nye Byg- 

ning, som ere bestemte til Videnskabernes Selskabs stedse- 

varende Brug i Fremtiden. 

Til at gøre Indstilling om Møbleringen af Selskabets nye 

Lokaler nedsattes et Udvalg bestaaende af de Herrer Professorer 

Zeuntbens Vild homsent Herder tortt hue vig 

I Mødet vare fremlagte de paa Boglisten under Nr. 694—749 

opførte Skrifter, hvoriblandt J. C. Adams” Scientific Papers, I, 

udgivne af Adams Memorial Committee for et ved Indsamling 

til et Mindesmærke for ham fremkommet Overskud. 

10. Modet den 22% Oktober. 
(Tilstede vare 23 Medlemmer, nemlig: Jul. Thomsen, Præsident, Ussing, 

S. M. Jørgensen, Christiansen, Krabbe, Thiele, Meinert, Joh. Steenstrup, Gertz, 

Høffding, Bohr, Gram, Paulsen, Valentiner, Christensen, Hansen, Kjeldahl, 

Chievitz, 0. G. Petersen, Prytz, Salomonsen, Zachariae, Sekretæren.) 

Siden det forrige, overordentlige Møde, havde Selskabet 

mistet sit indenlandske Medlem, Rigsarkivar A.D.Jørgensen, 

som var død den 5. Oktober; han var bleven optagen til Medlem 

af den historisk-filosofiske Klasse den 7. December 1883. 

Professor, Dr. Jul. Thomsen meddelte Resultatet af nogle 

Undersøgelser over Tilstedeværelsen af nogle sjældnere 

Grundstoffer i de naturlige Kalkarter. 



10. Møde. (733) 22. Oktober. 

Derefter gav Professor, Dr. Chr. Bohr en Meddelelse om 

Luftarters Absorption i Væsker. Denne Afhandling vil 

blive optagen i Selskabets Oversigt. 

Til Bedømmelse af en fra Dr. phil. Niels Nielsen ind- 

kommen Afhandling, «Undersøgelser over reciproke Potenssummer 

og deres Anvendelse paa Rækker og Integraler», nedsattes et 

Udvalg bestaaende af Direktør Dr. J. P. Gram og Dr. H. Valen- 

aner. 

Fra det til Bedømmelsen af cand. mag. E. S. Schous Af- 

han/ling «Om lineære Differentialligninger, som kunne integreres 

ved en vis Art af Funktioner» nedsatte Udvalg (Zeuthen, Jul. 

Petersen) var indkommen nedenstaaende Betænkning: 

Det kgl. danske Videnskabernes Selskab har overdraget os 

Undertegnede at afgive Betænkning over en paa Fransk indleveret 

Afhandling af cand. mag. E. S. Schou. Dette Hverv have vi 

herved den Ære at opfylde. 

Afhandlingen giver en noget simplificeret Fremstilling af 

de! Spørgsmaal, der behandledes i det andet Afsnit af den Af- 

handling, for hvilken Forf. blev belønnet med Universitetets 

Guldmedaille. Den giver et særdeles vægtigt Bidrag til vort 

Kendskab til lineære Differentialligningers Integraler og be- 

stemmer for Ligninger af Zden Orden disse Integralers Former, 

for saavidt de kunne udtrykkes ved en vis meget omfattende 

Gruppe af Transcendenter. Vi anbefale derfor, at Afhandlingen 

optages paa Fransk i Selskabets Oversigt. 

København, den 20de Maj 1897. 

H. G. Zeuthen. Julius Petersen, 

Affatter. 

I Henhold hertil var efter Præsidentens i Ferien derom 

tagne Beslutning den nævnte Afhandling optagen paa Fransk i 

Nr. 4 af Selskabets Oversigt for i Aar S.433—488. 

I Anledning af en fra Royal Society, London, indkommen 

Forespørgsel (Overs. 1895, S.(32)) angaaende Danmarks Med- 



22. Oktober. (74) 10. Møde. 

virkning ved Catalogue of Scientific Papers, havde det Udvalg, 

som den 30. Marts 1894 blev nedsat til denne Sags Overvejelse, 

afgivet følgende Betænkning: 

Jeg tillader mig herved at meddele, at det af Videnskabernes 

Selskab i Anledning af den internationale videnskabelige Katalog 

nedsatte Udvalg den første Oktober d. A. har holdt et Møde for 

at overveje, hvad der var at gøre i Anledning af, at Royal 

Society i London ønskede at erfare, hvilke Skridt der vare gjorte 

med Hensyn til vor Deltagelse i Katalogarbejdet. 

Der foreligger som bekendt fra Direktionen for Carlsberg- 

fondet Tilbud om at ville bære Omkostningerne ved Katalo- 

giseringen af den danske videnskabelige Litteratur. Efter den 

Form, i hvilken dette Tilsagn er givet, anser Udvalget sig for 

berettiget til at gaa ud fra, at det staar ved Magt, selv om 

Bekostningen skulde blive noget større end paaregnet, idet det 

nu er Meningen, at der, foruden et alfabetisk Katalog, tillige 

skal gives et ordnet efter Indholdet. Under disse Omstændig- 

heder tillader Udvalget sig at foreslaa, at der svares Royal 

Society, at Videnskabernes Selskab paatager sig, gennem en 

af 'det valgt Komité, at sørge for Tilvejebringelsen af Danmarks 

Bidrag til den internationale Katalog. 

I Anledning af at Royal Society havde ønsket at modtage 

Raad og Forslag angaaende Katalogets Indretning og andre 

dermed i Forbindelse staaende Spørgsmaal, fremkom der ikke 

fra Udvalgets Medlemmer bestemte Udtalelser. 

Dernæst forhandledes om, hvorledes Arbejdet her hjemme 

påa Katalogen bedst skulde ordnes og fordeles; da man imid- 

lertid mangler endelig vedtagne Regler for Katalogens Indretning 

og da Arbejdet paa det først skal begynde fra første Januar 1900, 

mente man, at det var for tidligt at foretage Skridt i denne 

Anledning. 

Den 19de Oktober 1897. 

Paa Udvalgets Vegne, 

GEChrrærstransen 



10. Møde. ((D) 22. Oktober. 

Selskabet besluttede at svare Royal Society i Overens- 

stemmelse med denne Skrivelse. 

Den af Professor Max. Curtze i Thorn besørgede Udgave 

af «Petri Plulomeni de Dacia in Algorismum vulgarem Johannis 

de Sacroboseo Commentarius» er nu udkommen og vil blive 

uddelt til forskellige Medlemmer og Institutioner. 

Paa Redaktørens Vegne meddelte Sekretæren, at der i 

Ferien var udgivet af Skrifternes naturvidenskabelig-mathematiske 

Afdeling 6. Rækkes VII Bind, dets 4. Hæfte indeholdende Eug. 

Warming, «Halofyt-Studier» og dets 5. Hæfte indeholdende 

W. Johannsen, «Studier ovér Planternes periodiske Livs- 

ytringer», I, samt af dette Aars Oversigt Hæfterne Nr.3 og Nr. 4. 

I Mødet vare fremlagte de paa Boglisten under Nr. 750—821 

opførte Skrifter, medens Nr. 397—693 vare blevne afgivne direkte 

til Un!versitetsbibliotheket og Nr. 694—749 havde været frem- 

lagte ved det den 1. Oktober afholdte overordentlige Møde. 

Blandt disse Værker var der private Gaver fra Selskabets inden- 

landske Medlemmer "JL SHejiberg,- JThorkelsson og 

S. M. Jørgensen; fra dets udenlandske Medlemmer Ber- 

Uh'elo ti Paris, Bå'cklund og Agardh i'Lund, Cleve i 

Upsala, Wittrock i Stockholm, Leydig i Wirzburg samt fra 

temstHerrer "Bech "Caspar; Curtze 7 "Férat, "Hinricbs,” Langley, 

Lengsfield, Lilje, Platte, St. Lager, Scognamiglio, Sherborn, 

Socolow, Weilbach, Weinek. 

11. Modet den å'? November. 
(Tilstede vare 28 Medlemmer, nemlig: Jul. Thomsen, Præsident, Ussing, 

Mehren, Holm, Litken, Rørdam, Christiansen, Krabbe, Vilh. Thomsen. 

Warming, Thiele, Meinert, Goos, Rostrup, Joh. Steenstrup, Gertz, P.E. Muller, 

Paulsen, Valentiner, Fridericia, Christensen, Hansen, Boas, Chievitz, 

0. G. Petersen, Salomonsen, Pechule, Sekretæren.) 

Sognepræst Dr. H. Rørdam gav en Meddelelse om franske 

Residenter ved det danske Hof i det 16. Aarhundrede. 



5. November. (6) 11. Møde. 

Denne Meddelelse vil blive optagen i Uddrag paa Fransk i Sel- 

skabels Oversigt. 

Derefter meddelte Lektor, Dr. J. E. V. Boas nogle Be- 

mærkninger om Fuglenes Kløer. 

Endelig. meddelte Professor Dr. H. G. Zeuthen et nyt 

Bevis for Fundamentalsætningen i den projektive 

Geometri. 

Der var i rette Tid indkommet 1 Besvarelse af den i 1896 

stillede filologiske Opgave. 

Fra det til Bedømmelsen af Dr. N. Nielsens Afhandling 

nedsatte Udvalg (Gram, Valentiner) var indkommen neden- 

staaende Betænkning: 

Det kgl. danske Videnskabernes Selskab har overdraget 

Undertegnede at afgive Betænkning over en af Hr. Dr. phil. 

Niels Nielsen indsendt Afhandling: «Undersøgelser over reciproke 

Potenssummer og deres Anvendelse paa Rækker og Integraler», 

i hvilken Anledning vi tillade os at fremføre følgende: 

Det Hovedformaal, som Forfatteren har haft for Øje saavel 

i denne som i to tidligere i Selskabets Oversigter optagne ÅAf- 

handlinger, har været åt udrede Grunden til den principielle 

Forskel, der viser sig imellem de reciproke Potenssummer 2n— 

af hele Tal, eftersom Exponenten s er et lige eller et ulige helt 

Tal, idet de Summer der svare til s lige låde sig udtrykke som 

et rationalt Tal Gange en Potens af 7, medens der ikke kendes 

noget tilsvarende Udtryk, naar s er ulige. I sine tidligere Af- 

handlinger har Forf. særlig anvendt bestemte Integraler ved 

Undersøgelsen ; denne Betragtningsmaade er ogsaa videre udviklet 

i nærværende Arbejde, i hvis sidste Del den føres til en relativ 

Afslutning. I Afhandlingens første Afsnit tager Forf. nu fat 

paa en direkte Undersøgelse af de optrædende Rækker, idet han 

navnlig søger Reduktionsformler for Produkter af to og to 

saadanne. Vel naar han ikke ad denne Vej til det Maal, han 

har for Øje; hans Arbejde tjener snarere til Bevis for, at de 



11. Møde. RE) 5. November. 

af ham anvendte Methoder ikke ville kunne føre til en Opklaring 

af Spørgsmaalet, og det er forsaavidt ensidigt, som der ikke er 

forsøgt andre Veje, der muligvis kunde vise sig mere hensigts- 

mæssige, men Forfatteren har dog foruden en Mængde specielle 

Formler ogsaa opnaaet Resultater af mere almindelig Natur, 

som have blivende Interesse. Arbejdet vil have Betydning som 

samlet Premstilling af Forfatterens ihærdige Undersøgelser paa 

et Omraade, som hidtil kun har faaet liden systematisk Be- 

arbejdélse, og vi kunne uden Betænkning anbefale det til 

Optagelse i Selskabets Skrifter. 

København, den 4de November 1897. 

Ses Grams HV entiner: 
Affatter. 

I Henhold hertil besluttede Selskabet, at den nævnte Af- 

handling maa blive optagen i dets Skrifter. 

I Mødet vare fremlagte de paa Boglisten under Nr. 822—858 

opførte Skrifter. 

12. Modet den 19%? November, 
(Tilstede vare 24 Medlemmer, nemlig: Jul.Thomsen, Præsident, Chri- 

stiansen, Krabbe, Vilh. Thomsen, Wimmer, Topsøe, Meinert, Joh. Steenstrup, 

Gertz, Heiberg, Høffding, Bohr, Gram, Erslev, Fridericia, Boas, Chievitz, 

0.G. Petersen, Prytz, Salomonsen, H. Møller, Pechile, Zachariae, Sekretæren.) 

Siden forrige Møde var Selskabets udenlandske Medlem 

Professor Dr. C. W. Blomstrand i Lund, afgaaet ved Døden 

den 5.ds. Han var optagen i den naturvidenskabelig-mathema- 

tiske Klasse den 16. April 1880. 

Professor Dr. Kr.Erslev meddelte Bemærkninger om den 

danske Adels Oprindelse. Heraf vil et Uddrag blive op- 

taget paa fransk i Selskabets Oversigt. 

Professor Dr. Chr. Bohr gav derefter en Meddelelse om 

Forbindelser mellem Kulsyre og Methæmoglobin. 

Denne Afhandling vil blive optagen i Selskabets Oversigt. 



19. November. (ED) 11. Møde. 

Bytteforbindelse blev vedtaget mellem Universitets- 

Bibliotheket i Tibingen og Selskabet. 

Sekretæren meddelte, at Selskabet havde erhvervet en 

Række Portræter i Kobberstik, Lithografi m.m. af tidligere Med- 

lemmer af Selskabet. 

I Mødet vare fremlagte de paa Boglisten under Nr. 859—905 

opførte Skrifter, hvoriblandt en privat Gave fra Selskabets Medlem, 

Sognepræst Dr. H. Rørdam. 

13. Modet den 3%" December. 
(Tilstede vare 28 Medlemmer, nemlig: Jul. Thomsen, Præsident, Mehren, 

Holm, Christiansen, Krabbe, Wimmer, Warming, Thiele, Meinert, Joh. 

Steenstrup, Gertz, Høffding, P. E. Muller, Bohr, Gram, Paulsen, Erslev, 

Fridericia, Christensen, Hansen, Kjeldahl, Boas, Chievitz, 0. G. Petersen, 

Prytz, Salomonsen, Zachariae, Sekretæren.) 

Siden forrige Møde havde Selskabet mistet sit udenlandske 

Medlem, Professor Dr. Carl Richard Unger i Kristiania, 

der døde den 30. November og var bleven Medlem af den 

historisk-filosofiske Klasse den 17. December 1875. 

Professor Dr. E. Holm forelagde tredje Binds første Afdeling 

af sit Værk: «Danmark-Norges Historie 1720—1814» 

(den udenrigske Historie under Frederik V). 

Derefter meddelte Professor Dr. C.J.Salomonsen nogle 

af ham i Forening med Dr. med. Th. Madsen udførte Under- 

søgelser over individuel Disposition til Antitoxin- 

dannelse. Denne Afhandling vil blive optagen i Selskabets 

Oversigt. 

Paa Redaktørens Vegne forelagde Sekretæren Nr. 5 af 

Oversigten for i Åar. 

I Mødet vare»fremlagte de paa Boglisten under Nr. 906—934 

opførte Skrifter, deriblandt private Gaver fra udenlandsk Medlem 

G. Storm og fra J. Hucke, Berlin. 



14. Møde. ( 19 ) 17. December. 

14. Modet den 17% December. 
Tilstede vare 16 Medlemmer, nemlig: Jul.Thomsen, Præsident, Holm, 

Krabbe, Vilh. Thomsen, Topsøe, Warming, Thiele, Meinert, Rostrup, Joh. 

Steenstrup, Gram, Christensen, Boas, Chievitz, 0. G.Petersen, Sekretæren). 

Kassekommissionen forelagde Forslag til Budget for 

1898, hvilket blev vedtaget af Selskabet og findes aftrykt Side 

(80)—(83). 

Lektor, Dr. 0. G Petersen gav en Meddelelse om nogle 

Undersøgelser over Træernes Rodliv. Denne Afhandling 

vil blive optagen i Selskabets Oversigt. 

I Mødet vare fremlagte de paa Boglisten under Nr. 935—957 

opførte Skrifter, hvoriblandt privat Gave fra Selskabets Medlem 

Professor E. Holm. 



17. December. (80 ) 14. Møde. 

Budget for 1898. 

Kr. ø. Kr. Ø. 

Indtægt. 

1. Kassebeholdning: 

at Rede PERSERNE Broe (I ol sr SE VENS 9513 | 67 

b. Det Hjelmstjerne-Rosencroneske Bidrag. . .f 5931| 4 

CA RPG uldme dale re SDS ESTERE MEE 640| » 

HS orme daler 3 7 SME ÆG LL EØRERNE BE in ølvmedaille | 16109 | 74 

2. Renter og Udbytte af Aktier og Obli- 
gationer: 

a. 125700 Kr. Husejer Kreditkasse Oblig,. ....f 5028! » 

80200 - Østifternes Kreditf. Oblig. 4%79. . . | 3208! » 

15000 - Østifternes Kreditf. Oblig. 3/29, . SØD En 

18000 - Jydske Landejend. Kreditf.-Oblig. . | 720! » 9481 

b. 62000 - i Prioritets Obligationer ...... SE ES ES A 17 

c. 600 - Nationalbankaktier, Udbytte ....|....!.. 40| » 

ao rørelsetorkontorle je FRE MSESESE RUS RE RE TDD ITon 

4. Bidrag i Følge fundatsmæssig Be- 

stemmelse: 

a. Til Præmier: 

fra det Classenske Fideikommis .....- kOO ES 

Etatsraad Schous og Hustrus Legat.... NER LA 

hb. Til videnskabelige Formaals Fremme: 

det Hjelmstjerne-Rosencroneske Bidrag for 

Aare SOE SES RENSE. Ds SATS JE ARE 2000| » 

ca lraklarlsberefon det RSS RS SEER SEERE 10000, » 
3 12000| » 

5. For Salg af Selskabets Skrifter... - re Ea 400| » 

6. Rente af Indlaan og Folio i Bankerne )|....!.. 300| » 

Te FU br ol SED UT NT RE SL EG ESSEN Ses sko SN SE NESS » 

| 
Samlet indtægt . .. |. ...|..)142910!| 71 

Af Selskabets Kapitalformue betragtes 280000 Kr. som et Fond, der 

ikke maa formindskes, medens Resten er til Raadighed til videnskabelige 

Foretagender (Beslutning af 24. April 1874). 



14. Møde. ( 81 ) 17. December. 

Budget for 1898. 

Kr. Ø. || Kr. ø 

| 

| | 

Udgift. | 

1. Selskabets Bestyrelse: | 

a. Løn til Embedsmænd, Medhjælp til Sekre- | 
tariatet og Arkivet, samt Budet.......- 3780 ”» | 

BED ENES E BATES SEN ENES Es ESTERE E 50 ”» 

BE bys 3 KÆR IE eee ON 200 ” | 

oe DET rar NS rr tt BØRSENS ERR SEE SE SES KNEE 1000 » | 

By rn ED SER OR ST SEERE SERGE RENEE SE ES SE SES 560 » || 

f.. Kontorleje og Brandforsikring ........ 1000 ” | 
16590 

2. Til Selskabets Forlagsskrifter: | 

a. Af Selskabets Midler: Kr. Ø. 

a. Trykning af Oversigterne og | 

Skrifterne, derunder Papir til | 

forstnæynte HE 00073 Ene 4500 » | 
JER FLE RE LD tree SEEREN RTR SEER 700 » | 

7: Oversættelse paa Fransk..... 750 » ll 

d&. Kobberstik, Lithografi, Træsnit 1200 » | 

se Papir til Skrifterne, 4333 er er 3 ” | 
————— 71530] » | 

SR logen SÅRET 3 vre 500 » | 
1. Andre Udgifter til Oplaget af Sel- || 

skabets Forlagsskrifter ..... 400 » | 
FEE PRES » || 

i ; : i Tri t 8050 2 os 
b. Af det Hjelmstjerne-Rosencroneske Bidrag: | 

a. Regesta diplomatica .......- 1800 » || 

fB. Afbildninger i Prof. J, Langes Ar- 

bejde om Billedkunstens Frem- | 
stilling af Menneskeskikkelsen. 

ÆRRROSE SS EVEN SE] MT ka øl de T25 » 

7. Honorar for Udgivelsen af Prof. | 

J. Langes efterlådte Skrift. ... 200 » | 
FE FED FEEEE Eg 1574074 RE. | 

5: I ETERN 

| 5 

(ordrer RØRES HEKSE (RRS | 17365| » 

| 



17. December. (SR) 

Budget for 1898. 

14. Møde 

Udgift. 

Overført . .. 

3. Til anden Virksomhed ved Selskabets 

Medlemmer: 

a. Af Selskabets Midler: Kr. Ø. 

a. Til Udgivelse af Skrifter: 

In ER aadig he ENES REESE 500 » 

$. Til andre videnskabelige Arbejder : 

TileR aa dighed ENE ESESE: 500 » 

b. Af det Hjelmstjerne-Rosencroneske 

Bidrag: 

Tilia adlede SES SENE SE SR ESE: 

4. Understøttelse til Skrifters Udgivelse 

og videnskabelige Arbejder af Ikke- 

Medlemmer: 

a. Af Selskabets Midler: 

TRUET REN TS No KER 5 TS SNERRE SE SES SEN ER EEN TE 

b. Af det Hjelmstjerne-Rosencroneske 

Bidrag: 

Til Udgivelse af J. C. Espersens Ordbog, til 

V. Holms Supplement til samme og til Af- 

slutning af Ordbogen. Til Rest...... 

HUER ads e EEK SEERE 

Overføres ... 

1000 

500 

1283 

500 

. || 17365 

2283 

21148 

rr 

77 



14. Møde. ( 83 ) 17. December. 

Budget for 1898, 

I 
Kr. Ø. | Kr. ø 

Udgift. 

Osertørker se ds | VANTE 

5. Pengepræmier og Medailler: ) 

a. Præmie af Legaterne: 

fra det Classenske Fideikommis......- SØ EEG 

… Etatsraad Schous og Hustius ........ SÅ ARE. DE 

b. Af Selskabets Kasse (derunder Renten af | 

det Thottske Legat): | 

IRGuldure dale HEN 33 rt ORE SEE SES Es EPA UN HER) 
FOD IGÅR 

6. Tilfældige Udgifter: 

SRRLEI nyt BOR yet 15 At Er er IR ord Bare 15000) » | 
mi Flytning es NL ES 2000 | » b. Istandsættelser og Flytning 0 147000 » 

ein dkøobafOoblieatiomer st SE SALCIN SNE PO GP I IP 

8. Kassebeholdning: 

HED DONE SELEN ES EET ET RSS KREERET RE ERR 1174) 67 
b. Det Hjelmstjerne-Rosencroneske Bidrag .. | 2922! 27 | 
BR uld medal rs SAUL 
BE Søkvmedailler EN STS 4 sk Re klat 0 SOM ERD 

Forskellige mindre Sølvmedailler til Værdi 

38 Kr. og et Sæt Guld- og Platinvægte 

opbevares i Kassen. ere ka 4441 | 94 

Samlet Udgift...|....|.. 42910) 71 

Af disse Udgifter er 1a fast, 1b—f, samt 2, 5 og 6b kalkulatoriske. 

3, 4, 6a afhænge af særlig Bevilling. Med Hensyn til 7 tager Kassekom- 

missionen Beslutning. 



sr 1897. ( 84 Tilbageblik. 

Tilbageblik 

paa Selskabets Virksomhed i Aaret 1897, 

Vea Slutningen af Aaret 1896 talte Selskabet 1 Æresmedlem, 

49 indenlandske og 94 udenlandske Medlemmer. Blandt disse 

har det i Aarets Løb mistet 2 indenlandske Medlemmer, nemlig: 

Etatsraad, Professor em., Dr. med. & phil. J. Jap. S.Steenstrup 

og Rigsarkivar, Dr. phil. A. D.Jørgensen, samt 6 udenlandske 

Medlemmer, nemlig: Professor, Dr. Karl Weierstrass i Berlin; 

Professor Edward D. Cope i Philadelphia; Medlem af det 

franske Institut, Professor A.-L.-O.-L.desCloizeaux i Paris; 

Professor, Dr. med. & phil. A. Fr. Holmgren i Upsala; Pro- 

fessor, Dr. C. W. Blomstrand i Lund, og Professor, Dr. 

Carl R. Unger i Kristiania. 

I sit Møde den 9. April optog Selskabet 5 udenlandske 

Medlemmer nemlig: Professor i Filosofi Henry Sidgwick i 

Cambridge; Professor i klassisk Filologi, Dr. U. v. Wila- 

mowitz-Moellendorff i Berlin; Professor i Zoologi Robert 

Collett i Kristiania; Professor i Astronomi Dr. NilsDunér i 

Upsala, og Zoologen virkelig Statsraad Alexander Kowalevsky, 

Medlem af det kejs. Videnskabernes Akademi i St. Petersborg. 

Ved Aarets Slutning talte Selskabet saaledes 1 Æresmedlem, 

AT indenlandske Medlemmer og 93 udenlandske Medlemmer, 

blandt hvilke 18 indenlandske og 39 udenlandske høre til den 

historisk-filosofiske IKlasse, medens 29 indenlandske og 54 



Tilbageblik. (859) 1897. 

udenlandske ere Medlemmer af den naturvidenskabelig-mathe- 

matiske Klasse. 

Som Medlem af Kassekommissionen fratraadte efter 

Tur Direktør Dr. J. P. Gram, der genvalgtes for de næste fire 

Aar. Til Kommissionens Formand genvalgtes Professor, Dr. T.N. 

irere 

Selskabet har i Aarets Løb holdt 14 ordentlige og 2 over- 

ordentlige Møder, hvori der blev givet 28 videnskabelige Med- 

delelser, 7 af Medlemmer af den historisk-filosofiske Klasse, 

21 af Medlemmer af den naturvidenskabelig-mathematiske Klasse. 

Nærværende Aargang af Oversigten indeholder 13 i Aar og 

2 tidligere af Selskabets Medlemmer forelagte Meddelelser, samt 

6 Afhandlinger af Forfattere udenfor Selskabet. Desuden har 

Selskabet i Aarets Løb udgivet følgende to til den naturviden- 

skabelig-mathematiske Afdeling 6. Række hørende Skrifter, nemlig. 

VIII Binds 4. Hæfte indeholdende: Eug. Warming, «Halofyt- 

Studier» og VH Binds 5. Hæfte indeholdende:. W. Johannsen, 

«Studier over Planternes periodiske Livsytringer, I. Om anta- 

gonistiske Virksomheder i Stofskiftet, særlig under Modning og 

Hvile». Endvidere har det særskilt udgivet: CasparWessel, 

Essar sur la repræsentation analytique de la direction. Tra- 

duction du mémorre intitulé: Om Directionens analytiske 

Betegning (Nye Samling af det Kgl. Danske Videnskabernes 

Selskabs Skrifter, 5. Del. Kiøbenhavn 1799).  Publié avec les 

trois planches de Voriginal et préfaces de MM. H. Valentiner 

et T.-N. Thiele å Voccasion du centenaire de sa præsentation å 

I' Académie le 10 mars 1797»; samt Max. Curtze, «Petri Phuilo- 

memi de Dacia in Algorismum vulgarem Johannis de Sacrobosco 

Commentarius una cum algorismo ipso». 

Selskabets Guldmedaille er bleven tilkendt Professor 

J. Mark Baldwin ved Princeton Universitetet i New Jersey i 

Amerika, for Besvarelsen af den i 1895 udsatte filosofiske Pris- 

opgave, og cand. polyt. Assistent Jul. Petersen for Besvarelsen 

af den i 1895 udsatte kemiske Prisopgave. 



1897. ( 86) Tilbageblik. 

Carlsbergfondets Direktion har indsendt Beretning 

om Fondets Virksomhed i Aaret 1895—96. Da Direktionens 

Medlem Etatsraad, Dr. Jap. Steenstrup afgik ved Døden, 

valgtes Professor, Dr. C. Christiansen for de tilbageværende 

3 Aar af den afdødes Funktionstid. Direktør v. d. Aa Kuhle, 

hvis Funktionstid som Tilforordnet ved Carlsberglaboratoriet var 

udløben, blev efter Indstilling fra Carlsbergfondets Direktion 

genvalgt for de næste 5 Åar. 



EXTRAITS DES PROCÉS-VERBAUX. 

Questions mises au gongours pour P'année 1897, 

Section des Lettres. 

Question d/Histoire. 

(Prix: Médaille d'or de 1'Académie et 500 couronnes.) 

Les domaines de la Couronne ont anciennement joué en Dane- 

mark un role important dans Vadministration et l'économie de 

VÉtat. Un intérét tout particulier se rattache å ceux de ces 

domaines désignés sous le nom de Ryttergodser å cause de 

”emploi que le Gouvernement en fit pour entretenir lå cavalerie. 

Qu'on envisage dans quel but militaire ces domaines étaient 

organisés ou quel était leur rendement financier, comme aussi 
Pétat social et les conditions des paysans sous le rapport éco- 

nomique dans ces domaines, les Ryttergodser présentent une 
série de conditions particuliéres qui ont besoin d'étre étudiées 

en détail. 

L'Académie, tout en désirant provoquer une étude de cette 

nature, ,pense qu'il faut en limiter la portée å V'époque qui 

commence par le XVIII siécle, et offre en prix sa meédaille 

dor plus la somme de 500 couronnes pour 

un tableau documenté repræsentant d'une maniére satis- 

faisante Vhistoire et les conditions des domaines å cavalerie du 

Danemark å partir du temps de Frédérie IV, jusqwå ce que, 



H Questions mises au concours pour ['année 1897. 

sous les rægnes de Frédéric V et de Christian VII, les districts 
å& cavalerie fussent aliénés ou que les fermes fussent acquises 
par les paysans a titre de propriété. 

Section des Sciences. 

Question de Physique. 

(Prix: Médaille d'or de 'Académie.) 

M. J.-D. v. d. Waals a émis le premier I'hypothése qu'il 

y aurait une équation d'état commune å toutes les matiéres 

tant liquides que gazeuses. Cette hypothése lui a fait déduire 

une série de résultats qui s'accordent trés bien avec l'expé- 

rience, en ce que les données critiques d'une matiére suffisent 

pour trouver ses autres propriétés, telles que dilatation par 

la chaleur, pression de vapeurs saturées, etc. Toutefois on 

peut encore révoquer en doute la question de savoir si Von 

peut dire que cette hypothése soit bien fondée et quelles sont 

les circonstances qui en déterminent le plus ou moins d'approxi- 

mation. 

C'est pourquoi l'Académie propose sa médaille d'or pour 

prix d'une étude des données expérimentales dont on dispose, 

étude élucidant la question de savoir si Vincertitude des données 

critiques ou si d'autres circonstances peuvent servir å expliquer 

les écarts faits avec la susdite loi. On attachera »moins d'im- 

portance å trouver une expression analytique pour V'équation 

d'état qu'å décider si en somme cette équation peut exister. 

Question de Mathématiques. 

(Prix: Médaille d'or de V'Académie.) 

Dans une série de mémoires insérés aux volumes 1, 2 et 

3 des Acta mathématica, M. Poincaré a développé la théorie 

daprés laquelle se forment les groupes discontinus de trans- 

formations linéaires d'une seule variable. Dans le vol. I% des 

Acta mathematica, M. Picard a donné un exemple de la for- 



Question mises au concours pour I'année 1897. IN 

mation d'une classe de groupes discontinus de transformations 

linéaires de deux variables. Or, la théorie de M. Poincaré 

sur la formation de groupes discontinus d'une seule variable 

fournit, il est vrai, des moyens de construire tous les groupes 

linéaires possibles de ce genre; mais cette méme théorie pourra 

difficilement faire décider si des transformations données peuvent 

faire naitre un pareil groupe. 

Plusieurs questions essentielles sur les groupes linéaires 

discontinus restent donc å résoudre. C'est pourquoi I'Académie 

propose sa médaille d'or pour prix de la meilleure contribution 

importante servant å étendre les théories respectives de M. 

Poincaré et de M. Picard. Quant aux questions de ce genre 

å la solution desquelles on pourrait désirer des contributions, 

on doit signaler: 

Quelles sont les conditions algébriques aåauxquelles doivent 

satisfaire deux ou plusieurs transformations linéaires pour faire 

naitre, par -leur combinaison, un groupe discontinu? 

Comment voit-on si le nombre des transformations em- 

ployées å former un groupe, est le plus petit possible? 

Comment lå théorie de groupes discontinus d'une seule 

variable peut-elle étre généralisée de maniére å conduire å la 

solution du probléme analogue pour deux variables ? 

Prix Classen. 

Déjå mise au concours en 1895. 

(800 couronnes.) 

La consistance particuliére que par V'état meuble le terreau 

naturel a de commun avec le sol labouré des jardins et des 

champs, a été attribuée å diverses causes. Tandis que certains 

auteurs y voient en général Veffet de la vie animale dans la 

couche superficielle du sol, d'autres Vattribuent å Vactivité des 

microorganismes qui produisent la décomposition des résidus 

organiques dans lå terre. Suivant d'autres encore, la structure 

grumeleuse ou I'émiettement du terreau meuble doit étre regardé 

comme le résultat d'une action physique, å savoir: 1'agglomé- 

ration des particules terreuses dans des solutions aqueuses de 



IV Questions mises au concours pour I'année 1897. 

sels; ou bien on Vattribue å Vinfluence de V'eau et des change- 

ments de température. En anmalysant ces théses å V'aide d'ob- 

servations de la terre cultivée (labourée et fumée), il est difficile 

de faire abstraction de V'effet des travaux de culture, tandis que 

F'étude du terreau naturel des bois et des påturages permanents, 

ainsi que d'autres sols analogues, parait favorable pour éclaircir 

la nature du phénoméne. 

origine de lå consistance particuliére du terreau meuble 

parait donc encore obscure, et comme la structure grumeleuse 

de celui-ci a. une relation étroite å la fertilité de la station, 

Vexplication dudit phénoméne est d'importance, non seulement 

au point de vue scientifique, mais en pratique aussi. 

C'est pourquoi [Académie propose sur le legs Classen un 

prix de 800 couronnes pour celui qui contribuera notablement 

a expliquer le phénoméne en question. La réponse doit com- 

prendre et le dépouillement critique des plus importantes 

parmi les observations et théories de ce ressort et admises 

dans la littérature de ce sujet, et des études originales sur le 

phénoméne d'émiettement du terreau naturel formant le sol des 

terrains sablonneux et argileux. 

Prix Thott. 

(800 couronnes.) 

Les recherches de G. Heyer et de Chr. Våupell sur les 

différences biologiques qui existent entre les arbres forestiers 

a couvert léger et ceux å couvert épais, ont contribué puis- 

samment å faire comprendre les influences mutuelles des diffé- 

rentes essences pour ce qui concerne la forme, P'accroissement 

et les conditions vitales en général. Ces auteurs ont, comme 

aussi plus récemment d'autres savants, mis en lumiére les 

traits architectoniques des diverses formes ainsi que les con- 

ditions biologiques d'ou dépend essentiellement le degré du 

couvert de chaqué essence et Vaptitude å le supporter. Mais, 

vu la grande importance qwa la notion de ces caracteres 

architectoniques et biologiques des essences forestiéres pour 

la géographie végétale comme pour la sylviculture pratique, il 
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faut pourtant reconnaitre qu'ils constituent aprés tout un 

terrain peu cultivé, et que ce sont surtout des recherches de 

nature scientifique sur cette question, qui font défaut. 

C'est pourquoi [Académie propose un prix de" 800 cou- 

ronnes pour des recherches portant sur la structure et la vie 

de nos arbres forestiers et capables d'agrandir considérablement 

le cercle de nos connaissances sur les points en question. La 

réponse devra distinguer entre lå causalité des différences du 

couvert des arbres et celle de lå faculté de le supporter, et 

Von devra s'attacher å bien montrer quels sont, å ce double 

point de vue, les rapports des diverses essences å différents 

åges. Il faudra étendre lå recherche au plus grand nombre 

possible des arbres forestiers apparaissant naturellement ou 

généralement cultivés en Danemark; en outre, cette étude devra 

embrasser les conditions tant morphologiques que physiolo- 

giques ayant présumablement de Iimportance pour les carac- 

téres en question. Enfin, selon toute probabilité, on pourra 

aussi faire utilement entrer, dans le travail, des recherches de 

nature anatomo-biologique sur les modifications se produisant 

dans le tissu assimilateur des feuilles sous Valternance du 

couvert sous lequel elles fonctionnent. 

La réponse å cette question devra étre envoyée avant la fin d'octobre 1899, 

lies réponses å ces quest.ons peuvent étre écrites en 

danois, en suédois, en anglais, en allemand, en francais et en 

latin. Les mémoires ne doivent pas porter le nom de Vauteur, 

mais une devise, et étre accompagnés d'un billet cacheté muni 

de la méme devise, et renfermant le nom, la profession et 

PFadresse de Vauteur. Les membres danois de I'Académie ne 

prennent point part au concours. Le prix accordé pour une 

réponse satisfaisante å V'une des questions proposées, lors- 

qwWaucun antre n'est indiqué, est la médaille d'or de I' Académie, 

d'une valeur de 320 couronnes. 

A Texception des réponses å la question du prix Thott, 

pour lesquelles le délai accordé expire le 31 octobre 1899, les 
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mémoires devront étre adressés, avant la fin d'octobre 1898, 

au secrétaire de I'Académie, M. H.-G. Zeuthen, professeur å 

Université de Copenhague. Les prix seront publiés dans le 

mois de février suivant, aprés quoi les auteurs pourront retirer 

leurs mémoires. 
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Rapport sur neuf mémoires envoyés en Péponse 

å la question de philosophie mise åu coneours en 1898 ”, 

Dans sa séance du 8 février 1895, TAcadémie royale de Dane- 

mark mettait au concours la question de philosophie suivante (voir 

le Bulletin de TAcadémie, 1895, p. 22; cf. Résume, ib. p. IV): 

«Est-il possible d'établir pour VFindividu isolé dans la société 

une ligne de conduite tirée de sa nature spécialement personnelle 

et, si ces régles sont possibles, quelles sont leurs relations 

avec les régles auxquelles on arrive en partant de -I'ensemble de 

la société ?» 

ll ny a pås eu moins de neuf mémoires présentés pour 

le prix, dont quatre en danois, deux en allemand, deux en 

francais et un en anglais. Le nombre exceptionnellement élevé 

des concurrents, joint å la diversité des nationalités auxquelles 

ils appartiennent, témoigne de Vintérét qui de nos jours 

s'attache dans le monde entier aux problémes de morale et 

aussi — nous le supposons — de VFintérét qu'a su exciter la 

question proposée. 

Si maintenant nous cherchons å caractériser les mémoires 

présentés, il nous semble que d'aprés leur valeur ils peuvent 

étre divisés en trois catégories. La premiére comprend trois 

mémoires qui, en raison de leur mode d'exposition abrégé et 

incomplet, du point de vue borné et unilatéral auquel se sont 

placés leurs auteurs, ne peuvent étre jugés comme contribuant 

å la solution du probléme. A la seconde catégorie appartien- 

nent cinq mémoires qui révélent une connaissance étendue de 

la morale et de la science sociale, un certain talent de critique 

1) Le grand nombre de réponses ayant retardé de deux mois I'apparition 

du préæsent rapport, il n'a été présenté å Académie que dans sa séance 

du 9 avril. 
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et une certaine originalité de pensée; mais, méme dans les 

meilleurs de ces travaux, la maniére de traiter la question å la 

facon déductive et au point de vue de théories générales est 

tellement prépondérante que les conclusions n'ont pu étre con- 

sidérées comme satisfaisantes. La troisieme catégorie se com- 

pose dun mémoire qui échappe aux défauts qui diminuent la 

valeur des précédents. Par la méthode qwil emploie il jette 

une nouvelle lumiére sur les fondements de la solution de la 

question proposée, et par lå il avance remarquablement vers 

cette solution. 

I. Dans la premiére catégorie nous devons ranger un 

traité écrit en danois (classé sous le n? 1), dont V'épigraphe est: 

Tune demum intelliges etc. (Sénéque, ep. 121). L'auteur ne 

sait pas se borner; il insiste sur divers problémes de lå théorie 

de la connaissance, de la spéculation et de la philosophie de 

la religion, qui ne semblent guére avoir de rapport au sujet 

proposé. Quant au probléme en question, il est traité le plus 

souvent d'une maniére purement formelle et schématique, ou 

il est fait ample usage de vagues analogies logiques et mathé- 

matiques, qui n'apportent aucune clarté, surtout parce que les 

dénominations employées ne sont pas définies avec précision 

avant d'étre placées dans les cadres schématiques. La con- 

clusion å laquelle Tauteur aboutit aprés un exposé qui n'est 

ni assez clair ni assez profond, c'est que les axiomes indivi- 

duels et sociaux ne peuvent pas étre réunis sous un seul et 

méme point de vue et que leur réunion n'appartient pas å la 

philosophie, mais å la vie. L'opinion de VFauteur est donc 

qu'on est en droit de poser la question, mais qwon ne peut 

pas en exiger la solution. 

Dans la méme catégorie rentre un traité écrit en francais 

(n? 9), dont I'épigraphe est: Ce gut met de Vordre dans Vhomme 

peut seul le mettre dans les États. Il offre Vintérét &étre écrit 
dun point de vue strictement catholique. Le malheur des 

temps modernes, suivant l'auteur, c'est que Vunité qui régnait 

au moyen åge dans la pensée et dans les croyances, dans la 

théorie et dans la pratique, dans la morale et dans le droit, 

— unité représentée par Thomas d'Aquin — a été dissoute 

par la Renaissance, par la Réformation, par les tendances 

émancipatrices de la Révolution francaise. En regard de Thomas 

d'Aquin source de toutes les vérités, Emmanuel Kant est pré- 
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senté comme le modéle et le centre de toutes les erreurs 

modernes. Dans Vanarchie Tauteur trouve Vaboutissement 

logique du mouvement destructeur qui a commencé par lå 

dissolution de VPunité dont Vintelligence humaine avait offert la 

parfaite image dans les systémes théologiques et philosophiques 

du moyen åge. Ce n'est pas qu'iil expose ces evues d'une 

maniére bien personnelle; il ne recourt méme pas aux sour- 

ces. IL ne semble pas qu'il connaisse .pår sa propre ex- 

périence les auteurs catholiques sur Vautorité desquels il 

s'appuie; et quant aux philosophes contemporains avec les- 

quels il est en polémique (Renouvier, Fouilléey, il ne les con- 

naåit pas non plus de premiére main. Ses propres raisonnements 

ont un caractére d'affirmation plutåt que d'argumentation. En 

definitive le mémoire est plutdt une polémique contre VFindivi- 

dualisme, envisagé d'une maniére générale, qu'un examen de 

la question spéciale qu'iil s'agissait de traiter. 

Dans lå méme catégorie doit également étre rangé un traité 

Écrit aussi en francais (n? 5) dont V'épigraphe est: T'ous les 

phénoménes sont assujettis & des lois naturelles invariables (Comte). 

Vauteur présente des raisonnements méthodologiques, en partie 

sous une forme assez dogmatique; puis il se lance dans des 

recherches d'éducation et de politique sociale. Ce m'est que 

vers la fin de son travail qu'il entame directement la question 

proposée; il la résout dans un sens individualiste par quelques 

bréves remarques, qui ne sont pas sans intérét, mais qui ne 

sont pas pourtant solidement fondées. 

Il. Dans la seconde catégorie nous rangeons un traité écrit 

en danois (n? 7), dont ''épigraphe est: He who attacks prejudice 
wantonly and without mnecessity etc. (Bentham). ll est écrit 
longuement et avec des développements inutiles, et il lui 

manque une précision suffisante dans les notions qu'il expose 

et dans les conclusions qw'il tire. Par ses points de vue domi- 

nants Vauteur se rattache le plus souvent å VFopinion d'écrivains 

antérieurs. II a acquis une connaissance étendue quoique 

unilatérale de la littérature, notamment de la littérature lå plus 

récente en fait de psychologie et de criminologie, et il a ramassé 

beaucoup de matériaux littéraires dignes d'intérét. Ce n'est pas 

non plus que les vues intéressantes lui fassent défaut pour 

traiter la question proposée; ainsi il fait remarquer que les 

principes sociaux objectivés ne seront vérifiés et ne recevront 
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de valeur pratique que quand ils seront adoptés et soutenus 

par les individus, de méme qw'au point de vue de Thistoire 

ils se manifestent comme les résultantes de forces individuelles. 

Mais ces vues sont introduites sans préparation suffisante et 

elles ne recoivent pas d'exécution dans les détails, en partie 

parce que Lauteur s”occupe trop de problémes qui sont étran- 

gers å la question. 

Un autre mémoire écrit en danois (n? 6), dont V'épigraphe 

est: I Cor. VI, 12: I] m'est permis d'user de toutes choses, mais 
il west pas toujours bon de le faire, doit aussi étre classé dans 
la méme catégorie. Il se fait remarquer par la clarté du plan 

et par la perspicacité dont Vauteur y fait preuve dans quelques- 

unes de ses recherches. Quant au point de vue principal, ce 

mémoire — comme le préæcédent — se rattache å la sclution 

que la question å recue antérieurement dans la littérature danoise, 

et la contribution quw'il y apporte ne semble pas faire avancer 

notablement cette solution. L'auteur considére comme établi 

que les principes sociaux sont déterminés par les fins qui 

doivent étre atteintes, et par une déduction assez faible il finit 

par établir trois sortes de principes, qu'il nomme: le prin- 

cipe de personnalité, le principe du risque et le principe de 

direction. - Le premier de ces principes indique le contenu et 

le but, les deux autres indiquent les moyens et la voie. Le 

principe du risque exige que T'on prévienne le danger social 

qui peut résulter de Vincapacité de V'homme å satisfaire aux 

besoins de la vie; c'est le principe qui dans la pratique joue 

le role le plus grand et qui frappe le plus les yeux. L'auteur 

examine alors les différents rapports qui peuvent s'établir 

entre les principes sociaux et le développement individuel, sui- 

vant que le principe réussit réellement å atteindre son but 

qui est d'écarter le danger et d'assurer la sécurité sociale, 

ou seulement qwil a sa raison d'étre par cela méme qu'il 

existe de fait, ou qu'il est dans une position intermédiaire 

entre ces deux cas. Prise dans son ensemble, cette partie 

du traité est écrite avec perspicacité, mais sa valeur est 

diminuée par un emploi malheureux de la méthode casuistique, 

plusieurs des exemples n'étant pas aåassez concrets ou assez 

individualisés, de sorte que Vauteur se fait la partie trop belle 

pour la solution du probléme, laquelle devient insuffisante. Le 

principe de direction (c'est-å-dire le principe d'autorité) permet 
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naturellement une individualisation plus grande que le principe 

du risque, puisque les axiomes qui en découlent ne peuvent 

étre efficaces que par l'assentiment des individus. La distinc- 

tion que fait Vauteur entre ces divers principes doit étre re- 

gardée comme importante, mais elles n'épuise pas la question, 

et il nous manque dans son travail une recherche plus péné- 

trante dø leurs rapports mutuels; il se contente d'en montrer 

la coordination, sans en approfondir les connexions intimes. 

Tandis que les deux tråités dont nous venons de parler 

ouvrent une perspective sur une solution affirmative de la ques- 

tion proposée, cette méme question est résolue, de divers 

points de vue, d'une maniére absolument négative dans trois 

mémoires qui rentrent aussi dans la seconde catégorie. 

Un traité écrit en allemand (n? 8), dont V'épigraphe est: 

Alterius non sit, qui suus esse potest (Paracelsus), commence 

par une recherche intéressante du fondement de lå morale, 

mais dont la valeur est diminuée par une conception incom- 

pléte du rapport qui existe entre la morale et la psychologie. 

Venant ensuite å parler de Vindividualité, Vauteur montre 

d'une maniére non moins intéressante quelle liaison intime 

existe entre "le fondement de son droit et son développement 

supréme. Mais, en déterminant la mesure de ce développement, 

Vauteur, malgré les réserves qwil fait, suit une direction 

trop intellectualiste. Et cela tient dans une certaine mesure å 

ce qu'en résolvant la question proposée il fait un råapproche- 

ment contestable entre la logique et lå morale: nous jugeons les 

actions de I'homme d'aprés les régles de la morale, de méme 

que nous examinons såa maniére de penser d'aprés les régles 

de la logique, et pas plus lå qu'iici les caractéres individuels de 

'homme ne peuvent entrer en ligne de compte, pour peu que 

celui-ci soit raisonnable. Vauteur, d'ailleurs si perspicace, n'a 

pas vu que ce qui est en question c'est justement de savoir 

s'il est permis de faire ce rapprochement. 

Un mémoire écrit en danois (n? 4), dont V'épigraphe est: 

La vraie autonomie doit produire Voriginalité individuelle et non 

Vuniverselle uniformité (Guyau), révéle de la force, de I'originalité 
et un incontestable talent de critique. Mais une partie trés con- 

sidérable de ce mémoire est remplie de critiques adressées å 

des essais antérieurs touchant la question proposée, et Vauteur 
KN 

cherche å montrer que toute tentative d'attribuer de l'impor- 
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tance aux différences individuelles en établissant les principes 

de la moråle aboutira forcément au scepticisme. OQutre cette 

critique le mémoire contient ensuite une suite de raisonne- 

ments historiques et psychologiques qui ne sont pas toujours 

trés heureux et qui ne semblent pas tous tenir å la solution 

du probléme. Enfin, V'exposition des idées personnelles de 

Vauteur n'est pas partout d'accord avec les points de vue dont 

il s'est servi dans la partie critique de son travail. Dans celle- 

ci, un grand role était attribué å cette proposition, que les 

fondements de F'appréciation morale ne doivent pas étre cherchés 

dans ce qui peut lui-méme étre objet d'appréciation; mais en 

développant sa propre conception, auteur commence néanmoins 

par déclarer que, pårvenu å un certain point, il faut naturelle- 

ment s'arréter å un fait, et il n'examine point si ce fait lui- 

méme ne pourrait étre Vobjet d'une appréciation morale. La 

difficulté qui se présente ici — et qui, å vrai dire, est le point 

saillant par excellence du probléme moral — w'a pas été exa- 

minée d'assez prés par Vauteur. La méme insuffisance se révéle 

aussi sur d'autres points, par exemple dans Vétude des rap- 

ports entre V'appréciation morale et Péducation.  Particuliére- 

ment en ce qui concerne la question proposée elle-méme, la 

solution de Vauteur ne nous semble pas conséquente, méme 

avec ses propres points de départ; en effet, puisqwil convient 

que la société prise dans son ensemble n'est jamais finie 

et parfaite dans son développement il sera toujours possible 

que le défaut d'aptitude d'un individu pour satisfaire aux exi- 

gences de la société puisse avoir pour cause le développe- 

ment incomplet de la société elle - méme. Le mémoire dont 

nous parlons w'insiste pås assez sur les caåas de conflit, qui 

pourtant, dans une telle question, doivent étre d'une impor- 

tance particuliere. 

Un des travaux les plus volumineux et, en outre, les plus 

considérables, qui aient été présentés sur la question proposée, 

est un mémoire (n? 3) écrit en' allemand, dont VF'épigraphe est: 

La liberté est une mystification. Hy a dans ce traité un riche 

fonds de pensées; mais cette richesse se révéle mieux dans le 

développement que dans I'établissement des points de vue fon- 

damentaux. Å vrai dire, Vauteur donne par anticipation så solu- 

tion de la question proposée en commencant pår une distinc- 

tion stricte entre Veudémonologie et la morale.  Quand le 
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bønheur est en question, selon lui les caractéres individuels 

auront de Vimportance, mais il n'en sera point ainsi quand c'est 

le devoir qui est en question. Le but de la tendance morale 

est, selon Vauteur, en dehors de V'horizon des individus isolés. 

T'histoire accomplit sa marche sans se soucier du bonheur des 

individus, mais la valeur des individus dépend du degré ou — 

en ce qui concerne leurs volontés et leurs actions — ils sont 

d'accord avec les fins réalisées par le  développement social. 

Ce n'est que sous condition de V'existence de la société que le 

sentiment de sympathie, le sentiment du devoir et le développe- 

ment intellectuel ont une valeur morale. C'est 'æuvre de l'édu- 

cation sociale de susciter ces motifs d'action et d'autres encore 

qui sont favorables åu développement de la civilisation. Il s'agit 

de faconner les individus d'aprés les exigences. de la civilisation 

et de la vie sociale. Par ce raisonnement Vauteur arrive å la 

conclusion que les différences actuelles d'individualité ne peu- 

vent pas avoir d'importance pour la morale. Et pourtant il 

aurait du étre å sa portée d'examiner si la société, par con- 

sidération pour elle-méme — afin de devenir une société 

complétement organisée — ne devait pas chercher å indivi- 

dualiser ses principes de sorte que les différences individuelles 

pussent étre rendues profitables å la communauté.  D'aprés 

Vexposition de Vauteur les principes sociaux s'expriment en 

forces obscures, presque mysiérieuses, et V'on ne comprend 

guére ce qwil faut entendre par ces fins qui doivent étre 

réalisées par. le développement historique, et dont les principes 

doivent dépendre. Des fins dont personne he profite devien- 

nent indéterminées quant å leur valeur, et il est impossible 

d'en conclure des principes déterminés. C'est ici que la distinc- 

tion faite au commencement entre 'eudémonologie et la morale 

a empéché Vauteur d'arriver å une conception naturelle. 

II. Reste de tous les travaux présentés un mémoire écrit 

en anglais (n? 2), dont Vépigraphe est Soezus. + Ce travail 

étendu et approfondi  commence par la recherche des rap- 

ports qui existent entre Vindividu et la société. Se fondant 

sur TFobservation et sur Vanalyse, Vauteur étudie le déve- 

loppement de la conscience de Vindividu, et cette étude 

porte å la fois sur la partie de la conscience. relative å V'exis- 

tence purement individuelle et sur la partie qui concerne lå 

Société — grande ou petite — dont Vindividu est un membre. 
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Occasionnellement Vauteur fournit des contributions aussi nou- 

velles qu'intéressantes å la psychologie de Venfant, et il se 

montre de méme habile observateur en sachant retrouver des 

cas identiques ou anaålogues dans les diverses phases de la vie 

consciente. Une idée dominante qu'å Vaide de la méthode gé- 

nétique il sait faire valoir et éclairer dans toutes ses profon- 

deurs, c'est qu'il existe une correspondance et un rapport con- 

stant entre la partie purement individuelle de la conscience de 

Pindividu et la partie qui se développe sous Vaction de lå 

société. Dés le commencement la conception que Vindividu se 

forme de son mor est faite d'aprés ce qu'il apprend d'autrui ou 

d'aprés ce qu'il adopte en imitant autrui, et les conceptions 

ainsi formées vont å leur tour déterminer les conceptions qw'il 

se forme d'autrui et les expectances qu'il se fait å PTégard de 

celui-ci. Ou bien, pour employer la terminologie de Vaåauteur, il 

y a une réciprocité et une circulation constante qui, partant du 

projet (c'est-å-dire de la conception suggérée par la maniére 

dagir d”autrui), arrive au sujet (c'est-å-dire å la conception 

de Vindividu lui-méme) et de celui-ci å l'ejectum (c'est-å-dire 

a la nouvelle notion ou expectance å l'égard d'autrui) — et 

vice versa. C'est par ce processus, notamment en raison de 

Vinfluence des projets, qu'agit ce que Vauteur appelle Vhérédité 

sociale. Ce'n'est qw'aidées et corroborées par Vhérédité sociale 

que les tendances de I'hérédité physique pourront influer d'une 

maniére importante sur le développement de Vindividu.  L'in- 

dividu est un produit de la société, plutét qu' une unité sociale. 

Ce n'est lå cependant qu'un cåté de la réalité. Car en fåce 

de suggestions et d'impulsions provenant du milieu social, 

Pindividu ne reste nullement passif. Le projet n'est pas 

simplement converti en sujet et de sujet en ejectum. Ce qui 

est adopté est soumis å des interprétations et å des combi- 

naisons diverses: I'hérédité sociale est particularisée. L'inven- 

tion accompagne Vimitation: c'est tantåt celle-ci, tantåt celle-lå 

qui prédomine; å cet égard il y a de grandes différences entre 

les individus. Lorsque du projet et du sujet V'esprit passe å 

Vejectum, il y & toujours occasion de mettre å l'épreuve les 

nouvelles combinaisons ou particularisations dans leurs rap- 

ports avec V'expérience. Le projet peut se poser comme idéal 

par rapport au sujet, et celui-ci å son tour, avec sa parti- 
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cularisation singuliére, comme idéal par rapport å Vejectum: et 

c'est par lå que les conflits moraux sont rendus possibles. 

C'est par cette analyse psychologique que Fauteur se prépare 

ad traiter en détail la question proposée. En examinant la 

société pour saisir et déterminer ses rapports avec VFindividu, 

il trouve que les organisations sociales elles-mémes sont. des 

formes et des accumulations du travail des forces individuelles. 

C'est donc se méprendre que d'opposer de prime abord Vindi- 

vidu et la sociéte. Nous devons distinguer deux sortes de 

forces sociales: Yune est impliquée dans Vorgaånisation du corps 

social (les lois, les coutumes, les mæurs et les institutions de 

la société); 'autre se manifeste dans Vactivité particularisante et 

combinante de Vindividu, activité qui peut se trouver å tous les 

degrés, depuis celle de Vidiot jusqwå celle de I'homme de génie. 

Ce que Von appelle ordinairement lå société, c'est la force 

sociale généralisante; ce que Von appelle ordinairement V'individu, 

c'est la force sociale particularisante. Le développement social 

résulte de la correspondance et de Vaccord de ces deux forces. 

Les variations individuelles et les particularisations rendront 

possibles des variations dans lVorganisation sociale, si la 

société sait généraliser le nouveau qw'introduit la variation indi- 

viduelle. Mais les variations individuelles ne se produisent pas 

d'une maniére vague et indéterminée (ce que VFaåuteur cherche 

å montrer par un exposé psychologique et biologique): lå voie 

et la direction de la variation seront limitées par Vhérédité 

physique et sociale, et le nouveau, qui est le produit de la 

variation, sera lui-méme une particularisation des généralisa- 

tions antérieures. Pendant le développement de la société il y 

a toujours — de méme que pour la conscience de Vindividu 

— un échange continuel entre deux påles. 

C'est ainsi que peuvent s'établir une correspondance et 

un accord harmonieux des deux forces sociales que F'on op- 

pose ordinairement V'une å Vautre: VFindividu et la société. 

Mais ce m'est pas Vopinion de Vauteur que cette possibilité 
est toujours réalisée. Des conflits dans la pratique et des 

problémes insolubles en théorie peuvent surgir par lå colli- 

sion des deux forces sociales. Car il y aura toujours dans 

Vindividu quelque chose qui ne peut étre généralisé, et dans 

la societé quelque chose qui ne peut étre particularisé. Aussi 
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longtemps que le développement social continuera å suivre 

son cours, il y aura toujours la possibilité de voir surgir le 

conflit tragique qui consiste en une protestation morale contre 

Vordre social.  Cette situation tendue entre les deux forces 

sociales est appelée par Vauteur «Vantinomie ultime et irré- 

ductible de la société». Entre cette antinomie et V'action réci- 

proque harmonieuse il y a toutes les formes intermédiaires. 

Assurément la question proposée pourrait et devrait étre 

examinée de plus de cåtés que ne l'a fait PTauteur, par son 

large emploi de "la méthode psychologique et génétique. 

Mais par Vusage original, profond et pénétrant qu'il fait de 

cette méthode, il a réellement amélioré les notions qui doivent 

servir å l'étude de cette question, et par lå il a fait faire å la 

solution un progrés considérable. —A lå vérité, les derniéres 

parties du mémoire ou doit étre faite V'application des résul- 

tats obtenus par cette méthode sont extrémement bréves non 

seulement en elles-mémes, mais aussi par rapport aux pre- 

miéres parties, qui constituent un essai psychologique presque 

complet. Néanmoins Vauteur a indiqué avec assez de clarté 

les conséquences qui, pour ce qui concerne le probléme pro- 

posé, doivent étre tirées de ses recherches. Peut-étre méme 

serait-il inutile de développer ces conséquences plus longue- 

ment, quelque intéressant qu'il ett été de voir le talent de 

Pauteur comme observateur et comme analyste employé å des 

recherches plus amples de morale et de science sociale. Tel 

que son travail nous est présenté, nous devons, en raison des 

qualités supérieures dont nous venons de parler, le déclarer 

digne de remporter le prix proposé. 

Copenhague, le 26 mars 1897. 

Goos. H. Høffding, K. Kroman. 
rapporteur. 

Les conclusions de ce rapport ont été approuvées d'abord 

par la classe des Lettres et ensuite par Académie dans sa 

séance du 9 avril. A Vouverture du billet qui accompagnait 

le mémoire couronné, auteur s'est trouvé étre M. J. Mark 

Baldwin, professeur å VPuniversité de Princeton, New Jersey 

en Amérique. 
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Apercu des travaux de VAcadémie pendant Vannée 1897. 

Å la fin de 'année 1896, Académie comptait, outre 1 membre 

d'honneur, 49 membres danois et 94 membres étrangers. Dans 

le cours de cette méme année, elle a perdu deux membres 

danois, le D" J.-Jap.-S. Steenstrup, professeur émérite, et 

le D: A.-D. Jorgensen, directeur des Archives de VEtat, et 

d'autre part six membres étrangers, savoir: le professeur, 

D: Karl Weierstrass (Berlin); le professeur Edward-D. 

Cope !Philadelphie); le professeur A.-L.-O.-L. des Cloizeaux, 

membre de [Institut (Paris); le professeur, D" A.-Fr. Holm- 

gren (Upsala); le professeur, D" C.-W. Blomstrand (Lund), 

et le professeur, D? Carl-R. Unger (Christiania). 

Dans så séance du 9 avril, "Académie a recu cinq mem- 

bres étrangers, savoir: MM. Henry Sidgwick, professeur de 

philosophie å Cambridge; le D: U. v. Wilamowitz-Moellen- 

dorff, professeur de philologie classique å Berlin; Robert 

Collett, professeur de zoologie å Christiania; le D: Nils 

Dunér, professeur d'astronomie å Upsala, et le zoologue Alex - 

ander Kowalevsky, conseiller d'Etat titulaire et membre de 

"Académie Impériale des Sciences et des Lettres de Saint- 

Pétersbourg. 

AÅ la fin de Vannée, V'Académie comptait donc, outre un 

membre d'honneur, 47 membres danois et 93 membres étran- 

gers, dont 18 danois et 39 étrangers aåppartiennent å la section 

des Lettres, tandis que 29 danois et 54 étrangers sont membres 

de la section des Sciences. 

D'aprés le roulement établi dans la Commission des 

fonds, M. J.-P. Gram, qui en était membre, åa déposé ses fonc- 

tions, et a été réélu pour les quatre ans å suivre. M. T.-N. 

Thiele a éteé réélu præsident de cette Commission. 
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Dans le cours de Vannée, VAcadémie a tenu 14 séances 

ordinaires et 2 séances extraordinaires, ou ont éte faites les 

28 communications qui suivent, 7 par des membres de la 

section des Lettres, 21 par des membres de la section des 

Sciences. L'apposition dun B ou d'un M indique que Vauteur 

Va destinée å Vinsertion au Bulletin ou dans les Mémoires de 

P”Académie: 

13/1, M.J.-L. Heiberg: Sur une acquisition nouvelle faite par 

la Glyptothéque du Nouveau-Carlsberg. 

». M. Chr. Bohr: Comparaison de quotients respiratoires, 

déterminés en méme temps pour le sang et Vair expiré. 

Åvec collaboration de M. V. Henriques. (B.) 

M. Chr. Bohr: Études sur la physiologie des Oiseaux 

plongeurs.  (B.) 

»… M. J.-P. Gram: Note sur le probléme des nombres pre- 

miers.  (B.) 

2/5, M.C. Christiansen: Origine de Vélectricité de contact; 

3£ communication. (B.) 

(2. M. Chr. Bohr: Sur Vabsorption de VFazote, de Pargone 

et de I'hydrogéne par le sang. (B.) 

12/8, M. Emil Hansen: Sur les coprins å sclérotes. (B.) 

7678, M. J.-L. Heiberg: Nouvelles petites études sur la bio- 

graphie de Georges Valla. 

»… M. J.-H. Chievitz: EÉtudes sur la structure et le déve- 

loppement des rognons chez les Mammiféres. 

994. M. Jul. Thomsen: Présentation d'un transformateur de 

sa propre construction pour des courants électriques. (B.) 

»… M. J.-L. Ussing: La scéne du théåtre grec. (B.) 

23/4, M. Fr. Meinert: Sur Vappareil buccal des Insectes. (B.) 

»… M. H.-G. Zeuthen: Remarques sur Isaac Barrow, maitre 

de Newton. (B.) ; 

"/s.. M. H. Topsée préæsente des travaux publiés par la Com- 

mission pour |'exploration géologique du Danemark. 

»… M. Jul. Thomsen: Øésultat de quelques recherches. sur 

le poids atomique de Valuminium. (B.) 

»… M. E. Holm présenta Nouveau dictionnaire des artistes 

danois, par Ph. Weilbach. 

24, M.. G.-F. Litken: Coup d'æil sur la.vie et les æuvres 

de feu le professeur Jap. Steenstrup. (B.) 

22/10. M. Jul. Thomsen: Résultat de recherches sur la pré- 
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sence, dans les chaux naturelles, de certains corps simples 

assez rares. (B.) 

2Z/0. M. Chr. Bohr: Sur VFabsorption de gaz par certains 

liquides å des températures différentes. (B.) 

5/4, M. H.-F. Rordam: Résidents francais prés la cour de 

Danemark au XVI siécle. (B.) 

»… M. J.-E.-V. Boas: Remarques sur les griffes des Oiseaux. 

»… M. H.-G. Zeuthen: Preuve nouvelle du théoréme fonda- 

mental de la géométrie projective. 

19/44, M. Kr. Erslev: Remarques sur Vorigine de la noblesse 

du Danemark. (B.) 

»… M. Chr. Bohr: Combinaisons de Vacide carbonique avec 

la méthémoglobine. (B.) 

3/12. M. E. Holm présenta le vol. III, 1 de son ouvraåge inti- 

tulé Histoire du Danemark-Norvége 1720—1814. 

»… M. C.-J. Salomonsen: BRecherches sur lå disposition 

individuelle å la formation d'antitoxine. (En collaboration 

avec M. Th. Madsen.) (B.) 

17/19, M. O.-G. Petersen: Études sur les phénoménes vitaux 

des racines des arbres. (B.) 

La présente année du Bulletin contient 13 communications 

faites dans le cours de I'année par des membres de |'Académie, 

ainsi que 2 antérieures, plus 6 mémoires d'auteurs étrangers å 

”Académie (MM. Nielsen, Kirschner, G. Jårgensen, 

J. Petersen, Schou, Henriques). En outre, 'Académie, 

durant cette méme année, a publié, de ses Mémoires, section 
des Sciences, 6? série, tome VIII, n?£ 4—5 contenant respec- 

tivement «Halofyt-Studier» (Etudes sur les Halophytes) par 

M. Eug. Warming, et «Studier over Planternes periodiske 

Livsytringer, I.» (Etudes sur les manifestations vitales périodiques 

des plantes, I.) par M. W. Johannsen. De plus, elle a fait 

publier séparément: Caspar Wessel, Essai sur la représen- 

tation analytique de la direction.  Traduction du meémoire 

intitulé: Om Directionens analytiske Betydning, etc. Publié 
avec les trois planches de Voriginal et préfaces de MM. H. 

Valentiner et T.-N. Thiele å Voccasion du centenaire de 

sa præsentation å [Académie le 10 mars 1797, — ainsi que 

Max Curtze: Petri Plilomeni de Dacia in Algorismum 

vulgarem Johannis de Sacrobosco Commentarius una cum algo- 

rismo 1tpsoø. 
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La médaille d'or de "Académie a été décernée å M. J.-Mark 

Baldwin, professeur å VUniversité Princeton de New-Jersey 

(Amérique), pour la solution de la question de philosophie 

posée en 1895, et å M. Jul. Petersen, attaché å VEcole 

Polytechnique, pour la solution de la question de chimie posée 

en ul 595" 

La Direction de la fondation Carlsberg a présenté son 

rapport sur V'emploi des fonds durant I'année 1895—96. Ala 

mort de M. Jap. Steenstrup, membre de la Direction, M. le 

professeur, Dr C. Christiansen a été élu pour les trois ans 

que le décédé avait å rester en place. M. v. d. Aa Kuhle 

a été réélu membre du conseil du Laboratoire Carlsberg pour 

les cinq ans å suivre. 
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OVERSIGT OVER DET KGL. DANSKE VIDENSKABERNES SELSKABS 
FORHANDLINGER, 1897. Nr. 1. 

Til Forstiaelsen 

af 

Nordens ,,Guldbrakteat-Fænomen” 

og dets Betydning for Nord-Europas Kulturhistorie. 

Af 

Japetus Steenstrup. 

Hertil Tavle I—IV. 

(Meddelt i Mødet den 11. December 1896.) 

Læserne bedes bemærke, at 

Henvisninger ere til denne Afhandlings eget, ved Foden af Siden an- 

bragte Sidetal, ikke til Bindets, ligesaa til dens eget, forneden anbragte 

'Pavlenummer, ikke Bindets. 

Fremhævelser med spærret Skrift i Texten hidrøre alle fra Af- 

handlingens Forfatter, naar ikke andet er antydet. 

Indledning. 

ag et noget fuldere Indblik i det store « Guldbrakteat- 

Fænomen» i Norden vil upaatvivleligt mangt et dunkelt 

Punkt af Fortidslivet i vort skandinaviske Fædreland ligesom 

af sig selv blive forstaaeligt for os. Dette kan i det mindste 

ikke blive betvivlet af nogen, der har aabnet sit Øje for det 

mærkværdige Forhold, vore saakaldte «nordiske Guldbrak- 

teater» frembyde i deres Præg og deres geografiske 

Forekomst. Vi kende dem jo ikke blot i flere Hundrede 

Exemplarer, men i mindst Hundrede forskellige Variationer 

eller Særpræg, og de ere næsten alle kun blevne os be- 

kendte som Minder fra en fjern Fortid, fremkomne af Dan- 

marks og Sydskandinaviens Jordbund. Til Trods for denne 

1 ig 
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Fremkomst, bære de dog et Præg, der tyder bestemt hen 

… påa, at de.ikke kunne have deres Oprindelse fra selve de 

skandinaviske Egne, i hvis Jord de fandtes gemte. Visse 

ejendommelige Billeder i Brakteaternes Præg og Kombinationerne 

af disse pege nemlig utvivlsomt hen paa, at just slige Brak- 

teater oprindeligen kun kunne antages at stamme fra 

Asien, navnlig fra Nord- og Mellem-Asien. Har man 

imidlertid et større Antal af disse jordfundne Brakteater for sig 

og kender de Steder, hvor de enkelte Brakteater ere fremdragne 

af Jorden, finder man ofte, uagtet den ved Prægets Billeder 

røbede fælles asiatiske Herkomst, at de indenfor det Om- 

raade af Skandinavien, hvorfra de som jordfundne ere kendte, 

frembyde i deres Forekomst og geografiske Fordeling ret mærke- 

lige Forskelligheder, som heller ikke ere blevne upaaagtede 

(smlgn. f. Ex. «Yak-Lungta-Bracteaterne» S. 54; S. 10). 

Det er dog ikke særlig ved disse Forskelligheder, jeg 

her agter at dvæle; thi det er fornemlig paa selve Modsæt- 

ningen dertil, det storartede «nordiske Brakteat- 

fænomen» som Helhed, jeg ønsker paany at henlede Op- 

mærksomheden. Efter min Anskuelse fremsættes der nemlig 

i Almindelighed fra Oldforskningens Side meget uklare og 

derhos ganske urigtige Forestillinger om disse Brakteaters Op- 

rindelse og Historie, ikke attale om deres Betydning 

for Kulturhistorien. Den herved almindelig udbredte Mis- 

kendelse af vore Brakteaters hele Forhold er Grunden til, at jeg 

føler mig særlig opfordret til allerede nu at lade efterfølgende 

korte Række af Meddelelser fremkomme, for ved Hjælp af dem 

muligen at: kunne berede Vejen for andre til at naa en rigtigere 

Opfattelse af Brakteaterne. De ville i det mindste, saa haaber jeg, 

give Læserne brugbare Vink til at forstaa de egentlige 

" Brakteat- Billeder, det vil sige Billederne paa Midtfeltet (thi 

Billederne påa Brakteat-Rammen høre ikkun til Ornamentiken), 

og med Midtfelts - Billedernes rigtige Forstaaelse vil der af sig 

selv følge en bedre Indsigt i Brakteaternes historiske Forhold. 

2 
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Det større Tilløb til Forstaaeliggørelsen af Guldbrak- 

»teaterne, som findes i min Afhandling «Yak-Lungta-Brac- 

teaterne» !), og i dennes fem med mange Figurer og Tavler led- 

sagede, udførlige Tillægs-Anmærkninger Nr. 1—5, maatte natur- 

ligvis, ifølge den for Afhandlingen lagte Plan, indskrænke sig 

til en videnskabelig Betragtning af den Hoved - Type af vore 

Guldbrakteater, for hvilke de ansete Numismatikere, Arkæo- 

logerne C. J. Thomsen og C. A. Holmboe, i sin Tid mere 

specielt havde anvendt den særlige Betegnelse af «nordiske 

Guld-Brakteater». Iblandt vore øvrige Guldbrakteater findes 

der vel flere andre Typer, som, naar henses til deres hidtil 

kendte Forekomst, i en neppe ringere Grad end hine, fortjene 

den givne Betegnelse. I alt Fald synes hver af disse sidste 

paa sin Side at kunne give lige saa betydningsfulde Bidrag til 

Forstaaelsen af Fænomenet i dets Helhed, som den først- 

anførte Type. Men ved nævnte Afhandlings Udarbejdelse blev 

det mig dengang ikke muligt åt optage en mere indgaaende 

" Betragtning ogsaa af disse, da Antallet af de herved nødvendig- 

blevne længere Digressioner ud til Siden — Afhandlingens saa- 

kaldte «Tillægs-Anmærkninger» — selvfølgelig vilde have voxet 

til det flerdobbelte samt have splittet Interessen for det, der 

allerførst maatte fastholdes som Afhandlingens egentlige eller 

Hoved-Formaal. Det gjaldt jo da fornemlig om, at kunne — i det 

mindste for en begrænset Del af de kendte «Guldbrakteater » 

— trænge indenfor den seje Skal af Uforstaaelser og Mis- 

kendelser, der i Tidens Løb havde lejret sig om dem med 

Hensyn til Prægets eller Billedernes Betydning, samt 

1) 4Yak-Lungta Bråcteaterne»; Archæologernes «nordiske Gruppe 

af Guldbracteater» fra den ældre Jernalder, betragtede som sær- 

egne Minder om en Kulturforbindelse imellem Høj-Asiens og det 

skandinaviske Nordens Folkefærd i tidligere Aarhundreder af vor 

Tidsregning nærmest i Folkevandringstiden, af Japetus S. Steen- 

strup, Dr.phil. & med. Med fire Dobbelt-Tavler og mange i Texten 

indtrykte Billeder. Kjøbenh. 1893. (K.D. Videnskabernes Selskabs Skrifter 

6. Række, historisk og philosophisk Afdeling. f. 2). 

3 
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til deres hele Udsmykning, men dog især omhyllede deres 

Oprindelse med et tæt Slør. For hvert af disse Punkter vil 

man vist ogsaa indrømme, at Brakteaterne ved min Fremstilling 

— enten man nu billigede min Opfattelse af dem. eller ikke — 

kom i mange Henseender til at staa i et helt andet Lys end 

det, i hvilket man hidtil såa enstemmigt havde ment at. 

maatte se dem, saalænge de nemlig kun opfattedes som u«bar- 

bariske», d. v. s. halvciviliserede Folkestammers mere eller mindre 

mislykkede Efterligninger af romerske eller græske 

Kejseres Mønter og Medailloner. 

At saadanne Efterligninger virkelig findes, og at disse 

som Prydelser i det mindste, maaske ogsaa som hjemme - 

lavede Ærestegn ere blevne baarne i Øskener, der aldeles 

ligne de egentlige Brakteaters, er en velbekendt Sag; at de 

endog, i det mindste nu og da, bleve baarne ved Siden af eller i 

Forbindelse med Amuletter 9: de virkelige Brakteater, til- 

lade enkelte Gravfund os ikke at drage i Tvivl; men alt dette 

kan ikke i mindste Maade retfærdiggøre den blandt Arkæolo- 

gerne, og især de nordiske, gængse Opfattelse, at de egent- 

lige Brakteater følgelig .ogsaa naturligst kunde og burde tolkes 

som Efterligninger af disse Kejseres Mønter og Medailloner. 

Med disse have vore «egentlige Brakteater», efter min 

Mening, slet intet at gøre. 

Oldforskernes lige til den Dag idag stedse "gentagne Paa- 

stande om, at Brakteatpræget og dettes Billeder lode sig føre 

tilbage til «barbariske» Folkefærds Bestræbelser for at efterligne 

Præget paa Kejsermønter fra Datidens klassiske Lande, maatte 

ved en roligere Betragtning vise sig ligesaa grundløse, som 

deres Foregivender om, at «Barbarerne» skulde paa disse Brak- 

teater have fjernet sig fra det klassiske Præg for at give dette 

et mere hjemligt Udseende, maatte ved roligere Syn paa 

Genstandene erklæres for at staa som tomme Talemaader, 

ligefrem grebne ud af Luften. Har maaske nogen af de 

Å 
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talrige Tilhængere af Brakteaternes saakaldte «Kejserbillede » 

kunnet paåaapege nordiske Stammer, der tilnærmelsesvis frem- 

bød dette saakaldte «hjemlige» Udseende, enten hvad dette 

Billedes paafaldende, fyldige Haarsnoninger eller 

Klædedragten angik? Nej, mig bekendt, ikke! Lige saa lidt som 

de have villet anerkende, at slige Udstyr kunde være laante 

fra Medaillonerne sammen med «Kejserbilledet», lige saa lidt ville 

de vedkende sig, at det dér altid nærværende «Dyr» kan op- 

rindeligen have havt nogetsomhelst med det kejserlige Billede 

at gøre eller håve noget «klassisk» Forbillede. At «Dyret» i 

hvert Tilfælde af Barbarerne, alzas «de germanske Kunstnere», 

. er bleven paatvunget det klassiske Kejserbillede til Selskab — 

hævde de til det yderste. Men, oprigtig talt, hvad er der saa 

tilbage paa Brakteaten, som kan kaldes laant fra Keisermedail- 

lonen? Intet! slet intet! 

Ikke synderlig bedre blev Overensstemmelsen imellem For- 

fatterne og mig med Hensyn til de påa vore Guldbrakteater 

anvendte Skrifttegn og det Sprogs Nordiskhed, hvori Indskrif- 

terne mentes affattede; men hertil komme vi senere hen tilbage ! 

Disse udførligen i den nævnte Afhandling med Text og 

Figurer belyste. Forsøg paa en, efter min Mening, rigtigere — og i 

hvert Fald mere methodisk og aldeles objektiv Maade at 

opfatte flere Sider af Brakteat-Fænomenet paa, maa jeg her i 

Almindelighed forudsætte som bekendte for Læserne, og, for- 

saavidt de ikke maatte være det, henviser jeg disse til den 

nævnte Afhandling. "Fra de deri behandlede Træk tager jeg 

nemlig her Udgangspunkterne for den nye Række Betragtninger, 

der nok forsaavidt have et dobbelt Formaal, som de paa den 

ene Side søge at befæste og udvide det almindelige Kendskab 

til hin store, først behandlede Hoved-Gruppe, medens de paa 

den anden Side samtidig søge at inddrage flere af de øvrige 

andre Grupper af Brakteaterne under en fælles Belysning med 

denne første. 
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For strax ligesom at kunne henflytte Læserne in medias 

res og stille dem indenfor den Forestillingskreds, hvori jeg 

haaber en kort Stund at kunne fastholde dem under den nye 

Række af korte Betragtninger og Undersøgelser, som jeg her 

agter at beskæftige dem med, aftrykker jeg fra S. 91 af den 

nævnte Afhandling følgende Hentydninger til Brakteaternes Op- 

rindelse og til deres Forbilleder: Reliefbillederne i nordindiske 

Dagoper og Templer og i disses Forgaarde eller omgivende 

Gjærdegaarde. S.91—92 hedder det nemlig: 

af Ved disse sidste Betragtninger af Bracteat-Figurerne trænger 

der sig uvilkaarligen flere Spørgsmaal frem i en mere bestemt Form 

end tidligere. 

Saaledes. f. Ex. i Fortsættelse af Spørgsmaalene S. 67: Hvad 

var der egentlig i disse menneskelige Figurer og deres ydre Udstyr, 

som kunde forlede til at ansee dem for Skikkelser, udsprungne af 

nordisk Aand, og som noget for Nordboerne «karakteristisk, deras 

verkliga alster och egendom» (cfr. S. 12 og fl. St.)? eller som kunde 

bekræfte hvad der senere (1883) i endnu bestemtere Udtryk i samme 

Retning og fra samme Side er bleven udtalt (Industrial Arts of 

Scandinavia S. 17—18)?1) 

Hvad var der fremdeles ved disse menneskelige Fremstillinger, 

der kunde give den Opfattelse Rum, at Runeskriften paa Bracteaterne 

wikke havde Hensyn til, hvad deres Figurer fremstillede» (cfr. 

S. 22 f. Ex.)??) Man synes jo i det Hele slet ingen Forestilling at 

have dannet sig om, hvad Afbildningerne kunde betyde? 

I Sammenhæng hermed, og idet vi betragte vore nordiske 

Guldbracteater under Eet, endvidere det for disse Bracteaters Op - 

rindelse væsentlige Spørgsmaal: 

Kunne vi for Øjeblikket henpege påa naturligere og mere nær- 

liggende Forbilleder for disse Bracteater, saavel hvad hele Frem- 

stilingsmaaden, som Variationerne baade i denne og i de eiendom- 

melige Indfatninger eller Rammer angaaer, end påa saadanne med 

1) Nemlig Rigsantikvar H. Hildebrands «The Industrial Arts of Scandi- 

navia, in the Pagan Time. 1883. London. 

?”) Sophus Bugges Afhandling om Runeindskrifterne paa Bracteaterne 

(Aarh: FENKOSTSTI SITT -226): 
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Til Forstaaelsen af Nordens «Guldbrakteat-Fænomen ». 9 

Billeder og fornemug i Relief-Arbejde smykkede Medailloner 

eller Skjolde (w«discs»), der i såa stort Antal findes anbragte paa 

Væggene og i Loftshvælvingerne af de buddhistiske Toper (Dagoper) 

og Templer, eller påa de mere fritstaaende Piller og Søiler i disse 

og i de ydre Gittergaarde eller Indhegninger (« Rails») om dem? 

Mig forekommer det naturligst, at Bracteaterne oprindeligen 

maae snarest være smaa, portative Gjengivelser af saa- 

danne Legende-fortællende Medailloner eller af enkelte 

Led af disses Fremstillinger. (Til Forstaaelse henviser jeg 

her f. Ex. til de mange fotografisk og paa andre Maader givne Bil- 

leder af slige «Discs» eller Medailloner i Fergussons oftnævnte 

Værk.)]» 

Nu tør jeg dog ikke lade det bero alene ved denne min 

tidligere Henvisning til de fortrinlige Tavler i James Fergus- 

sons bekendte Værk: «Tree and Serpent Worship» 2. Edit. 

Jeg bør i det mindste her tillige henvise til den for Billedernes 

Forstaaelse endnu klarere Hovedkilde, til hvilken jeg i saa 

mange Åar har savnet al Adgang, men som jeg nu, takket være 

en Kollegas Imødekommen, er bleven i Stand til at benytte som 

egen Ejendom, de usædvanlig vel fotograferede Relieffrem- 

stillinger, der paa 57 Tavler ledsage Alexander Cun- 

ninghams Værk «The Stupa of Bharhut», samt til dettes klas- 

siske Text"). 

Men dernæst mener jeg ogsaa nu at burde medgive disse 

Henvisninger i det mindste et Pår Exempler påa Medail- 

lonernes Billedfremstillinger og deres Fortælle- 

maade, navnlig til foreløbig Oplysning for saadanne Læsere, 

der ikke maatte være i Stand til direkte at benytte Henvisnin- 

gerne og maatte være uden alt nærmere Kendskab til de bud- 

dhistiske Templers og Klostres Udsmykkelse med alt det, som 

7) «The Stupa of Bharhut»: A Buddhist Monument, ornamented with 

numerous sculptures, illustrative of Buddhist Legend and History in 

ihe third Gentury B. C. By Alexander Cunningham. C. S. L, 

C. I. E.; Major General, Royal Engineers (Bengal, Retired); Director 

General Archæological Survey of India. London 1879. A4to. 
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10 Japetus Steenstrup. 

vi under vore Forhold snarest vilde indbefatte under Begrebet 

ubibelhistoriske - Fortællinger i Billeder», eller «Blade af en 

Billedbibel»"). For disse Læsere fremføres altsaa Tavle I to 

Prøver af selve Medaillonerne. Den første er en Gengivelse 

efter Fotografien af en Medaillon med BRelieffremstillinger fra 

Bharhut-Stupaen, den anden efter Sølvmedaillonen med buddhi- 

stiske Relieffremstillinger fra det store og mærkværdige Sølv- 

fund ved Gundestrup i Jylland. Begge Medaillonerne have 

fundet en naturlig Tolkning som billedlige Gengivelser af 

tvende af Buddhas talrige ZDyatakaer, eller de Fortællinger om 

egne Oplevelser i tidligere Byrd og Jordeliv, hvilke Buddha i 

Samtaler meddelte Disciple og Venner til Opbyggelse og For- 

staaelse af hans Lære. Begge høre fremdeles til den Klasse 

af Medailloner, der ikke, som mange andre af disse, kun 

skildre den enkelte Scene i en saadan Oplevelse, men ligesom 

i eet samlet Billede føre os for Øje en Række Momenter i 

samme Oplevelse og altsaa ligesom skildre Gangen i denne 

fra dens Begyndelse til dens Ende. 

Påa Tavle I Fig. A gengives altsaa efter A. Cunningham 

fotografisk (i "/1 St.) en isoleret Medaillon paa en af de korte 

Søjler i Sten-Rækværket (Raws) omkring Bharhut-Stupaen, thi 

selve Søjlen er forlængst sønderslaaet. Hverken over denne 

Medaillon eller påa dennes Skive fandtes bevaret den Overskrift 

eller Indskrift, der ellers som oftest forekommer pååa Monumen- 

terne i Bharhut-Stupaen, nemlig et Par enkelte Ord, der antyde, 

hvad Reliefbillederne fremstille. Men selve Fremstillingen paa 

Medaillonen var saa talende, at A. Cunningham øjeblikkelig 

i den erkendte «Kurunga- Miga- Jataka» eller Djatakaen om 

Buddhas tidligere Jordeliv som en Antilope-Buk — af den Årt 

nemlig med de korte og stærke Horn, hvis indiske Navn er Kurunga 

Miga — og det trofaste Sammenhold mellem denne og dens to 

1) ligesom Kalkmalerierne i vore Middelalders-Kirker. 
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Venner ved Skovens Sø. Disse vare Sumpskildpadden i 

denne og Træspætten med Reden i det nærmeste Træ, saåa- 

ledes som Professor V. Fausbøll ved vort Universitet havde 

fortalt denne Djataka i sin engelske Oversættelse efter det ældste 

Pali-Haandskrift af den (meddelt i Journal Asiatic Society N.S. 

vol. V, p. 10, 1836, men senere optaget i Fausbølls Djatakaer 

INDE: 153S) 

Gangen og Indholdet af Djatakaen er kortelig: «I længst 

forgangne Dage levede Buddha — dengang i sin'Byrd som Kurunga- 

miga-Antilope — i Skoven ved en Sø i roligt og inderligt 

Kammeratskab med en Træspætte, der havde sin Rede i Toppen 

af et Træ nær Søen, og med en Sumpskildpadde, i selve Søen. 

Engang bliver en Jægersmand, påa sin Vandring i Skoven, 

Bukkens Spor var nær dens Vandingssted ved Søen og stiller 

en Snare, lavet af tynde, men jernstærke Læderstrenge op paa 

dens Sti.  Bukken fanges 1 Snaren og Vennerne komme strax 

ned fra Træet og op fra Søen for at holde Raad om, hvad nu er at 

gøre for at redde Kammeratens Liv. Træspætten opfordrer Skild- 

padden til med sine Tænder (Kæber) at overgnave Læderstrængene ; 

selv vil den sørge for, at Jægeren ikke skal overraske dem. Den 

flyver til Jægerens Hus, ogsi det Øjeblik han vil gaa ud af Hoved- 

døren, farer den skrigende i Ansigtet paa ham og basker ham med 

Vingerne. Dette opfatter Jægeren som et ondt Varsel, gaar ind 

igen og tager sig en lille Hvile. Efter en Stunds Forløb tager han 

sin Jagtkniv og vil, skræmmet af Varslet, nu gaa ud af Bagdøren; 

men Fuglen, som har anet dette, farer ogsaa her i Hovedet paa 

ham. Han gaar da atter ind igen, men vender tilbage ved Sol- 

opgang. Da flyver Fuglen hen til sine Venner og melder dem, at 

Jægeren kommer. Skildpadden har da kun én af Læderstrengene til- 

bage at overgnave, men dens Kæber ere blevne saåarede og dens 

Mund er blodig, saa den var svag af Udseende. Ved Synet af 

Jægeren giver Bukken et Ryk, sprænger den sidste Stræng og und- 

løber. Jægeren tager den udmattede Skildpadde og putter den i sin 

Jagtsæk, som han hænger påa en Gren. Antilopen vender sig om 

og ser dette; den anstiller sig selv som træt og faar Jægeren til 

at sætte efter sig ind i Skoven. Her fører den ham ad mange Om- 

veje og tilsidst, let som en Vind, bøjer den ad en anden Vej tilbage 
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19 Japetus Steenstrup. 

til sine Venner. Skildpadden befrier den ved at sønderrive Jagt- 

sækken med sit ene Horn. «Mit Liv skylder jeg Eder; hvad I have 

gjort imod mig, er hvad en Kammerat bør gøre imod en Kammerat, 

og nu giver jeg det Raad at frelse Eder selv, inden Jægeren kommer 

tilbage. Ven Skildpadde, gaa Du i Søen, og Du, Ven Spætte, 

tag dine Unger og flyt bort.» Og saa gjorde de. 

Jægeren, som ved sin Tilbagekomst kun fandt sin sønderrevne 

Jagtpose, gik misfornøjet hjem. 

De tre Venner levede fremdeles i god Forstaaelse Livet igennem, 

indtil de gik over i andre Byrd, hver efter sine Gerninger. 

Efter denne moralske Undervisning ved Djatakaen, afslørede 

Buddha dens Indklædniug saaledes: Til den Tid vår Jægeren: 

Devadatta, Træspætten: Saråputta, Skildpadden: Moggallilåna, 

men Kurungabukken det var mig.» 

I ét og samme Billede paa denne Tempel-Medaillon stilles 

der os altsaa for Øje ikke alene den fælles Situation for Be- 

givenhederne, men en Række af Momenter, som følge efter 

hinanden : Kurunga-Bukkens fangne Stilling i Jægerens Snare — 

Skildpadden i dens Arbejden for Snarens Overgnavning — Jæge- 

rens Tilbagekomst til Søen og, efter Bukkens Vildførelse af 

Jægeren og dens egen Tilbagekomst samt Raadet til Kamme- 

raterne om hurtigt Opbrud fra Stedet — selve dette Kaads Ud- 

førelse i fuld Gang. To af Træspætte - Ungerne ses allerede 

kastede ud fra Beden nede i Vandet, og Moderen staar med 

den tredje i Næbet for at fjerne den"). 

i! 
I Figur B gengives (ligeledes fotografisk i Y1 St.) den 

store Sølvmedaillon fra Sølvfundet ved Gundestrup”), der maa 

J) Den Paaberaabelse af en ældre Digtnings Strofer, der under denne og 

andre Djatakaers Fortælling finder Sted ligesom til" Stadfæstelse for 

denne, vil ved Afslutningen af min Afhandling blive nærmere berørt i 

Sammenhæng med andre beslægtede Træk. 

2) «Det store Sølvfund ved Gundestrup i Jylland i 1891.» — Orien- 

terende Betragtninger over de tretten Sølvpladers talrige Relief-Frem- 

stillinger af Japetus Steenstrup. 1895 (D. Kongl. D. Vidensk. Selsk. 

Skrifter, 6. Række, histor. og philos. Afdeling. III. 4) med 8 Tavl. og 

Figurer i Texten. 
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antages at have oprindelig været fæstet i en lignende Stilling, 

som den foregaaende Medaillon, paa en Søjle i et buddhistisk 

Tempel eller Dagope i det nordlige Mellem-Asien. 1 Afhandlingen 

om dette Fund tyder jeg Fremstillingen som Begyndelses- og 

Slutnings-Scenerne i Djatakaen om Buddhas Byrd og Liv som 

Ræv med «gyldent Skind», efter Legenden i Samlingen Dsanglun 

IV, Cap. 14, S. 104—6. I Korthed lyder denne: 

«Engang i meget tidlige Dage var Buddha genfødt som Ræv 

med et særdeles pragtfuldt Skind. Den da regerende Chan havde 

engang i Drømme set denne Ræv med det pragtfulde Skind og 

bød nu under strenge Trusler sine Jægere at skaffe sig Skindet af 

dette Dyr, hvad det end skulde koste, og han var bekendt som den 

Herre, der vidste at sætte sine Befalinger igjennem. » 

[Øverst paa Medaillonen ser man den af Hesten stegne 

Chan — han bærer jo Sporer — i liggende Stilling omgivet 

af Træløv paa alle Sider; ligesom drømmende støder han med 

et Jagtvaaben efter en behændig undvigende Ræv:) 

«Da det senere lykkedes en af Jægerne at træffe paa denne Ræv 

(Buddha), tilbød Ræven Jægeren at lade sig afskinde levende, 

for ved sin Selvofring baade at fri Jægeren fra den utilgivelige 

Brøde at have udgydt et levende Væsens Blod, og fra Chanens 

overhængende Straf, hvis Skindet ikke blev skaffet. Dette skete da.» 

[Nederst paa Medaillonen tilhøjre ser man i en meget 

naturlig Afbildning, det aftrukne, tomme Ræve-Skind liggende, 

og tilvenstre for dette den afskindede Ræv med det nøgne 

Kød påa Krop og Lemmer, med afskaarne Ører og Kløer, 

krybende nøgen hen ad Jorden.] 

«Utallige Insekter faldt da over Dyrets nøgne Krop, siger Legen- 

den og tilføjer, at denne Selvofring satte selve Himlen i Bevægelse, 

idet der fra den neddryssede rigelig Løv og Blomster over den hele 

Scene, medens Himlens Fyrste «Chormusda» — Indra, [her re- 

præsenteret ved den kraftige Tyreskikkelse (Billede paa ustyrlig 

Kraft, Torden og Jordskælv) med Hersker- Tegnet (vajra) påa 

sin Pande] lod heftige Jordrystelser kundgøre den store Begivenhed. » 

[Man ser den overordenlig rige Udsmykning af Medaillonens 

Bundflade med Løv, og at disse som Buddhismens hellige 
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Ficus religiosa-Løv tydede Blåde og Grene, ikke her lade sig 

stemple som Efeublade, hvad fra IKunsthistorikernes Side 

Dr. Sophus Miller og andre ville i deres Tydninger af 

Medaillonen gøre gældende, det viser bestemt Nervegangen i 

Bladene. Man sammenligne i min nævnte Afhandling Figurerne 

af Nerveløbet i Bladene og af selve disse hos de hellige F%cus- 

Arter og hos Vedbenden, Tavle I. Fig. 1—10, samt de til- 

svarende Textfigurer.]| ") 

Den nærmere Redegørelse for den Opfattelse, at Guld- 

brakteaternes Fremstillinger ere en Slags portative Gengivelser 

af hellige Billeder og lignende Fremstillinger i lamaisk-buddhi- 

stiske Templer og Klostre, stræber jeg nu her og i det føl- 

gende at give Læserne ikke blot i oplysende Ord, men — 

da jeg mener, at vi i Brakteaterne have spredte Blade af den 

buddhistiske Billedbibel for os — i Billeder baade af ved- 

kommende Brakteat og af formentlige Påralleler til 

dens Billeder, hentede fra de nævnte Helligdomme. 

Det falder naturligst, at jeg til vort her satte Øjemeds Op- 

naaelse i al Korthed først dvæler ved Fremstillingerne af de 

to hellige Dyreskikkelser, der med et Menneske- eller 

Gudehoved over sig danne ligesom det centrale 

ide egentlige «nordiske Guld-Brakteaters» Præg og 

stedse optræde i Brakteaternes Midtfelt, nemlig «Yakoxen » 

og «Hesten», efter' hvilke jeg ogsaa benævnte disse Brakte- 

ater «Yak-Lungta-Bracteaterne».  Altsaa først 

1) Men endnu stærkere Afstand end fra Dr. Soph.-Mullers Tydning af 

Tavlen og dens Figurer maa jeg tage fra den, som Dr. Alb. Voss, 

Direktør for det Kgl. «Museum fir Vålkerkunde» i Berlin, fornylig og 

efter at nærværende Afhandling var gaaet i Trykkeriet, har udførlig 

fremsat i «Bastiah-Festschrift» under Titlen: «Der grosse Silber- 

kessel von Gundestrup in Jutland, ein mithråisches Denkmal im Nor- 

den». Berlin 1896. 47 S. (ogsaa som Særtryk i Boghandelen). 

12 



Til Forstaaelsen af Nordens «Guldbrakteat-Fænomen». 15 

I: 

Yakoxen eller «Yakken», i dens Optræden paa Brakteaterne, 

og iblandt de buddhistiske Tempelbilleder. 

(Hertil Tavle I og Il.) 

Paa Brakteaterne optræder Yakken, som bekendt, 

med det over. dens Ryg synlige Menneske-Hoved 

eller formentlige «Burkan»-Hoved, og danner et af 

de to Hovedbilleder i Guldbrakteaternes Midtfelt. 

Jeg har i min første Afhandling om Brakteaterne tydelig nok 

udtalt, at jeg som Zoolog fuldtud erkendte, at Brakteat- 

Midtfeltets ene Hovedbillede, «Dyret»; næsten gennem- 

gaaende kun kunde være at tyde som Yakoxens, og at dette 

Dyr altsaa her utvivlsomt maatte staa i et højere — det my- 

thiske eller religiøse — Livs Tjeneste.  Fornuftigvis maatte 

vore Brakteaters Fremkomst da blive at søge ikke blot inden- 

for denne Oxes- Udbredningskreds, men indenfor 

det — forøvrigt umaadelig store — Landomraåade 

af Asiens kolde og ugæstfrie- Regioner, i hvilket 

kenme Oxererlelberhharværet beboernes Et'og Alt, 

ja man kan trøstigen tilføje: nødvendigvis maatte blive 

dette, ifølge dens Bygning, Levevis og Naturel. Men paa- 

faldende blev det mig dog stedse under min vedholdende Be- 

skæftigelse med dette Emne, at der i Ytringerne af det reli- 

giøse Liv hos de lamaisk-buddhistiske Folkeslag i Dyrets Fæ- 

dreland: Mongoliet, Tibet eller Kina,…-ikke var fore- 

kommet mig noget tydeligt Vidnesbyrd om, at Yakoxen 

ogsaa i Befolkningernes religiøse Forestillinger og Ku!- 

tus havde haft en saa egen Betydning for dem, som den, 

der syntes at fremgaa af Kombinationen, hvori Dyret påa vore 

Brakteater stedse forekom med det Menneskehoved, der ragede 

op over Dyrets Ryg, såa at det næsten syntes at svæve over 

denne, men dog ofte saas saa højt hævet over Dyrets Ryg, at 
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baade Personens Hals og en større Del af Overkroppen, ja 

undertiden ogsaa af Arme og Hænder kom tilsyne. 

Vel var der mødt mig talrige indirekte Vink, som nok 

hentydede herpaa; thi Tibetanerne ville jo — f. Ex., saa ofte 

der i deres hellige Legender og religiøse Skrifter var Tale om 

Oxe og Ko — slet ikke vedkende sig, at der ved disse Udtryk 

kunde tænkes paa andet end Yakken, og at der aldeles ikke 

dermed kunde menes enten den indenfor Hindu-Religionerne saa 

højt prisede indiske Oxe, «Zebu-Oxen», eller nogen Race 

af det almindelige europæiske Steppe- eller Nomade- 

kvæg. Yakken var og er for dem «Oxen» og «Koen» 

kat'exochen. Saadanne fra paalidelige Rejsende og omhyggelige 

Missionærer ofte fremkomne Yttringer stemplede allerede « Yak - 

ken» som en efter Tibetanernes Opfattelse enestaaende Oxe, 

skattet, agtetsogsæretsp waven melbandenMaadesemnd 

de øvrige Oxeformer, fra hvilke den ogsåa ved mange ydre 

og indre Ejendommeligheder fjernede sig. 

En dybere Indtræden af Yakoxen i Tibetanernes 

religiøse Forestillinger skimtede jeg vel, dengang jeg 

skrev min «Yak-Lungta»-Afhandling, men da kun mere dunkelt, 

nemlig ved en enkelt Ceremoni, som i et højtideligt Moment 

foretoges paa deres store, i regelmæssige Tidsrum aarligen 

gentagne religiøse Processioner. Denne Ceremoni viste, at 

just Processionens Hoved- og Slutningspunkt var en ejendom- 

melig «Ofrings»- Akt «Thurma», der efter Ritualet udførtes 

nøjagtig over en Plet Jord, som indtil dette Øjeblik holdtes 

dækket af et i selve Festtoget og af særegne Bærere 

ligefra Templet af ført Skind af den sorte «Vild- 

Yak». Af Kontextens faa Ord .fremgaar det tydeligt, at 

dette sorte Yakskinds øjeblikkelige Anbringelse over 

denne ved en særlig Libation helliggjorte Jordplet ansåas som 

det kraftigste Værge til at holde de allestedsnærværende, altid 
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lurende og aarvaagne Dæmoner eller fjendtlige Aander borte 

og sikre Offer-Akten mod disses Forstyrrelser. 

Slutningsscenen af en saadan pompøs Åarsfest (10. Februar) 

og dens Processionsoptog findes gengivet med alle dettes Led 

og i hele dets Sammensætning paa et stort Kobberstik hos 

Pater Georgi i hans af mig ofte citerede Alphabetum Tribeta- 

num (1762) (Tavlen imod Side 212). Værkets Text, Side 212 

—213, hvormed den højærværdige Pater skildrer Scenen med 

den vilde Yaks Skind i denne « Thurma- Ofring», lader jeg her 

følge i dens egne Ord: 

«Ubi ad sacrificii locum perventum est, deponitur Tripus: ster- 

nitur ad Tripodis latus magna pellis Jak Bovis silvestris 

nigri; mox accedit Lhama sacerdos, calicem cerevisia immixta 

. hordeo implet; et nonnulla submurmurans, circum Tripoda pluries 

fundit, libatqve Cono: Magi deinde magico ritu saltitantes, 

absoluto certo numero saltationum pedum ictibus ever- 

tunt.Thurmå, ita ut cadat in stratum subjectæ pellis 

Jak; Tunc servi in disjectam contritamqve Massam immittunt illico 

facem et urunt oblåtorum sortiunculam, maxima, quæ relicta est, 

parte . dimissa canibus. Id enim unum cavent ne Thu, aut 

Thracen åerei Spiritus eo convolent, et ideo dum Conus 

eversus corruit Milites editis bombis Dæmonas absterrere 

festinant.» 

Andensteds i samme Værk — Side 115 — "findes der dog 

eudnu fra denne Forfatter et andet og tydeligt lille Vink om Yak- 

kens Rolle i Høj-Asiens religiøse Forestillinger. I det kætterske, 

dette vil her sige: ikke-buddhistiske Nepal antages nemlig en Gud- 

inde maaske at have sit Navn Brahi éfter det Dyr, som Pateren 

formodede hende helliget — u«qvinta inter deas octo civitatum 

Nepallensium custodes, ita dicta, a Nigro, cui insidet, 

Tauro, quod is fortasse esset hujus modi Deæ Sacer, non aliter 

qvam apis Isidi, ut veterum pluries tradiderunt» (smlgn. pag. 156: 

«Nepallenses, qvod Bubali carne vescuntur, uti Schismatici 

et impuri ab Indis aliis tractantur»). 

Heraf synes det at fremgaa, at om end denne Guddom Bra/r 

(Navnefælle med den sorte Yak) tydelig nok regnedes som den 

femte af de otte mægtige eller stormægtige Guddomme, der i de 

D. K. D. Vid. Selsk. Overs. 1897. $5 2 
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hinduiske Religioner antoges at være særlige Beskyttere af 

Religionen og Staten (Folkesamfundet) og som snart opfattedes 

1 Skikkelse af Guder, snart af Gudinder, har denne Guddoms 

Hellighed hos Nepaleserne, som efter buddhistisk Opfattelse ere 

en Slags Hedninge, ikke været af den indre Art, at det blev an- 

stødeligt for disse at æde Yakdyrets Kød. 

Men direkte Vidnesbyrd om, at Yakken virkelig 

hævdede en indgribende Stilling i de religiøse Forestillinger, 

der vare de herskende hos Tibetanerne og de dem nærboende 

buddhistiske Folkeslag, manglede ingenlunde; derom over- 

bevistes jeg efterhaanden tilstrækkeligen ved en stedse fortsat 

Eftersøgen i Beretninger fra disse Høj-Asiens Egne. De havde 

hidtil kun skjult sig for mig, indstrøede som de oftere vare, 

påa Steder, hvor man mindst ventede saadanne. Men af alt 

fremgik det aldeles klart, at en lignende mystisk Betydning, 

som den jeg efter Brakteatfremstillingerne havde ment at 

maatte tillægge Yakken, havde denne Oxe i Virkeligheden haft 

i disse Egne Aarhundreder — ja rimeligvis Aartusinder igennem 

— og. denne havde den bevaret dér indtil den Dag idag. 

Med faa Ord kan det udtrykkes saaledes: Yakken viser sig at 

være for Høj-Asiens buddhistiske Religioner, hvad den var 

allerede for de hinduiske Religioner, den stærkeste Repræ- 

sentant for de mægtige — man kunde næsten sige almægtige — 

«Guddoms»kræfter, de «forfærdende» da: «skrækindja- 

gende Burkaner», der, som venligsindede Guddomsmagter 

imod Menneskeslægten og Religionerne, overalt og uophørlig 

forfølge og uforsonligen med Vaaben og visær med kraftige 

Besværgelser» (Taran?) tugte og nedslaa de mod Menneskene 

fjendtlige Magter og Religionens Modstandere. Derfor, be- 

mærker Pallas, ere disse just de Magter, hos hvilke Menne- 

skene hyppigst søge Bistand under idelige Paakaldelser og som 

de stærkest dyrke med Ofringer. 

At dette endnu i vor Tid forholder sig saaledes i Tibet, 

derom erholdt jeg den første Meddelelse hos den daværende 
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Superintendent i Darjeeling A. Campbell!) i hans korte Be- 

mærkninger om den almindelige Forekomst af en ud- 

stoppet mandlig Vild-Yak («Dong») opstillet foran et be- 

stemt Gudebillede, nemlig Mahakal's, i de tibetanske 

Templer og Kloster«kirker» — en Oplysning, jeg siden oftere. 

har fundet bekræftet i andre Rejseberetninger og Skrifter. 

Klostrene, eller «Lamaserierne», i Tibet har man, som 

bekendt, foretrukket at anlægge i højtliggende, fra Folkebeboelse 

mere fjernede Egne, og dette betegnes ved deres almindelige 

tibetiske Navn «Gumpas». Af saadanne ser man paa Kortet 

over Campbells Rejseroute og i Texten 17 anførte. Om dem 

er det nu Superintendenten S. 235 beretter: 

«It is common in Tibetan goompas (Lamaserais) to see a 

stuffed ,,Dong" standing in front of the image of Mahå Kåli at 

whose shrine the animal is thus figuratively sacrificed; axes 

and other instruments of sacrifice are ranged round 

the image. Strange that Buddhists should preserve this fea- 

ture of Hinduism in their places.of worships.» 

Den Undren, som Superintendenten her. ;ytrer. over at 

træffe denne om Ofring af levende Dyr og Blodsudgydelse 

mindende Scene paa buddhistiske Opbyggelsessteder — en 

Undren, som man paafaldende hyppig finder udtalt hos tidligere 

og senere Rejsende — besvarer han vel strax med et Par 

skemtende Linier, men disse forklare os dog ikke ret noget. 

I Korthed er Sammenhængen den, at «Yakken» med 

Offerredskaber «omkring sig», kan siges at staa der ifølge en 

indgaaet Pagt imellem Hinduisme og Buddhisme. 

Ved denne Pagt forpligtede den ældre Religions ovennævnte 

stærke Værger og Vogtere sig højtideligen til paa den kraf- 

tigste Maade at forsvare den nye Religions Tilhængere, Templer 

og Opbyggelseshuse imod alle Religionens Fjender og Angribere, 

1) Notes on Eastern Tibet with a Sketch Map of Route to Lassa (Journal 

Asiat. Society øf B. XXIV. 1855.) 
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kun skulde da deres Billeder opstilles i de buddhi- 

stiske Templer. I Egenskab af Tempel- og Helligdoms- 

Vogtere fik de selvfølgelig deres Billeder og Altere i Regelen 

stillede nærmest ved Tempe!-Indgangene, dog måa man erin- 

dre, at saavel Gudebillederne, som deres Altre og Nicherne, 

hvori de anbragtes, næsten gennemgaaende bleve fremstillede 

i Relief — og ikke fritstaaende. Ved den store Reformation 

af Buddhismen, som Padma Sambhava istandbragte c. 670, af- 

løstes tilsidst al Ofring af Yak eller levende Væsener til disse 

Guder og istedetfor indførtes der en Ofring af hellige Offer- 

kager af Mel og Ris, medens der til Minde- om den afløste 

Dyreofring bestemtes, at de hertil benyttede Offerredskaber 

endnu blive at bevare ved Altrene"). 

Naar disse dels historisk optegnede, dels traditionelt over- 

leverede Træk af Yakoxens Optræden i de tibetanske Templer, 

knyttet til bestemte stærke Guddomsmagter, sammenholdtes med 

den ejendommelige Kombination af de to Hovedbilleder i Brak- 

1) Angaaende de oven berørte Forhold indskrænker jeg mig til at henvise 

Læseren til Isaac Jac. Schmidts af mig ofte citerede Uddrag af det 

historiske Kildeskrift til Østmongolernes Historie « Bodlumår». I Skil- 

dringen af Festlighederne ved Fuldendelsen og Indvielsen af Kong 

Shrongdsan Gambos store Tempel paa Bjerget Potala hedder det 

S. 342: «Dass bei diesem Tempelbau ausser den schon erwåhnten noch 

eine Menge Wunder sich ereigneten, versteht sich von selbst; unter 

vielen andern bemerke ich nur die Erscheinung der vier Dra- 

chenkånige, des Kuwera, des Mahåkåla, der Durga u.s. w. 

mit grossen Opfergaben, die Alle dem Konige versprachen, 

den Tempel gegen jede Årt von Gefahr zu schutzen, wenn 

ihre Bildnisse in demselben aufgerichtet werden wurden. 

Diese Stelle des Bodhtmår erklårt die Ursache der, von mehreren Rei- 

senden bemerkten, Anwesenheit brahmanischer Idoln in den Tempeln 

der Buddhaisten; sie werden nåmlich von Letzteren als schutzende 

Diener ihrer Religion und ihrer Tempel angesehen». 

Det berettigede iSchmidts «Geschichte der Ostmongolen und ihres 

Firstenhauses», St. Petersburg 1829, S. 342, her givne Advarsel imod den 

misforstaaede Opfattelse af ældre Gudeskikkelsers regelmæssige Optræden 

i de buddhistiske Templer, Dagoper 0. s. v. ses ikke blot af de oven- 

nævnte Udtryk af Campbell i 1855 om de tibetiske «Goompas», men 
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teaternes Midtfelt, Yakken og den «Burkan», hvis Hoved ses 

over Dyrets Ryg — og begge findes påa disse næsten altid i 

hinandens Følge — kunde de ikke andet end bestyrke mig, 

foreløbigen i det mindste, i min tidligere Opfattelse af en egen 

genetisk Sammenhæng imellem Fremstillingerne 

påa vore Guldbrakteater og Tempelbillederne. Efter 

de ovenfor givne Oplysninger forekommer det mig endogsaa, 

at man nu med en vis Grad af Sandsynlighed snarest tør anse 

Brakteatens Menneske- eller Gudehoved for at være, ikke en 

Guddoms i Almindelighed, men netop en af disse «forfær- 

dende» Guddommes, som oftest vel Maha Kal:'s eller Kadis, 

der ogsaa kaldes Paldan. 

Vidnesbyrd om den store og almindelige Ærefrygt, som 

Buddhisterne af den lamaiske Kirke stedse yde denne Kreds af 

Guddomsmagterne og disses Skarer af Medvirkere eller Hjælpere, 

aflægger det store Antal af Billeder, som ovennævnte Sarat 

Chandra Dås traf i Tibets Templer af «Buddhaer, Bodhisat- 

ver, Guder og Gudinder». 

Efter Sør Monier M. Williams («Buddhism», p. 491) be- 

tegnedes den ene af disse Guder og Gudinder just som Kalz 

eller Paldan [«one of these is the terrific goddess Paldan, 

i talrige lignende Udtalelser hos nyere Tids Rejsende i Indien (jfr. Yak- 

Lungta-Afhandlingen S. 77). 

Som et Sidestykke hertil fra den allernyeste Tid mener jeg det 

rigtigst dog endnu at anføre nogle Linier af Sarat Chandra Dås' 

paalidelige Oplysninger fra sine Rejser i Tibet i Aaret 1881. (Contri- 

butions to Tibet, Journ Asiat. Society. LI. 1882, p. 13): «The propitiat- 

ing of Mamo, Modpadog, Jigta enhouter, and other local demons 

was intended by Padma Sambhava for the protection of the country 

as they were bound by a solemn promise to contribute to the 

service of the world». Hertil er knyttet i en Fodnote: 
«Formerly in Tibet as now in Sikkim peuple used to kill animals to appease the 

wrath of evil spirits, who were supposed to spread plagues and ride men or 

women. They were aterror to the people. Padma Sambhava abolished 

the system of animal sacrifice for which he substituted meal rice and cake 

saerifices, called 7orma. This is the origin of Buddhist worship with flour cakes, 

now so common in the Himalayan countries and Tibet.» 
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worshipped by all Tibetans and Mongols, and identified 

with the goddess Kalz»|, og om samme Guddoms Fremstilling i 

det store Tempel i L'Håssa hedder det dér fremdeles: 

«In the great Cho Khang at L'Haåssa» [der for Lamaisterne 

er, hvad St. Peters-Kirken er for de Romersk - Katholske] «he saw 

images tore with an immense number of others, and especial- 

ly one of the terrific Goddess of Paldan (or Pandan) who 

issfeared allfover libet; st MonsolarkandsChinaastthe 

greatest guardian Deity of the Dalai and Tashi Låmas and of 

the Buddhist Dharma.» 

Ere altsaa vore Guldbrakteater væsentligen at betragte som 

portative Gentagelser af buddhistiske Tempel - Billeder, kan 

det ikke undre os, om vi paa dem, som Amuletter, ogsaa hyp- 

pigen finde denne Kategori af Guddomskræfterne fremstillet. 

Til Belysning af den Identifikation, hvortil de foran- 

staaende Linier hentydede, mellem de to Fremstillinger: /aha- 

kali-Billedet i de tibetanske Templer og «Burkan» - Billedet i 

Midtfeltet hos denne Gruppe af vore Guldbrakteater, maa her 

af flere Grunde Opmærksomheden særlig henledes paa en ejen- 

dommelig Paralellisme mellem den Stilling, i hvilken Yak- 

Dyret ses staaende overfor Mahakalz- Billedet i Templerne 

og overfor «Burkan»-Billedet paa Brakteaterne, men derved 

ogsaa ligeoverfor den religiøse Betragter af begge disse 

Billedgrupper. Det fremgaåaar nemligen ligesaavel af Superinten- 

dent ÅA. Campbells ovenfor nævnte Udtryk «A stuffed Dong 

standing in front of the image of Mahaå Kåli», som af 

andre Rejsendes Omtaler af «Yakkens» Forekomst i Templerne, 

at Yakken i disse indtog den samme Stilling til hin Gud- 

domskraft, hvori den paa Brakteaterne altid ses at optræde 

ligeoverfor disses Burkanbilleder, saa at Beskueren paa 

begge Steder har Yakken imellem.sig og hine hel- 

lige Billeder. Derfor vil Beskueren i begge Situationerne 

netop ikkun øjne saa meget af den fremstillede Repræsentant for 
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Guddomskraften, som den foran denne staaende store Yak 

vil tillade ham fra hans Standpunkt af at blive var over dens 

Ryg — enten blot alene Hovedet ligesom svævende over 

eller hvilende paa denne, eller lidt mere eller mindre af disse 

Højheders Hals og Overkrop, iklædte en paa forskellig 

Maade længdestribet Klædning, eller, i enkelte Tilfælde, et 

nedenfor Yakkens Bug linie tilsynekommende Ben eller Fod. 

Dette Stillingsforhold ser man at Brakteatkunstnerne 

stedse have erkendt som et meget væsentligt, der maatte 

overholdes. 

Ikke alene frembyde de Hundreder af Exemplarer, vi kende 

af denne Brakteatgruppe, ikke noget Exempel paa, at nogen 

Del af Burkanens Billede kommer tilsyne paa den Side af Yak- 

dyret, der vender imod Betragteren, men naar Kunstnerne i 

enkelte Tilfælde have angivet. Partier af Burkanen, der ligge 

lavere end Yakkens Ryglinie og altsaa skjulte paa Dyrets fra Be- 

tragteren vendte Side, have de — som paa Tavle II syv Brakteat- 

figurer vise — med stor Anskuelighed omhyggelig udtrykt 

dette ved altid at lade Omridsene af Burkanéns antydede Legems- 

dele tydelig overskæres af Dyrets Konturlinier. De «skimtes 

altidn — skrev jeg i Yak-Lungta-Afhandlingen S. 54 — «fra 

den modsatte Side af Dyret igennem dettes Hals». Figg. 11—17. 

Med stærkt Eftertryk maa jeg paåaany her fremdrage 

dette Forhold, da vore skandinaviske Oldforskere i det hele 

. røbe en almindelig Ulyst til at ofre Guldbrakteaterne et ind- 

gaaende Studium, og synes påå Forhaand rede til strax at 

frakende Brakteatkunstnerne næsten al Evne til at fremstille 

Dyr og Mennesker i betegnende eller for andre opfattelige 

Træk; ja, neppe nok ville de indrømme disse, at de i Reglen 

have været sig bevidste, hvad det var, de, efter deres Evne, 

vilde fremstille paa Brakteaten. 

Under saadanne Fordomme give de derfor ligesom ube- 

vidst disse Kunstnere — for ikke her at bruge det lange Ord 

Kunsthaandværkere — Skylden for meget af det, der i Brak- 
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teatfremstillingerne forekommer dem selv uforstaaeligt, medens 

dette oftest turde have sin Grund i en overfladisk eller flygtig 

Betragtning eller i Mangelen paa den fornødne Uddannelse af 

Betragterens Øje og lagttagelsesevne, ikke at tale om en hos 

Betragteren ofte sig røbende Mangel paa de til Emnets For- 

staaelse aldeles nødvendige Forkundskaber, f. Ex. en Smule 

sammenlignende Kulturhistorie, i det mindste hvad Europas og 

Asiens ældre Tider angaar. 

Er det f. Ex. vel muligt åt kunne tilskrive andet end just 

en Mangel i en eller flere af disse Retninger, naar man ser, 

hvad Forfatteren Hr. Bernh. Salin i sin nylig udgivne arkæo- 

logiske Studie «de nordiska Guldbrakteaterna»”) har ment at 

kunne gøre gældende om den Gruppe af dem, der paa Tavle [I 

i 7 Typer er bleven fremstillet i Figg. 11—17 og hvis Særpræg 

indenfor Fællespræget det er, at hver Brakteat har sit 

laante «Kejser»billede udstyret med en Arm og en Haand 

påa den mod «Kejseren» eller Burkanen vendte Side 

af Dyrets Hals, medens endog den ene af disse Brakteater 

tillige viser et Ben og Fod paa, den samme fravendte 

Side af Dyret, naaende lige til Grunden, hvorpaa Dyret er 

fremstillet at bevæge sig (Fig. 15). Alt dette har denne For- 

fatter ikke kunnet opfatte anderledes, end at Manden her var 

— fremstillet tilhest! 

Åltsaa, næsten ved Udgangen af det 19de Aarhundrede og 

fuldt et Kvartsekulum efter at afdøde Worsaae begyndte sit 

nøjere Studium af Brakteaterne og allerede havde fremlagt det 

første sammenhængende Forsøg (1870) paa en Tolkning af 

disse — i hvilken man unægtelig af Uagtsomheder har lagt og 

maa lægge ham flere end den her berørte til Last — se vi da, 

at en skandinavisk Arkæolog, efter flere Aars kritisk Stirren 

1) Bernhard Salin: De nordiska guldbrakteaterna. (Några bidrag till 

kånnedomen om brakteaternas utbredning och kulturhistoriska betydelse.) 

En arkeologisk studie. Antiqv. Tidskrift for Sverige. Del XIV, n:o 2. 

1895. 
f 
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paa de nordiske Brakteaters Præg, dog ikke har evnet at 

aabne Øjnene for hine fremtrædende Ejendommeligheder eller 

Enkeltheder i Liniernes Løb paa disse Brakteater. I fuld Alvor 

S. 47 gentager Hr. S. ældre Arkæologers Opfattelse af dem: 

«Det synes mig på grund af allt detta ej lida någon tvifvel, att 

man hår velat återgifva bilden af en ryttare». Selv om dette var 

en i Forbigaaende let henkastet Mening, vilde den dog synes 

noget besynderlig ligeoverfor mine tydelige Oplysninger baade 

ved Text og Figurer; men i en udførligere Sammenstilling, S. 79, 

af de Resultater, hvortil Forfatterens specielle Betragtninger af 

Brakteaterne menes at have ført eller at maatte føre, have vi 

hans i bestemte Udtryk udtalte Motivering af den og dens — 

ifølge Forfatterens Syn påa Brakteatfænomenerne — vidtrækkende 

Konsekvenser. Her meddeler jeg blot Motiveringen og det 

første Led af Konsekvenserne, overladende Læserne paa de føl- 

gende Blade hos selve Forfatteren at søge og samle de andre Led. 

«Se vi på bildframstållningen», [nemlig af de egentlige «nor- 

diske Brakteater», der rigtigen her omtales som den største og over 

hele Brakteatomraadet mest kendte Type, hedder det S.79) «finna 

vi då, att å en del af den danska afdelningens brakteater år men- 

niskohufvudet ofvan djuret fårsedt ej blott med bål, utan åfven med 

armar och ben, d.v.s. en ryttare år å dessa brakteater af- 

bildad. Å den dansk-svenska afdelningens brakteater åro armar 

och ben fårsvunna, och bålen på ett otympligare sitt återgifven. 

Inom den sydsvenska= afdelningen finnes understundom något, 

ibland intet qvar af bålen, och ingendera af den svensk-norska 

och den norska afdelningen hår något spår åfrigt af ryttarens 

kropp. Detta visar ju en beståmd degenerering af bilden 

ju lingre mot norr man kommer.» 

Jeg beklager naturligvis den slette Omgang med laant 

Gods, som i Oldtids Dage Danmarks Venner i Nord og Øst 

efter Hr. Salins Mening have ladet «Kejserbilledet» blive til 

Del, og derfor er det med en vis Tilfredsstillelse jeg ser den 

Begrænsning, indenfor hvilken det dog er lykkedes dem at 
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holde deres «degenererende» Indflydelse paa Billedet. Denne 

har jo til alt Held ikke strakt sig op til Billedets Hoved- og 

Haardække, og dette iøjnefaldende Udstyr kan derfor endnu — 

lige overfor Oldforskernes diplomatiske Tavshed — gøre sit gamle 

Krav paa en lidt større Opmærksomhed fra disses Side gældende. 

At dette Haar-Udstyr -ikke oprindelig kan være en 

Gengivelse af nogen fra de klassiske Landes Medailloner låant 

Haarprydelse, eller af et Haar-Udstyr, der i Oldtiden tilhørte 

noget af "Nordens kendte Folkefærd, derom ville vi vist være 

enige. Men hvor skulle vi da søge hen for at finde et For- 

billede, som i det mindste havde nogen Lighed med vore Guld- 

brakteatbilleders Haarfylde og dettes Haarfletninger, der mere 

eller mindre stærkt synes omviklede af og indviklede i et aabent 

Tøjnet og tilsidst ligesom snoede op i en stor Knude og denne 

kastet over påa den ene Side af Baghovedet eller Nakken? 

Medens jeg i min tidligere Afhandling, påa hvis fire Ud- 

slagstavler Brakteater med «Kejserbilledet» findes i talrige Frem- 

stillinger, ikke kunde nære Tvivl om de Verdensegne, hvori 

disse Brakteaters Oprindelse maatte søges, nemlig indenfor det 

store Omraade af Lande, der ere beboede af Yakken i tam 

eller vild Tilstand, saa kunde jeg langtfra uforbeholdent udtale 

mig bestemt om, fra hvilke af de forskellige, dér levende Folke- 

stammer de snarest maatte hidrøre. Med særligt Hensyn til 

Brakteatbilledernes ejendommelige Haardække hedder det imid- 

lertid S. 48: «at jeg for Øjeblikket intet vidste, der med nogen 

større Sandsynligned kunde henpege paa Folket, hos hvilket 

de oprindeligen vare undfangne, end Burkan-Billedets i det 

hele konstante Tiaraform eller Turban». Vort Selskabs af- 

døde Medlem, Etatsraad, Dr. Ludv. Muller, der var saa for- 

trolig med den klassiske Oldtid baade i Europa og Orienten, 

udtaler bestemt i sin anerkendte Afhandling «Hagekorset» S.79 

Anm. 164): «Den Bedækning og Pynt, som Gudehovederne have 

paa de fleste af Brakteaterne, er forskjellig fra de græske og 

romerske Gudebilleders, saavelsom fra de celtiske, forsaavidt 
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vi kjende disse af de galliske Mønter. Men der findes For- 

billeder i Asien». 

Efter at have nævnt nogle Exempler paa Tilnærmelser her- 

til, slutter han Anmærkningen med følgende Ord: «Naar man 

antager, at Odinsdyrkerne ere indvandrede fra Asien, 

finder derved' denne Overensstemmelse sin naturlige Forklaring». 

Selv kar jeg stedse fundet det umiskendeligt, at de større 

Billedværker over Nord- og Mellem-Indiens buddhistiske Tem- 

pler, Dagoper osv., hvortil jeg saa ofte henviser, have opbe- 

varet os mange Billedgrupper, der vise en almindelig Tilnær- 

sal”? 

| 
Fi 
2 

melse til vore Brakteatbilleder baade med Hensyn til de Maader, 

paåa hvilke de med lette Tøjer og Net opsætte en rigelig Haar- 

væxt og bære denne. Jeg maa derfor fremdeles anbefale 

Nordens Oldforskere ikke at forsømme et tarveligt Studium af 

denne Side af de nordindiske eller asiatiske Kulturforhold, inden 

de paany fremsætte Paastande om Brakteaternes og deres Bille- 

ders nordiske Udspring og europæiske Hjemstavn. Som Exempel 

påa den i Indien da brugte Hovedpynt hos fyrstelige Personlig- 

heder vil hosstaaende Gengivelse fra Bharhut-Stupaen, Fig. K, 

kunne tjene. 
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Læseren sammenligne hermed f. Ex. det ved Siden af stil- 

lede Brakteatbillede, Fig. 18 og, iblandt de paa Tavle II op- 

tagne Brakteater, Figg. 12—15, der alle lade os erkende 

den Del i Haarets Opsætning, som skyldes de lange Musselin- 

Ruller eller Bind af fint og let Tøj, der vinde sig imellem 

Haarfletningerne eller de afsondrede Partier af den i Almindelighed 

rige Haarfylde. Paa en af Bharhut-Templets Piller (1. c., Pl. XV) 

have vi et stort og smukt udført Reliefbillede af en huslig Scene, 

hvori Jainafyrsten Prasenait, er i Færd med at anbringe disse - 

lange Musselinbind i sin Haaropsætning. I det hele genkende 

vi her overalt det Haarudstyr, som findes omtalt hos de klas- 

siske Forfattere, der have efterladt os Beretninger om Alex- 

anders Tog gennem Indien. (Quintus Curtius: Vita Alez- 

andri, Årrianus: Indica). 

NL: 

Hestebillederne paa Guldbrakteaterne 

og de «hellige Heste» i buddhistiske Tempelbilleder. 

(Hertil Tavle II og Textfigurerne 19—23 og L.) 

Hesten optræder paa vore Guldbrakteater i tre forskel- 

lige Situationer eller Kombinationer, som maa holdes vel ude 

fra hinanden. 

1. Den første Kombination er den, der er aldeles parallel 

med den nys beskrevne for Yakken og altsaa ligeledes har et 

Menneske- eller Gudehoved ragende synlig op over Hestens 
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Ryg, hvorfor jeg endnu (ligesom i mit Skrift «Yak-Lungta- 

Bracteaterne») indtil nærmere og bedre Oplysninger maatte 

foreligge, -antager Hesten for at ståa i samme Forhold til den 

Guddomsmagt, Hesten ledsager eller fører, som det, hvori 

Yakken staar til sin Repræsentant for de kraftstærke Magter. 

Da der imidlertid af disse er mindst 8"), som vistnok alle i Reglen 

tænkes at virke ene hver for sig, men dog ogsaa i Forening 

med og understøttende hinanden, er det ikke urimeligt at for- 

mode, at den hestførte Guddom er en anden end den yak- 

førte, men i Virken og Stræben dog inderlig beslægtet med 

denne. I Hovedets Stilling over Dyret komme begge nok 

overens og, saavidt man kan skønne, ligesaa i dettes Udstyr 

med et rigt og fyldigt Haar-Dække, der i en ejendommelig 

Snoning strutter ud fra Isse og Baghovedet. De kunde altsaa nok 

synes at være identiske; men det er i det mindste et almindeligt 

Træk, der gaar igennem den lamaisk-buddhistiske Mythologi, 

at Indehaverne af forskellige Enkeltvirksomheder 

indenfor en samlet Gudevirken ogsaa findes udstyrede med 

forskellige særlige” Atitributer og hertil! hører” for- 

nemlig, at de fremstilles ledsagede af forskellige Dyr, 

føres eller bæres åf disse. Af de otte saakaldte «for- 

skrækkende» eller «forfærdelige» Guddomskræfter vide vi ogsaa, 

at en, ikke den mindst krigerske af dem alle, tænkes og 

fremstilles altid baaren af Vild-Æslet eller Halv- 

Hesten, Dschiggataien, der, foruden ved sin Hale, strax 

skelnes fra den almindelige Hest ved sine forholdsvis længere 

eller højere Øren end dennes. Jeg undlader ikke at nævne 

dette, da jeg allerede i «Yak-Lungta»-Afhandlingen i en anden 

Anledning — nemlig ligeoverfor den af enkelte ytrede An- 

skuelse, at Brakteatens hornede og uhornede Dyrebillede maaske 

betegnede ét og samme Dyr, — udtrykkelig har bemærket, 

at med Brakteatdyrets Mangel af Hornene fulgte som oftest et 

kendeligt større Par Øren (l. c.; se Figg. 19—20). 

1) Men ofte med deres Medhjælpere Multipler af 8. 

27 



30 Japetus Steenstrup. 

=2)) EOS 
2) 

Fig. 21. Fig. 22, 

Det kan ikke andet end bestyrke Rigtigheden af den her 

forsøgte Henførelse af Yak- og Heste-Udstyret til to be- 

slægtede Manifestationer af disse mægtige Kræfter, at der iblandt 

vore Guldbrakteater haves flere Sær-Typer med aldeles parallele 

Fremstillinger af enkelte andre Dyr, givne disse Magter til Led- 

sagere eller Førere. Den enes Attribut er en Bjergged, den 

andens en Bjergantilope med tynde, lange, opretstaaende 

Horn, der minder meget om det Udstyr, Tempelbillederne til- 

lægge den ene af de otte skrækindjagende Guddomme (smlgn. 

Pallas-l:c. p.98—99; den tredies en Tiger. + Seeyhosslad= 

ende Figurer 21, 22, 23. 

De to andre Kombinationer i Hestens Optræden påa Guld- 

brakteaterne findes paa de tre Brakteater, påa hvilke afdøde 

Worsaae, om end kun for et kort Tidsrum, støttede sin 

med megen Varme fremsatte Opfattelse af disses Billeder som 

sigtende til visse i Eddasangene og Heltedigtene forherligede 

Bedrifter, fornemlig Vølsungernes og navnligen. Sigurd 

Fafnersbanes. Særlig gjaldt da Hesten paa disse tre 

Brakteater for at være Sigurds Hest «Grane», paa de to af 

dem endog belæsset med den dræbte Drages (Fafners) Skatte. 

[Worsaaes Venner blandt hans Landsmænd vide med 

tilstrækkelig Visded, at han, allerede flere Aar inden han såa 

tidlig og uventet kaldtes bort fra os, og mange Aar efter 
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Publikationen af sin Brakteatafhandling, i et mundtligt Fore- 

drag havde taget bestemt Afstand fra hans tidligere deri givne 

Udtydning af Brakteatbillederne som Scener fra Nordens Helte- 

liv. At ikke allerede dette fandt et offenligt Udtryk i de to 

Skrifter, han nogle Aar efter publicerede, 1881 og 1882, finder 

sin rimelige Forklaring deri, at de begge turde have været 

væsentlig affattede, inden han blev i Stand til at gøre anden 

Ændring i sin livlige Skildring end simpelthen at undlade al 

Antydning til sin da forladte Anskuelse. Dette mener jeg at 

hans Landsmænd skylde at erindre om, eftersom Udlandets 

Arkæologer, navnlig Tysklands. endnu jevnlig beraabe sig paa 

Worsaaes Udlægninger af forskellige Bråkteaters Figurer, i 

den Formening, at Worsaae vedblivende hævdede dem.| 

2. Den ene af disse tre Guldbrakteater — som desværre fra 

Udførelsens Side kun hører til de mindre gode — Tab. Il, Fig. 8, 

viser os Guddomshovedet med det vanlige Udstyr tæt over 

Dyrets Ryg, og vi have altsaa i Grunden for os en rigtig Type 

for de siden Thomsens og Holmboes Tid specielt kaldte 

«nordiske Brakteater». Men hvad der for denne enkelte Brakteat 

er ejendommeligt, er de besynderlige Figurer af formentlige 

«Redskaber», der langs med Brakteatens nedre Halvrand findes 

frit liggende, spredte mellem Dyrets Fødder. Disse tiltrak sig 

Worsaaes særlige Opmærksomhed og han troede at kunne 

se «Tænger» og andre «Smederedskaber» i dem, som kunde 

tyde hen paa Regin Smed og paa dennes sagnhistoriske Ind- 

griben i Sigurd's Skæbne. 

I Mangel af andre og mere sandsynlige Tolkninger af disse, 

holder jeg mig til den vistnok rigtige Del af min afdøde Kol- 

legas og Medarbejders Opfattelse, at Brakteatens omkring ved 

Dyrets Fødder strøede Figurer betyde Redskaber, men at vi 

netop paa denne Brakteat have en saadan «figurativ Ofring» 

betegnet, som den, Superintendent Campbell sigtede til i sine 
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ovennævnte Bemærkninger om det foran Mahakali-Billedet 

opstilledestore Vakdyr. 

Denne Tydning er i hvert Fald ikke just greben ud af Luften ; 

flere af disse Figurer paa Brakteaten, om de end ere meget 

smaa, synes at gengive, som man af de her vedføjede Billeder 

af slige Redskaber Figg.a, 6, e, vil se det, ret tilfredsstillende 

virkelige Klo-Rister eller Haand-Rister med og uden 

Træ-Skaft, samt Pande-Rister, hvis Pande er dannet af et 

Spiralbaand ”). Derimod turde de tvende opad og nedad 

stillede Kvadrattegn med indbuede Sider vistnok snarest 

være Tegn for hinduiske Ideer og Guddomme (efter «Bharhut» 

Pl. XXIX at dømme). 

1 Anledning af Brakteatens formentligen her givne Frem- 

"stilling af en æn effigie udført Ofring af Hesten, eller med 

Campbells Udtryk «figurativ Hesteofring», henviser jeg til 

en meget karakteristisk Oplysning i Sør Monier Williams' 

korte Skildring af Hesteofferet i den nyeste (4de) Udgave (1891) 

af hans «Brahmanism and Hinduism» S. 329: 

«The Asva-medha, «horse sacrifice», was a very ancient cere- 

mony (hymns 162 and 163 in Rigveda I. being used at it). It 

was the chief animal sacrifice and a hundred horse-sacrifices entitled 

the sacrificer to displace Indra from heaven. Indra, therefore, 

always tried to capture the horse which was allowed to roam about 

before immolation (See Råmåyana I. 15 and Maha-bhårata XIV, 

Asvamedhika-parvan)». 

1) Sidste Figur er laant fra Prof. O. Ryghs «Norske Oldsager», fig. 429; 

de to første fra Osc. Montelius's «Les temps préhistoriques en Suéde 

et dans les autres pays scandinaves», 1895, fig. 315. 
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Denne Indrømmelse til et Dyr viet til Ofring, at det 

maatte rømme bort og stryge frit omkring, indtil det af en 

stærkere Magt indfangedes, ligger naturligvis forud for Afløs- 

ningen af al Ofring af levende Dyr ved Buddhismens store 

Reformation i Tibet under Padma Sambhava. 

3. De to andre Hestebilleder paa de Brakteater, der da 

tolkedes som mulige Fremstillinger af Scener fra Sigurd 

Fafnersbanes Liv og navnlig mentes at gengive Sigurds 

Hest Grane, belæsset med Dragen Fafners rige Guldskatte 

(Tab. II Figg.9 og 10), ses derimod i helt andre Situationer og 

Omgivelser end den forriges, om de end tydelig nok endnu 

turde minde om Scener fra Templernes Billed-Fremstillinger. 

Hvad Brakteat-Typen angaar, komme de derfor ikke 

ind under Kategorien af egentlige «nordiske Brakteater», men 

Slægtskabet med lamaisk - buddhistiske Fremstillinger af Hesten 

i Tempelbillederne synes mig ikke mindre intimt, smilgn. Tab. Il 

Figg. 9 og 10, med Figg. F—G, H, IL 

Det vil let ses, at det simpelthen var en ydre Tilfældig- 

hed, nemlig den skæve Anbringelse af Øskenen påa Brakteaten, 

da denne bestemtes til at skulle bæres som Amulet, der 

gav Anledningen til hin urigtige Opfattelse, at Hestene påa 

begge Brakteaterne vare fremstillede med en Byrde paa Ryggen. 

Saasnart Dyrebilledet stilles opret, bliver man strax var, at 

det før saa ubegribelige «Stillads» for den formodede Byrde 

kun er Dørkarmen eller en simpel Portal over Indgangen til 

et Tempel eller en Dagope med dekorerede Vægge. Udenfor 

denne ses Hestene paa begge Brakteater at bevæge sig fremad 

i samme Retning, nemlig med Hovedet tilvenstre; de ere i 

samme Trintakt, og begge just i det Moment af Fodskiftet, at 

det højre Forben hæver sig og føres frem til det næste Skridt. 

Her have vi ganske vist ikke en Ofring direkte antydet 

for os, men dog maaske nok et indledende Skridt til en saa- 

dan, nemlig det med Hestens Frigivelse og Frihed til at rømme 
D.K.D. Vid. Selsk. Overs. 1897. 31 3 
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og føre et omstrygende Liv, saalænge indtil den Gud, til hvem 

den maatte være offerviet, ser sig i Stand til at indfange den. 

Scenen vil jeg belyse ved et Par dermed parallele Figurer fra 

nordindiske Buddhatempler eller Dagoper (se Figg. F og G). 

Ved Solskærmen (Højhedssymbolet) og dettes Bærer ere 

begge de to Dyr betegnede som her repræsenterende meget 

hellige Magter (maaske selve Indra), og ses at passere igennem 

Portalerne, den ene til venstre, den anden til højre, men 

i samme Trit, og begge staaende i samme Moment af Bevæ- 

gelsen i Fodskiftet, nemlig Øjeblikket, da højre Forben hæves 

og føres frem for i det næste Moment at sættes til Jorden. 

I det ligeartede mellem disse Hestes Benstil- 

linger paa Dagope- og paa Brakteatbillederne synes 

der at være overholdt noget konventionelt, hvori man maa have 

set en vis Betydning. Skønt det rimeligvis ikke hjælper 

os til at udfinde denne, har det dog sin Interesse at se det 

samme Stillings-Forhold i Oldtiden ligeledes hævdet paa andre 

hellige Tempelbilleder, saaledes paa det her fra indiske Hule- 

templer i lille Maalestok gengivne Reliefbillede af Gudernes 

Kærning af Mælkehavet. Ved denne fremkom jo, foruden de 

øvrige saakaldte «hellige Klenodier», den Guden Indra helligede 

Hest, som i Reglen altid afbildes med det højre Forben i 

denne hævede Stilling, hvorfor ogsaa en Legende derom kunde ud- 

danne sig i den bekendte Formel, at først nåar Verden forgaar, 

vil Hestens højre Fod have naaet Jorden, Fig. 1. 

Men større Interesse end Stillingen i Fodskiftet har dog 

maaske vore tre Brakteat-Hestes uforholdsmæssig 

lange eller høje Øren, thi ifølge S%r Moniers ovenfor cite- 

rede «Brahmanism and Hinduism» skildres just «the mythical 

horse» med Ordene «high-eared and assigned to the god 

Indra Edit Sl 0S31 329): i 

Til Fuldstændiggørelse af Paralleliseringen imellem de to 

sidste Hestebrakteater og lamaisk-buddhistiske Tempelbilleder 

hører dog endnu ved enkelte Figurer at minde Læseren om, 
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hvorledes netop, ligesom paa disse Brakteater, en énlig Hest 

» og denne just staaende i samme Moment af Fodskiftet, 

(Tab. I. Fig. /) er anbragt som eneste Billede paa en Medail- 

lon eller et af »Skjoldene» paa den saakaldte Asoka-Railing 

ved Buddha Gayå (Råjendralåla Mitra: «Buddha Gayå», 

Calcutta 1878, Pl. XXXIIM); lignende kunne paavises paa andre 

Rails. 

Naar visse baktriske Mønters Revers (Arzana antigqua VIII 

f. 14 og 15; p.311) fremstiller blot en enkelt Hest og netop i 

denne Stillling, betegner denne vist ogsaa en hellig eller ind- 

til Ofringen fredhellig Hest; selv en saadan havde Tjenere af 

et brahmansk Præsteskab med det Hverv at følge Dyret og tage 

Varsler af dets Bevægelser (Alberuni's «India» London 1888, 

oversat Dr DE; -Saehauskivoblsgpe 133x0g Vols spr 13955 jfr: 

Hewitt: «Notes on the early history of Northern India» II; 

Journ. Roy. Asiat.-Soc. Vol. XXI, 1889, 'p.311, note'3). 

TIT: 

Fuglebilledet paa Brakteaternes Midtskive 

og Fugledæmonen eller Garuda efter Fremstillingerne 

ide buddhistiske Templer og Dagoper. 

(Hertil Tavle 1I, II og IV.) 

De Fuglebilleder, der paa Midtskiven af et større Antal af 

de egentlige «nordiske Guldbrakteater» ses at indstille sig i 

Scenen med «Guddomsbilledet» og dettes obligate «Dyr» (Yak 

eller Hest), kunne vistnok siges at have til næsten alle Tider 

paadraget sig Opmærksomhed fra Oldforskeres Side. Dette var 

heller ikke unaturligt, da der med Rette maatte synes at "være 

noget påatrængende i disse Fugles hele Væsen, navnlig i 

Maaden, hvorpaa de saa ofte stilede imod Ansigtet af Brakteatens 

Burkan- eller Gudebillede. Ingen af Oldforskerne har imidlertid 

saa indgaaende beskæftiget sig med disse Fuglebilleders For- 
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hold til alle de øvrige Enkeltheder i det faste Sceneri paa Brak- 

teaternes Midtskive, som afdøde Worsaae. En Tid lang håabede 

han jo endogsaa at kunne støtte en egen Klassificering eller 

Deling af Guldbrakteaterne netop paa Fuglebilledets Nærværelse 

eller Mangel ligeoverfor Tilstedeværelsen eller Manglen af andre 

Enkeltheder, f. Ex. «Dyrets» lange Strubeskæg eller Midtskivens 

runelignende Skrift, 0.1l.; men senere hen synes han dog ikke 

at have kunnet gennemføre Forsøget tilfredsstillende "). 

Alligevel maa det indrømmes, at der paa Brakteaternes store 

Hovedgruppe ses en ikke ringe Variation i den samtidige Op- 

træden af disse Enkeltheder i den for øvrigt næsten stereotype 

Hovedscene. Derover faar man jo allerede et ret godt Overblik 

ved at kaste Øjet paa de af Worsaae citerede talrige Brakteat- 

billeder, men påa en anden Maade endnu lettere ved Hr. Bernh. 

Salins i Tabelform givne Sammenstillinger; jfr. dennes Ta- 

beller V—XV (1. c. S. 101 ff.). I det nævnte Sceneri paa Midt- 

skiven optræde Fuglebillederne paa i det mindste 3 af de typi- 

ske Brakteater, og man kan følgelig ikke undlade at tillægge 

dem, som tredie Person i Sceneriet, en væsentlig Betydning, 

hvilken end denne — ved en bedre Forstaaelse af Billederne — 

senere maatte vise sig at blive. 

Saalænge vore Oldforskere havde den oftere antydede, om 

end kun aldeles løse Forestilling om Brakteaternes Fyrste- 

eller Gudehillede, at det — skønt det, kuriøst nok, almindeligvis 

1) Mest forstyrrende for alle W.s, efter Kombinationen af disse Mærker for- 

søgte Grupperinger viste sig det oxehornede Dyrs paa saa mange Brak- 

teater stærkt fremtrædende Strube- eller Hageskæg at have været. 

Nedhængende Skæg antoges at maatte betegne Dyret som Gedebuk, og 

derved blev Guden i Oldforskernes Øjne snarest en Thor, medens Oxe- 

hornene slet ikke kunde rime sig med en Buks Horn. Opfattet som 

Yakoxe, bærer Dyrebilledet imidlertid med Rette baade Oxehorn og 

stærkt nedhængende, langt Strubeskæg; under Dyrets naturlige Gang 

naar dette endog eftest helt ned til Jorden. Jfr. Tab.I, figg. C og D, 

to Billeder af Yakoxen, udførte af græske Kunstnere, Ci en Guld- 

plade fra en skytisk Grav i Siberien, D paa et Lampelaag fra en Ne- 

kropol paa Krim. — (Antiq. de la Russie méridion. p. 393, fig. 354 og 

p. 104, fig. 139). 
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paastodes oprindelig at være et Laan fra romerske eller byzan- 

tinske Kejsermedailloner — vel nærmest maatte tænkes at gælde 

for en af den nordiske Mythologis Hovedguder, og følgelig 

snart tolkedes som et Thors-, snart som et Odins- Billede, 

faldt det for denne Tankegang ogsaa naturligst, at gætte paa 

Odins bekendte Ravne, Hugin og Munin, som Motiver til og 

Forbilleder for de tilstedeværende Fuglefigurer.. I alt Fald blev 

det ikke just ugunstigt for denne Tolkning, at der paa enkelte 

af vore Brakteater (S. 28, Fig. 22 og Fig. 12, Tab. II) ses to Fugle 

at optræde. Men i denne Opfattelse blev man dog i det mindste 

nødt til åt maatte se aldeles bort fra to væsentlige Misforhold. 

Brakteaternes Fugle indtage for det første ikke den bestemte 

Stilling til det formentlige Odinsbillede, som Mythologien saa 

betegnende tillægger Ravnene ifølge det daglige Budbringerhverv, 

de havde at udføre for Odin. Dernæst minder heller ikke noget- 

somhelst Træk i den paa Brakteatpræget Fuglene givne Skik- 

kelse om Fugle af Kavne-Gruppen. Snarere røber her Skik- 

kelsen, at de betegne Rovfugle. Uagtet de nemlig i ydre 

Krop - Omrids — hvad noksom fremgaar af selv et flygtigt 

Blik paa Tavlernes mange Figurer — kun stemme lidet overens 

med hinanden, have de dog alle et rovfugleartet krumt 

Næb, og ligesom Rovfugle ses de at anvende Fødderne 

især som Gribe- og Fastholdningsredskaber. Dertil 

kommer, at vi heldigvis paa enkelte Brakteater have Fuglene 

gengivne ikke blot i et løst, skitsemæssigt Omrids, men med en 

udførligere antydet Fjerdragt (f. Ex. T.II, Fig. 14), og da er dette 

Billede, baade hvad Stilling og Manerer angaar, såa 

ligt en Rovfugls, at Naturforskeren kun er i Tvivl, om han 

har en Dag- eller en Nat-Rovfugl for sig, eller maaske en 

Mellemting mellem Ørne- og Ugleskikkelserne, og saadanne 

Former vedkender Naturen sig ogsaa. 

Enten nu Brakteatprægerne have givet disse Fugle det ene 

eller det andet Omrids, iagttager man imidlertid, at de have 

fundet det foreneligt med Formen at kunne sætte dem et eget 

35 



38 Japetus Steenstrup. 

Særmærke paa Hovedet: en lille Top af et Par spidse 

Fjer, udgaaende fra Issen, omtrent over hvert Øre, som hos 

vore saakaldte «Hornugler» Dette snævrere Mærke tør vi vist 

opfatte som et Vink om, at Fuglebillederne, skønt saa ulige i 

Kroppens Form, dog betegne en Enhed, indenfor hvilken 

ikke blot Rovfuglenaturen i Almindelighed har kunnet finde sit 

Udtryk, men hvori der tillige særlig er betegnet Forekomsten 

af en nærmere bestemt tvehornet Fugl af denne Familie. Netop 

dette Særtræk fører Tanken hen påa den tvetoppede, slange- 

ædende, gribagtige Rovfugl, der i alle buddhistiske Fremstillinger 

er det utvivlsomme Forbillede for disses Garuda, eller deres 

frygtelige Dæmon snart i hel Fugleskikkelse, snart kun halvt 

i Fugle- og halvt i Menneskeskikkelse, men vel at mærke dog 

oftest samtidigen med fuld Brug af kraftige Vinger til Bevægelse 

i Luften og af rent menneskelige Arme som Gribered- 

skaber. Denne Dæmon forestillede man sig ganske vist ikke 

som ligefrem slangeædende i almindelig Forstand, men som 

menneskeædende, dog at de Mennesker, imellem hvilke den ud- 

førte: sine daglige Razziaer, vare de af Buddhisternes højt an- 

sete Slangestamme, Naga-Stammen eller de saakaldte Nagaer. 

Den Betydning, jeg til det her foreliggende Fuglespørgs- 

maals rette Besvarelse tillægger mine ovenfor givne naturhisto- 

riske Bemærkninger over Brakteatfuglenes Former og Stillinger, 

ville Læserne forhaabentlig endnu bedre kunne forstaa, nåar jeg 

dertil føjer den Tilsætning om hin besynderlige Stilling af 

Gribearme enten foran Brakteatfuglenes Vinger eller ved Vinge- 

roden, hvilken jeg allerede i 1893 — (Yak-Lungta-Afhandlingens 

Tillægs-Anmærkning IV) — fik Lejlighed til at give, og som jeg 

herved paany anbefaler til særlig Opmærksomhed: Den lød 

S. 92 saaledes: 

«Det er ved fortsat Studium af Fuglenes Fodstilling saa langt 

fremad paa Kroppen blevet mig mere og mere tvivlsomt, om Fugle- 

billederne alle fremstille virkelige Fugle, og om ikke i det mindste 

et vist Antal af dem (f. Ex. Tab. II, fig. 12, 22, 24, Tab. IV, fig. 22) 
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bør tydes som Fugledæmoner, mere eller mindre i Slægtskab 

med den slange (»aga)-ædende Dæmonfugl Garuda, der indtager 

«Fuglens» Hjørne paa Dharanisedlen, gjengivet i Afhandlingen S. 39» 

[derfra særlig gentaget her påa Tavle IV, Fig. XÆ og ledsaget med Bil- 

ledet af Garuda-Dæmonen fra Eugen Panders Pantheon Fig. Y1. 

«Men til dette Spørgsmaals Drøftelse forslaar et Studium paa 

[Bracteat] - Afbildningerne alene aldeles ikke. Dertil vil ubetinget 

fordres et Studium paa selve [Bracteat]-Originalerne, eller paa skarpe 

galvanoplastiske Afstøbninger, hvilket jo ogsaa for Afgjørelsen af 

andre aabne Spørgsmaal vil tildels være en Nødvendighed.» 

Ved senere, i Sømmeren 1894, i selve Nationalmuseet at 

kunne tage i nøjere Betragtning flere af de i nævnte Tilsætning 

cilerede Brakteaters Fuglefigurer, kunde jeg paa en tilfreds- 

stillende Maade overbevise mig om, at i det mindste den ene af 

disse var gengivet med en sig bugtende Slange i Næbet (IV, 

Fig. 34). Af Slangen er vel en lille Bugt af Kroppen skjult bag 

Guddommens Ansigt, men dens forreste større Halvpart ender 

tydelig i et Hoved, som det, der findes paa de af Garuda 

fastholdte Slanger i samme Tavles to andre Fremstillinger, 

Figg. X og Y. Det er Slangens Haleparti, der kommer frem 

igen ved Gudens Hage. 

Med denne Erkendelse var følgelig for mig personlig 

enhver Tvivl forsvunden, som jeg indtil denne Stund maatte 

have næret enten med Hensyn til Enheden af samtlige Fugle- 

billeder paa vore Brakteaters Midtskive, eller i Henseende til 

den rette Tydning af disse. For mig maatte Brakteat- 

inuglen mm detterejendommelgesceneritbestemt være 

at tolke som en symbolsk Betegnelse for Garuda- 

Dæmonen. 

Af ethvert besvaret Spørgsmaal rejser der sig, som bekendt, 

stedse nye. Spørgsmaal til Besvarelse og ofte af uventet Art. 

Saaledes ogsaa her. En hei Række af Tvivl og Spørgsmaal 

fremkaldtes nemlig strax: | 

Kan det i det hele anses for rimeligt, at vi paa vore 

Brakteater skulle have Garuda- Dæmoner repræsenterede? Dem 
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kende vi jo saare vel fra hyppige Billeder i buddhistiske Templer 

og Klostre og især fra Skildringerne af de blodige Sammenstød 

mellem dem og «Nagaerne» eller med andre Dæmoner af 

samme Klasse, som dem selv. Kan det da være rimeligt, gen- 

toges det stedse, at Garuda-Dæmoner skulde optræde saa 

jevnligt i hint Sceneri paa Midtskiven — man erindre, at dette 

finder Sted paa c. Yz af Guldbrakteaterne — uden at man 

tillige, enten paa de samme eller paa andre Brakte- 

uten bider havderterkendteBi leder at enN ae aenne 

eller af de andre Dæmoner, der uafbrudt ere Genstand 

for Garudaernes Forfølgelser? Eller har man hidtil nogen- 

sinde paa vore Brakteater troet at finde Spor af hine dæmoniske 

Kampe? Eller endog blot ymtet om Maskeringer, hvor- 

under saadane Skærmysler kunde antages skjulte? Ved idelig 

at forfølge Retningen af denne sidste Tankegang om mulige 

Maskeringer stillede Spørgsmaalet sig tilsidst frem i den bestemte 

Form: Skulde da maaske Hovedbilledet i Brakteatscenen, 

hint ofte omtalte «Kejserbillede», vort Gude- eller Bur- 

kanbillede, eller andre lignende Billeder paa Brakteaterne, 

kunne mistænkes for at være paa en vis Del af disse — f. Ex. paa 

hin Trediedel — formummede eller tilslørede Led af den af 

Garuda saa forfulgte Naga-Stamme, eller at betegne Trold- 

væsener, som leve i Strid med Garudafyrster eller Gaåruda- 

folket? 

Til Besvarelsen af saa uventede, men paatrængende Spørgs-- 

maal er det let forstaaeligt, at flere hidtil mere løselig anstillede 

Betragtninger af mange Guldbrakteater maatte i høj Grad skærpes. 

Navnlig maatte særlig paany undersøges alle Brakteater med. 

noget vist unaturligt i deres Præg, og som man ikke hidtil havde 

skænket tilstrækkelig Opmærksomhed; nærmere besete kunde 

de maaske ikke blot med Rette bekræfte Mistanken om at være 

Maskeringer af en eller anden Årt, men tillige røbe os enten et 

Medlem af Nagastammen eller af en Sidestamme af Dæmon- 
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blod, der kunde være lige saa forhadt og forfulgt af Garudaerne 

som denne. Først gjaldt det derfor at opfriske de Træk, der i 

Tempelbillederne give Beskuerne at forstaa, at de have virke- 

lige Nagaer for sig. 

IV. 

«Naga»-Fremstillinger i Asiens buddhistiske Templer 

og «Naga»(?)-Fremstillinger påa nordiske Guldbrakteater. 

(Hertil Tavle III, 30—33 og Figg. N—R.) 

Ved Hjælp af en Figurrække, der her passende kunde 

bruges som Overskrift over dette Kapitel, henledte jeg allerede 

i Yak-Lungta Afhandlingen S. 87 Læserens Opmærksomhed 

paa den Mulighed, at et vist Udstyr af Hoved- og Haardækket 

paa flere af Brakteatfigurerne rimeligvis turde antyde, at Bærerne 

af dette Udstyr vare betydningsfulde Medlemmer af Naga- 

Stammen. I det mindste maatte de formodes at være mere eller 

mindre beslægtede med denne. (T. Ill, Figg. 31, 32). 

Rigtignok føre disse Brakteatfigurer ikke det, saa at sige 

officiøse Mærke for Nagablodet, som viser sig saa omhyggelig 

overholdt paa talrige og prægtige Relieffer og andre Skulpturer 

i Nord- og Mellem-Indiens Templer og Klostre. Baade mand- 

lige og kvindelige Nagin'er og Naginr'er findes dér altid frem- 

stillede som skønne og i alle Henseender formfuldendte Menne- 

sker, der kun adskille sig fra disse ved et dem tilføjet ejen- 

døommeligt ydre Emblem (som et Slags Stamme - Totem). Fra 

de enkelte Personers Nakkeparti ses nemlig at udgaa en iøjne- 

faldende Udvæxt i Skikkelse af Forparten af en levende Brille- 

slange (Naja), med et enkelt Hoved for de kvindelige og menige, 

med flere (3, 5, 7, 9) Hoveder for de fyrstelige eller prinse- 

lige Personer. Altid stræber denne Slangeskikkelse med sit 

ene eller sine flertallige Hoveder at bøje sig opad og fremad 

over Personernes eget Hoved og derved at danne en Slags Skærm 

over dette (Tav. III, Figg. Q, R). 
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Med dette Tempelbilledernes ydre Nagamærke ved alle 

højtidelige Lejligheder syntes mig det ovenfor antydede Udstyr 

af Hoveddækket påa nunævnte Brakteaters Figurer at have en 

ikke ringe Lighed, skønt det paa Brakteatbillederne aldrig 

udgik fra Personens Nakkeparti, men altid var en umiddelbar 

Forlængelse af dennes Hoved- og Haardække. Dette fortsætter 

sig nemlig bagtil i en mere eller mindre lang slangekropagtig 

Skikkelse, der ender i et tydeligt Dyrehoved og altid gør en 

lignende Krumbøjning op over Personens Hoved. Dette Dyre- 

hoved var jo vistnok dengang som oftest kaldt et Fuglehoved, 

men dets Lighed med Fremstillinger af Slange- og Drage-Hoveder 

var umiskendelig, og derfor tror jeg endnu ikke, at det var 

uberettiget af mig at formode i disse Ligheder et Vink om 

Nagaslægtskab. Dengang var det, som det er endnu, blot en 

Henstilling til kyndiges nærmere Overvejelse. 

Det maa i denne Henseende vel erindres, at Personer af 

Nagastammen, og det baade kvindelige og mandlige, ogsaa 

påa selve Templernes Billeder og Relieftavler findes fremstillede 

med et ganske andet Udseende end hint fuldt menneskelige 

blot med det tilsatte ydre Slange-Emblem. Vi se dem endog 

optræde i den fulde Modsætning hertil som rene Slange- 

skikkelser — dog ufravigelig efter Brilleslangens Typus 

og med denne Slangeslægts karakteristiske Holdning af Hoved 

og Hals og dens ejendommelige Evne til vilkaarligen at kunne 

udspænde Halsens Hud til et fladt Skærmtag (Englændernes 

saakaldte «Hood»). Jeg minder desuden om, hvorledes Nagaerne 

ofte i denne Slangeskikkelse ere skildrede som rullende den 

lange Slangekrop op over Dagoper og om andre Helligdomme, 

som de have paataget sig at beskytte; hvorledes denne Krop, 

naar Nagaen udfoldede sine Snoninger og gled over den sandede 

Jord, efterlod paa- denne en Fure som dens Spor; og såa 

fremdeles. 

Men ikke mindre hyppigen træffe vi Nagaer af begge Køn 

i buddhistiske Templer og Helligdomme fremstillede halvt i 
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Menneske- og halvt i Slangeskikkelse, som Menneske 

nemlig fremad, som Slange bagtil, og navnlig med denne 

nedre Halvkrop mere eller mindre bugtet og snoet. Saaledes se 

vi f. Ex. Skikkelsen fremstillet paa det Tab. IV, Fig. Y gengivne 

Tempelbillede (efter Eug. Panders «Pantheon» 185) af Garuda- 

fyrsten med en Nagakvinde mellem sine Fuglekløer. Ved dette 

Billede mindes vi forresten tillige om den daglige Tribut 

af en Nagastil Garudafyrstens Maaltid, til hvilken 

frivillige Udlevering Nagaerne havde forpligtet sig ved den 

endelige Bilæggelse af Fjendtlighederne imellem dem og Garu- 

derne, og som en Betingelse for Ophøret af Garudernes 

vilkaarlige Nagarøverier. Dette Fredsvilkaar maatte naturligvis 

nøje overholdes, og det er i Grunden begge Parternes mistænk- 

somme Vaagen over Tributens Ydelse uden alle Besvigelser og 

under de fastslaaede Former, der paa en egen Maade har ladet 

os blive ligesom Øje- og Ørenvidner til et skarpt Ordskifte fra 

begge Sider, der røbede os flere ukendte Træk af en inderlig 

Sammenvoxning hos Nagaerne af de to dem ifølge den buddhi- 

stiske Mythologie tillagte Naturer, Menneskets og Nagaslangens. 

Det berømte indiske Drama «W'ågånanda», der ogsaa ofte 

fremhæves som Indiens eneste buddhistiske Drama, og som 

nu anses for at være fra det 7de Seculum, fremstiller helt 

udenfor sit hinduiske Hovedemne, i to hele Akter, V og VI, 

hvorledes Jimatavåhana, en Prins af høj Stamme, som 

påa en Rejse til de vestlige Ghatsbjærge havde truffet 

påa Garuda's Maaltidsplads og de dér ophobede Dynger af 

Nagaers Knogler, kort efter blev Vidne til en saare gribende 

Scene mellem en Naga-Moder og hendes Søn, der just sled sig 

løs fra den grædende Moders Favntag, da han var bestemt til 

Dagens Tribut for Garuda's Maaltid. Inderlig rystet ved 

dette Syn, besluttede Prinsen øjeblikkelig at ofre sig i den 

ulykkelige Søns Sted og fremstillede sig frivilligt for Garuda. 

der strax fløj med ham til sit Hjem og begyndte graadigen dér 

sit Maaltid. 
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Inden Bevægelsen over Prinsens Bortebliven fra Fyrste- 

boligen og Rygtet om hans skrækkelige Beslutning havde naaet 

Garudahjemmet, hvor Prinsens Forældre og Gemalinde ilsomt 

indfandt sig. samt strax efter dem ogsaa den rette Naga, der var 

bestemt til Dagens Maaltid men nu krævede som Ret at blive 

ofret — var denne mere end halvt opspist og saa godt som 

døende. Garuda, som man nu stærkt bebrejdede den frygtelige 

Fejltagelse, i Stedet for Dagens ham skyldige Naga at have til- 

egnet sig og myrdet en hellig Prins: en Mand just i Begreb 

med at udføre en stor og yderst fortjenstfuld Daad, hævdede 

sin Uskyldighed i det skete dermed, at jo Manden selv havde 

tilbudt sig som Føde for Garuda, uden at denne herved 

havde bemærket noget usædvanligt. Men da lader Digteren i 

følgende Replik den rette Naga legitimere sig som det 

han var: Naga og Prins: 

Uden at tåle om Hagekorsmærket paa Brystet, 

Er der då ikke Bug-Skjoldene påa min Krop? 

Kan Du ikke skelne to Tunger, naar jeg taler?!) 

Og heller ikke se min tredobbelte Hovedskærm? 

Garuda indser nu til sin største Bestyrtelse Fejltagelsen og 

Forbrydelsen.  J?mitavåhana's sidste Ord er Formaning til 

Garuda at forandre sit hidtil førte Levnet, og paa dennes oprigtige 

Fortvivlelse over dette sættes Himlens Guder i Bevægelse 

for at tilbagekalde til Livet først den ulykkelige Prins og der- 

næst alle de af Garuda fortærede Nagaer, hvilket alt ogsaa 

lykkedes, takket være den sig jamrende Prinse -Enkes Hen- 

vendelse til Hindu-Gudinden Gauri (= Durga), hvem hun før 

sit Ægteskab stedse havde dyrket, og dennes Indvirkning igen 

paa Indra. 

1) Denne Symbolik se vi ogsaa udtrykt i Tempelbilledernes Figurer af 

Nagaerne, alt eftersom «Slangen» paa dem blot optræder som Em- 

blem (f. Ex. T. III, Fig. Q, R) eller mere er tænkt som identisk med 

Personen, levende og talende som denne, idet den livligt spiller med 

sin tvekløvede Tunge, snart med de to Tungespidser samlede som én 

Brod, Fig. N, snart udspærrede, som to Tunger (Figg. O, P). 
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VG 

Garudas Bestyrtelse og Nagaprinsen efter det buddhistiske 

Drama «Någånanda» og efter Guldbrakteaterne. 

(Hertil Tavle IV.) 

Ved denne Nagaprinsens korte og klare Legitimation ere 

vi tilbørligen blevne gjorte opmærksomme påa den væsent- 

lige Rolle, som en Ændring i Mundens eller Tungens Form 

bevisligen har udøvet under Fantasiens Bestræbelser for at give 

sine mythiske Skabninger en Indklædning, i hvilken de lettelig 

skulde blive genkendte af Betragteren og forstaaede af den 

troende og den jevne Almenmand. 

Naar altsaa nu Fordringen med eet bliver rejst om nøje 

Ransagelse af alle saadanne Guldbrakteater, der under et mis- 

tænkeligt Udseende af deres billedlige Figurer kunne antages 

at gemme helt andre Forestillinger end dem, man ved første 

Øjekast skulde vente under dem, og naar det endog" særlig 

gælder at efterspore Slange-Dæmoner eller Naga-Mennesker, 

maa vistnok enhver, der er lidt nøjere bekendt med Frem- 

stillingerne paa vore Guldbrakteater og disses Litteratur, til en 

saadan nærmere Granskning allerførst udpege de to Brakteater, 

hvoraf der Tav. IV, Figg. 35 og 36 gives Afbildninger. 

Begge fremstille deres Hovedfigurer med menneskelige 

Træk i det hele, men byde os ogsaa begge det mindre hyggelige 

Særsyn, for ikke just at sige Grimace, at der af Menneske- 

munden fremskydes en lang, smal Tunge med pildannet Braadd 

i Spidsen. At denne Pildannelse uvilkaarligen bliver opfattet af 

Øjet: som fremkommen ved Bestræbelsen for at gengive en 

Slanges tvekløftede eller tvedelte Tunge og saaledes, at begge 

Sidefligene af denne Tunge blive udspærrede og tilbagebøjede, 

og derved lettere synlige under Tungens vibrerende eller talende 

Bevægelse, er næsten uundgaaeligt. Saa meget nærmere ligger 

jo en Sammenstilling af Slangetungen med en Pile-Odd, da fra 

Årilds Tid Tungen overalt er bleven anset som Slangens Brod 
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og det Vaaben, hvormed dens Gift indbringes i det ramte, i jydsk 

Tungemaal «blæste» Dyr. (Jfr. «Blæsorm» — Hugorm). 

I hvert Fald vinder dette første Indtryk i Styrke, naar man 

dvæler ved en mærkelig Forskel, der er udtrykt i de to Menneske- 

Ansigter. Paa Brakteaten til højre, Fig. 36, er Tungen fremstrakt 

af en Mundaabning, der ligner den sædvanlige paa Brakteat- 

figurerne, medens paa Brakteaten til venstre, Fig. 35, der har 

et mindre menneskeligt Profil, er en triangulær Mundaabning, 

og denne omgrænser netop en Form af Under- og Overmund, 

der umiskendelig minder Zoologen om disse Partier hos en 

Slange. Med disse Forbemærkninger om de fælles Træk — dog 

blot endnu tilføjende, at begge Brakteater ere fundne i Danmark 

— vender jeg mig i Korthed til de særlige Forhold hos hver 

enkelt af dem. 

Figuren tilvenstre, Fig. 35,. den bevisligen i Sjælland 1842 

fundne Brakteat, ses — med Undtagelse af de nævnte Træk 

ved Mandens Mund — at give den os fra de egentlig «nordiske - 

Brakteater» saa velbekendte Fremstilling: et stiliseret oxehornet 

Dyr foran Guddoms-Skikkelsen eller, som det saa længe og såå 

almindelig har været udtrykt, «med et Menneske- Hoved svæ- 

vende over Dyrets Ryg». 

Rundt med den indre Rand har Brakteatskiven en lang 

Omskrift af meget tydelige, sædvanlige Brakteatruner, afdelt ved 

tre ulige Skilletegn i flere Partier. Denne har hidtil været uden 

al Betydning for de billedlige Fremstillingers Forstaaelse, da 

Nordens Runologer (Stephens, Bugge) ikke have formaaet 

at tyde den mindste Stavelse af Indskriften. De vedkende sig 

vel dens enkelte Runestave, men kende hidtil ikke' det Maal, hvori 

Runerne tale. Da vi saaledes til Besvarelsen af Spørgsmaalet, 

om et Slange- Menneske muligvis er formummet tilstede paa 

denne Brakteat, ventelig for lange Tider endnu maa give ÅAf- 

kald paa al Hjælp fra Skrifttolkningens Side, er det heldigt 

for os, at Brakteaten i «Billedskrift», ifølge de ovenfor op- 
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lyste Træk, selv synes at give os et ret talende Vink om, at 

ikke blot en Naga-Personlighed med Rette i dette Tilfælde 

tør søges i selve Brakteatens Hovedbillede, men rent ud tør 

siges at være skjult i denne. j 

Om vi end ikke dermed ere komme saa langt, som det 

havde været ønskeligt, ere vi dog aabenbart komne et Skridt 

nærmere til Forstaaelsen af det før berørte Træk, at Brakteat- 

fuglene — opfattede nemlig som Gaåaruder — saa stærkt og 

næsten inkvisitorisk ses at trænge ind paa visse Gudebilleder. 

Forhaabentlig ere vi nu ogsaa paa Vej til at øjne den rette 

Sammenhæng i det af Worsaae stærkt betonede Fænomen, 

at (Garuda-)Fuglenes Forekomst paa Brakteaterne fornemligen 

findes knyttet til de nordiske Brakteater med oxehornede 

Dyr uden Strubeskæg. Ogsaa paa nærværende Brakteat 

med sine stærke Indicier for, at Guddommen var af Nagaslægt, 

ses Oxen nemlig uden Strubeskæg. Denne Erkendelse fører 

os naturligvis ikke her til en såa unaturlig Slutning som den 

tidligere, at rimeligvis altsaa baade Odin og Thor vare frem- 

stillede paa vore Brakteater, men til den simplere, og — 

fordi Forholdet næsten overalt træffes saaledes i hele det bud- 

dhistiske Pantheon — mere sandsynlige, at der indenfor samme 

Gudevirken findes flere ulige Manifestationer af Gudekraftens 

Bærere, og hver af disse med et ligeledes forskelligt Udstyr 

af det ledsagende Dyr eller af Guddommens Fører, der til- 

lige er Emblemet for den tilstedeværende Guddomskraft. 

Figuren tilhøjre (Tab.IV, Fig. 36), hvis egentlige Findested her 

i Landet ikke er os bekendt, men som i sin Tid blev indgivet 

til Statens ældre Museum i tre Exemplarer, har derimod et 

Præg, der staar mere isoleret. I Stedet for ét Dyr optræder 

der to ensartede Dyr, ét paa hver Side af Manden. Disse ligne 

noget saadanne dæmonagtige Skabninger, hvormed Mytherne 

ifølge flere Tempelbilleder («Bharhut» Pl. XXI, XXVIMN) synes at be- 

" folke de Kløfter og mørke, som oftest vandførende Gange og Huler 
Æz 
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i Bjergene, -der menes at tjene Nagaerne til underjordiske 

Boliger. De synes imidlertid begge at have været forsynede 

med oxeagtige Horn, thi to Par saadanne ses at ligge ligesom 

afrevne ved Siden af dem. Har dette virkelig været Tilfældet, 

da tør det næppe antages, at de fordums Bærere af disse Horn 

have altid mødt en fredelig Behandling. En saadan synes heller 

ikke Manden, saåaavidt man faar ham at se, at have været under- 

kastet. I det mindste er han fremstillet paa Brakteaten uden 

Arme — og uden Been — og uden det sædvanlige Hoved- og 

Haardække, som Brakteaterne ellers give deres Menneskefigurer. 

Derimod findes Hovedet foroven dækket for os af en Fugle- 

skikkelse, der minder aldeles om flere af de for Garuder 

antagne Fugle (f. Ex. Fig. 30 og Fig. 32, 33), men her befinder sig 

den ellers saa frejdige Fugl i den pinlige Situation, at den 

ligger paa Ryggen som krampetrukket, med opbøjet Hals 

og Hoved og med den ene Fod sprættende ud i Luften. 

Nedad kan man vel forfølge Manden lige til Hoften, men dér 

synes han at være brat afskaaren og at mangle hele Bagkroppen. 

Paa den øverste Del af Forkroppen ses den sædvanlige længde- 

stribede Klædning, men enestaaende er det, at Længdestriberne 

nedad afløses af stærke Tværstriber. Omtrent lige ud for 

Brystpartiet staar en «Svastika» eller et Hagekors.  Skulde 

Læserne efter disse Træk og Vink endnu ikke kunne føle sig 

paa det rene med, hvorvidt de Enkeltheder, der ovenfor op- 

førtes efter selve Brakteaternes Figurer, ville fuldt ud bekræfte 

den ved «Broddens» Pileskikkelse paa Halvmanden kastede Mis- 

tanke om åt være en måskeret Naga, anbefaler jeg dem til mulig 

Beroligelse for sig selv, Led for Led, at eftergaa dem efter den 

Nagaprinsen i Munden lagte Legitimering i selve det buddhi- 

stiske Drama Någånanda. I det fortræffelige Værk af Romesh 

Chunder Dutt +xHistory of Civilisation in Ancient India, 

Based on Sanskrit Literature, Rev. Edition», Vol. II. London 

1893, lyde de vedkommende Strofer i tro engelsk Gengivelse: 
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anot to mention the mark of Swastika on the breast» 

[ganske vist er Hagekorset ikke påa selve Brystet, men lige ud 

for dette], 

«are there not the scales of my body?» 

[Tverlinierne kunne med Føje dér tages som Bugskjoldene], 

«do you not count the two tongues, as I speak?» 

[Tungens Pilespidser med dens to Sidehager kunne nok regnes 

for de to Tunger], 

anor see these three hoods of mine?» 

[den tredobbelte Naga-Skærm — Tegnet paa Prinsens Højhed — 

er vistnok ikke til at se formedelst den dækkende Garuda, men 

i selve Tvangsstillingen, hvori Fuglen, efter alt at dømme, synes 

at maatte befinde sig — den ligner jo ganske en Fugls, der 

af Forfærdelse er bleven lamslaaet eller «mågtstjaalen», som 

Almuen kalder det!) — vil det ikke synes mig unaturligt, 

efter Garudas Selvbekendelser, i Billedet at se Udtryk for 

den lammede Fugl, knuget af Forfærdelsen over dens Udaad.] 

Derfor kan Billedet paa denne Brakteat, Fig. 36, sammenstillet 

med Någånanda-Dramaets Replikker ikke hos mig vække nogen 

synderlig Skrupel m. H. t. Udlægningen af dets brod- 

eller piltungedet Mandsfisur "som" en" formummet 

Naga. Heller ikke føler jeg nogen egentlig Tvivl om, at vi da 

i Figuren vist tør se en anden simpel og afkortet Gengivelse 

af de mythiske Scener, hvori Digteren indsætter sin Prins Ji- 

mutavåhana, som det sørgelige Offer for Garuda- Fyrstens 

Graadighed, men tillige som det helligt blevne Middel til 

1) Jeg udtrykker mig saaledes om dette Fuglebilledes Stilling og Holdning, 

fordi jeg i det mindste kun kender tilsvarende hertil i dem, en Hane, 

Høne eller anden større Fugl altid indtager, naar man gør det 

Kunststykke med dem — hvilket jeg i yngre Dage ofte har udført — 

at trylle dem fastbundne til Bordet alene ved en Kridtstreg, draget 

hen ad Bordpladen og i den paa Ryggen lagte Fugls skelende Paasyn 

fortsat fra Næbspidsen ad Midtlinien ud over Halen paa Bordet. 

Ved en Slags Suggestion føler Fuglen sig bunden til Bordet og i 

sin Forfærdelse over at være ude af Stand til at fri sig af den magt- 

stjaalne Tilstand, gør den længe frugtesløse, næsten krampagtige Ven- 

dinger med Hoved og Hals, just som Figuren viser. 

D.K.D. Vid. Selsk. Overs. 1897. AT 4 
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Garudernes Forsagelse af deres tidligere Livsførelse og Til- 

slutning til Forskrifterne i Buddhas Lære — et gribende 

Emne, storartet nok til at en af Indiens store Digtere ved Kong 

Cilåditya II's Hof (7de Aarhundrede) derpaa har villet op- 

bygge sine tvende Akter i det mærkelige, sandsynligvis eneste 

buddhistiske Drama, der er bleven os bevaret”). 

At det netop er hin, som Garuda tolkede Fugleskikkelse 

i en lammet og knuget Holdning, der har.afgivet mig det 

væsentlige Moment til Fastholdelsen af det først modtagne Ind- 

tryk og den derpaa byggede Opfattelse af de billedlige Frem- 

stillinger paa denne danske Brakteat, vil efter det ovenfor skil- 

drede ligge klart for Læseren. En noget fuldere Berettigelse 

til at hævde denne Opfattelse skal imidlertid ikke lade den 

Læser vente længe paa sig, der vil følge en ikke just kort 

Kæde af Mistydninger, som vise sig knyttede til en Gruppe 

i Norden fundne Guldbrakteater og Guldmønter, hvilke uund- 

gaaelig her måa drages ind med i Sammenligningen. De tjene 

nemlig ikke alene til at belyse hinanden, men til paa en lærerig 

Maade at klare flere Punkter i Brakteaternes Historie. 

Den første væsentlige Kendsgerning, som her vil møde 

denne Læser, er den, at det ikke var en enestaaende, bi- 

zar Billed-Fremstilling, den ovenfor tolkede danske 

Guldbrakteat bød os, men at to andre, ligeledes meget 

anselige Guldbrakteater med nærbeslægtede Billed- 

Fremstillinger ere ved Jordarbejder komne for Lyset i Sver- 

rige og Norge. Paa begge disse — Tab. IV, fig. 37 eg 38 — 

mærke vi os navnlig en større Fugleskikkelse, der i Form, 

Stillimg og Holdning ligesom gentager Fuglen paa den danske 

Brakteat, i hvilken jeg antog, at den af Forfærdelse lamslaåede 

l)) «We call it a remårkable work, because it is probably the only Indian 

Buddhist drama which has come down to us. In this Buddhist play 

we find Hindu gods and goddesses mixed up with Buddhist objects of 

veneration. It is this which gives the work its special value». — Rom. 

Chunder Dutt, 1... p:266—67: 
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og ydmygede Garuda turde være fremstillet. Ligesom dér, 

ligger ogsaa her Fuglen nedtvunget paa Ryggen, med strakte 

Baglemmer og med Hoved og Hals krampagtig bøjede opad. 

Paa disse to Brakteater er Fugleskikkelsen dog ikke knyttet til 

en lemlæstet Personlighed, men hviler op imod Forbryst og 

Hals af et Brystbillede, som utvivlsomt forestiller en fyrstelig 

Personlighed, og allerede ved den nævnte Konstellation tør denne 

vistnok forudsættes at være en buddhavenlig, om ikke just en 

buddhistisk Fyrste. 

En anden, ikke mindre vigtig Kendsgerning vil dernæst 

aabenbare sig for denne Læser, naar han nemlig, ligesom 

ved Selvsyn, bliver erindret om den store Ændring, der i" 

Tidens Løb er indtraadt i visse herskende Fyrstestammers For- 

hold til Garuderne. Dette gælder navnlig selve Gupta- 

fyrsterne i deres forskellige Herske- Omraader især i det 

nordlige Indien fra Zdet til åte og 6te Aarhundrede eft. Chr. 

I flere af disse Fyrstehuse — i det mindste fra 3die til 4de Aar- 

hundrede af — fremtræder Garuda som Stammens Symbol 

og Vaabenmærke, og netop i denne Egenskab ses Garuda- 

Dæmonen i flere Skikkelser paa disse Fyrsters særdeles talrige 

Guld-, Sølv- og Kobber-Mønter. 

Det samme inderlige Forhold imellem Guptafyrsterne og 

Garuda fremgaar af flere til os komne Dokumenter i den 

ældre indiske Sprogart, der have været ledsagede med Gup- 

taernes Segl, men ligesaa af flere isoleret fundne Gupta- 

«Signeter» 9: egentlig Gupta-Slægttavler (at sammenligne 

med de oldnordiske Langfedgatal), anbragte under et Garuda- 

Billede som dem, der ses paa T. IV, fig. Æ og Mønterne Ø 

og A, B?. Ved alle saadanne Fremstillinger ere vi efterhaanden 

, blevne fortrolige med de Skikkelser, som man under forskellige 

Forhold gav denne Fugle-Dæmon indenfor de af Guptafyrster 

beherskede nordindiske Omraader, og paa disse er det vi særlig 

i det nærmest følgende ville komme til at beraabe os. 
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De to større Guldbrakteater fra Sverrig og Norge, til hvilke 

jeg ovenfor sigtede, ere fremstillede Tavle IV fig. 37 a, & og 

fig. 38 a, b. Begge ses at høre til de saakaldte Dobbelt- 

Brakteater, bestaaende af to ved Yderranden sammenloddede 

eller med et fælles Ringbælte sammenholdte Guldplader (brae- 

teæ), idet hver af dem er bleven forenet med en anden Brakteat 

eller med en Mønt af samme Størrelse.  Dobbelt-Brakteaten 

faar derved en egen Bagside eller Fraside, med i Reglen 

helt forskelligt Præg fra Forsidens (den egentlige Brakteats). 

Paa Forsiden ses begge disse Brakteater at bære et 

Fyrste-Brystbillede, tværs over hvis Hals og Forbryst der strækker 

sig en Fugleskikkelse lig den, som vi ovenfor saa påa Naga- 

Brakteaten fig. 36, og i samme for en Fugl unaturlige Stil- 

ling, nemlig liggende omkastet paa Ryggen, med stive, ud- 

strakte Ben, med Hals og Hoved opadkrummet og med Næbet 

rettet imod Bustens Hals — en saa pinlig og såa tvungen Situation 

for en Fugl, at den fra Prægskærernes Side måa være bevidst 

og tilstræbt som et Udtryk for en bestemt Forestilling indenfor 

en ligesaåa bestemt Ideekreds. Den kan derfor umulig. tænkes 

fremstaaet ved en Prægers Misforstaaelse eller Miskendelse af 

Spænder, Knapper eller lignende Prydelser paa et ham fore- 

liggende Fyrstebillede eller i det hele naturligen forklares ved 

en tankeløs Ubehjælpsomhed fra Prægerens Side, saaledes som 

flere end én af Nordens Oldforskere endnu — og uden at 

blues — skildre Sammenhængen for deres Læsere eller deres 

Tilhørere. 

Omkring Brystbilledet eller Busten hvælver sig paa begges 

Forsider en Indskrift, udført med særegne Skrifttegn, der 

knap nok synes beslægtede med hinanden og, vel at mærke, 

påa ingen af dem er den med de sædvanlige Brakteat-Runer. 

Om begges Frasider finde vi bemærket allerede i tidligere 

Beskrivelser af hver enkelt af dem, at Forsidens Præg er bedre 

udført end Frasidens, og altsaa allerede derved faa vi et Vink 

om at være lidt forsigtige i vor Opfattelse af de to Siders 
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Sammenhørighed til den Enhed, som Forside og Bagside af en 

almindelig tvesidig Mønt ellers pleje at danne. Den kunde jo 

let være en senere tilvejebragt, tilfældig eller afpasset Forening af 

to i Størrelse nogenlunde overensstemmende Guldplader med Præg. 

Det er derfor baade tilladeligt og raadeligt, at vi behandle 

saadanne Dobbelt-Brakteaters Forsider for sig og Fra- 

siderne for sig, og derefter senere drøfte deres indbyrdes 

Sammenhæng, hvis en saadan virkelig har været tilstede og 

endnu er til at udrede. ; 

Af disse to mærkelige Brakteater er, som anført, den ene 

funden i Sverige, 1817, den anden i Norge, 1872, altsaa har 

hvert af de 3 skandinaviske Lande meget længe kunnet frem- 

usesrydetsmindstereen sky pedafeGukdbrakteatersmed 

denne ejendommelige Fugleskikkelse. Men medens 

den danske enkelte Brakteat, mig vitterligt, ikke før har været 

Genstand for en nærmere Omtale eller Udlægning, har baade 

den svenske og norske Type fremkaldt gentagne Drøftelser og 

Tolkninger, og om disse end tildels, paa Grund af de oven- 

nævnte Ligheder mellem dem, have været fælles for begge, har 

dog derved enhver af dem faaet ligesom sin egen litterære 

Historie. Hver for sig byder interessante Episoder i Brakteat- 

Fænomenets Historie — og i disse aabner der sig da samtidigen 

lærerige Indblik i Oldforskningens mange Genvordigheder med 

Brakteaterne og med de Fordringer, som uundgaaelig maa stilles 

til en videnskabelig Undersøgele af dem, hvis man vil, om ikke 

naa til, saa dog nærme sig til en Slags Forstaaelse af dem. 

Derfor bør enhver af disse to vigtige Brakteater her i passende 

Korthed fremstille sin Historie for Læseren og hver fremføre 

sine Ankepunkter over de Miskendelser, der ere blevne dem 

til Del næsten lige fra det Øjeblik, de bleve fremdragne af Jorden. 

Den ældst bekendte af dem er den T.IV fig. 37 afbildede, 

funden 1817 i Juli Maaned ved Gaarden Tunalund i Hjel- 

sta-Sogn i Upland, 3/4 Mil fra Upsala, og allerede samme 

Aar beskreven i det ældre svenske Tidskrift Zduna af Prof. 
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Schråeder og dér gengivet i en erkendelig, men ikke til- 

fredsstillende Figur. I Aaret 1842 blev den anden Gang og ud- 

førligere beskreven fra Danmark i Prof. Finn Magnusens 

store Værk Runamo og dér afbildet Tab. XII, fig. 9 efter en 

ny Tegning, udført af Arkivtegneren ved Riksmuseet i Stock- 

holm — hvor Brakteaten er opbevaret — og under Tilsyn af 

vor Museumsdirektør J. C<. Thomsen, som da var i Stockholm. 

At Brakteatens egentlige Brystbillede sluttes nedentil med Fi- 

guren af en stor Fugl, som bøjer Halsen opad samt Hovedet 

fremad mod «Krigerens» «Skuldre», erkendtes allerede da til- 

dels klart af Finn Magnusen (l. c. S. 264), men dette mis- 

kendtes senere (Ann. N.O. 1855, S. 286) i Thomsens korte 

Karakteristik af Brakteaten og dens Afbildning i Antiq. Atlas 

T.I, fig.17, for hvilken dog ogsaa den ovennævnte Tegning 

ligger til Grund. Navnligen blive her hverken Fuglens Om- 

rids eller de fremstrakte Baglemmer tydelig gengivne. Dette 

er derimod bleven vel iagttaget ved d. Kgl. Oldskrift-Selskabs, 

efter samme Tegning udførte Træsnitsblok, benyttet af Dr. 

Soph. Muller til dennes bekendte store Arbejde «Dyre-Orna- 

mentikken» (Aarb. f. 1880; fig. 9, S. 212—13). Men den aaben- 

bare Mangel paa Forstaaelse af Brakteatbillederne i Almindelig- 

hed, der udtaler sig i «Dyre-Ornamentikken», lader sig selv- 

følgelig ikke uden bestemte Vidnesbyrd i Forfatterens særlige 

Udtalelser om nærværende mærkelige Brakteat. (Særtr. S. 29.) 

I fuld Samklang med den af Forgængere idelig fremsatte 

Opfattelse af de billedlige Fremstillinger paa Guldbrakteaterne, 

at de kun vare Nordboernes barbariserede Efterligninger samt 

ved Kopieringen mere og mere fremskredne Forvanskninger af 

Prægene paa romerske Mønter og Mindepenge fra den senere 

Kejsertid, kom Redegørelsen i 1880 for denne Brakteats Frem- 

stillinger til at lyde=saaledes”): 

]) For at forebygge muiig Misforstaaelse, bedes Læseren vel erindre, åt, 

som overalt i Afhandlingen, saa ogsaa her alle Fremhævelser med 
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«Hvorledes man opfattede de fremmede Billeder, ses klart af 

de barbariske Efterligninger af romerske Mønter. Totalind- 

trykket gjengaves med en Samvittighedsfuldhed og Omhu, som endog 

førte til, at Indskriften efterlignedes ved meningsløse Tegn; 

men Detaillen kunde Barbaren hverken se eller gjengive. Under- 

tiden opstod der Misforstaaelser under Kopieringen; saaledes fattede 

det udannede Øie ikke, at det var Kappen med Fibulaen ved 

Skulderen, som var fremstillet paa Keiserens Brystbillede; i Efter- 

ligningen blev dette Parti til en Fugl, som ligger sammenkrøben 

under Menneskehovedet (Fig. 9)"). Sligt vidner ikke om en phantasi- 

fuld Opfattelse eller en selvstændig Forstaaelse; det er kun en Mis- 

tydning, fremkaldt af Mangel paa Evne til at opfatte det fremmede 

Kunstværk. +) (Jvfr. C. A. Holmboe: Guldmynten fra Aak, i Christiania Videnskabs- 

Selskabets Forhandlinger 1874.)» 

I 1896 bringes efter 16 Aars Forløb den danske Læseverden 

endnu den samme ulykkelige Brakteat-Historie tiltorvs (Soph. 

Muller: Vor Oldtid. 12—13 Lever. S.604),.og oplyst ved 

samme Figur (fig. 369), men i følgende Indklædning: 

«Egentlig kopierede ere dog disse Bracteater ikke; idetmindste 

kjendes ingen ganske tilsvarende Møntpræg. De måa 

snarere kaldes en fri Gjenfremstilling af, hvad der var seet. 

Hvor mærkelig, paa den ene Side tro efterlignende, paa den anden Side 

frit nydannende man bar sig ad, viser fig. 369 ( f.9, Aarb. 1880). 

Hovedformen i Keiserbilledet er ret nøie fulgt; men det 

runde Spænde paa Skulderen med derfra udgaaende Kappeflig fristede 

Forfærdigeren til at gjøre et Fuglehoved og nu lagdes der — fuld- 

stændig meningsløst — en hel Fugl, med Ben og Hale ind i 

Busten, uden at dennes Form dog herved forandredes. Af saadanne 

Efterligninger er der ikke fundet faa, knyttende sig til Mønter og 

Medailloner fra 4de og 5te Aarh.» 

I det rigtige, der måatte indeholdes i disse to Udtalelser 

om Brakteaterne, er der i hvert Fald indblandet saa meget 

urigtigt, at dette af Hensyn saavel til Sandheden som til den 

spærret Skrift maa opfattes som hidrørende fra dennes Forfatter 

(Stp.), naar ikke andet er udtrykkelig angivet. 
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almindelig herskende Miskendelse af Brakteaternes Historie ikke 

længere bør hengaa upaatalt, men gribes og vises tilbage. 

Det er naturligvis ikke uden en vis Tilfredsstilllelse og 

Paaskønnelse, at vi i Ytringerne ovenfor se de sædvanlige Ud- 

tryk om den paastaaede Kopiering af de romerske Kejser- 

mønter paa en Maade stærkt dæmpede ved den Tilstaaelse, at 

Brakteaterne jo vistnok ikke ere at anse som egentlige 

Kopier af disse, og at «der i det mindste ikke kendes ganske til- 

svarende Møntpræg», såa at «de snarere maa kaldes en fri 

Gen fremstilling af, hvad der var set». Men naar disse Ord 

ifølge Tankegangen i de næste Sætninger nødvendigvis kun 

kunne suppleres som en fri Genfremstilling af, hvad der 

var set paa de romerske Kejseres Mønter og Medailloner, rigtig- 

nok mindre frit, hvad selve Kejserbilledet angaar, men 

mere frit — og efter Forfatterens Skildring at dømme, endog for 

en Genfremstilling aldeles utilladelig frit — hvad Detaillen 

eller Enkelthederne i Brakteatens hele øvrige Udstyr vedkommer, 

saa maa de alligevel imødegaas med den bestemteste Protest 

og godtroende Læsere advares imod den Fælde, der her ligger. 

Den er nemlig saa meget mere skjult for en saadan Læser, 

som Forfatterens tilføjede Henvisning («jvfr. C. A. Holmboe: 

Guldmønten fra Aak i Chr. Vid. Selsk. Forhandl. 1874») ikke 

med det ringeste Vink lader ham forstaa, at just denne Af- 

handling af Holmboe — tværtimod det, man snarest maatte 

formode tilsigtet ved Henvisningen — indeholder en velbegrundet 

og for sin Tid fuldstændig Imødegaaelse af Dr. S. Mullers 

foranstaaende raske og aldeles urigtige Ytringer om denne 

Brakteat. Læseren vil nemlig af dette Holmboes Indlæg er- 

fare, at han her ikke blot tager Afstand fra Oldforskernes 

almindelige Anskuelse om Brakteatbilledernes Afstamning fra 

Præget paa de romerske Kejsermønter og selve Brakteaternes 

Fabrikation i Norden, men udtaler sin berettigede Forundring 

over, at man har kunnet. tillægge en Stempelskærer eller 

Gravør den Misforstaaelse, at han skulde have gengivet det 
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supponerede Kejserbilledes Skulderspænde og Kappeflig som en 

påa Ryggen liggende større Fugl, og endnu mere over den 

Paastand, at paa denne Brakteat var Kejsermøntens Indskrift 

«efterlignet ved meningsløse Tegn». Holmboe, der var Pro- 

fessor i de orientalske Sprog og Antikviteter ved Kristiania 

Universitet, meddeler jo her igen, hvad han 16 Aar tidligere 

havde publiceret i Aargangen 1858 af de samme videnskabelige 

Forhandlinger S. 192 fåig., at denne Indskrift er udført med de 

ældste indiske Skrifttegn, brugte paa Stenmonumenter og 

Mønter fra Zdet Aarhundrede f. Chr. og indtil 5—6 Aarhundrede 

efter Chr. Dog ikke alene dette, men at Skrifttegnene ere med 

saa skarpe og bestemte Træk, at det ikke er tænkeligt, at de 

kunde være prægede af nogen, der ikke vår bekendt med det 

indiske Alfabet.  Saalænge de Oldforskere, der ville forsvare 

den Paastand, at Guldbrakteaterne have deres oprindelige Hjem- 

stavn her i Norden, ikke se sig i Stand til at afkræfte de to 

anførte Præmisser, hvorpaa Holmboe byggede den Slutning, 

«at Brakteaten er af indisk eller indopersisk eller maaske indo- 

baktrisk Oprindelse og at den maa skrive sig fra et af de 

nærmeste Aarhundreder før eller efter Chr. F.:», vil deres Sag 

være tabt. Hans Bevisførelse lader sig ikke tie ihjel eller tie 

til Tavshed; dertil ligge de Kendsgerninger, som den støtter 

sig til, altfor aabenbare for alle dem — og de ere ikke saa faa 

— der ligesom jeg i deres Interesse for Brakteaterne have søgt 

Sammenligningspunkter fra de mange i «Ariana antigqua» og 

andre Steder afbildede Mønter fra Nord-Indien. Ogsaa har 

Hr. Dr. Dines Andersen, hvis Specialitet, som bekendt, er 

den indiske ældre Literatur, udtalt for mig sin Overbevisning 

om, at Bogstavtegnene paa Brakteaten hørte til et oldindisk 

Alfabet. Netop herom turde der heller ikke med Rette være 

Tvivl efter den trykte Udtalelse i det engelske Asiatiske Sel- 

skab, som Datidens: store Mester i Dechifreringen af old- 

indiske Indskrifter, Professor i Sanskrit ved Londons Universitet, 

Horace Hayman Wilson havde tilsendt Prof. Holmboe 
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som Svar paa hans Meddelelse om denne Brakteat, ledsaget 

netop med den Tegning af den, som var optaget i Ant. Atlas T. I., 

fig. 17. Slutningslinierne lyde: «A still more remarkable circum- 

stance» [end selve Brystbilledet med dets Udstyr| «is the pres- 

ence of an inscription in front of the head in the oldest form 

of the Indian alphabet, the letters of the monuments of Priya- 

dasa» [o: Asoka| «at Delhi and Girnar of the third century be- 

fore our era. There is no doubt whatever of their identy.»”) 

Efter disse Vidnesbyrd (1. c., S. 109, Note) for den svenske 

Brakteats Herkomst fra det nordvestlige Indien, kunne vi fore- 

løbigen forlade den, og tage dens norske Slægtning for os, 

som den skildres i Christiania Vid. Selsk. Forh. 1872. 

Denne først i Aaret 1872 fundne og anførte Sted af Prof. 

Dr. O. Rygh beskrevne og afbildede Guldbrakteat (her gengivet 

T.IV., Fig. 38 a og 6) er sædvanlig kaldt Aakmønten, efter 

Gaarden AÅak, Grytens Sogn, Romsdals Amt, hvor den i For- 

ening med flere andre Oldsager fra den ældre Jernalder frem- 

kom ved Aabningen af en Grav fra dette Tidsrum. 

Ligesom den foregaaende viste den sig at være en Dobbelt- 

brakteat, og paa dennes Forside eller Advers saas altsaa 

det ovenfor antydede Brystbillede og tværs over dettes Bryst og 

Hals den ofte omtalte paa Ryggen liggende Fugleskikkelse. 

Efter den gængse Opfattelse i Oldforskningen, at Brakteaternes 

Billeder vare Afspejlinger af de romerske Kejseres Mønter og 

Medailloner antog ogsaa Rygh at have her et Billede for 

sig, der kunde betegne en Kejser i al Almindelighed. I dette 

Tilfælde mente han endog af Reversens Billeder aldeles 

utvivlsomt at kunne paavise Brakteatens Præg i Keiser Mag- 

nentius' Mønter, og endnu mere umiddelbart i et Præg påa 

disse, der kun fandtes brugt i det korte Tidsrum fra 350 til 

353 efter Chr. Derved vilde denne Brakteats Herkomst og Ned- 

1) Indskrifter med de samme indiske Skrifttegn vil Læseren finde paa den 

jordfundne Broncebuste af en Nagafyrste, Tab. III, fig. N, og paa Søjlen 

med Naga-Kongens Billede fra Bharhut, Tab. III, fig. P. 
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læggeisé unægtelig synes langt nøjere og sikrere tidsbestemt 

end nogen anden hidtil kendt Brakteats. 

Men hvor lidt nøjeregnende man i det hele dengang var 

med de Fordringer, man stillede til den Overensstemmelse 

imellem Person-Billeder eller Scenefremstillinger, der 

hævdedes som Bevis for at disse vare mere eller mindre umid- 

delbare Kopier af hinanden, røbede allerede Prof. Byghs Bemærk- 

ninger om denne Brakteats Advers og Revers. (S. 351.) 

«Dennes Præg holder sig, som allerede bemærket, endnu temme- 

lig nær til Originalen, men det er dog aabenbart, at Stempelskjæreren 

slet ikke har forstaaet Betydningen af det, han efterlignede. Dette 

viser sig allerede i den Maade, hvorpaa han har gjengivet de to 

Gudinder med Trofæet påa Reversen, og endnu tydeligere i Om- 

skrifterne. I dem har han ikke engang gjort noget Forsøg paa 

at afbilde de romerske Myntomskrifter, som han maa have havt for 

sig; han har ladet sig nøje med at give noget, som havde en 

overfladisk Lighed med romersk Skrift.» 

«Adversen viser, hvorledes en saadan Efterligningsmaade kunde 

føre til Bracteatprægene, idet den gav Fantasien frit Løb og aab- 

nede Rum for Forestillinger, som havde en ny, for det romerske 

Forbillede aldeles fremmed Mening. Bustens Hoved er en ret god 

Efterligning t) (1) det har ogsaa den sjeldne Eiendommelighed fælles med Magnentius' 

Mønter, at det mangler Diadem), men den påa Originalen opstaaende Flig af 

Kappen bagtil er bleven forvansket til et Fuglehoved med Næbbet 

vendt mod Bustens Nakke, ligesom Behandlingen af Kappen idet- 

hele stærkt nærmer sig til Bracteatstilen. » 

Disse Ord af Prof. Rygh i 1872, med den dertil hørende 

Henvisning i Anmærkning 1, $. 352 om Ligheden mellem Fuglens 

Stilling paa denne Brakteat og Fuglens paa den ovenfor om- 

talte svenske Brakteat (Ant. Atl. I, fig. 17, vor Tavle IV, fig. 37) 

er tdet” altsaa som” Direktør, "Dr Sophus" Muller” helt 

ubetænksomt har ladet genlyde i Udtalelserne i «Dyre-Orna- 

mentikken» (1880) og i «Vor Oldtid» (1896), uheldigvis tillige i 

Udtryk, der fra denne Forfatters Side allerede da maatte vise 

sig meget uberettigede; jfr. for Adversens Vedkommende det 

umeningsløse», han som Epitheton tillægger baade Ind- 
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skriftens Bogstav-Tegn, og Fuglebilledets Figur og Stilling, thi 

hverken m. H.t. det ene eller det andet af disse har han røbet 

den ringeste Forstaaelse af Prof. Holmboes Oplysninger. 

Urimeligheden af den gentagne Insinuation imod Stempelskæreren, 

at denne grovelig havde misforstaaet et ham formentligen fore- 

lagt Kejserbilledes Kappefold og Skulderfibula og omdannet 

disse Dele til Fugleskikkelsen, havde allerede Holmboe lige- 

ledes paatalt, da den første Gang fremsattes. Efterat jeg i det kgl. 

Mønt- og Medaille-Kabinet med velvillig Bistand af Hr. Assistent, 

Dr. phil. C. Jørgensen gentagne Gange har sammenlignet Å ak - 

Brakteaten med de nedenfor af Prof. Rygh citerede tvende 

Afbildninger af Keiser Magnentius' Mønter i Henry Cohens 

store Værk — dem jeg for Læsernes Skyld til umiddelbar 

Sammenligning har ved Fotografiens Hjælp ladet gengive paa 

samme Tavle IV, figg. C?, D?, E? — synes mig en saadan 

Mistanke i alle Henseender ubegrundet og unaturlig. Den foran 

paåaviste Fugleskikkelse med et lignende Udseende, i lignende 

Rygleje og med samme Holdning påa en dansk Brakteat af 

et ellers helt forskelligt Præg (Tavle IV, fig. 36) skal 

ikke gøre den fremsatte Insinuation om Fibulaens og Kappe- 

foldens Omdannelse mere forstaaelig, eller i det hele hjælpe 

Aak-Brakteatens Advers til at minde om nogetsomhelst i 

de romerske Kejseres Møntpræg. 

Men det viser sig, at dette vil ogsaa have sine store Van- 

skeligheder for selve Reversens Vedkommende, uagtet just 

denne — men rigtignok et Kvart-Aarhundrede tilbage i Tiden 

-— forledede Norges udmærkede Oldgransker, Prof. 0. Rygh 

til endog at antage sin «A ak mynt» (1. c., S$. 354): 

«for en Efterligning paa første Haand, d.v.s. gjort umiddelbart 

efter en romersk Original. Originalen lader sig i dette Tilfælde 

heldigvis paavise med fuld Sikkerhed ved Hjælp af Reversens 

Prægs: "Ved at gjennemgaae Cohens store Værk over de romerske 

Keisermynter vil man kun finde een eneste Typ, som kån have 

tjent som Mønster for dette, men som ogsaa paatageligt er Mønsteret; 

det er Reverspræget paa de i 6te Bind, S. 329, Nr. 11—16 og 
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S. 340, Nr. 4—7 beskrevne Mynter: Vietoria og Libertas holdende 

en paa en høi Stang fæstet Trofæ imellem sig.»!) «Dette Præg har 

kun været brugt i ganske kort Tid, i Aarene 350—353 eft. Chri- 

stus. Det er nemlig ejendommeligt for den mellem disse Aar 

regjerende Keiser Magnentiys og Medregent Degentius.» 

1) «Afbildninger med dette Præg findes paa Pl. X i samme Bind Nr.4 og 15». 

Sammenholder nu Læseren Reversen paa disse Magnen- 

tius- Mønter (gengivne i !/1 Størrelse) med Aak - Guldmøntens 

Revers fig. 38 &b paa samme Tavle, da vil han utvivlsomt ind- 

rømme, at der ved første Øjekast er visse paafaldende Over- 

ensstemmelser i begges Præg, ja selv tilsyneladende Ligheder i 

enkelte Partier. Paa et Tidspunkt, da Oldforskerne ikke husede 

den ringeste Tvivl om den fulde Gyldighed af deres Hypothese, 

at Guldbrakteaterne nedstammede fra de senere Kejseres Mønter 

i Kraft af mere eller mindre tro eller heldige Efterligninger af 

disse — vil han derfor ikke med Rette kunne undre sig over, 

at Prof. Rygh med Aak-møntens Revers for sig kunde antage, 

at han stod overfor en umiddelbar Kopi af Reversen paa en af 

Magnentius” Mønter eller Medailler. Med endnu mindre 

Ret. vil han undre sig herover, hvis han særlig har fæstet 

Øjet paa”den centrale Del af Præget: de tvende Personer, der 

holde den saakaldte Trofæ eller Seierstegn imellem sig; deri 

ser jo Prof. K. det egentlig betegnende for en Gruppe af 

Magnentius - Mønterne. 

Udenfor dette midterste Parti havde Prof. R. dog selv strax 

påavist store og sære Afvigelser, som vanskelig kunde for- 

klåres, dersom Brakteatens Præg skulde gælde som en Kopi- 

ering af Reversen paa disse Kejser-Mønter. I Stedet for disses 

tydelige, til Prægets Billeder sig sluttende Omskrift, der med 

store romerske Initialer betegner Trofæens to Holdere som 

«Sejrens» og «Frihedens» Gudinder: 

VICTORIA AUG(ustorum) og LIB(ertas) ROMANOR(um) 

ses der saaledes paa Brakteaten kun en Omskrift med tilsyne- 

ladende romerske Bogstaver, satte snart i retvendte, snart i 
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omvendte Stillinger, uden at danne noget hidtil forstaaeligt Ord 

eller Stavelser af dette. Som Lydtegn ere disse Tegn derfor 

vel neppe svarende til de romerske Bogstaver, hvilke de mest 

ligne. Selve Tegnene ere dog dybtprægede og synes ikke usikre 

eller famlende. For en rigtig Gengivelse af Bogstaverne synes 

der altsaa ikke at have været nogen Hindring, hvis en Kopiering 

af Mønternes Omskrift havde været tilstræbt. 

Med den samme Årt af Bogstavtegn finder man Mønt- 

Reversens Underskrift TR (formodentlig Møntstedet ?) afløst med tre 

Tegn, der ligne et O indsat mellem et omvendt D og et ret- 

staaende C, og et O-lignende Kredstegn staar højt over Midt- 

figuren paa Brakteaten, medens noget tilsvarende mangler paa 

Mønten. Heller ikke heri røbes der altsaa nogensomhelst Tendens 

hos Brakteatens Præger til at have villet kopiere Mønten, medens 

paa den anden Side den Bestemthed, hvormed Tegnene ere ind- 

skaarne i Stemplet, heller ikke lader Betragteren i Tvivl om, 

at Prægeren jo har ment, at det han prægede, vilde være fuldt 

forstaaeligt for dem, der skulde forstaa det. 

Indenfor de nævnte Randskrifter møder Læseren paa Mønten 

to Holdere .af Trofætegnet. og paa Brakteaten ligesaa to, men 

mindre Holdere af et ved første Øjekast noget lignende, dog i 

Virkeligheden ved roligere Betragtning grundforskelligt 

Tegn. Ved nøjere Eftersyn og Sammenligning svinde endog 

alle de tilsyneladende Ligheder mellem Møntens og Brakteatens 

to Sæt Holdere aldeles bort.  Brakteatprægeren har nemlig 

hverken udstyret sine to Holdere med de Attributer, Mønt- 

stemplet tillægger dem: Victoriafigurens Vinger paa Ryggen 

og Palmegren i venstre Arm, samt Libertas-Figurens saa- 

kaldte Sceptrum transversum i venstre Arm, ej heller har han 

fremstillet dem i romersk Kvindedragt — men i en ikke- 

romersk Dragt. e 

Hvad endelig selve Trofætegnet angaar, da svarer Møntens 

aldeles til Navnet, da det gengiver en sædvanlig romersk 

Sejerstrofæ med en Krigerrustning, Vaabenkjortel om Trofæ- 
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stangen, paa dennes Top en Krigshjelm og paa hver af Tvær- 

stangens Arme et kredsrundt Skjold og derfra nedhængende 

Festløv. Med alt dette viser det paa Brakteaten for en Trofæ 

ansete Tegn i Grunden ikke den mindste Lighed, saa det ikke 

påa nogen Maade kan antages kopieret efter et saadant. — Der- 

imod har det en paafaldende Lighed — hvad allerede Hol m- 

boe havde med Rette betonet — med det Sindbillede, som 

de nordindiske, mægtige Gupta-Fyrster havde adopteret 

som et Slags «Stamme-Vaaben», og som bestod af et Billede af 

Garuda-Fuglen, set forfra og stillet paa en høj Fanestang 

og denne holdt opret ved en eller to Holdere. 

Den norske Aak-Mønt eller -Brakteat synes altsaa 

ikke — saaledes som man havde fremsat det — ved sin Revers 

at kunne just med Rette hævde sig en Oprindelse indenfor det 

romerske Kejserdømmes Omraader; snarere peger Reversens 

Gupta-Fane hen paa en Herkomst fra de samme nordindiske 

Egne, som antydedes ved den svenske Brakteats oldin- 

diske Omskrift. 

Et Par Besynderligheder i Reverspræget turde i denne An- 

ledning fortjene en særlig Omtale. De to punktlignende Smaa- 

kredse, der ses paa begge Sider af Fuglekroppen paa Brak- 

teatens Fanetegn, findes ogsaa mere eller mindre tydelige paa 

et stort Antal af Gupta-Guldmønternes Fanetegn, saaledes 

som den paa T. IV med F” betegnede Figurrække af Garuda- 

Fanetegnet fra disse Mønter vil vise dette. Men det vides, 

at Guptastammen, der undertvang de indoskytiske Herskere, 

deler sig igen i to Hovedgrene Solens: og Maanens, og at 

den første Gren betegnedes paa dens Mønter med en fuld 

Kreds (en Sol) om eller over Gupta-Fanetegnet, den 

anden, lidt lavere Gren, derimod ved en Halvmaane figur 

over dette. . Blandt de paa T. IV fig. F? givne Figurer af 

Fanetegnet fra Guldmønterne vil man se i det mindste een med 

dette Halvmaanetegn, og Møntudstæderen er vistnok i dette Til- 

fælde antydet at være af Maanegrenen. Til Solgrenen turde 
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derimod Udstæderen af selve -Aak mønten have hørt, hvis det 

Kredstegn, der ovenfor saa gaadefuldt for os var stillet højt 

oppe over Gupta-Fanctegnet, kunde finde en naturlig Tydning i 

denne Antagelse. 

Er disse Bitegns Sammentræf her kun rent tilfældigt?) . 

Det Resultat, at ogsaa den norske Brakteat mentes at hen- 

pege paa Nordindien som dens Hjem, vil maaske synes mange 

overraskende, men, i og for sig selv, vil det ikke kunne synes 

urimeligt, saafremt «Aakmønten» dannede i Norge et ene- 

staaende Fund af den Art. Men hvad her ganske vist vækker 

en Betænkelighed, er, at der, som Professor Rygh stds. S. 350 

7) For mig personlig traadte den gennemgåaende Mangel paa egentlig 

Lighed mellem Aak-Brakteatens Præg og Fremstillingerne i Præget paa 

de anførte Guldmønter af Kejser Magnentius endnu stærkere frem, 

da jeg i den kongelige Mønt- og Medaille-Samling ved Bestyrelsens Vel- 

villie blev sat i Stand til under de gunstigste Forhold at kunne sammen- 

holde Billedet af Aakmønten med en hel Række Magnentius - Mønter 

af just det Præg, hvortil Aakmøntens var ment at svare. I denne 

udsøgte Række fandtes hver enkelt Mønt at repræsentere en ny eller 

anden Udmøntning enten med et andet Stempel eller fra et andet 

Møntsted, og i det mindste en halv Snes af dem hørte til den mindre i 

vor Figur E”, T. IV, afbildede Størrelse. Da de fleste af disse vare sær- 

deles skarpe i Præget, bleve de for min Sammenligning såa meget mere 

belærende, idet, de viste den Skala af indbyrdes mindre Afvigelser, der 

kunne forekomme indenfor det, der unægtelig maatte kaldes ét og 

samme Præg. 

Til en bestemtere Opfattelse af Aakmøntens Præg fik jeg paa den 

anden Side den velvilligste Bistand fra dennes første Beskriver, Prof., 

Dr. 0. Rygh, Direktør for Christiania-Museet, i hvilket dette, efter min 

Mening, særdeles vigtige, historiske Aktstykke er opbevaret. Ikke alene 

skylder jeg Prof. Rygh den oprigtigste Tak for al den Imødekommen. 

hvormed han besvarede gentagne Henvendelser om flere Oplysninger, 

jeg ønskede fra selve Originalen i Museet, og for Tilladelsen til at er- 

holde denne fotograferet i naturlig og i dobbelt Størrelse samt for 

Tilsynet med disse fortræffelige Fotografiers Udførelse, men tillige en 

hjærtelig og særlig Tak for Tilføjelsen af gode Afgnidninger i Tin- 

folio af begge Brakteatens Sider og ikke mindst for det mig senere 

sendte Tilbud, at ville, hvis jeg ønskede det, besørge for mig en gal- 

vanoplastisk Afstøbning af Aakmønten, et Tilbud, som med største 

Tak blev modtaget. Den vellykkede Afstøbning er netop kommen tids- 

nok til at støtte mig i min oven givne Fremstilling. 
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har erindret os om, fra Norge ogsaa er kendt tre andre 

Brakteater, der hver for sig, ligesom Aakmønten, stammer fra 

ældre Jernalders Grave, og ligesom denne ere af Arkæologerne 

blevne ansete for at være: «Efterligninger, og, saåaavidt deres 

Mønstre kunne paavises, gjorte efter Mønter af Constantin 

den Stores nærmeste Efterfølgere». 

Det vil derfor ikke være en uberettiget Fordring til os, og- 

saa i denne Sag at tage disses Vidnesbyrd med i Betragtning. 

Kan det nemlig vel synes rimeligt, åt de under saa ensartede 

Forhold, baade hvad Tid og Rum angaar, af Norges Jordbund 

fremdragne fire Guldmønter — alle med Øskener, for at blive 

Bæresmykker — skulde fra saa helt forskellige Verdens-Kanter 

være indbragte i Landet? Kunde der da ikke muligvis ogsaa for 

disse tre Brakteaters Vedkommende være Grund til at formode 

en eller anden Mistydning i H. t. det Slægtskab med romerske 

Kejsermønter og den Nedstamning fra disse, man hidtil havde 

tillagt dem? Var det ikke endogsaa tænkeligt, at de ved flersidigere 

Betragtning kunde komme til, direkte eller indirekte, at afgive et 

Vidnesbyrd om, at det vist var et rigtigt Resultat, hvortil Aak- 

Mønten havde ført os? — Derfor maa her nødvendigvis lidt 

nærmere gøres Rede for deres Forhold og Beskaffenhed. 

De tre af Prof. 0. Rygh anførte Brakteater, ere: 

«Gunheim-Saude-Mønten» fra Nedre Telemarken; 

Kundens 0 SANE ART abE Bo Aar sb SOS, "SEM 

Montelius Jernald. S. 37). 

«Midt-Mjelde-Mønten» fra "Haugs Prgd. i Nordhordland; 

funden si (FE Ur dass BE 7 FLS An PAR 156815): 

«Hove-Mønten» fra Vik Prgd. i Sogn; 

funden 15515 (— Urdu 18155500 PI 7, 44725. Ant:-Atl. 

Tab. I, f. 14). 

Af disse mener jeg, at vi først maa tage Forhør over de 

to sidstnævnte, da deres Reverspræg, hvorpaa alene Gis- 

ningen om Forholdet til Kejsermønterne hviler, staar i et særlig 

nært Slægtskab med Reverspræget af Tunalunds- Brakteaten, 
D.K.D. Vid. Selsk. Overs. 1897. 63 5 



66 Japetus Steenstrup. 

og vi ovenfor S. 51 midlertidigen udsatte at behandle denne 

svenske Brakteats Revers sammen med dens Advers. Den 

var jo en Dobbelt-Brakteat, og påa en 'saadan turde man ikke 

uden videre forudsætte en oprindelig eller planmæssig Sammen- 

hæng mellem Forsidens og Bagsidens Fremstillinger eller mellem 

deres Ind- og Omskrifter.  Derhos beder jeg erindret, at jeg 

nyligen med Holmboe fastholdt, at baade Forsidens Omskrift 

paa den svenske Brakteat var med Asoka-Skrifttegn eller old- 

indisk Skrift og at dens billedlige Fremstilling maatte sammen- 

føres med AÅ ak møntens og følgelig, at begge vare Indklædninger 

for indisk-buddhaiske Forestillinger. Naar jeg nu, fåa Linier 

ovenfor, udtrykkelig nævnte ikke blot et Slægtskab, men et nært 

Slægtskab imellem samme Dobbelt-Brakteats Reverspræg og 

Reverspræget paa de to af Prof. Ryghs her nævnte Guld- 

mønter, der alle just ifølge Reverspræget vare blevne ansete for 

Efterligninger af senere romerske Kejsermønter, saa staa vi jo 

aabenbart over for et neppe ventet, men desto mere spændende 

Forhold. Den selvsamme Slags Mistanke, som vi før indrømmede, 

at Byghs to norske Guldbrakteater med deres Revers kunde 

rejseimod Tydningen af Aakmyntens nordindiske Oprindelse, 

den rejser altsaa nu Reverspræget paa Dobbelbrakteaten fra 

Tunalund imod sammes Advers-Præg og imod Tyvdningen 

af det Hjem, vi naturligvis maatte tilkende Brakteaten ifølge 

Adversens utvivilsomme oldindiske Omskrift om Billedet. 

Åt allerede den om Buddhisme mindende Fugle-Skikkelse — 

idet den tolkedes som en Garuda — vidnede i samme Retning, 

vil man erindre. 

Af dette Dilemma med dets dobbelte sig krydsende Mod- 

sigelser mener jeg imidlertid at vi baade nemt og uden lange 

Omsvøb kunne komme ud, naar vi som besindige Forskere, der 

ikke forud ere indtagne af herskende Hypotheser, nøjere veje 

de Grunde, hvorpaa man i Decennier, ja næsten det hele Secu- 

lum igennem, hår ment at kunne byggeJsikre Slutninger om den 

Herkomst, det efter en Mønts eller en ;Brakteats Præg kan 
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være berettiget at tillægge hin eller denne, og atter igen fra 

en saadan formentlig Herkomst at drage nye Slutninger om 

de Veje, ad hvilke Mønten eller Brakteaten maatte være kommen, 

direkte eller indirekte, til Landet eller Stedet, hvor den tilsidst 

blev funden. 

I Virkeligheden er der for begge de her omhandlede Brak- 

teaters Vedkommende kun anført rent almindelige og ingen 

specielle Møntligheder med bestemte Kejsermønter og ikke 

engang saadanne Skinligheder, som dem Aakmønten med en 

vis Ret kunde siges at frembyde med Magnentius - Mønterne. 

Professor Rygh indskrænker sig til om begge at anføre 

(S. 3531, Anm.): 

«Mynten fra Midt-Mjelde er, som Dr. Hildebrand har paa- 

vist, Efterligning af et Præg af Valentinian I (364—375; Af- 

bildning af Præget hos Cohen VI, Pl. XIII, 2).» — «Med Hensyn til 

Mynten fra Hove forekommer det mig rimeligt, at søge dens 

Grundtyp i det paa Keisermynterne meget almindelige Revers- 

præg: Keiseren tilhest med Landsen rettet mod en påa Knæ lig- 

gende Fjende (see f. Ex. Cohen VI, Pl. VI, 56 [Constantin II], 

VII bis, 104 [Constans], X, 14 [Decentius]). Forvanskningen 

vilde vistnok isaafald allerede være temmelig stærk, og det kunde 

anføres imod Formodningen, at Brystbilledet paa AÅdversen tvert- 

imod er en ret tro Gjengivelse af Keiserbusterne paa de romerske 

Mynter.» — — — «I hvert Fald (slutter Prof. Rygh denne An- 

mærkning) er Reversen aabenbart et meget raaere Arbeide end 

Advers præget.» 

Jeg finder derimod Prægene paa dem langt nærmere stemmende 

med meget gængse Præg paa baktriske og grækobaktriske Mønter, 

og hvad der især ved Sammenligningen falder i Øjet, er en stærk 

Lighed i Prægets Stil og Udførelse. Heri røbes nemlig den samme 

svage Udvikling af teknisk Kunstfærdighed, og dog utvivlsomt 

tillige en Paavirkning, nærmere eller fjærnere, af klas- 

sisk Kunst; begge Trækkene komme tilsyne i Hestens og Kri- 

gerens (eller Fyrstens) Figur og Holdning, ligesom i hele 

Kompositionen. Alt dette er ikke uforstaaeligt, naar man er- 

indrer, at efter Alexander den Stores Erobring af Nordvest- 
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Indien forblev Baktrien et helt Aarhundrede under græsk 

Herredømme og i de nærmest følgende Aarhundreder beher- 

skedes det delvis af halvgræske, grækobaktriske og græko- 

indiske Fyrstestammer. 

En Slutning i de ovenantydede Retninger om Herkomst 

og Hjemstavn vil naturligvis ikke være berettiget, naar den 

kun kan blive draget fra saa løse Efterligninger, at disse blot 

kunne siges ligesom at røbe «Grundtypen», der. gaaf 

igennem det formentlige Forbillede, eller i det højeste kunne 

have afgivet «Motivet» til dem, som det flere Steder i For- 

handlinger om vore Brakteater hedder. Mere tør man vistnok 

heller ikke lægge i de Udtryk, vor afdøde, store Numismatiker 

C.J.Thomsen for fire Decennier siden just i Anledning af Ho ve- 

Brakteaten brugte om den Gruppe Guldbrakteater, der her be- 

skæftige os: «at de alle ere barbariske Nationers Efterligninger 

af byzantinske Kejseres Mønter, kan næppe betvivles» (S. 285). 

Det maa jeg dog erindre om, at Thomsen samtidigen baade 

bemærkede Revers- Fremstillingernes indbyrdes Ligheder, der 

«synes at antyde en beslægtet Oprindelse», og den Forskel i 

Skrifttegnene, der optræder i deres Omskrifter, og som kunde 

synes at modsige Slægtskabet. 

Ledet af begge disse Forhold, og ikke mindre af det ene 

end det andet, samt af de foregaaende Undersøgelser af alle ved- 

kommende Brakteater, har jeg ikke kunnet erkende noget Spor af 

Nedstamning fra egentlig romerske eller byzantinske Kejsermønter. 

Jeg kan derfor ikke undlade at henstille til mine Medfor-, 

skere paa dette Gebet af vort Lands Oldtidshistorie, åt rive sig 

for en kort Stund løs fra de traditionelle Forestillinger og då 

selvstændigen foretage de Sammenligninger, som her ere uund- 

gaaelig nødvendige, og paa hvilke man Snese af Gange har 

paaberaabt sig uden. egentligen selv at have anstillet dem. 

Under denne Sammenligning maa det derhos ikke tabes af 

Syne, at vi netop fra femte og sjette Aarhundrede, det Tids- 

rum man almindeligen tillægger de nordiske Brakteater, have fra 
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de chinesiske Rejsende igennem Nordindien paalidelige Vink 

om Præget af flere Mønter, som disse af Selvsyn kendte fra visse 

af de derværende buddhistiske Lande. 

Ved Fremsættelsen af en mig selv såa nærliggende, men 

med Oldforskningens gængse Udtalelser om de Veje, vore Brak- 

teater have fulgt, saa lidet stemmende Opfattelse af de her om- 

handlede norske og svenske Brakteaters rette Historie, skylder 

jeg Læserne ikke at lægge Skjul paa, at jeg unægteligen har 

en beslægtet Opfattelse af flere herhen hørende Forhold i den 

ældre Jernalder. Netop fra saadanne østlige Centra for dette 

Tidsrums græsk-klassiske (ikke romersk-klassiske) Kultur 

hidleder jeg den Paavirkning af et klassisk Kulturliv, der aaben- 

barer sig i mangfoldige af de Genstande, som fremkomme i 

Fundene fra vor ældre Jernalder og af vore Oldgranskere — 

nærmest vel af en gammel Vane, der brugte «romersk» for 

«klassisk» — tituleres endnu med Navnet romerske, end- 

skønt det næppe vil falde vanskeligt at paavise deres øst- 

ligere Udspring fra Lande omkring et baktrisk-skythisk 

Centrum"), og for visse Grupper af dem ligeledes fra det syd- 

østlig-klassiske Centrum, Landene om det sorte Havs Nord- 

kyst?). 

Heller ikke tør jeg her lade det ubemærket, at jeg ved den 

oven givne Fremstilling fuldt har været mig bevidst, at en Old- 

granskning ved en uheldig eller mindre omhyggelig Sted- 

eller Tidfæstelse af selve Oldsagerne — selvfølgelig uden at 

1) For til Forstaaelsen her kun at nævne et enkelt Exempel: Det bekendte 

Broncehoved af en Gryf fra det store Viemosefund (jfr. Engel- 

hardt, T. 4, fig. 1; smlgn. «Antiquités de la Russie Méridionale», 

figg. 214, 199 og 109, 66, 67, 43, 258. 

”) Ligeledes her kun et enkelt Exempel til Forstaaelsen: de tre Glas- 

Skaale med de paamalede Figurer fra Varpeløv-Graven, som 

alle minde om Billeder fra Ligsalenes Udstyr i Katakomberne ved 

Kertsch (jfr. F. C. Herbst: «Varpeløvfundet«, Aarb. 1865, T. I, II; 

smign. «Antiq. de la R. Mérid.», figg. 191—192, 195—196, 32—38. 
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ville det — let kan komme til at forrykke endog Hoved- 

trækkene afet osi Tid og Rumfjerntliggende Kultur- 

liv og af dettes Bevægelser. Derfor kræver den en ikke 

ringe Agtpaagivenhed allerede ved Sted- og Tidfæstelsen af 

selve de romerske og græske Mindepenge, men naturligvis i 

en endnu højere Grad baade Agtpaagivenhed og Omtanke, 

naar man har at gøre med den meget talrige og forskellig- 

artede Mønt- og Medaille-Gruppe, der bestaar af hvad man ofte 

noget lethændigt har ment at kunne mærke med Navnet: 

«Kopier» eller «Efterligninger» af denne eller hin 

bestemte Mønt eller Medaille, slaaet af en vest- eller 

østromersk Kejser. 

Nu staar altsaa den sidste af de tre Guldbrakteater til- 

bage, paa hvis Fremkomst af Grave i norsk Jordbund Professor 

Rygh havde særlig gjort os opmærksomme, navnlig den ældst 

bekendte af dem, «Gunheim-Saåaude-Mønten», funden i 

Nedre-Telemarken 1776, afbildet i Antiq. Atlas, T. I, fig. 5. 

Dens Præg og dettes Fremstillinger bleve i Texten til Atlasset 

(Aarb. 1855) af den "daværende Bestyrer af Museet og store 

Møntkender C. J. Thomsen betragtede som «utvivlsomt laante 

af de tidlige byzantinske Kejsermynter» og i 1869 af Dr. O. 

Montelius («ældre Jernalder», S. 67) nærmere betegnede som 

aprobably of Honorius» c. 400 (395—423); dog «icke fullt 

riktikt» tilføjede Dr. H. Hildebrand senere i sin «Svenskå 

Folket under Hednatiden» 1872, S.33/1. Hermed stemmer det, 

at Prof. Rygh samtidigen (1872) søger den «virkelige Original 

til den» i en Mønt af Decentius (Cohen VI, Pl. X, 9) og 

anfører flere Grunde for at foretrække denne som Original frem- 

for det af Hildebrand antydede Præg af Keiser Procopius 

(3656—66--Conent WP XV 10: 

Det er her ligeledes kun Reversbilledet paa denne Brakteat 

— en staaende Kriger med klassisk Hjelm paa Hovedet, Lan- 

sen i højre Arm og venstre Arms Haand let hvilende paa Ran- 
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den af det ved Foden stillede Skjold — der har ledet de oven- 

nævnte tre Oldforskere til at antage som Forbillede for Brakteaten 

de citerede Kejsermønter af Honorius, Procopius og De- 

centius. Selv om man er af den Anskuelse, at Brakteaterne 

maa være frembragte i et uklassisk Land, altsaa skyldes saa- 

kaldte «Barbarer», er det mig ikke ret forstaaeligt, hvorfor 

der ubetinget maa forudsættes et klassisk Forbillede for dem, der 

maatte være kopieret eller efterlignet, og at Prægerne ikke evnede 

at bevæge sig uden dette. Men selv om en saadan Forudsæt- 

ning hyldes, såa maa jeg her henlede Opmærksomheden paa, 

at der, efter min Opfattelse, i selve det Cohenske Værk fore- 

ligger Kejser-Mønter, hvis Præg i Enkelthederne turde 

findes endnu nærmere ved vor Brakteats end de citerede, 

f.Ex. Procops Pl. XV, 4 og Valentinianus Il (392). Dog 

endnu nærmere staar Kejser Allectus's, slaaet i Lon- 

don mellem 293—96 og .saaledes i Stand til at give en ikke 

lidt forskellig Sted- og Tidfæstelse fra den, de øvrige nævnte 

Forbilleder pegede hen paa (sé «Numismatic Chronicle» Vol. VIII. 

New'ser:” «Blanc afs "Collection».. PL Vysfig. 9775. 28). 12 Men 

uagtet disse større Tilnærmelser vil jeg her bestemt hævde, at 

en Revers, der gengiver et «Marss- eller hellere endnu et 

«ÅAres»-Billede, ikke egner sig til uden videre at betegne 

Landet eller Tiden, hvorfra Mønten er, uden at tage Hensyn 

til, hvad den selv i øvrigt ved sin Indskrift udtaler, eller 

hvad Adversens Billeder og Indskrift dertil føje eller 

berigtige. MM. H. t. Indskrifterne, da vise Skrifttegnene paa 

denne og de: foregaaende Brakteater, at det er en Selvskuffelse, 

naar man har slaaet sig til Ro med den Betragtning, at de 

kunne være fremkomne ved en Række ukyndige og udannede 

Prægeres Mishandling af de romerske Initialer, der mentes at 

have været i de Forbilleder, man har villet tillægge dem. — 

Ved denne «Mishandling» maatte der da være sket det mærkelige, 

at der ved alle disse «Efterligninger af den romerske Indskrift» 

fremkommer bestemte og skarpe Skrifttræk, der gentage sig 
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fra Brakteat til Brakteat, tydelig nok brugte som et Slags Al- 

fabet, mindende om arianske og græske Bogstaver.  Her- 

til kommer endnu, at der paa disse formentlige «Efterligninger» 

eller ikke vellykkede «Kopier» af Indskrifter slutter sig Ind- 

blandinger eller Tilføjelser af visse særegne Tegn i et større 

eller mindre Antal, hvilke ellers forefindes paa beslægtede Mønter 

fra Baktrien og hine østlige Egne, og paa disse ere de tolkede og 

konstaterede at være Taltegn, der angive Aaret for Møntens 

Udstædelse, regnet efter den udstædende Herskerstammes Re- 

geringsaar.  Saavidt jeg ved, har man ved Bestemmelsen 

af vore Brakteaters Hjemstavn aldrig taget disse to For- 

hold i deres Omskrifter med i Beregning. 

Åt der ved disse Brakteaters Stedfæstelse såa sjelden — 

som Læserne ville have bemærket — synes at være taget Hen- 

syn til Adversens Billeder, er ikke just uberettiget, da Fyr- 

sternes eller Kejsernes Brystbilleder i Reglen gøre for meget 

det Indtryk, at de ere konventionelle eller Gentagelser fra tidligere 

Tiders Mønter og i alt Fald kun sjeldnere give noget for Ud- 

stæderens Personlighed eller for hans Udstyr karakteristisk. 

Undtagelser er der imidlertid, og for at nævne et Exempel, de 

Portrætligheder, vi saa ofte se fremhævede i de nordindiske 

Møntrækker f. Ex. i Menander- Rækken. Dette fører os ganske 

naturligen til det Spørgsmaal, om Fyrstebillederne påa de to 

Adverser af den svenske og norske Bråkteat, Figg. 37 og 

38, virkelig ligne saameget romerske Kejserbilleder paa de klas- 

siske Mønter, at de ikke maatte vække Tvivl imod sig som Re- 

præsentanter for disse? Er det f. Ex. selve Haaret, eller er det 

en turkestansk «Kalot-Hue» der findes gengivet paa disse Bryst- 

billeder (jfr. bl. a. Figg. 72—76 i «Sølvfundet ved Gundestrup» 

SKOTe 

Med de ovenstaaende Resultater som Udgangspunkt vil det 

naturligvis falde mig vanskeligt at naa til den Anskuelse, der ofte 
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af Oldforskere findes udtalt om den arkæologiske Interesse, 

vore Guldbrakteater have netop som formentlige Efterlig- 

ninger af romerske Kejser-Mønter. = Henvisende til 

Rigsantikvar H. Hildebrands Fremstilling i de to oven citerede 

Skrifter mente ogsaa Prof. Rygh i Aakmynt- Afhandlingen 

S. 350, at det var med Føje, at H. deri havde fremhævet disse 

Efterligningers store arkæologiske Interesse i to Retninger. 

Først fordi de vare «Vidnesbyrd om de nordiske Landes 

Forbindelsermeddetromerske Rigeiden Tid, hvor- 

fra de skrive sig». Dernæst «ved det Forhold, hvori de 

staa til de nordiske meget omtalte og omstridte Guldbrak- 

teater som Mellemled mellem disse rent nordiske Smyk- 

ker og de romerske Mønter og som Bidrag tiji Tydningen 

af Brakteaternes dunkle Forestillinger.» 

Det sidstnævnte Led af den dobbelte Interesse for Arkæo- 

logien, som Dr. Hildebrand tillagde disse formentlige Efterlig- 

ninger af Kejsermønter fra det romerske Rige, vil jeg tage først 

og give det en anden Indklædniug. Som Resultat af Studier i 

forskellige Retninger af Danmarks og Nordens Fortid — og disse 

gaa nu igennem mange Decennier — vil jeg omvendt hævde, at 

intet har i den Grad plumret en klar Opfattelse af Brakteaterne 

"og Betydningen af deres billedlige Fremstillinger som al den 

tankeløse Talen om en genetisk Sammenhæng mellem vore 

anordiske Guldbrakteater» og romerske Kejsermønter, og navnlig 

de førstes Fremkomst af de sidste, som Resultat af en idelig 

og uafbrudt Ændring under ukyndige og ubehjælpsomme Metal- 

arbejderes Hænder. 

Hvad dernæst samme dobbelte Interesses første Led angaar, 

Vidnesbyrdet om de nordiske Landes Forbindelser med det 

romerske Rige i de Tider, da de formentlige Efterligninger 

fandt Sted, da mener jeg, efter de nævnte udstrakte Studier, 

og bestyrket ved de os nu foreliggende 5å Brakteater!), at det 

7) Til hvilke der i øvrigt slutte sig to andre Brakteater, der ikke af Prof. 

Rygh ere blevne direkte inddragne i Spørgsmaalet, men som begge 
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snarest maatte ændres til: Vidnesbyrd om jevnlige og 

omfattende Besøg fra de guldrige, gamle Riger i 

Nordindien, med græsk eller halvgræsk Kultur og 

det i flere Aarhundreder, medens fornemlig en lamaisk-buddhistisk 

eller en halv-iransk Religion var herskende i hine baktriske og 

halvskythiske Egne. Disse Ord om varige Besøg fra Østen 

ind i Skandinavien gælde, efter min Mening, ikke alene for 

Brakteaternes Tidsrum og Omraader, men ogsaa for den ældre 

Jernalder i Almindelighed, tildels ogsaa, dog med specielle 

Ændringer, for den yngre Jernalder. Nærmere at udtale mig 

herom paa dette Sted af Afhandlingen vil naturligvis være ube- 

timeligt, da denne endnu ikke er naaet midtvejs i sin Mønstring 

af Nordens Guldbrakteater og af de formentlig dertil hørende 

Paralleler fra buddhistiske Helligdomme. 

Er denne min Opfattelse tilnærmelsesvis den rigtige, da 

turde det blive af en vis Betydning, at de fire her omtalte Guld- 

brakteater fra Norge og den med dem beslægtede fra Upsala- 

Egnen, ere fra Grave i de Dele af Skandinavien, hvor ogsaa 

vore Oldsagn om de asiatiske Asers Ankomst til Norden 

vare blevne saa vel opbevarede til senere Tider. 

VE 

En Scene fra Garuda-Maaltiderne paa vore Guldbrakteater 

og en beslægtet Scene paa et Basrelief i et indisk-buddhistisk 

Kloster i Bhaja. 

(Hertil Textfigg. 39 og F?.) 

Det var påa en Garuda- Maaltidsplads, at den, Scene 

foregik, der ovenfor ligesom rakte os en Nøgle — om denne 

maa siges utvivlsomt at pege i samme Retning. Den ene er bestemt 

fra Norge, funden i Jorden under Alteret i en gammel Trækirke i Guld- 

brandsdalen (afbildet i Antiq. Atl., fig. 73), minder om sassanidiske 

Møntpræg. Den anden (afb. i Antiq. Atl., fig. 16) angives som «uden 

" Tvivl funden i Norden» og har et Præg, stemmende med Tunalunds, 

Hove- og Midt-Mjelde- Brakteatens. 
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var den fuldt rigtige, hvad jeg antager, eller kun én, der 

passede til Oplukkelsen, derom maa Fremtiden belære os, men 

i hvert Fald blev den — Nøgle til Forstaaelse af flere billed- 

lige Fremstillinger påa de Guldbrakteater, der vare Genstand 

for de to sidste, under IV øg V, givne Meddelelser. Det falder 

derfor ret heldigt, at der paa en anden Guldbrakteat er opbevaret 

os en Scene af noget lignende Art og i det mindste imellem be- 

slægtede Dæmoner; thi denne kan jeg nu her medtage til en 

passende Afslutning påa den Cyklus af Meddelelser til Brakteat- 

fænomenets Forstaaelse, der nærmest havde at tage Sigte paa 

de tre Billeder af Mennesker og Dyr, som Brakteatprægerne 

havde saa at sige givet fast Stade i Sceneriet paa Midtfeltet 

af de egentlige «nordiske Brakteater». At disse udgøre Hoved- 

typen af vore Guldbrakteater og i Antal af Særtyper ere de mest 

overvejende, vil erindres; det var jo netop i Sammenspillet 

mellemrde rn sSceneriet der'agerende-tre” Billeder, vi 

hidtil stode såa uforstaaende. 

En Scene påa Garuda- Dæmonens Maaltidsplads antager 

jeg nemlig at være fremstillet påa en anselig Guldbrakteat fra 

Heide i Ditmarsken, funden i 1817 og afbildet- flere Gange; 

saaledes foruden i Ant. Atlas (XI, fig. 219) ogsaa i G. Stephens 

IL 600 og Hdb. no. 16 og i RK. Hennings «Die deutschen 

Runendenkmåler» Tab. IV, fig. 17. Strassb. 1889. 

Naar man paa omstaaende Figur 39, der er laant fra først- 

nævnte Kilde, roligen søger at udrede Sammenhængen af de 

mellem og om hinanden fremstillede Krop-Dele af menneskelige 

eller halvmenneskelige Skikkelser, vil man uden Vanskelighed 

blive var, at der midt i dette Virvar viser sig Arme og Ben 

af en Mand, som baade synes løsrevne fra hinanden og fra 

uformelig blevne Dele af sammes Hoved. Oven over disse 

sidste genkender man dog Rester af et Hoved- og Haardække 

af de Former, der saa ofte forekomme paa vore Brakteat- 

billeder.. At disse Rester maa anses for at hidrøre fra en 
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Personlighed af nogen Anseelse, tør man vel slutte af de flere 

Ringe om Haandleddene. 

I en Halvkreds, der omgiver disse løsrevne Partier af en 

Mand, ser man dernæst til begge Sider, åt en Forkrop rager 

frem af de to dæmonagtige Skikkelser, der have sønderrevet 

Offeret. Begge have Forlemmer, der meget ligne et Menneskes, 

men et Hoved, hvis Ansigtsparti er uddannet til et Næb, der 

minder om Rovfuglenes og dermed ogsaa om Garuda- Hovedet. 

Dæmonen til venstre har endogsåa øreformig opstaaende Fjer 

paa Hovedet og erindrer såa meget mere om enkelte af Brak- 

teaternes Fugle- (Garuda-) Skikkelser. Den er formodenlig 

ogsaa Hovedmanden i Scenen paa Pladsen, enten saa de tydelige 

Haandledsringe skulle betegne den som «Fyrsten» eller som 

hans «Kvinde». Den anden Dæmon har i alt Fald ikke dette 

Udmærkelsestegn eller Pynt. 

Fastholde vi nu et Øjeblik i Tanken denne Brakteat-Scene 

og sammenligne dermed Scenen i det Basrelief fra Klostret i 

Bhaja (Fergussons and Burgess «Cave Temples of India» 

Pl. XCVIIN), som gengives i nedenstaaende Billede, Fig. F”, 

såa synes vi for saa vidt at have et dertil svarende Modstykke, 

som den af et Søjleparti begrænsede Tempelvæg just viser os 
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NV (FLS 

Fis. SEA: 

et Par Dæmonvæsener, Mand og Kvinde, angrebne af en mæg- 

tigere Dæmon i Garuda-agtig Skikkelse — at dømme efter de 

os synlige Partier af denne: Forkroppen, Hovedet med det kraf- 

tige Næb og de antydede Ørentoppe. Den synes allerede at 

have slugt Mandens Haand og være ifærd med at plukke Kødet af 

hans Arm, medens hans fra Kunstnerens Side saa langt kraftigere 

fremstillede Kvinde truer med sin plumpe Skaftøxe at ville sætte 

sig til Modværge. " Basreliefet turde i det mindste sætte Betrag- 

teren i en nogenlunde rigtig Stemning til at fatte Brakteatbilledet. 

Dette har vel en Paaskrift i Runer, men uheldigvis af den 

Art, der af flere Grunde ikke kan give os nogen umiddelbar 

Forstaaelse af Runeskriftens Mening. Skriften dannes af de tre 

Runestave for a, /, u, og dette alu anses vistnok rigtigen for 

et Slags Udraab, der uvilkaarligen burde lyde ved Beskuelsen 

af visse Billeder og Scener som et «Guderne skytte os!» 

eller et «bevares!», selv om det synes, at de Brakteater, der 

bære Paaskriften alene 9: uden al Forbindelse med mindre 

eller længere Tilføjelser, forekomme os at håve et såa for- 
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skelligt Præg, at de neppe skulde kunne fremkalde et og 

samme Udraab. (Bliver fortsat i et følgende Hæfte.) 

Efterskrift. 

Kort Tid efter at det foranstaaende første Parti af min Af- 

handling «Til Forstaaelsen af Nordens «Guldbrakteat-Fænomen» 

og dets Betydning for Nord-Europas Kulturhistorie» var bleven frem- 

lagt i D. K. D. Videnskabernes Selskabs Møde den 11. Dec. f. A., til- 

lod jeg mig skriftligt at henvende det Ønske til Direktøren for det 

K. Svenska Riksmuseum i Stockholm, Hr. Rigsantikvar Dr. 

Hans Hildebrand, og til den ærede Bestyrelse af den historisk- 

antikvariske Afdeling af Bergens Museum, at det maatte blive 

mig tilladt — naturligvis imod at jeg selv afholdt alle Bekostningerne 

derved — at erholde Fotografier og galvanoplastiske Afstøbninger 

af de i disse to Museer opbevarede, enkeltvis og i Enkeltmands-Grave 

fra den ældre Jernalder fremkomne Guldbrakteater, der have været 

Genstand for Drøftelse paa de foregaaende Blade. 

Det er mig nu en særlig Tilfredsstillelse allerede i denne 

Efterskrift at kunne tilføje, at med samme velvillige Imødekommen, 

som der blev mig til Del fra Christiania-Museets Side m. H. t. 

«Åak-Mønten» eller «Aak-Brakteaten» (se S. 62), er der nu ogsåa 

fra Bestyrelserne af begge de ovennævnte Museer givet mig Løfte 

om at erholde de ønskede Fotografier og Afstøbninger, saasnart det 

bliver muligt at tilvejebringe saadanne. 

Takket være denne Imødekommen og Velvillie haaber jeg altsaa 

i en ikke fjern Fremtid at blive i Stand til at offentliggøre 

saa autentiske og" naturtro Billeder af denne Række gyldne Årkiv- 

stykker til vor Oldtidshistorie, at de, ved at forelægges til nærmere 

Bedømmelse af en Kreds af Videnskabsmænd i Europa, der ikke 

alene ere særlig fortrolige med den baktriske, parthiske og 

skytiske Numismatik men ogsaa indviede i Tolkningen af den 

meget forskellige, men heldigvis saa ofte bilingve Indskrift påa 

disse Egnes Mønter og Mindepenge, skulle give os megen Klarhed 

m. H. t. de Hovedspørgsmaal, der ere knyttede til dem. Disse ere 

for Øjeblikket, efter min Mening, paa den ene Side især: Tids- 

rummet, hvori og paa den anden Side: Egnene i Asien, 

hvorfra disse Bærere af ældre Jernalders Kultur trængte ind i 

Skandinavien og Danmark. 

11. Februar 1897. 
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SY EPETGT OVER DET KGL. DANSKE VIDENSKABERNES SELSKABS 
FORHANDLINGER, 1897. Nr, 1. 

Undersøgelser over Stedet for Itforbrug og Kulsyre- 

dannelse i den dyriske Organisme. 

Af 

Chr. Bohr og V. Henriques. 

(Fra Universitetets fysiologiske Laboratorium). 

(Forelagt i Møderne den 20. Maj 189? og den 15. Januar 1897.) 

For at undersøge, hvorledes det respiratoriske Stofskifte for- 

andres, naar Blodet afspærres fra større Vævs Omraader, an- 

stillede vi den Række Forsøg, der nærmere ville blive beskrevne 

i nedenstaaende Afsnit I. Disse Forsøg førte til det Resultat, 

at Stofskiftet derved ikke forringes i den Udstrækning, som man 

skulde formode, ja at det endog kunde stige, naar store Om- 

raader af Blodbanen aflukkedes, f. Ex. ved Spærring af Aorta 

thoracica. En nærmere Undersøgelse af dette paafaldende 

Fænomen viste, at det var knyttet til Indtrædelsen af et om end 

kun ringe Kollateralkredsløb i de formentlig afspærrede Partier. 

Naar man sørgede for at forhindre dette Kollateralkredsløb, 

saaledes at der fra de nævnte Dele slet intet Blod kom ud i 

den endnu aabne Kredsløbbane, sank Stofskiftet til en minimal 

Værdi. Imidlertid var den Blodstrøm, der efter Afspærringen 

af Aorta: thoracica løb gennem Underlivsorganer og Bagkrop, 

overmaade ringe; der rejste sig derfor det Spørgsmaal, hvor- 

ledes det var muligt, at en saa langsom Blodstrøm kunde føre 

den tilstrækkelige Iltmængde til Vævene; og dog var under de 

1 
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nævnte Omstændigheder Tilstedeværelsen af et langsomt Kolla- 

teralkredsløb en absolut Betingelse for, at Stofskiftet tilnærmel- 

sesvis kunde beholde sin oprindelige. Værdi.  Efterhaanden 

henlededes herved Tanken paa den Mulighed, at Stofskiftet 

efter Spærringen af Aorta underholdtes ved Substanser, der 

dannedes i de fra Blodcirkulationen i det væsentlige unddragne 

Væv, og med den ringe Blodstrøm, der endnu gennemsivede 

disse, førtes til Lungerne for først der at binde Ilt og udskille 

Kulsyre. Til Transporten af saadanne Substanser kunde en 

Blodstrøm være tilstrækkelig, der var saa langsom, at den ikke 

formaaede at føre en Iltmængde ud i Vævene, stor nok til at 

Iltforbruget kunde finde Sted der; thi den Iltmængde, Blodet 

formaar at binde, er som bekendt begrænset og udgør i 

100 Blod kun 0,03 

Vi gik da over til at prøve denne Mulighed og udførte i 

denne Hensigt de nedenfor i Afsnit Il beskrevne Forsøg, hvor- 

ved det er vist, at mere end Halvdelen af Iltforbruget og Kul- 

syredannelsen i visse Tilfælde kan finde Sted i selve Lungen. 

Et saadant Resultat staar tilsyneladende i Strid med foreliggende 

tidligere Forsøg over Sammensætningen af Årterie- og Vene- 

blod. Men i Virkeligheden kan der af tidligere Forsøg med 

Sikkerhed kun udledes, at der finder et respiratorisk Stofskifte 

Sted allerede i Vævene, men ingenlunde at det hele Stof- 

skifte sker der. Forsøg, der skulle afgøre dette Spørgsmaal, 

maatte omfatte ikke alene Undersøgelser over Arterie- og Vene- 

blodets Sammensætning, men tillige over den Mængde Blod, 

der i en vis Tid passerede Lungen, og over det respiratoriske 

Stofskifte, der i samme Tid havde fundet Sted; men saadanne 

Forsøg ere hidtil ikke udførte. Grunden til at denne Lakune 

i Læren om Respirationen hidtil ikke er påaagtet, vil blive 

behandlet i den historiske Indledning til Afsnit II. 
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ig 

Om Forandringer i det respiratoriske Stofskifte fremkaldte 

ved Spærring af Aorta. 

& 1. Simpel Spærring af Aorta thoracica. 

Ved en Række Forsøg bestemtes det respiratoriske Stofskifte, 

før og efter at Aorta thoracica var spærret. Der anvendtes altid 

kunstig Respiration; i nogle Tilfælde var der givet Curare, i 

andre var den forlængede Marv overskaaret. Ved den kunstige 

Respiration skete Indaandingen ved Indblæsning af Luft i 

Lungerne; Udaandingen skete ved Hjælp af Lungernes Elasti- 

citet, idet de sattes i Kommunikation med Atmosfæren, kun 

adskilte derfra ved et Gasur, der gav en Modstand af nogle 

faa Millimeter Vandtryk. Saavel den indaandede som den ud- 

aandede Lufts Mængde maaltes i Gasure, og af den udaåandede 

Luft toges kontinuerligt under hele Forsøget en Prøve, der 

senere analyseredes. Apparatet, der automatisk udførte den 

kunstige Resniration, var i Principet det samme som det af 

Henriques!) tidligere beskrevne. I Enkeltheder var indført 

en Del Forandringer for at simplificere Opstillingen af Appa- 

ratet. Analysen af Udaandingsluften skete i et Pettersons 

Apparat. Spærringen af Aorta foretoges paa den Maade, at en 

paa Enden af et Metalkatheter fastbunden Kautschukblære 

gennem arteria femoralis førtes op til Begyndelsen af Aorta- 

buen, hvorpaa den udspiledes med Vand, indtil Pulsen i arteria 

femoralis forsvandt. Blodet fra venstre Hjærte maatte da tage 

sin Vej gennem truncus anonymus og den højre subclavia ; 

foruden de nævnte Kar er tillige vistnok altid et Par arteriæ 

thoracicæ aabne, naar Spærringen som her foretages ved et 

nedenfra indført Katheter. Imidlertid er Blodstrømmen ikke 

fuldstændig standset i de nedenfor Spærringsstedet liggende 

Partier. Dette ses allerede deraf, at Blodtrykket i arteria femo- 

1) Oversigt over d. kgl. Danske Vidensk. Selsk. Forh., 1891 S.254. 

D.K.D. Vid. Selsk, Overs. 1897. 3 6 
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ralis efter Spærringen ikke altid synker til 0 (Heidenhain)!), 

men endnu tydeligere derved, at Blodet efter et Snit, arteria 

femoralis uafbrudt langsomt strømmer ud fra begge Snitender 

af Arterien. Selvfølgelig skyldes dette et 

stærkt udviklet Kollateralkredsløb; om den overordentlige Ud- 

efter Spærringen 

bredning, som Kollateralkarrene have, findes slaaende Forsøg 

hos Baum?). 

[o Vi anføre her et saaledes anstillet Forsøg. 

Forsøg I. 

Hund Vast 15 KS Curare: 

|Exspirations- aen i | ANA | 
) luft | pr. Kilo og Time | CO. Varighed 

NES ES ENE ET HARE rd RAR Se ES o af Anmærkninger | i | z SY 

og CO2! lo (Al COzcm. | optaget | Forsøg | 
| | | 

5: RER ESS] Si W EET NE 
1 |) 3,24 15 152 408 | 0,86 | 10—1110' | 

RE FE ENS 715 ENS ORNE Sat 0/38 inge 12299 Aorta spærr.1416' 

3 | 334. 1.177,22]. 347 437 | 0,80 |1134'—1344"| Spærr. oph. 1432" 

4.) 322 117,12] 361 459 0,79 |2117"—2427" 

Ved Spærringen af Aorta er der, som man ser, sket et 

Fald i det respiratoriske Stofskifte, idet Iltoptagningen falder 

med 24%, Kulsyren med 14/0. Efter Spærringen af Aorta 

har det respiratoriske Stofskifte saaledes endnu 5 af den op- 

CO» 

OU» 

sin 

Kvotienten rindelige Værdi. er steget. Efter Ophør af 

Spærringen faar Stofskiftet Kvotienten 

falder. 

Et Forsøg af lignende Art er udført paa en Kanin. Kun 

gamle Størrelse, 

foregik Spærringen i dette Tilfælde ved Ligering af Aortabuen, 

mellem arteria subclavia og truncus anonymus, der saaledes 

efter Spærringen vare de eneste aabne Kar. 

1) Pflugers Archiv d. f. g. Physiologie XLIX, pag. 209. 

2) Refer. i Centralblatt fur Physiologie. Band III, pag. 107. 

4 
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Forsøg II. 

Kanin. Vægt 1,5 K. Nakkestik. 
mene EEN nn re re 

i [| 

Exspirations- | Exspi- | pr. Kilo og | 
luft | rations- Time CO, | Varighed af 

Anmærkninger 
Forsøget | luftens Oz 

CO 0» 
lo CO2| Yo O2 | Mængde | udskilt optaget 

2,20 | 18,76 6,124 315 35D | 1,00 | 1283'—12118' 

25648 1419768 6,116 261 200 | 1,31 (12023'—12138'| Aorta spærret 12022' 

1,56 | 19,68 | 5,995 245 240 | 1,02 |12031'—116' 

2,56 | 18,44 6,059 408 432 | 0,94 (11843'—11458' | 

H= CO RO 

I dette Tilfælde sank Kulsyreudskilningen umiddelbart 

efter Spærringen af Aorta med 26/0, Iltoptagningen med 44/0. 

Kvotienten steg betydelig. En halv Time efter var Stofskiftet, 

medens Spærringen uforandret vedligeholdtes, steget noget, 

saaledes at der i Sammenligning med det oprindelige Stofskifte 

nu kun var et Tab for Kulsyrens Vedkommende af 31/0, for 

Iltens af 32%, og Kvotienten havde omtrent faaet den oprinde- 

lige Værdi igen.  Stofskiftet havde efter Spærringen af Åorta 

saaledes endnu ”/3 af sin oprindelige Værdi. 

Der benyttedes som ovenfor nævnt ved disse Forsøg kunstig 

Respiration af Hensyn til Sammenligning med de øvrige Under- 

søgelser, der anføres senere hen i denne Afhandling. Anvendes 

naturlig Respiration viser Aortaspærringen, som det var 

at vente, endnu ringere Indvirkning paa Stofskiftet, som i 

Forsøg III, hvor det holder sig saa godt som uforandret. 

Forsøg IIl. 

Hund. Vægt 13,2 K. Naturlig Respiration. 

| Exspirations- | Exspi- | pr. Kilo og | | 

Nr. | in |Tations- em | CO02 | va eder Anmærkninger 
RD une CO, | 02 | Oz | Forsøget 

| SCE| udskilt 'optaget | 0/g CO2 

1765 | 3481 | 528 | 536 | 0,98 (11218'—11128"| Aorta spærret 12412" | 
| 

18,44 | 37,43 | 514 | 554 | 0,98 (128167—12124"| 
I | 3,33 

2,41 

5 6 
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Det i Forhold til det store Indgreb overraskende ringe 

Fald i Stofskiftet er, som der i det følgende skal vises, betinget 

af, at de afspærrede Dele ved Hjælp af det om end kun ringe 

Kollateralkredsløb deltage i Omsætningen. Imidlertid, førend 

denne Omstændighed var bleven os klar, kunde den Antagelse 

ikke skydes bort, at Vedligeholdelsen af en såa stor Del af det 

samlede Stofskifte skyldtes en forøget Omsætning i de Dele, 

hvor Blodets Løb ingen Forhindringer var undergaaet. Dette 

kunde maaske tænkes at ske ved inciterende Substanser i den 

Lymfe, der fra de afspærrede Dele udtømte sig i vena sub- 

clavia. Thi som bekendt viser Heidenhain's Forsøg, at 

Lymfesekretionen fra Underlivsorganerne vedbliver efter Spær- 

ring af Aorta og tillige, at den secernerede Lymfe forandrer 

Sammensætning. En anden Mulighed var, at der fra de af- 

spærrede Dele kunde udgaa Reflexer, der inciterede Stofskiftet 

i de med Blod frit gennemstrømmede Partier. Vi anstillede 

derfor nedenstaaende Forsøg, ved hvilke vi foruden Spærring 

af Aorta tillige i nogle Tilfælde underbandt ductus thoracicus 

eller lagde Kanyle i den, i andre delvis destruerede Rygmarven, 

samtidig med at nervus vagus blev gennemskaaret. 

Forsøg IV. 

Hund. Vægt 28 K. Curare. 

Exspirations- | Exspi- | Pr. Kilo og | 

luft FEDERER Time | 009, | Varighed af 
HE2SK BELID DS SB | CO» £ S i Anmærkninger 

luftens (OR lo | O» Forsøget 
ol CO2| ?/0 O>z Mængde! udskilt optaget. 

| 

3,85 | 16,85 | 37,500 | 226 | 295. | 0;7 | 2153'—383' 
3,20 | 16,75.| 38,725 | 193 282 | 0,69 | 4410'—4120' | Ductus thor. ligeret i 

| | abdomen 3450" 

3,40 | 16,95 | 36,160 | 192 | 242 | 0,79 | 4h35"—4h45' | Aorta spærres 4031" 

3,75 | 16,60 | 35,225 | 206 259 0,80 | 4155'—5h 5' Spærring ophørt 41 47” 
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Før Afdeling 1 underbandtes de til Venerne førende Lymfe- 

gange, saavel paa højre som paa venstre Side. Da der ingen 

ductus thoracicus-Stamme fandtes, idet den før Indtrædelsen 

i Venen havde opløst sig i et Antal mindre Grene, udførtes 

for Sikkerheds Skyld mellem Afdeling 1 og 2 en Laparotomi 

med Underbinding af ductus thoracicus i Bughulen. Efter 

Forsøg 2 spærredes paa den ovenfor beskrevne Maade Aorta. 

Som Forsøget udviser, havde Spærringen kun en meget ringe 

Indflydelse påa Stofskiftet, idet Kulsyreudskilningen forblev 

uforandret, medens Iltoptagningen kun faldt med 14/0. Efter 

Ophør af Spærringen indtraadte en ubetydelig Stigning i Stof- 

skiftet, baade for Iltens og Kulsyrens Vedkommende med 7/0. 

Afspærring af Lymfen havde saaledes ingen Indvirkning paa de 

undersøgte Forhold. 

I det næste Forsøg blev der efter Underbinding af de 

ubetydelige Lymfegange paa højre Side indlagt Kanyle i ductus 

thoracicus, saaledes at Lymfen kunde opsamles. 

Forsøg V. 

Hundskværtss ke Gurre! 

Nr. 

Exspirations- | Exspi- pr. Kilo og | 
| 

CO» | Varighed af Ø 
; ("-=ZE] S | Anmærkninger 

luftens CO. DEDE 0» Forsøget 

ho CO2! "fo O2 | Mængde | udskilt optaget | get | 

DO mm 

gt im CC 

340 16,61 | 30,950." 341 540 | 0,68 | 38, 12"—33 22" 

313 117,09 | 32,650 | 336 | 438 | 0,77 | 31257—3135' 
2,16 | 18,60 | 34,330 244 262 | 0,93 | 3,57'—41 7" | Aorta spærret 3146' 

231 | 18,35 | 33,920 lyd 295 | 0,87 | 4810'—4120' | Spærringen vedvarer 

%6511.18,42. |. 33,975, 1295 278 | 1,06 | 40 24"—4h 34" do. 

I de to Afdelinger, der gaa forud for Spærringen, var [lt- 

optagningen her i stærkt Fald, Kulsyreudskilningen holdt sig 

uforandret. Umiddelbart efter Spærringen af Aorta viste Kul- 

syren et Fald af 2790, Iltoptagningen af 40%0. Imidlertid 

7 
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steg Stofskiftet, især for Kulsyrens Vedkommende, medens 

Spærringen uforandret vedblev, saaledes at Kulsyren i dte For- 

søg kun visteret Fald af 1299, ten 1 %4de et Fald af 1339/91 

Stofskiftet forholdt sig altsaa i dette Forsøg paa samme Maade 

som i de ovenfor citerede Forsøg, hvor Lymfen ikke fjærnedes. 

Under Forsøget havde vi Lejlighed til at konstatere Heiden- 

hains Iagttagelser over Mængden og Beskaffenheden af Lymfen 

efter Spærringen af Aorta; Mængden af secerneret Lymfe for 

et Tidsrum af 15 Minutter før Spærringen var nemlig 1,60%-, 

men umiddelbart efter Spærringen 2,43%-; samtidig steg Ind- 

holdet af faste Bestanddele fra 7,6%0 til 8,50, og Lymfen 

mistede næsten helt sin Evne til at koagulere. 

I det følgende Forsøg var ligesom i de tidligere Lymfetil- 

strømningen udelukket, idet saavel ductus »thoracicus som de 

smaa Lymfegange paa højre Side vare underbundne, men her 

var tillige Nervebanerne til de fra Blodcirkulationen afspærrede 

Partier afbrudte, idet Rygmarven var exstirperet fra 6te Hals- 

hvirvel til 5dje Brysthvirvel og yderligere ved indført Metalstang 

destrueret nedefter; tillige vare begge Vagi gennemskaarne. 

Forsøg VI. 

Hund. Vægt 5,2 K. Nakkestik. 

| Exspirations- | Exspi- | pr. Kilo og | | 

luft Bone, Time | Varighed af 
INDSE SEE Satrons ETIK BÆRE 203) SER Anmærkninger 

luftens 0 OST O> Forsøget 
0/ Ayer R | | 
lo CO2! So O2 | Mængde | udskilt optaget | 

TR SENDE ES ESRED DN EREGR HEELS HDTER øre | 1158'—21 8' 
2 || 2,03. | 18,773 | 10,080 | 232 | 961 | 0,89 | 2071'—21 97" 

| Kær å , 
| DEERE Ka DIE KDE GSR hø hr) 178 | 0,98 2130'—2140" | Spærring af Aorta 2125 

4 |! 1,65. 119,40 | 10,470 -| 195 rs 1,10 | 2045'—2455' | Spærring vedvarer 
| | | | 

(| (| I 

Faldet i Kulsyreudskilningen og i Iltoptagningen var. hen- 

holdsvis 16 og 32/0, altsaa ikke større end i Forsøg, hvor 

Aorta alene spærres, uden at der foretages yderligere Indgreb. 

8 
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Resultatet af samtlige disse Forsøg er saaledes, at Stof- 

skiftet under de givne Omstændigheder, hvor arteria subclavia 

og truncus anonymus ere aabne,: medens Aorta thoracica er 

spærret, holder sig mellem ”/3 og ”/5 af sin oprindelige Værdi ; 

saa godt som altid falder under Spærringen Iltoptagningen 

noget stærkere end Kulsyreudskilningen, saaledes at den respira- 

toriske Kvotient stiger. Hverken Udelukkelsen af Lymfen fra 

de afspærrede Partier eller Gennemskæringen af Nervebanerne 

til disse har nogen Indflydelse paa Resultatet. 

S 2. Spærring af Aorta thoracica og Underbinding af Arterier 

fra Aortabuen. 

Vi gik da over til Forsøg, hvorunder vi stræbte end yder- 

ligere at indskrænke de Partier, hvor Blodcirkulationen holdes 

aaben. For at Hjærtearbejdet herved uforstyrret kunde fort- 

sættes, blev det da nødvendigt at skaffe Blodet tilstrækkelig 

Passage ved at forbinde arteria carotis med vena jugularis. 

I den følgende Række af Forsøg er dette sket, medens Aorta 

påa sædvanlig Maade spærredes ved en i Karret indført Blære. 

Det vil under hvert enkelt Forsøg blive angivet, hvilke Arterier 

der endnu vare aabne, saaledes at Blodet gennem dem kunde 

strømme til Vævene. 

Forsøs VIE 

Hund. Vægt 6 K. Nakkestik. Den højre arteria sub- 

clavia og arteria carotis underbindes før Afdeling 1.  Sam- 

tidig med at Aorta før Afdeling 2 spærres, aabnes en forud 

istandbragt Forbindelse mellem arteria carotis sinistra og vena 

jugularis og den venstre subclavia underbindes, saaledes at 

kun et Par af dens Grene lades fri. Ved Autopsien viste sig, 

at de eneste aabne Arterier vare arteria vertebralis sinistra og 

cervicalis profunda; Blæren i Aorta fandtes samtidig at spærre 

fuldstændig. 
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Exspirations- | Eyxspi- | pr. Kilo og 

luft rations- | Time CO, | Varighed af 
Nr. få FE SEadED fr) | | Anmærkninger 

luftens 0» Forsøget | 
0/ CO 0/ O CO: O> S | 

Mute 10 72 | Mængde! udskilt optaget | | 
k | | 

1 EB 300 729 9,865 | 292 408 | 0,72 | 10123'"—1433' 

2 | 3,53 | 16,78 | 10,325 | 361 | 489 |! 0,74 | 2127'"—2137' | Spærring af Aorta 2425" 

3 | .2,50 | 18,50 | 10,85 | 267 | 267 | 1,001 3197—3119' | Spærring vedvarer 

4 | 295 | 18,50 | 10,755 | 238 | 280 | 0,85 | 3854'— AA | do. 
5 | 250 | 18,05 | 10,585 | 259 | 381 | 0,78 | 4817'—4127" do. 
6) 240 | 17,90 | 10,545 | 249 | 345 | 0,72 | 4156" — An 6" | do. 

| | | | Vagi gennemsk. 4h46' 

Efter Spærring af Aorta steg her Stofskiftet for Kulsyrens 

Vedkommende 24/0, for Iltens 20%/0. Stofskiftet sank derefter 

noget, for, medens Spærringen vedblev, atter igen for en Tid 

jævnt at stige. Efter 17/2 Times uafbrudt Spærring havde det 

endnu 85/0 af den oprindelige Værdi. 

Forsøg VIII. 

Hund. Vægt 24 K. Nakkestik. Det aåabne Karomraåade 

var her endnu mindre, idet Autopsien udviste, at de eneste 

aabne AÅrterier vare to intercostales; som i forrige Forsøg var 

der anbragt en Forbindelse mellem carotis og venå jugularis, 

hvilken Forbindelse blev aabnet samtidig med Spærringen af 

Aorta. Før Forsøget lægges en Kanyle i ductus thoracicus. 

| Exspirations- | Exspi- | pr. Kilo og | | 

Si) luft FE lInSEl Time CO2 Varighed af | 
INS Søe Ha oe Å) i BER sst ØR Anmærkninger 

| luftens O, | Forsøget 
eo CO» | Jo O2 | SA hade | > NESNED | Mængde udskilt|optaget 
EEN 

1) 430 | 15,43 | 21,850 | 2338 BAD OR RES GES ha GE 

2) 4,05 | 16,23.) 21,920 | 220 273 | 0,80  3129"—3139' | Aorta spærret 3126" 

301 084550 0 5157750 MEDER 00 HE242: 298 |! 0,81 | 3,42'—3152' | Spærring vedvarer 

AV 4310 | 16,38 | 21,760 | 221 | 262 | 0,84 | 4Ah9'—4A19" | do. 
5. 355 |1740 | 21,395 | 188 | 219 | 0;86 | 41267—4136/ do. 
GE ES es Sest] DD Er KELSO EDT EO SN EMEHS =HKØS do. 

| | | | Vagi gennemsk. 4446" 
TI 3,405) 17,35. 12019550 170 | 189 10,90 | 5811'—5421' | Spærring -vedvarer 

8) 3,00 | 17,80 | 18,600 | 138 | 151 | 0,92 6h47'—63 57" | do 

10 
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Faldet i Stofskiftet umiddelbart efter Spærringen er meget 

ringe (for Kulsyrens Vedkommende 6/0, for Iltens 15/0). I det 

følgende Forsøg er der endog for Kulsyrens Vedkommende 

en Stigning af 4%o. Stofskiftet synker efterhaanden, men har 

dog endnu efter over en Times Forløb mellem ”/3 og 5 af 

sin oprindelige Værdi. 

Forsøg IX. 

Hund. Vægt 20 K. Nakkestik. I dette Forsøg vare atter 

de eneste aabne Årterier to smaa intercostales, saaledes som 

Autopsien udviste. Forøvrigt vare Betingelserne som i forrige 

Forsøg, med Undtagelse af at der ikke var indlagt Kanyle i 

ductus thoracicus. 

Exspirations- | Eyxspi- | pr. Kilo og | 
luft Frahone Time CO, | Varighed af 

Anmærkninger 
Rg luftens "49, (i | O» Forsøget 

"lo CO2 | %Io O2 | Mængde "udskilt optaget 

| 

| 3,28 | 16,98 | 31,655 282 3831 | 0,74 |12106'—12116" 

3,20 | 17,03 | 32,685 284 379 | 0,75 |12818"—12328' 

300 | 17,55 | 16,470 | 268 | 307 | 0,87 |12043'—12548' | Aorta spærret 12441' 
900 | 19,33 | 16,405 | 178 | 158 | 1,12 |128547—12359" | Kath. i h. Hjærte 12852 

| 170 | 19,2 | 33,780 | 154 | 170 11127—1399' | Katheter fjærnet. Vena 
| cava spærret 11077 

1,57 | 19,70 | 17,650 | 129 | 128 | 1,01 | 18447—1149' | Katheter indført 

1,30. + 19,50 39,775 | 124 | 153 | 0,81 | 2800'—2410' | Katheter fjærnet 

(REST 9 ag 132-785 111 1-141 | 0,79 | 2198'—2138' 
(| | | | 

ll N | | 

(>) > co FF 

æw 1 0 

Umiddelbart efter Spærringen var der et Fald for Kulsyre- 

udskilningens Vedkommende af kun 5, for Iltens af 19%/9. I 

Afdeling 4 falder Iltoptagningen 580, Kulsyreudskilningen 

noget mindre; her er imidlertid forud for Forsøget indført 

Glas-Katheter i højre Hjærte. At et saadant Indgreb nedsætter 

Stofskiftet, ses af de følgende Afdelinger i Forsøget, hvor der 

stadig er en udtalt Stigning i Stofskiftet for Iltens Vedkommende, 

naar Hjærtekathetret fjærnes. Forøvrigt er før Afdeling 5 vena 

11 
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cava spærret tæt over Diafragma ved Hjælp af en gennem 

vena femoralis indført Kautschukblære.  Autopsien viste, at 

Spærringen faldt umiddelbart ovenover Levervenens Indmun- 

dingssted; ikke desto mindre syntes Spærringen ingen Virkning 

at have. Hertil ville vi i det følgende komme tilbage. 

I de to paafølgende Forsøg var Anordningen ganske som 

i de umiddelbart foregaaende, saaledes at altsaa samtlige Grene 

fra Aortabuen var ligerede, undtagen den ene carotis, der var 

sat i Forbindelse med vena jugularis; tillige blev Aorta spærret 

med Blære. Der foreligger ingen Autopsi, men det maa an- 

tages, at nogle arteriæ intercostales have været aabne, idet 

det ikke er muligt at spærre disse med en gennem arteria 

femoralis påa et Metalkatheter indført Blære. 

Forsøg X. 

Hund. Vægt 18 K. Nakkestik. 

——— 

| Exspirations- | Exspi- | pr. Kilo og | 

luft IPS RS ad Time | QQ» | Varighed af 
Nr. || LRGAN Vs An EB NS: ØL | Eos. F S j | Anmærkninger 

| ultens | | tel "orsøge | 
| or. i | CO; 02 | | S | 
lo CO» |"/o O> "Mængde | udskilt optaget 

1) 225 | 18,25 | 32,775 | 242 303 | 0,80 (12859"—1109" 

PERS oo MET 833 | 33,100 | 238 | 294 | 0,81 1112'—1199' 

3) 2,50 | 18,20 34240 | 281 | 282 | 1,00 2106'—21161/2"" Aorta spærret 2403' 
| | | | | | 

Forsøg Xl. 

Hund. Vægt 13 K. Nakkestik. 

ER: | 
Exspirations- | Exspi- | Pr. Kilo og 

luft ES ORER Time , | Varighed af . 
Nee Eta au ons i | COz | i SI Anmærkninger 

| luftens " (9 DEN O2 Forsøget 
0/6 CO:z o/, O2 | 1 | 3 2 dd | ba Er (Mængde udskilt'optaget | 

HEDE, O Sr 7200N DANE 0 Dr 332 | 0,84 |12115'—12125' | 
255 | 17,98 | 21,695 | 232 | 383 | 0,82 | 12148'—1258' | 

| | | -—, ler å 3) 205 | 18,98 | 25,130 | 215 | 205 | 1,05 | 1%07—1117" | Aorta og vena cava 
| | spærret 1103' 
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Resultatet er som i de foregaaende Forsøg, idet der 

umiddelbart efter Spærring af Aorta viser sig en Stigning eller 

et ringe Fald af Stofskiftet. I Forsøg IX var foruden Aorta 

tillige vena cava spærret lige over Diafragma; heller ikke her 

kan der konstateres nogen Virkning af det sidstnævnte Indgreb. 

Resultatet af samtlige i 2 2 beskrevne Forsøg er altsaa 

følgende. Naar man efter at have forbundet arteria carotis 

med vena jugularis spærrer Aorta thoracica og underbinder de 

ovenfor Spærringen afgaaende Grene med Undtagelse af nogle 

enkelte smaa Årterier (f. Ex. to arteriæ intercostales), viser 

Stofskiftet sædvanlig kun et ringe Fald, ja undertiden ser man 

efter de nævnte Indgreb en Stigning af Stofskiftet. 

Efter at dette var konstateret, forsøgte vi efter Spærring 

af Aorta slet ingen Arterier at lade aåabne, der ved at give Blod 

ud til Legemets Væv kunde iværksætte et om end nok såå 

ringe Kollateralkredsløb. Dette lod sig imidlertid ikke gøre 

ved at spærre Aorta med en Blære, hvorved man som allerede 

nævnt aldrig kan opnaa Sikkerhed for, at de øverste Intercostal- 

arterier under Forsøget er lukkede. Vi gik da over til at an- 

vende den i næste Paragraf beskrevne Fremgangsmaade, hvor- 

ved samtlige Arterier med Sikkerhed kunde spærres, selvfølgelig 

med Undtagelse af Koronar-arterierne, der jo imidlertid ingen 

Kollateraler have. 

8&S 3. Spærring af Aorta og Underbinding af samtlige Arterier 

fra Aortabuen. 

Ved de i denne Paragraf beskrevne Forsøg er. Spærringen 

af Arterierne udførte paa følgende Maade. Efter paa venstre 

Side af Halsen at have lagt et Snit fra første costa opefter, 

præparerer man sig i Dybden som til Underbinding af ductus 

thoracicus. Man føler til højre let truncus anonymus og 

arbejder med Fingeren Bindevævet saa vidt væk, at man 

med den krumme Ligaturnaal kån føre en Traad omkring 

de fra truncus anonymus samlede afgaaende arteria sub- 

13 
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clavia dextra og carotis dextra, der underbindes sammen; den 

tredje Gren fra truncus anonymus, carotis sinistra, forbindes 

med vena jugularis dextra. Dernæst arbejder man med den i 

Dybden førte Finger Bindevævet forsigtig bort fra Aorta tæt 

under Udspringet af arteria subclavia sinistra. Omkring sidst- 

nævnte Årterie føres en Ligatur, der foreløbig lades aaben. 

Aorta frigøres saavidt, at man kan føre Enden af Pegefingeren 

bagfra op påa Konkaviteten af Buen. Skal nu Aorta spærres, 

sker dette ved Hjælp af en langskaftet Skydeklemme af Form 

som hosstaaende Tegning. Skydeklemmen føres med aabne 

Brancher ned langs venstre Pegefinger, idet Brancherne holdes 

horizontale; er man naaet til Aorta lige under Afgangen af 

subclavia, faar man ved en Drejning af Instrumentet med 

Brancherne opad med nogen Øvelse let Aorta til at glide ned 

mellem Brancherne. I det Klemmen skrues sammen, spærres 

Åorta fuldstændig umiddelbart under Afgangen af arteria sub- 

clavia, hvorpaa den iforvejen om Stammen af subclavia lagte 

Ligatur tilsnøres. Det, man opnaar ved denne Fremgangsmaade, 

er at være sikker påa, at samtlige Arterier ere spærrede og 

ubetinget at kunne stole paa Spærringen af selve Åortastammen. 

Respirationsforsøgene udføres paa samme Maade som tidligere 

beskrevet. 

I de herhen hørende Forsøg falder Stofskiftet stærkere end 

i de i foregaaende Paragraffer omtalte Tilfælde, saaledes som 

f. Ex. følgende Forsøg viser. Her falder Stofskiftet strax efter 

Spærringen, for Iltens Vedkommende med 87%0, for Kulsyrens 

med 73%0, og 40 Minutter efter at Spærringen er begyndt, er 

Ilten falden med 96%0.  Hjærtet slog kraftigt; dette Forsøg 

viser os da tillige, at den Del af Stofskiftet, som skriver sig 

fra Omsætningerne i Hjærtemusklen under kraftigt Arbejde kun 

14 
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Forsøg XILl. 

Hund. Vægt 10,25 K. Nakkestik. 

| 

Exspirations- | Exspi- | pr. Kilo og 

anti ei É Varighed af | 
Nr. nal (karons= BEN ALL CO2 arighed a | Anmærkninger 

luftens 0» Forsøget | 
0/ CO 0/ 0 | CO- 0» | 

ovy2 | "0 V2 (Mængde udskilt|optaget 

| i | 

1! 2,65 | 17,70 26,405 | 361 47d5 | 0,76 |12125'—12135' | 

2) 0,75 | 20,53 | 12,950 | 96 | 60 | 1,61 | 12853'—12158' | Aorta spærret 12443' 
3 | 0,30 | 20,80 | 14,960 | 40 | 16 | 2,43 | 1425'—1430' | 

AN 028 | 20,83, | 10,870 | 23 21 | 1,18 | 1835'—14391/, | 

udgør en forholdsvis ubetydelig Del af det samlede Stofskifte, 

saaledes som det var at vente efter Analogi fra andre Muskler"). 

Imidlertid er et saa stærkt Fald for Stofskiftet som i oven- 

staaende Forsøg ikke det almindelige, uagtet samtlige Arterier 

ved Autopsien i alle Forsøgene viste sig at være fuldkommen 

spærrede. Saaledes er Stofskiftet i det følgende Forsøg faldet 

til lidt under Halvdelen af den oprindelige Værdi. 

Forsøg XIIL 

Hund. Vægt 17,5 K. Nakkestik. 

Exspirations- | Exspi- | pr. Kilo og 

luft DSN Ti Varighed af 
Nr. i ble ER EA Nee ren | Anmærkninger 

luftens | CC» Eorsøget 
| CO2 O» . 0 0| 

lo CO2 | Io O2 Mængde" udskilt optaget 

| | | 
TI 228 | 18,58,| 25,895 |.305 | 335 | 0,91 | 11:—1106' 

Bero | 19,88 | 14,195 135 130 | 1,04 (1450'—14557/»' | Aorta spærret 1431' 

Her var carotis forbunden, ikke som i de andre Forsøg 

med vena jugularis, men med den centrale Ende af vena femo- 

ralis. 

1) Conf. Bohr og Henriques. Sur Virrigation du muscle cardiaque. Over- 

sigt over d. kgl. D. Vidensk. Selsk. Forh. 1893. 
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Et noget større Fald af Stofskiftet er der i det følgende 

Forsøg; i dette var der imellem arteria carotis og vena jugu- 

laris indskudt et i et Vandbad anbragt Spiralrør. Blodet kunde 

saaledes afvexlende afkøles eller opvarmes påa sin Vej fra 

Carotis til Venen. Før Afdeling V injiceredes i vena jugularis 

20 af en 5%/o Druesukkeropløsning. 

Forsøg XIV. 

Hund. Vægt 72 K. Nakkestik. 

| ! 
| Exspirations- | Eyxspi- | pr. Kilo og | | 

luft RAFTON SE Time Varighed af 
NE Søen SER vi ” von. 120. UR Anmærkninger 

| luftens CO- 0» 0» Forsøget 
0/ 0! 

0 CO2! Yo O2 "Mængde | udskilt optaget 

298 | 17,78 | 16,45 | 356 | 414 | 0,86 | 1807—1217" | 

2 | 1,25 | 20,00 | 9,880 | 147 | 117 | 1,26 | 1124'—1330' | Blodets Tp. 342 P. 205 
| | Aorta spærret 1420' 

3 | 0,80 | 20,28 | 8,240 | 93 | 103 | 0,90 | 1432"—1h377 | Blodets Tp. 279 P. 123 
|| | | 

4 | 0,78 | 20,33 9,830 90 | 86 | 1,05 | 1144'—1456" | Blodets Tp.367/2? P.165 

5 | 078 | 20,33 | 9,725 | 82 | 83 |098/  2h—2106' | 1 Gr. Druesukker. Blo- 
| | | | dets Tp. 37 P. 154 

6 | 0,755 | 20,55 | 16,195 62 | 59 | 1,06 | 21197—2799" | Blodets Tp. 33/9 P. 128 

Som man ser, synker Iltoptagningen umiddelbart efter 

Spærringen med 72/0 og derefter i jævnt Fald indtil 86/0. 

Hverken Opvarming af Blodet eller Injektion af Druesukker giver 

nogen Virkning. 

I det følgende Forsøg spærredes foruden Aorta tillige vena 

cava med en gennem vena femoralis indført Kåutschukblære ; 

denne viste sig ved Autopsien at ligge i vena cava lige over 

Indmundingen af Levervenen. 

Umiddelbart efter Spærringen falder Stofskiftet med 56 og 

449%/0, henholdsvis for Iltens og Kulsyrens Vedkommende. En 

Time efter er Faldet steget til 68%/0; Stofskiftet har dog saa- 

ledes endnu ”/3 af sin oprindelige Værdi. 
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Forsøg XV. 

Hund. Vægt 14 K. Nakkestik. 

Exspirations- Exspi- | pr. Kilo og 

luft rations- Time "CO, | Varighed af 
| Anmærkninger 

luftens Oz Forsøget 
CO O S 

"lo CO2 | %Io O» (Mængde | udskilt opfandt 

250 | 18,28 | 17,70 | 187 | 206 | 0,91 |111177—11327' 
230 | 18,40 | 17,630 | 171 | 198 | 0,86 | 11835'7—11745" 
1,30. |.19,68 |. 17,505 | op | 88 | 1,07 |12506'—12116' | Aorta spærret 11154 

vena cava 12105 

0,95 | 19,85 | 10,425 68 82 | 0,83 | 12430'—12336' | Spærringen vedvarer 

Oz | 20,18 | 17,055 | 53 | 63 | 0,84 |12158'—1398' do. 

I det næste Forsøg foretoges foruden Spærringen af Aorta 

tillige en Spærring af vena cava, udført paa den sædvanlige” 

Maade, dog saaledes at Kautschukblæren anbragtes i cava 

inferiors Indmunding i Hjærtet. 

Forsøg XVI. 

Hund. Vægt 6 K. Nakkestik. 

Exspirations- | Exspi- pr. Kilo og 

luft ære Time CO» | Varighed af 
| 
|| 
ll 
| 
|| 

| ————— ne Ro 
luftens CO- oo Forsøget 

19/0. CC2 | fo O2 

| 

| Anmærkninger 

Mængde" udskilt optaget | 

18 151695 | 19,58 19,085 | 231 296 0,78. 2405'—2115" | 
| ! 

0,35 ” 18,230! 57 ” n» | 2h97'—9h37' | Aorta spærret 2019" 
| | | vena cava 2126' 

1 030 | 20,75 | 18,335 48 || bd | 0,87 | 2539'—2149" | Spærringen vedvarer 

| 0,20 | 20,75 | 16,670 | 30 | 34 | 0,87 | 2159"—3108' | do. 

0,20 | 20,70 me 30 | 46 | 0,65 | 3113'—3193' do. 

Som man ser, falder Stofskiftet kort efter Spærringen med 

82%/0 for Iltens Vedkommende. Efter at Spærringen har varet 

en Time, er Forholdet omtrent uforandret. Den stærke Ned- 
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gang i Stofskiftet falder i dette Forsøg sammen med en høj 

Spærring af vena cava. 

Det næste Forsøg (se Tab. XVII) viser, at en saadan Spærring 

af Venen kan nedsætte Stofskiftet til en minimal Værdi i de 

Tilfælde, hvor Stofskiftet endnu efter Afspærring af samtlige 

Arterier holder sig forholdsvis højt. 

Forsøg XVII. 

Hund. Vægt 8,4 K. Nakkestik. 

Exspirations- | Exspi- | Pr. Kilo og 

luft rr ejes Time | , | Varighed af 
Nr. ENE SE NER | CO2 | FSK Anmærkninger 

luftens "49, DE] Oz», | Forsøget 
oma 0/ 2 | | 

lo CO» |"/o O2 (Mængde udskilt optaget | | 

|| | 

1 6295" 175737 157685 296 346 | 0,86 | 12135'—12145/ 

2) 3,80 | 16,98 | 15,565 | 328 494. | 0,78 |12h48'—12158' 

SURE SEER LOSE MISTER RELS0 196 | 0,92 | 1h14"—7424' | Aorta spærret 1407” 

4) 178 | 18,88| 9,205 | 167 | 208 | 0,81 | 11277—1%383' | Spærringen vedvarer 

5 || 0,50 | 20,50 | 14,935 44 51 | 0,87 | 1455'—2405' | vena cava spærret 1450" 

6 0,37 | 20,84 | 17,640 31 19 | 1,63 | 2111'—2123' 

Stofskiftet er her efter Spærringen faldet med 54/0, og 

holder sig en Time saa godt som uforandret; da derpaa Blæren, 

der var ført op til vena cava inferiors øvre Ende, blæses op, 

er Stofskiftet 5 Minutter efter sunket med 88/0. Da samtlige 

Arterier før Venespærringen vare underbundne (med Undtagelse 

af Goronararterierne), og der saaledes intet Kollateralkredsløb 

var, maa den Virkning, som Spærringen af Venen viser, vistnok 

tilskrives den Omstændighed, at de afdøende Organer i Under- 

livet nu forhindres i, under deres succesive Kontraktion, at 

presse Blod op i højre Hjærte. Som man ser af Forsøg XV, 

har en- Spærring af vena cava umiddelbart over Levervenen 

ikke nogen Virkning. Forklaringen heraf maa formodenilig 

søges i den Maade, hvorpaa vena azygos forløber i Forhold til 

vena cava. Vena azygos staar som bekendt i Forbindelse med 
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vena lumhbalis, og Blodet fra den afspærrede nedre Del af vena 

cava inferior kan derfor, saalænge vena azygos er aaben, finde 

Vej til højre Hjærte. Naar Spærringen af vena cava inferior 

sker ved dens Indmunding i højre Hjærte, vil den stærkt op- 

spilede Blære sammentrykke den umiddelbart ved vena cava 

liggende vena azygos, hvad der ikke er Tilfældet, naar Spær- 

ringen af vena cava finder Sted umiddelbart oven over Diafragma, 

gennem hvilket vena cava og azygos have passeret hver for sig. 

Betragte vi samtlige i 2 3 omtalte Forsøg, kan Resultatet 

sammenfattes som følger. Naar man sørger for foruden Aorta 

thoracica fuldstændig at spærre enhver fra Aortabuen afgaaende 

Årteriegren med Undtagelse af en carotis, der forbindes med 

vena jugularis, kan det respiratoriske Stofskifte af og til falde 

til en minimal Værdi, saaledes at det kun udgør faa (indtil 4) "/0 

af det oprindelige. I Reglen ser man efter det omtalte Indgreb 

imidlertid vel et betydeligt Fald, men Stofskiftet udgør dog 

efter Spærringen c.50%o af den oprindelige Værdi. Sammen- 

ligner man hermed de i 2 2 omtalte Forsøg, der kun adskille 

sig fra dem, vi her behandle, ved at to smaa Intercostalarterier 

vare aabne, efter at Åorta var spærret, ser man, hvilken over- 

ordentlig Indflydelse paa Stofskiftet Tilstedeværelsen af et 

Kollateralkredsløb i de afspærrede Dele har, selv om dette 

kollaterale Kredsløb paa Grund af de passable Arteriers Liden- 

hed nærmest kan kaldes en langsom Gennemsivning. 

Stofskiftet faldt altsaa som nys nævnt gennemsnitlig med 

c. 50?/0 efter den fuidstændige Spærring af Aorta og dens 

Grene. Skønt Faldet er betydeligt, maa det forekomme over- 

raskende, at det ikke er større, da Hjærtemusklen under de 

givne Forhold er det eneste blodgennemstrømmede Vævsparti. 

Imidlertid ligger Forklaringen heraf, som vi have set, deri, at 

de store Vener endnu ere aabne, hvorfor Underlivsorganerne, 

vel i Særdeleshed Leveren, ved Kontraktion kunne presse en 

Del af det Blod, de indeholde, op i højre Hjærte. Efter en 

fuldstændig Spærring af vena cava synker da Stofskiftet til 

D.K.D. Vid. Selsk. Overs. 1897. 19 É 
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minimale Værdier. De Substanser, som Blodet i de afspærrede 

Partier kommer til at indeholde, og som betinge Tilstedeværelsen 

af. et forholdsvis højt Stofskifte i vore Forsøg, have vi ikke 

nærmere kunnet undersøge. Til Slutning ville vi derfor kun 

anføre et Forsøg, der i Forbindelse med det ovenfor i 2 3 

citerede Forsøg XII viser, at forøget Stofskifte under de be- 

skrevne Forhold ikke kan fremkaldes ved Injektion af Druesukker 

eller mælkesurt Natron. 

Forsøg XVIII. 

Hund. Vægt 6,3 K. Nakkestik. 

| Exspirations- Exspi- | pr. Kilo og | | 

Nr. | malt rations-t Time saly COz- Marieheg sal Anmærkninger 
| luftens "99, Q- O2 | Forsøget 
| o/ ORM 

| lo CO» | "Io O2 (Mængde | udskilt optaget 

LEES RSS ES SÅ EAD | 248 297 | 0,83 | 12105'—12311" 

DUN ORG Or 9 20 ET, 5950 | 165 151 | 1,10 | 12824"—12330' | Aorta spærret 12119" 
| | Blodets Tp. 389,2 P. 220 

3 HEE 0538 EP 0058] 573585 83 92 0,90 | 12532"—12137" | Tp. 389,3 P. 200 

4 || 1,00 | 20,00 | 7,685 80 98 | 0,82 | 12h48'—12554" | 1gr mælkesurt Natron 
| | | Tp. 38,0! P..192 

5 || 0,98. | 20,08 | 7,475 76 80 | 0,94 |12059"—1305' | Tp. 38,4 P. 180 

61108 0195007 85780 87 86 | 1,02 | 1124"—1331" | 20ec NaCl i vena femor. 
fabra Tp. 38,2 P. 248 

Aorta og de derfra afgaaede Grene ere fuldstændig spærrede 

med Undtagelse af carotis, der gennem Spiralrør anbragt i Vand 

(409) er forbunden med vena jugularis. 

De i dette Afsnit beskrevne Forsøg vise, åt det respiratoriske 

Stofskiftes Størrelse indenfor særdeles vide Grænser er uaf- 

hængig af den Mængde Blod, der strømmer til Legemets Væv. 

Spærrer man Aorta ihoracica, beholder Stofskiftet endnu %/3—%5 

af sin oprindelige Værdi; føjer man til dette Indgreb end yder- 

ligere Underbinding af de fleste Arterier, der afgaa fra Aorta- 

buen, ser man endog ofte en Stigning af det respiratoriske 
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Stofskifte indtræde. Først naar samtlige Årterier underbindes 

(med Undtagelse af Hjertets Coronararterier) og naar samtidig 

vena cava inf. spærres, falder Stofskiftet til minimale Værdier. 

Idet vi prøvede at finde en Forklaring paa disse Fænomener, 

ledtes vi til de Undersøgelser over Lungens Andel i Stofskiftet, 

som beskrives i næste Afsnit. 
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IL. 

Bestemmelse af Stedet for Iltforbrug og Kulsyredannelse. 

Det betragtes almindelig som en fastslaaet Kendsgerning, 

at Kulsyredannelsen og Iltforbruget finder Sted i samtlige Legems- 

væv, og at den specielle Rolle, som tilkommer Lungen i 

denne Proces, udelukkende bestaar i at udskille den allerede 

færdigdannede Kulsyre og i at give Blodet Lejlighed til ved sin 

Passage gennem Organets Kapillærer at absorbere Ilt i en dis- 

sociabel Forbindelse. Naar vi da som udviklet i den fore- 

gaaende Afhandling paa Basis af de der beskrevne Forsøg 

føres til påa ny at optage dette Spørgsmaal til experimental 

Behandling, vil det være rettest først i faa Hovedpunkter at 

undersøge, hvorledes den nugældende Anskuelse historisk hår 

udviklet sig. 

Lavoisier, hvis fremragende Geni vi skylde Læren om den 

dyriske Forbrænding, angives ikke sjælden at have henlagt Pro- 

cessen til selve Lungen. Imidlertid vise de Steder hos denne 

Forfatter, hvor han mest indgaaende har behandlet Spørgs- 

maalet, at han med den største Klarhed har været sig bevidst, 

at der ikke forelaa tilstrækkelige Experimenter til at træffe 

nogen Afgørelse paa dette Punkt; at det lige saa vel kunde 

tænkes, at Ilten dannede Kulsyre i selve Lungen, som at Ilten 

absorberedes af Blodet i Lungen, medens Kulsyredannelsen 

fandt Sted i Legemets Væv. Han anfører, at den røde Farve, 

som Blodet antager, naar det er i Berøring med Ilt, og som 

er forbunden med en Formindskelse af den ovenstaaende Lufts 

Volumen (Priestley), taler for en saadan Absorption. Selv er 
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han mest tilbøjelig til at tro, at der saavel sker en Kulsyredan- 

nelse i selve Lungen som en Absorption af Ilt samme Steds. 

(Se «Expériences sur la respiration des animaux», Pag. 181 1).) 

Denne Anskuelse findes hyppigt gentaget i andre Afhandlinger 

af Lavoisier, saaledes i «Sur lå respiration des animaux», Pag. 

702 og i «Sur la transpiration des animaux», Pag. 704 og 

710”). Imidlertid bevirkede den Omstændighed, at en hel 

Række af Undersøgere (som J. Davy, Gmelin og andre) ikke 

kunde paavise kendelige Mængder af absorberet Luft i Blodet, 

at man mere og mere saa bort fra Muligheden af en Kulsyre- 

dannelse i Legemets Væv og særlig skænkede de Steder hos 

Lavoisier Opmærksomhed, hvor Vægten var lagt paa Forbræn- 

dingen i selve Lungen. (Se Anm.>)) 

Heri skete der et Omslag, da Magnus 2) i 1837 paaviste, at 

det venøse Blod i Forhold til Ilten indeholdt mere Kulsyre end 

det arterielle. Dette Kulsyreoverskud maatte hidrøre fra Vævene, 

enten det saa blev dannet deri eller absorberet derfra.  Der- 

imod lykkedes det ham ikke at finde nogen konstant Forskel 

paa Iltholdigheden af Arterie- og Veneblod. Han mener derfor 

heller ikke — se Poggendorfs Annalen Pag. 601—2 — dermed 

at have vist med Sikkerhed, at der sker en Forbrænding i 

Vævene, om han end anser det for sandsynligst, men derimod 

vel, at Kulsyredannelsen ikke finder Sted i Lungen.' Saa for- 

tjenstfulde Magnus's Undersøgelser end var særlig ved den der- 

ved indførte forbedrede Teknik, saa frembyde de dog paa af- 

gørende Punkter en Del Usikkerhed. En Kritik, som Gay-Lus- 

sac nogle Aar efter underkastede dem (Annales de Chimie 

1844), interesserer især paa Grund af to Punkter. For det 

1) (Euvres de Lavoisier, Tome II. 

2) Ibid. Tome II. Bemærkes kan det dog, at der i «Sur la chaleur», Tome 

II, Page 331 findes en Udvikling, hvor der gaas ud fra, at Forbræn- 

dingen finder Sted i selve Lungen. Denne Afhandling er fra 1780. De 

ovenfor citerede Afhandlinger ere dels fra 1777, dels fra 1789—90. 

3) Poggendorfs Annalen der Physik und Chemie, Band 40, 1837. 
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første gøres der i en Anmærkning paa S.1å5 opmærksom paa, 

at Tilhængerne af den Anskuelse, der betragter Lungerne som 

det principale Sted for Kulsyredannelsen, ikke behøve at nægte, 

at denne ogsaa kan foregaa i Legemets Væv af Ilt, der er op- 

løst i Blodet. Her træffe vi altsaa den egentlige Lavoisierske 

Anskuelse igen. For det andet hævder Gay-Lussac, at den 

Mængde Ilt, der maatte tænkes opløst i Blodet, for at For- 

brændingen kunde finde Sted i Legemets Væv, var saa stor, at 

man i saa Fald maatte tilskrive Blodet en ikke paavist særlig 

… Evne til at binde Ilt; den I[Itmængde, som Blodet i Lighed 

med andre vandige Vædsker kunde antages at absorbere efter 

den Henryske Lov, var ikke tilstrækkelig. 

I en Afhandling") imødegaar Magnus Aaret efter Gay-Lus- 

sacs Kritik. Denne Afhandling er bleven af særegen Betydning 

derved, at der i den første Gang og ved Hjælp af sikre. Me- 

thoder paavises, at den i Blodet absorberede Ilt ikke følger 

den Henryske Lov (Pag. 194—95), og at dens Mængde er be- 

tydelig, i hvert Fald over 10—12 Volumenprocent (Pag 196 

0. følg.). 

Herefter vandt den Anskuelse Eneherredømmet, der antog, 

at Forbrændingen fandt Sted udelukkende i Legemets Væv, 

medens Lungens Funktion kun var at optage Ilt, der absorbe- 

redes i Blodet, og at udskille færdigdannet Kulsyre. Den videre 

Udvikling kunde kun bestyrke en såadan Anskuelse. Ved Hjælp 

af Kviksølvluftpumpen blev det efterhaanden et let udførligt 

Forsøg at maale med Nøjagtighed den totale Luftmængde i 

Blodet og at paavise Forskellen paa Arterie- og Veneblod. Idet 

man stiltiende gik ud fra, at Kulsyredannelsen i Lungen og i 

Legemets Væv er to Modsætninger, der udelukke hinanden”), 

7) Poggendorfs Annalen der Physik und Chemie, Band 66, 1845. 

?) Hvorledes de to omtalte Processer efterhaanden ere komne til for den 
almindelige Bevidsthed at staa i Modsætningsforhold til hinanden, hvad 

de for Lavoisier ikke gjorde, er vanskeligt at sige. Rimeligvis er Mod- 

sætningsforholdet først kommet frem paa det Tidspunkt, da Tilstede- 
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ikke to Muligheder, der samtidig kunne findes, betragtede man 

Spørgsmaalet som fuldstændig afgjort og kom ikke mere ex- 

perimentalt tilbage dertil. Man fik heri en tilsyneladende Støtte 

ved de Forsøg, der ere blevne udførte over Temperaturen i h. 

Hjærte sammenlignet med den i venstre; medens man, naar 

Forbrændingen skulde foregaa i Lungen, maatte antage, at 

Temperaturen af det arterielle Blod var højere end Tempera- 

turen af det Blod, der strømmer til Lungen, faudt man ved 

nøjagtige Undersøgelser, at det modsatte var Tilfældet. Saavel 

Bernard!) som Heidenhain&Koårner?”) finde, at Blodet under 

Passagen gennem Lungen afkøles c. 0,2? (imellem 0,1? og 0,39). 

Imidlertid kan Iagttagelser af denne Art ikke være afgørende for 

vor Betragtning af de Processer, der foregaa i Lungen. Den 

første Betingelse herfor vilde være, at vi kunde vinde et i hvert 

Fald omtrentligt Maal for den Del af Temperaturforandringerne, 

der skyldes Varmetab udad til eller Ledning fra andre nærlig- 

gende Organer, og derigennem faa en Rest, som vi kunde hen- 

føre til mulig stedfindende kemiske Processer; men hertil ere 

Forholdene for komplicerede; thi det viser sig, at den Del af 

Varmetabet udad til, som der kunde være Tale om at beregne, 

nemlig Ledning og Fordampning til Respirationsluften, kun ud- 

gør en forsvindende Del af det hele Tab. Allerede følgende 

Beregning viser, at den i Lungen stedfindende Afkøling af 

Blodet ikke fortrinsvis kan bero paa et Varmetab udadtil ved 

Fordampning af Vand og ved Opvarmning af den indaandede 

Luft. Vi kunne regne Varmetabet for Menneskets Vedkommende 

værelsen af Luft i Blodet fuldstændig blev benægtet af de fleste Under- 

søgere, hvorefter Kulsyredannelsen jo maatte finde Sted udelukkende i 

Lungen. Efter at det trods alle Vanskeligheder var lykkedes at paavise 

lit og Kulsyre i Arterie- og Veneblod og specielt i dette sidste mere 

Kulsyre og mindre Ilt, er man — vænnet, som man var til Antagelsen af 

et eneste Sted for Kulsyredannelsen — gaaet over til at henlægge denne 

Proces alene til Legemets Væv. 

7) Physiologie expérimentale, Tome I, page 209-16. 

?”) Pflugers Archiv, Bind 4, Pag. 558. 
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pr. Kilo og Minut til 0,03 Ca., og den Blodmængde, der pas- 

serer Lungen i et Minut, pr. Kilo til c. 1530 Cbc.; Kredsløbet 

er da antaget at foregaa i et halvt Minut. Da den Del af Var- 

men, som gaar med til åt opvarme Inspirationsluften og som 

bindes ved Fordampning fra Aandedrætsvejene, er c. "6 af det 

hele Varmetab, vil det derved foraarsagede Temperaturfald 

i Blodet, der passerer Lungen, blive 0,03”. Beregningen giver 

endda et meget for højt Resultat, da Fordampning fra Aandedræts- 

vejene kun for en ringe Del angaar selve Lungevævet, idet Luften 

allerede. væsentlig mættes ved Passage gennem de store Luftveje ; 

kun en ringe Brøkdel af den Temperaturforandring paa 0,2, som 

Blodet undergaar ved Passagen gennem Lungen, kan da skyldes 

Tab udadtil gennem Respirationsluften. Det samme viser et smukt 

og slaaende Forsøg af Heidenhain. Han maalte Temperaturfor- 

skelligheden mellem h. og v. Hjærte under kunstig Respiration, 

dels saaledes, at den indpblæste Luft havde almindelig Tempe- 

ratur, dels saaledes, at Luften, der tjente til Respiration, først 

blev opvarmet til Legemets Temperatur og mættet med Vand- 

damp. I sidste Tilfælde kunde Lungen ingen Varme afgive til 

Respirationsluften; ikke desto mindre var Temperaturforskellig- 

heden imellem h. og v. Hjærte lige stor i begge Tilfælde. 

Temperaturforskelligheden forklares da af Heidenhain, støttet 

påa Forsøg, som vi ikke her kunne komme nærmere ind paa, 

ved, at h. Hjærte modtager Varme fra Leveren gennem Ledning 

og saaledes opnaar en højere Temperatur. Naar saaledes Tem- 

peraturforskelligheden maa forklares ved Tilledning af Varme 

fra nærliggende Organer og derved unddrager sig enhver Be- 

regning, faar Bestemmelse af Temperaturen i h. og v. Hjærte 

ingen Betydning for vort Spørgsmaal. 

Men hertil kommer den langt mere afgørende Omstændig- 

hed, at vi ikke længere betragte Kulsyredannelse og iltforbrug, 

der muligvis finder Sted i Lungerne, som ensbetydende med 

en der foregaaende Forbrænding.  Hvorvel det dyriske Stof- 

skifte i det store og hele og betragtet for et længere Tidsrum 

26 



Stedet for Iltforbrug og Kulsyredannelse i den dyriske Organisme. 105 

maa anses for en med Varmeudvikling foregaaende [Itning af 

Organismens Bestanddele, saa er dog denne Proces i sine en- 

kelte Led såa indviklet og forskelligartet, at vi af en Kulsyre- 

dannelse i et enkelt Organ for et kortere Tidsrum ingenlunde 

ere berettigede til at slutte til en der foregaaende Forbrænding. 

Den kan lige saavel skyldes en Kulsyreafspaltning, og det selv 

om der samtidig er foregaaet et Iltforbrug. Denne sidste Luft- 

art kan i saa Tilfælde være indgaaet i kemiske Forbindelser, 

der først maaske i andre Organer og til anden Tid bidrage til 

Dannelsen af de endelige Forbrændingsprodukter. Denne Om- 

stændighed er vel kendt, og Diskussionen af den strækker sig 

tilbage lige til Spalanzani, ja endog til Lavoisier, hos hvem 

der desangaaende findes et lærerigt Sted i hans «Mémoires sur 

la respiration des animaux»”). Herpaa ville vi nu nærmere 

komme ind i den umiddelbart følgende Afhandling om den re- 

spiratoriske Kvotient i Blod- og Respirationsluft; her berøre 

vi kun ' denne Omstændighed for at minde om, åt den eneste 

Vej til at undersøge, hvorvidt der i Lungen foregaar nogen 

Kulsyredannelse og Iltforbrug, er den direkte Prøve. Man 

maa bestemme for en vis Periode paa den ene Side Middel- 

luftindholdet i Blodet, der strømmer til og fra Lungen, og det 

strømmende Blods Mængde, og paa den anden Side det respi- 

ratoriske Stofskifte, der samtidig foregaar i Lungen. Saafremt 

man finder, at der fra Lungen i den givne Tid udskilles mere 

Kulsyre, end der lader sig forklare ved det Tab i udpumpelig 

Kulsyre, som det gennem Lungen strømmende Blod har lidt, 

er der foregaåaet en Kulsyredannelse i selve Lungen?).  Saa- 

danne Forsøg ere hidtil ikke udførte. De tidligere Undersøgelser 

vise kun, at der i Legemets Væv foregaar en Kulsyredannelse 

og Iltoptagelse, men ikke, hvor stor en Del af den samlede 

1) CCuvres de Lavoisier, Tome II, Page 702. 

?”) Da den anvendte Udpumpningsmethode medfører, at de kulsure Salte 

fuldstændig afgive deres Kulsyre, spiller Alkalitetsforandringer af Blodet 

ved Passagen gennem Lungen ingen Rolle ved dette Forhold. 

27 



106 Chr. Bohr og V. Henriques. 

Kulsyredannelse og Iltoptagelse der lader sig forklare paa denne 

Maade. Naar vi da i det følgende paavise, at Lungen spiller 

en Rolle ved Kulsyredannelsen og ved I[ltforbruget, at denne 

Rolle undertiden kan være meget ringe, undertiden saa betydelig, 

at de to Tredjedele af de her omhandlede Processer finde 

Sted der, saa er dette ingenlunde i Strid med tidligere fore- 

tagne Forsøg og med de Anskuelser, der med Rette kunne ud- 

ledes deraf. Derimod udfyldes derved en hidtil ikke undersøgt 

Lakune i vor Kundskab om de respiratoriske Processer. 

Forsøgsmethoder. 

Det respiratoriske Stofskifte bestemmes påa den i fore- 

gaaende Afhandling beskrevne Maade; der anvendes kunstig 

Respiration med kontinuerlig Prøvetagning af den udåandede 

Luft. Det er muligt ved et simpelt Haandgreb at skyde de 

maalende Apparater ind; Respirationsbestemmelsen kan saaledes 

til enhver Tid udføres uden nogen som helst Forstyrrelse i 

Forsøgets Gang og lade sig nøje begrænse til den Tid, i 

hvilken der tages Prøver af Blodet. Analysen af den udåandede 

Luft foretages i Pettersons Appårat. 

Blodprøverne tages dels fra Art. carotis, dels fra højre 

Hjærte ved Hjælp af et gennem Vena jugularis indført Ka- 

theter. At dette ligger i selve højre Hjærte, overbeviser man 

sig om ved de stærke Tryksvingninger af det dermed forbundne 

Manometer; Stillingen kontrolleres for øvrigt altid ved Sektion. 

Blodet fra de to Kargebeter tages i med Kviksølv fyldte, ind- 

delte Buretter, der opad til ere forsynede med | Hane. Blodets 

Koagulation er forhindret ved en før Forsøgets Begyndelse 

foretagen intravenøs Injektion af Igleinfus. Man sørger for, at 

Blodfyldningen sker jævnt og ens for begge Prøvers Vedkom- 

mende. For at Blodprøverne for h. og v. Hjærte skulle svare til 

hinanden, gøres Ledningerne til Buretterne af samme Dimen- 

sioner, for øvrigt muligst korte. Da Blodet bruger en om end 
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ringe Tid til Passage gennem Lungen, blive de Prøver, der i 

begge Buretter svare til hinanden, med Hensyn til Tiden lige 

saa længe forskudte mod hinanden. Dette nævnes for Fuld- 

stændigheds Skyld, men er for øvrigt uden Betydning, da det 

kun drejer sig om en ringe Brøkdel af den samlede Tid, Prøve- 

tagningen varer, og da der under denne ikke frembringes 

nogen Forstyrrelse i Forsøgets regelmæssige Gang. En For- 

skydning af Prøverne kunde end videre tænkes at finde Sted 

ved en under Forsøget indtrædende Forandring i den Blod- 

mængde, som Lungen rummer. Der er ingen Anledning til at 

antage, at en saadan Forandring under Forsøget finder Sted, 

og den vilde for øvrigt heller ikke være af nogen som helst 

Betydning, da den Blodmængde, der findes i Lungen, er 

ringe og Svingninger i den kun smaa"). Umiddelbart efter at 

Prøvetagningen er færdig, føres hver Prøve for sig ind i alle- 

rede evakuerede Recipienter, der staa i Forbindelse med Kvik- 

sølvluftpumpen, og udpumpes samtidig. Der hengaar saaledes 

for begge Prøvers Vedkommende nøjagtig samme Tid fra 

Blodprøvetagningen begynder, indtil Udpumpningen er forbi. 

For øvrigt have særlig derpaa indrettede Forsøg vist, at Blodets 

Luftarter ikke forandres ved Henstand i den Tid, Prøvetag- 

ningen varer.  Herpaa skal anføres følgende Exempel: I Art. 

carotis indsættes et | Rør, fra hvilket der samtidig i Løbet af 

et halvt Minut tages Blodprøver i to Buretter; den ene Prøve 

føres øjeblikkelig over i Pumpen, den anden først efter 10 Mi- 

nutters Forløb. 

Bestemmelsen af Luftarterne viser: 

Burette I (strax) BEEN NE DES sr 

Burde IE (eter OMTE) FO FEDE GOSS "3191 910: 

Det skal udtrykkelig fremhæves, at man ved Udpump- 

ningen af Blod som bekendt ikke alene faar den løst bundne 

Kulsyre, men at tillige de kulsure Salte blive dekomponerede. 

1) Se Heger og Spehl: Arch. de Biologie, 2, Pag. 153. 
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I vore Forsøg er der for Sikkerheds Skyld en Borsyreopløsning 

i Recipienterne, hvortil Blodet overføres. Dette frembyder til- 

lige den Fordel, at der ingen bakteriel Virksomhed af Betyd- 

ning kan finde Sted under Udpumpningen. Hvor der i det 

følgende tales om Forskellen paa Kulsyreholdigheden i Vene- 

og Arterieblod, er det saaledes Forskellen imellem den samlede 

Kulsyre, der findes løst bunden og i kulsure Salte, som 

menes. Dette er for saa vidt af Betydning for Forsøgene, som 

Alkalitetsforandringer i Blodet og den dermed varierende Kul- 

syrebinding ikke komme til at spille nogen Rolle. 

Der staar endnu tilbage at beskrive det tredje Led i For- 

søgene, nemlig Bestemmelsen af den Blodmængde, der i en 

given Tid passerer Hjærtet. For dette Øjemed underbindes 

samtlige Grene fra Aortabuen med Undtagelse af Truncus ano- 

nymus, i hvilken indlægges en vid Kanyle (Undertiden indlæg- 

ges Kanyle i den ene Carotis) (se Figur pag. 31). Aorta spærres 

med Skrueklemme (5) som beskreven i den foregaaende Afhand- 

ling, Side 14.  Kanylen i Truncus anonymus forbindes med et 

Ludwigs Strømur (d) af den Konstruktion, som det beskrives 

hos Pawlow"). Fra Strømuret ledes Blodet til den centrale 

Ende af den gennemskaarne Art. femoralis (6) eller til en Kånyle 

indlagt i Aortas Bifurkatur og kommer saaledes ind i Aorta 

neden under det afspærrede Sted. Legemets Væv bliver saa- 

ledes ad sædvanlig Vej forsynede med Blod, der i Forvejen er 

maalt i Strømuret med Undtagelse af, den Del, som gennem 

Coronararterierne forsyner selve Hjærtet. Anvendelsen af Lud- 

wigs Strømur i dets seneste Modifikation frembyder  For- 

delen af en nøjagtig Maaling samtidig med, at Modstanden i 

Apparatet kan indskrænkes til et Minimum ved, at Tillednings- 

rørene gøres tilstrækkelig vide. Ved Obduktion forsikrer man 

sig om, at samtlige Kar fra Aortabuen med Undtagelse af det, 

hvori Kanylen er anbragt, have været spærrede. Til den i 

7) Arch. fur Physiologie, herausg. von du-Bois Reymond, 1887, Pag. 452. 
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Strømuret maalte Mængde Blod maa man for at faa den sam- 

lede Blodmængde, der har passeret Hjærtet, endnu addere den 

Mængde Blod, der har taget sin Vej gennem Coronararterierne. 

Denne lader sig beregne efter Vejning af Hjærtet, idet Irriga- 

tionskoefficienten er bekendt!). Da den Mængde Blod, som 

passerer Hjærtet, som Regel kun er ringe i Sammenligning 

med den hele Blodmængde, ville Variationer i den førstnævnte 

Størrelse ikke kunne komme til at spille nogen videre Rolle. 

Ved hvert enkelt Forsøg er angivet saavel den direkte maalte 

Mængde Blod som den, der er beregnet at have passeret 

Hjærtet. Vi skulle endnu til Slutning paa dette Afsnit exempel- 

vis anføre Beregningen af et Forsøg. En Hund af Vægt 

17,4 Kilo udskilte i 21 Minutter 698 Cbcm. Kulsyre og op- 

tog 680 Cbcm. Ilt. Under denne Tid passeredes Strømuret 

af 6650 Cbcm. Blod; gennem Hjærtet gik efter Beregning 

840 Cbcm. Den samlede Blodmængde, der passerer Hjærtet 

under Forsøget, var saa 7490 Cbcm. Der toges under hele 

Forsøget samtidig Prøver af Blodet fra h. Hjærte og Årt. 

carotis. Blodet fra h. Hjærte indeholdt af Luftarter i 100 

Cbcm., CO2 — 18,08 Cbcm., 02 = 4,05 Cbcm., N2 — 1,38 Cbcm. 

Blodet fra Art. carotis indeholdt CO2 =— 12,13 Cbcm., 02 = 

9,62 Cbcm., N2 — 1,28 Cbcm. Differensen for hvert 100 Cbcm. 

Blod var da for Kulsyrens Vedkommende 5,95, for Iltens 5,57 

Cbcm. Blodet havde altsaa ved Passagen gennem Lungen i 

de 21 Min. afgivet af Kulsyre ore eller 446 Cbcm. og op- 

taget af Ilt me. eller 417 Cbcm. Da det samlede Stof- 

skifte i den givne Tid, som ovenfor nævnt, var CO2 = 698, 

02 = 680 Cbcm., er der saaledes udskilt 252 Cbcm. af Kul- 

syre, 263 Cbcm. af Ilt, for hvilke der ikke kan gøres Rede ved 

Blodundersøgelsen. Over en Tredjedel af Kulsyredannelsen og 

Iltforbruget finder da i dette Tilfælde Sted i selve Lungen. 

1) Se Bohr et Henriques: Sur Virrigation sanguine du muscle cardiaque. 

Extrait du Bulletin de 1I'Acad. Roy. des Sciences et des Lettres de 

Danemark, Copenh., pour Vannée 1893. 
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Resultater. 

Af en Række paa ovennævnte Maade udførte Forsøg frem- 

gaar det, at der i Virkeligheden kan finde en betydelig Kulsyre- 

dannelse og Iltforbrug Sted i Lungen, og at den fra Blodet 

afgivne Kulsyre ofte paa langt nær ikke forslaar til at dække 

Udskilningen gennem Respirationen. Her følge Forsøgene. 

Forsøg Il. 

Hund. Vægt 16 Kilo. Morfin.  Nakkestik.  Katheter i 

h. Hjærte Kl. 1726'. Igleinfus Kl. 1736'. Kl. 1745' spærres Aorta 

og samtlige fra Buen udgaaende Arterier med Undtagelse af 

den ene Carotis, der forbindes med den centrale Ende af den 

gennemskaarne Årt. femoralis. Under Forsøg 3 Faradisation 

af Kroppens Muskler. 

Udaandings- | r. Kilo o 
Respi- luft > |Udskilt! Optaget ii é Ti 

rations- CO> 0, | fe Få == | Varighed 
| ” 2 forsøg 94, CO2| %/o O» Cbc. Cbc. Co ra 

I [| 

| | | i 

1,45 | 12,55 | 295 | 329 | 198 | 206 |0,897| 1127"—1133" 

2,18 | 18,38 | 538 |. 732 | 252 343 | 0,735 | 11497—1157" 

EN 953 402 5462, | 201 231 "0,870 |24]191/,7—2127" 

Aorta spærret 11457; under Forsøg 2 og 3 tages Blodprøver henholds- 

vis a og b. 

aa RY Fk 

CO35. 4 O02-ÆNz 
ARE DER 280 20 7,47 

Blagove 4) i Hd DT = = 0,88. 
i ig Uh. Hjærte 33,11 14,30 1,29 — Cz 8,50 i 

fr BEDE ERE RER Er De ØD VE 8,30 
Blod b f ? gf $ = 2 — 0,79. 
dk Uh. Hjærte 31,83 13,04 1,21 — Oz NU AGÆDEE i 

Passeret Blodmængde under Blodprøvetagning 

4 . . » 3873 + 346 = 4219 pr. Kilo og Time 1977. 

DE KSASIS ET SPARK DT GONE — 1081. 

Under Respirationsforsøg 2 CO» = 538 O».— 732 Kv—=074 

heraf Blodets Andel .... CO2 = 315 0» = 3589 Kv. = 0,88 

Rest (Lungens Andel) ... COz = 223 (41 9%) O2 = 373 (51/0) Kv. —= 0,60 N 

Under Respirationsforsøg 3 COz = 402 Oz = 462 Kv:= 0:87 
heraf Blodets Andel .... CO» = 179 OPD kr == 079 

Rest (Lungens Andel) ... COz = 223 (35 0) O2 = 236 (51 74) Kv. —= 0,99 
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Forsøg Il. 

Hund. Vægt 16 Kilo. Morfin. Nakkestik.  Katheter i 

h. Hjærte Kl. 1710'. Igleinfus Kl. 17377. Kl. 1742' spærres Aorta 

og samtlige fra Buen udgaaende Arterier med Undtagelse af 

den ene Carotis, der forbindes med den centrale Ende af den 

gennemskaarne Å. femoralis. 

i Udaandings- p pr. Kilo og 
" Respi- luft Udskilt eng Time CO 

rations- CO2 p ager na EEG] 2 Varighed 
rene Che Ilt Cbc. O» 

5 11976 CO2! Jo O2 i CO- O» 

i 
1 270. | 18,23)" 462 465 | 289 | 291 | 0,994 | 11227"—1428 

2 2,90 |1803| 465 | 496 | 317 | 338 | 033388) BASE GEN 

3 jag 9599 (ts 97 123 87 | 1,425 | 2022'—2h 2771/27 

Aorta spærret 1742"; under Forsøg ? og 3 tages Blodprøver henholds- 

vis a og bd. 

COST OSREN: 
Arte SO RES KGO 5,85 

Blodprøve a g å AE HEER RG] hg, 
. HA Hjærte Ad 82 RD Ao ED o9 EOS 5,75 SE 

NEED. IDE MILE NØ ON 11,95 
Blodprøve db f 4 7 ? ENE SISSE KN BOGÅ 

i Uh. Hjærte 37,99 2,42 1,07  O> 9,38 ER 

Passeret Blodmængde under Blodprøvetagning 

a ... 2760 + 238 = 2998 pr. Kilo og Time 2044. 

De 045 238" == 1283 1 — 875. 

Under Respirationsforsøg 2 CO» = 465 Oz = 496 Kv. = 0,94 

heraf Blodets Andel .... C0,= 175 O» = 172 Kv=H502 

Rest (Lungens Andel) ... CO» —= 290 (62%) O2 = 324 (65 0) Kv. = 0,90 

Under Respirationsforsøg 3 CO» =— 181 OS=-M27 Kv. = 1,43 

heraf Blodets Andel .... CO» = 153 OF3120 Kv. =1127 

Rest (Lungens Andel) EEN CON=R 28 50] ) OS TOR DH) KV ÆR0 

Forsøg IIl. 

Hund. Vægt 22 Kilo. Morfin. Nakkestik. — Katheter i 

h. Hjærte Kl. 12:53'.. Igleinfus Kl. 1720'. Kl. 1727” spærres Aorta 

og samtlige fra Buen udgaaende Arterier med Undtagelse af 

den ene Carotis, der forbindes med den centrale Ende af den 

gennemskaarne Årt. femoralis. 
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SR Udaandings- SED SN er pr. Kilo og | 

Se luft DR Busse Time 
rations- CO» O>» COz 

forsøg Ol, CO-2 Ol, O» Cbc. Cbc. CO» 0» 

Varighed 

i BOSE 114055 RYD 2 659 237 | 299 |0,791| 144'—1410" 

» Bea Ik Blss 493 386 | 231 | 211 |1,096 | 1829"—1134" 

3: 1,53 | 19,63 | 434 390 158 | 142 11,113 | 283'—21101/," 

4 1,73. |. 19,45 | 419 By0! 140 | 124 |1,129 |2140'—21481/," 

Aorta spærret 1427"; under Forsøg 2, 3 og 4 tages Blodprøver hen- 

holdsvis a, b og ec. 

CO» 02. N> 
JAREN STE SS BRATS ER CO Bens Blodprøve a - == == 

7. Mg U h.Hjærte 39,11 15,92 1,07  O> 5,23 am 

Blgdprøve D i Årt.. Fl eD2 Rn AO Go er FCO dåd 10,32 in igtek 
U h.Hjærte 36,24 9,76 1,17 0» 10,93 2 

ARE SE DS ENDT 30 CO 10,31 Blodprøve c! ? ? ? RE 
i UL h.Hjærte 33,75 8,82 1,11 0, 10,51 0,97. 

Passeret Blodmængde under Blodprøvetagning 

4 . . . 2941 + 297 = 3238 pr. Kilo og Time 1766. 

D …. … 2928 + 446 =— 3374 — — IPA 

Cc ….. 2044 + 486 = 2530" — — 845. 

Under Respirationsforsøg 2 CO> = 423 Oz» = 386 Kv. ='1,710 

heraf Blodets Andel .... CO» = 171 Oz=169 Kyvs=21501 

Rest (Lungens Andel) . . -"COz = 253 (60.90). O2 = 217(56%) Kv. = 1,16 

Under Respirationsforsøg 3 CO2 = 434 O:==390 URSSALGE 

heraf Blodets Andel .... CO» = 348 OSCE Kv. = 0,94 

Rest (Lungens Andel) ... CO» = 86(209) 02 = 21(5%). Ky.=4,0 

Under Respirationsforsøg 4 CO» = 419 Ø3-=30R Kv:—= 15313 
heraf Blodets Andel .... CO» = 261 Oz = 268 Kv. = 0,97 

Rest (Lungens Andel) ... COz = 158 (380) O2 = 103 (28970) Kv. = 1,53 

Forsøg IV. 

Hund. Vægt 27,5 Kilo.  Morfin. Nakkestik. - Igleinfus 

Kl. 2%5'. Katheter i h. Hjærte Kl. 2210'. Kl. 2215” spærres 

Aorta; Forbindelse af den ene Carotis med den centrale Ende 

af den gennemskaarne Årt. femoralis. 

D.K.D. Vid. Selsk Overs. 1897. 35 8 
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—m—«Q$Q$Q&Q&QCQCQC$&$&$&$&z —————— 

| " | 
pr. Kilo og | 

Time (HC O2S ER 
i ØS N 

Udaandings- j | 
Respi- luft | Udskilt | Optaget 

rations- CO>z Oz» 

forsøg Ol CO» Ol, (DE be: | Cbc. CO» O; | 

il 3,20 17,28 | 986 | 1191 | 215 | 260 Cs 1126'—13 36" 

2 270 | 18,10 | 1357 1 1414 " 185 | 193 0,96 | 2024"—21 40" 

Aorta spærret 21157; under Forsøg 2 tages Blodprøve a. 

COMO ENS 
Art... . 38,40: 20,54. 1,64 CO: 8,65 

Blodprøve a f 2 2 2 SES jen VSSE sa 
SR U h.Hjærte 47,05 11,71 1,40 O> 8,83 0,98. 

Passeret Blodmængde under Blodprøvetagning 

a& . - . 7290 + 1190 = 8480 pr. Kilo og Time 1156. 

Under Respirationsforsøg 2 CO» = 1357 O2 = 1414 SEE OeE=SK 03 

heraf Blodets Andel .... CO»= 733 0,2= 749 Kv. = 0,98 

Rest (Lungens Andel)... CO2= 624(54) O>2= 665 (54%) Kv.—= 0,94 

on stø save 

Hund. Vægt 42,2 Kilo. Morfin. Nakkestik. Katheter i 

h. Hjærte Kl. 2720'. Igleinfus Kl. 2%10'. Kl. 2"21' spærres Aorta 

og samtlige fra Buen udgaaende Arterier med Undtagelse af 

den ene Carotis, der forbindes med den centrale Ende af den 

gennemskaarne Årt. femoralis. 

Udaandings- | |. | pr. Kilo og 
luft Udskilt | Optaget Time C0- 

rations-" er CO OR SR er hr 7) z 
forsøg %/0 CO» | 2/0 O» Cbe. Cbec. | CO» Q- 1555 | 

Respi- 

Varighed 

| 

1 3,52 | 16,44 | 1447 | 2029 | 206 | 288 |0,713 | 1153"—1163' 
2,22 | 18,74 | 1400 | 1452 | 117 | 121 10,964 | 21 32'—2049" Do | 

| | 

Aorta spærret 24217; under Forsøg 2 tages Blodprøve a. 

Ske Ser ED re AnbeeReE ,91 66 2,67 2 6,73 

BD DESK SE ! h.Hjærte 47,66 4,46 1,63  O2 DE 7,20 Fu 

Passeret Blodmængde under Blodprøvetagning 

a . . . 6250 + 1734 =—- 7984 pr. Kilo og Time 668. 

Under Respirationsforsøg 2 COz> = 1400 O2 = 1452 Kv. = 0,96 

heraf Blodets Andel . ... CO>= 537 OSSE 5715 Kv. = 0,94 

Rest (Lungens Andel). . : (02 = 863 (62%) O02= 877(60%) Kv. — 0,98 
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I de følgende Forsøg injiceredes, som det nærmere er an- 

givet ved de enkelte Forsøg, en Opløsning af Druesukker eller 

Dextrin i Venerne. Oprindelig var Formaalet hermed at se, 

hvor vidt Indførelsen af disse Stoffer i Blodet bragte Lungens 

Andel i de omhandlede Processer til at voxe. Dette viste sig 

snart ikke at være Tilfældet. Naar der ikke desto mindre an- 

stilledes en Række Forsøg med Injektion af Sukker, skyldes det 

følgende Iagttagelse. Det er som Regel ikke muligt at fort- 

sætte Forsøgene ret længe med det samme Dyr; der udvikles 

efterhaanden en Modstand mod Blodets Strømning, der giver 

sig til Kende ved stigende Tryk i Strømuret og en ringe 

Strømningshastighed , et Fænomen, der uden Tvivl skyldes en 

Kontraktion af de perifere Kar. Det viser sig nu, at en Injek- 

tion af Sukker eller Dextrin frembringer en Paaskyndelse af 

Hastigheden uden at Trykket i Strømuret stiger, foraarsaget 

aabenbart ved en Karudvidelse, rimeligvis i Særdeleshed i 

Leveren, hvor der efter Dextrininjektionen kan paavises en 

overordentlig stærk Ophobning af dette Stof. Som Exempel 

påa Sukkerinjektionens Indflydelse paa Strømningshastigheden 

kan anføres følgende af Forsøg VI vundne Resultater. Blod- 

mængden, der passerede Strømuret, var ved Begyndelsen af 

Forsøget pr. Kilo og Time 1540 Cbc., efter Injektion af en 

Sukkeropløsning i Vena jugularis steg Mængden til 1881. Ved 

yderligere Injektion til 2100. Da der dernæst injiceredes lige 

saa meget af en 0,7”/0 Chlornatriumsopløsning, sank Blod- 

mængden pr. Kilo og Time til 947 for igen ved Injektion af 

Sukker at stige til 1230 Cbc. Trykket i Strømuret holdt sig 

under Forsøgene nogenlunde konstant. 

Det var da muligt ved saadanne Injektioner at foretage en 

større Række Bestemmelser med det enkelte Dyr, samtidig med 

at en enkelt Bestemmelse kunde udstrækkes over en længere Tid. 

Imidlertid har Injektion af den betydelige Mængde Vædske vistnok 

påa anden Maade virket nedsættende paa Dyrets Funktioner, 

idet den procentiske Hæmoglobinmængde under disse Forsøg 

ofte var temmelig ringe. Her følge Forsøgene. 
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Forsøg VI. 

Hund. Vægt 17,4 Kilo. Morfin.  Nakkestik.  Igleinfus 

Kl. 11736”. Katheter i h. Hjærte Kl. 117377. Kl. 11738" spærres 

Aorta; Truncus anonymus forbindes med Aorta ved Bifurkaturen. 

Under Forsøg 3, 4 og 6 Injektion i en Vene af en 10% 

Sukkeropløsning. Under Forsøg 5 Injektion af en 0,7 9/0 Chlor- 

natriumsopløsning. 

hldke | Udaandings- leg elg MTE! pr. Kilo og | 

SSBs luft SK DiaSe Time 
rations-" luft | CO» | 0» 0 | Varighed 

"søg | ZAR forsøg ol, CO2 HEER Cbc. Cbc. CO» | Q» | 

7 : 

1.) 346 | 16,88 | 921 |. 1167 | 318 |.402 10,789 |11420—11430; 

DMR SI Eg H10 06 HEBO KEE S62 163 | 175 | 0,930 |11843'—121 0" 
| | , , 

3. | 160 | 19,40 1 546 544 | 145 | 144 | 1,000 |12839'—12852 

IR ES LSE SD | 607 | 145 | 150 0,972 | 11287—1142" 

5 | 2os | 19,94 | 6836 | 680 | 91) 91 11,009) 2125'—2H49" 
6 | 1,18 (tal a-ob 698 | 680 | 115 | 112 |1,026 | 3124"—3445/ 

| | | | | | | 

Under Forsøg 2 Aorta spærret 11438. Blodprøve a. 

— — 3 Sukkerinjektion 180 Cbc. — b. 

— — Å — 200 — — Ge: 

— — 5 Chlornatriuminj. 200 — — d. 

— — 6 Sukkerinjektion 100 — — e. 

CO, 02 N> 
(SAT SS 32091386 ae O2 1,62 

Blodprøve a £ A 3 re FNS OL SRRES 
SENE ære 40-61 572 1,52 — O>» 8,14 Us 

Arr NS 2681 00 6,99 Blodprøveb ! le, SE DE ER 
ner h.Hjærte 29,26 6,46 1,33  O>» 6,80 1,08. 

(Arts OS 12042443" 1C0> 6,44 
Blodprøve c 2 , , = SER 
KØRE h.Hjærte 25,62 5,82 1,51  O> 7,22 1,04. 

NERE Ed re i Bryan Er 6 0)5 1,86 
Blodprøve d S , ? E) De 1550 RER 
SR Up Hjærte 12250 5 3 05 7,42 1,06. 

(Ant ELSE 128 962 128) MCO: 5,95 1 
Uh. Hjærte 18,08 4,05 1,38  O> 5,57 207; 

Passeret Blodmængde under Blodprøvetagning 
a ... 6918 + 680 = 7593 pr. Kilo og Time 1540. 

Blodprøve €e 

HENSYN UE SE UFES Er US] VEN — 1881. 

CSE (970 FE D6 08530 — 2100. 
d.……. 630 —+960 — 6590 — — 947. 

e ... 66507 840 = 7490  — — 1230. 
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Under Respirationsforsøg 2 CO» = 802 Osr1862 Kvs=093 

heraf Blodets Andel. ... COz = 579 Oz = 618 Kv:.— 0;% 

Rest (Lungens Andel)... COz> = 223 (289%) O2 = 244 (28 ff Kv. = 0,91 

Under Respirationsforsøg 3 CO» = 546 O» = 544 Kv. — 1,00 
heraf Blodets Andel. ... CO» = 496 O2 = 482 Kv.r=,1;03 
Rest (Lnngens Andel)... CO,» = 50(99%0) :02 = 62(11%). Kv. = 0,831 

Under Respirationsforsøg 4 CO2 = 590 OrÆ=607 Kv: 0% 

heraf Blodets Andel. ... CO2z = 549 OS B53L kv =rk04 

Kest (Lungens"Andel) 3 CO2 ==..41 (7%) FO == 46(12 910) -Ky. 058 

Under Respirationsforsøg 5 COz = 636 Oz = 630 Kus=Kisol 

heraf Blodets Andel. ... CO0z = 518 OF=489 Kv. =1 1506 

Rest (Lungens Andel). . . CO» = 118(19%) O2 = 141 (2297) Kv. = 0,84 

Under Respirationsforsøg 6 CO» = 698 02 = 680 Kr 1==1505 

heraf Blodets Andel. ... COz = 446 O0x=—:417 Kv 97 

Rest (Lungens Andel). . . CO» = 252 (369%) Oz POL (39 |] Kv "=10.95 

Forsøg VII. 

Hund. Vægt 19,6 Kilo.  Morfin.  Nakkestik.  Igleinfus 

18122971. Katheter sb" Hjærte Kl:512893"— Aorta spærret 

Kl. 12:30'; Truncus aåanonymus forbindes med Aorta ved Bi- 

furkaturen. Under Forsøg 3 og 4 kontinuerlig Injektion af 10/6 

Sukkeropløsning, ialt 200 Cbcm. 

Håjsi: Udaandings- TALER Optaget pr. Kilo og | 

rations- re CO» (HÉR [CO | Varighed 
forsøg | 09, 0, | be. is | CO» | or 0: 

| | 

1. | 296.17768 1 18891 1055 | 2 323 | 0,842 (114577—1217" 

2 |..205 | 18,65 | 1071. | 1231 pk 209 | 0,870 |121327—12450" 
JA 57-39 19559975 353 JER fle fr 55 155 BERN, DES EGNE 

4 
| 
U 

| 140 | 19,62 | 8338 | 802 | 128 | 123 |1,030 | 28257—2n45" 

Under Forsøg 2 Aorta spærret 12130'. Blodprøve a. 

— — 3 Sukkerinjektion. 

— —  Å Sukkerinjektion. Blodprøve b. 

CO2 02 N> 
Arto mig 31,633 2451.0 1549 CO» 10,85 

Blodprøve a f g Ej i => mm p U h. Hjærte 42,48; 12,07 1,50 O2 — 1244 — 087- 
Bio dne 5 ris ig een 16,99 1,26 CO» va 3,59 SSpeRg 

h. Hjærte - 27,67 6,778- 118. Ox 10,21 
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Passeret Blodmængde under Blodprøvetagning 

4 ... 8912 + 792 — 9704 pr. Kilo og Time 1650. 

b…: 2. 16980 -+--880 =—7860- ——— — 1203. 

Under Respirationsforsøg 2 COz» = 1071 Oz =1231 Kv. = 0487 

heraf Blodets Andel .... CO> = 1053 O» = 1207 Kv. = 0,87 

Rest (Lungens" Andel) . .: COz—" 118(2 9) "VO2 — " 2Æ RPG) Kv ==1075 

Under Respirationsforsøg 4 CO» = 833 Os = "802 Kr=1808 

heraf Blodets Andel. . . . CO» = 282 — 0» = 803 Kv. = 0,35 

Rest (Lungens Andel)... CO»— 551 (66%) 02=  0(09) 

Forsøg VIII. 

Hund. Vægt 20 Kilo. Morfin.  SNakkestik. == Igleinfus 

Kl 9850 Katheter ib. Hjærte Kl 2852 KI FOSSER spærres 

Aorta; Truncus anonymus forbindes med Aorta tæt over Bi- 

furkaturen. Under Forsøgene injiceredes som angivet nedenfor 

en 10/0. Druesukkeropløsning eller Dextrinopløsning af samme 

Styrke. 

REE Udaandings- fag FASE: i] pr. Kilo og 

Sen luft NS EH HODT ASER Time | 
vafions= menn CO» 0» | | w 

ng Varighed 

DETS] ODS TR ON set PEER TONE ED) 

| 8,04 |17,64| 871 | 994 | 261 | 298 | 0,88 | 2126"—2h46" 
156070 tor MEST SE EY RS GE BIOS Edge ESS SØE 

1,64 | 18,60 | 1051 | 1517 | 137 | 198 | 0,69 | 3156"—4419" 
1,40 | 19,60 | 598 | 576 | 120 | 115 | 1,04 | 4153'—518/ 
1,24 19 a. 660 | 662 | 110 | 110 | 1,00 | 51407—5458" 
1 | 19,72 | 515 | 628 | 91 (111 | 0,82 | 6135”—6352” 

| | 
Under Forsøg 2 100 Cbc. Sukkeropløsning. Aorta spærret 2457. 

— — 3 Blodprøve a. 200 Cbc. Sukkeropløsning. 

GQ ORE RD kk 

ua 

— — Åå — b.. 180 — — 
— — åd — ce. 175 — Dextrinopløsning. 

— — 6 — d. 120 — — 

Passeret Blodmængde under Blodprøvetagning 

aa... 11765 + 1035 = 12800 pr. Kilo og Time 1670. 

DERES OTTS HE GID: == MAAS HE — — 1490. 

Culys. MDA 810 == 18384 + — — 1389. 

ARE THOSE 765 == GS NNE — 1088. 
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CO. 102771 N2 
Aner re 22.971086 1407 "CO2z 7,21 Bl d AV ' tg 7 2 == bå => É 

ASS BTN h.Hjærte 30,18 3,97 1,80  O>» 6,89 ig 

Are go NOA Par 200 5,72 Blodprøve b f Årt. , le ED Een 
Cr mr h. Hjærte 2472 5,06 1,31  O> 5,40 1,06 

Arts 2 57,487 1195895 01660371 CO» 5,92 Blodprøve c f , k; , SALDI GARE 
ga ae Hjærte 23,85. 447 1,86 .0- 5,42 1,09 

Art sr 426 806 alter, CO: 5,60 
Blodprøve d f 3 A ; = — == 

pk U h.Hjærte 19,86 3,30 1,19  O> 4,76 za 

Under Respirationsforsøg 3 CO» = 1051 O2—= 1517 Kv. = 0,69 

heraf Blodets Andel. ... CO» = 923 0:= 882 Kv. = 1,05 

Rest (Lungens Andel). . . CO0,>= 128(129%) O2—= 635 (42 79). Kv. = 0,20 

Under Respirationsforsøg 4 CO» = 598 O» = 576 Kro 

heraf Blodets Andel . ... CO>— 426 O» = 402 Kv 106 

Rest (Lungens Andel)... CO>—172(299%,) — 02 —= 174 (3090) Kv. — 0,99 

Under Respirationsforsøg 5 CO2z = 660 O» = 662 Kv. = 1,00 
heraf Blodets Andel. ... CO» = 493 O2 = 452 Kv. =< 1,09 

Rest :(Lungens Andel). . . COzx= 167 (250). 02 = 210 (32 70). Kv. = 0,80 

Under Respirationsforsøg 6 COz = 515 O» = 628 Kv. = 0,82 

heraf Blodets Andel .... CO2>— 345 OF= 293,7 kv. == LEE 

Rest (Lungens Andel)... C02=170(33%0) 02 — 335 (53%) Kv.=0,51 

Af Forsøgene ser man, at indtil de to Tredjedele af det 

respiratoriske Stofskifte kan finde Sted i selve Lungen (Forsøg 

II, V).. For øvrigt er Funktionen meget variabel for forskellige 

Dyr. I enkelte Tilfælde (VIl,2) kan den såa godt som helt 

mangle. Ogsaa indenfor de enkelte Forsøg, anstillede med det 

samme Dyr, er den en Del variabel. 

Dermed er Hovedformaalet for vore Forsøg naaet. De Pro- 

cesser, der foregaa i det levende Lungevæv, have vist sig ikke 

at være indskrænkede til Udskillelse af færdigdannet Kulsyre og 

Overførelse af dissociabel Ilt til Blodet. Lungen spiller en 

vigtig Rolle i den dyriske Økonomi ved Dannelse af Kulsyre 

og fast Binding af Ilt, hvorledes nu end Forholdet er imellem 

disse to Sider af. Processen (se Side 26). 

At benytte de her foreliggende Undersøgelser til Forsøg 

påa af fastsætte den nærmere Aarsag til Variationerne i For- 

delingen af Stofskiftet mellem Lungen og Væv i de enkelte Til- 
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fælde vil næppe føre til noget. De 20 foreliggende Bestem- 

melser, der forekomme os fuldt tilstrækkelige til i det store 

og hele at sikre vor Anskuelse om Lungens Funktion, ere 

ikke talrige nok til et detailleret Studium af Funktionens Vari- 

ationer. Desuden egne Forsøgene sig næppe hertil. For at 

bestemme Blodmængden, der passerer Hjærtet, have betydelige 

Indgreb, blandt andet Indførelse af kunstig Respiration, været 

nødvendige. Lige over for dette tør der ikke ventes nogen 

konstant og udtalt Manifestation af de Faktorer, der under For- 

søgene have været varierende, og som under andre Omstændig- 

heder vel kunde ventes at have Indflydelse påa Lungens Andel i 

det samlede Stofskifte. Hertil kommer, at kun en Del af disse 

Faktorer ere bestemte under Forsøgene, nemlig Blodstrømmens 

Hastighed, Arterieblodets IItholdighed og den Højde, hvortil 

Differensen mellem den procentiske Mængde dels af Ilt dels af 

Kulsyre i Arterie- og Veneblod hæver sig, og som kan være 

højst forskellig. Men andre, mindst lige saa vigtige Faktorer, 

hvoriblandt kan nævnes Eftervirkningerne efter Nakkestikket, 

unddrage sig vor lagttagelse. Som det var at vente, ser man 

da ogsaa, at det totale respiratoriske Stofskifte under For- 

søgene kan lide en pludselig Nedgang, uden at vi i de enkelte 

Tilfælde ved Hjælp af Variationer i de os bekendte Faktorer 

(Strømningshastigheden og Blodets Luftindhold) kunne finde til- 

strækkelig Forklaring. End.mindre er dette muligt for den An- 

del, der specielt tilfalder Lungen. 

Imidlertid viser det sig ikke uden Interesse at sammen- 

stille Forsøgene paa en saadan Maade, at de umiddelbart kunne 

sammenlignes indbyrdes. Dette er sket i nedenstaaende Tabel, 

hvor den samlede Respiration og den Del, som deraf falder 

dels paa Blodet dels paa Lungen, for samtlige Bestemmelsers Ved- 

kommende er udregnet pr. Kilo af Dyr og en Times Varighed. 

Af Tabellen ses, at Lungens procentiske Andel i Stof- 

skiftet overalt har været særdeles betydelig, hvor Stofskiftet pr. 

Kilo har været relativt højt (over 200), saaledes i Forsøg I, Ii 
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pr. Kilo og Time djg ae: Kilo Différens 
For- É: ; i LE og |ollti'! mell. Arterie- 
Ssøgs- samte ' i Blodet | i Lungen | " muPSEn | Time |Arterie-| og Veneblod 
pe | NES Diration Blod tj; blodig for sake 

C0z | 02 | CO2 | 02 | CO2| 02 | CO2 | O, | strøm CO» O>» 

I» | 252 | 343 | 148 | 168104 1175] 41 | 51 | 1977 | 228 | ar | 8,50 
Is | 201 | 231 | 90 | 113/101|118 | 55 | 51 | 1081 | 23,5 | 8,30 |10,46 

IIz | 317. | 338 | 119 1117 | 198 |221 | 62 | 65.) 2044 | 11,7 | 5,85 | 5,75 
UD Br BE] 104 Be HK R9 Ba klo 6 875 | 11,80! 11,95.| 9,38 

IT, |.231,|,211 |. 93 | 92 | 138 |119 | 60. | 56 |.1766 | 2115 |. 5,27 | 5,93 
II; |. 158 | 142 (127 |134| 31| 8) 20 | 5) 1227 | 20,69 | 10,82 (10,93 
III | 140 | 124 | 88 | 90| 52| 34 | 38 | 28 | 845 | 19,41 | 10,81 |10,51 
IV, | 185 | 193 | 100 |102| 85+ 91) 54 | 54 | 1156 | 20,54 | 8,65 | 8,83 
EN Aa ran Mr 3 UR ME GR 72 | 73) 62 160 | 668 | 1166 | 6,73 
VI» | 168 (175 1117 1%) 461 50/98 | '28'| 1540 | 13,9 | 7,62 | 8,14 

re (eo) 

VI s7)| 145 | 144 | 132 | 1281 131 16) 9.) 11 | 1881 | 13,3 | 6,99 | 6,80 
VI 2)/,145 |.150.| 135 | 128 |..10 1.22 | 7 ;| 12. |. 2100 | 12,0 | 6,44 | 6,22 
BEES 974 701217] 911.195 19] gam | adr | Srsns do 
VI, 3)| 115 | 112 | 73 | 68| 42| 44 | 36 | 39 | 1230 | 9,6 | 5,05 | 5,57 
kir 182 209 179 205] BA "9 "51 4650 1 945 
VIL 45) 

| | 10,85 | 12,44 
128" a3" 1148788) P8BU! og EE TS] vo I oggr Øg "3,50" 1021 

| 

— 

UENS KERSTEN ETDETT TOO TEDE ER] 1839 42 | 1670 | IO ror 680 

VIE) 53202115 85 80: |IS35 Sy! 29 30 | 1490 | 10,5 5,72 | 5,40 

KIG 2) 410-110; |, 182.75; |;28] 35 | 25 |.321; 1389]-.,9,0 1 | 5,921] 5,42 
MES 59 1111 61 | 595550 59533 53 1088 | 8,1 | 5,60 | 4,76 

1) Sukkerinjektion. ?) Sukkerinjektion. 3) Chlornatriuminjektion. 

A) — W) — 5) Sukkerinjektion. 

lys — S) Dextrininjektion. 9) Dextrininjektion. 

og Ill; men for øvrigt er der ingen fast Sammenhæng mellem 

Stofskiftets Størrelse pr. Kilo og Lungens Andel. For Ex. er i 

IV og VII Stofskiftet af samme Størrelse, men i IV Lungens 

Andel. sc. 501970 rib VIE:2 9/0 1 IV ler, Lungens' Andel 60 9/0; 

medens det totale Stofskifte er 117 pr. Kilo og Time. Hvor 

Stofskiftet under Forløbet af Forsøget for det enkelte Dyr for- 

andrer sig, kan det. snart skyldes en Forandring i Lungens An- 
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del, snart i Blodets; saaledes er Faldet i Stofskiftet ved Iz for 

Kulsyrens Vedkommende begrundet i en Nedgang i Blodets 

Andel, medens Lungens holder sig uforandret. Derimod er 

det stærke Fald i Il3 ganske overvejende foraarsaget ved, at 

Lungens Andel bliver meget ringe, hvorimod Blodets nogen- 

lunde holder sig. Ganske interessant er det i Forsøg VI, at 

Blodrespirationen under Bestemmelsen 2, 3 og 4 er næsten 

fuldstændig konstant.  Stofskiftefaldet mellem 2 og 3 skyldes 

udelukkende Fald i Lungens Andel; derimod ses ved Sammen- 

ligning mellem 4 og 5, at Stofskiftefaldet her skyldes, at Blodre- 

spirationen gaar ned til omtr. det halve; i 6 holder Blodrespi- 

rationen sig fuldstændig uforandret, og Stigningen af Stofskiftet 

bevirkes ved, at Lungens Andel stiger til det dobbelte. Forsøg 

VI viser slaaende, hvor væsentlige Forandringer der kan ske i 

de respiratoriske Processer i Organismen, uden at vi, naar Vi, 

saaledes som det hidtil har været Tilfældet, kun holde os til 

Bestemmelse af den samlede Respiration, faa endog blåt et Vink 

om, at Processen væsentlig er bleven forandret. 

En særlig Omtale fortjene nogle enkelte Bestemmelser, 

nemlig de, hvor Forholdet mellem Kulsyre og Ilt (respiratorisk 

"Kvotient) har været væsentlig forskelligt i Blod og Lunge. Her 

have vi nemlig Sikkerhed for, at de respiratoriske Processer i 

Blod og Lunge have været af væsensforskellig Natur, hvad vi i 

de andre Forsøg maa lade staa hen som et aabent Spørgsmaal. 

Stærkest er dette Tilfældet i VII4, hvor al den under RKespira- 

tionen optagne Ilt med stor Nøjagtighed genfindes i Blodet, 

medens 66/0 af den udskilte Kulsyre ikke skyldes Blodet, men 

er dannet i selve Lungen. Her finde vi da et sikkert Exempel påa 

en Kulsyreafspaltning uden Iltforbrug. I samme Retning, 

men ikke saa stærkt udtalt gaar IIIs. En stærk Forskellighed 

i den respiratoriske Kvotient viser end videre VIlI3,,6, men 

her er det Iltforbruget, der er særlig stærkt i Lungen i For- 

hold til i Blodet. I de fleste andre Forsøg ere Forskellig- 

hederne i den respiratoriske Kvotient ikke betydelige. 
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I den følgende Afhandling vil man finde en Række Forsøg, 

hvis Formaal har været at udfinde, under hvilke Betingelser 

den respiratoriske Kvotient i den samlede Respiration afviger 

fra den, der findes ved Sammenligning mellem Blod i h. og 

v. Hjærte. Man har herved opgivet at bestemme den Blod- 

mængde, som passerer Hjærtet. Man vil da, hvor Kvotienten 

er ens i h. og v. Hjærte, ikke faa nogen Oplysning om Lun- 

gens Andel i det respiratoriske Stofskifte; men hvor de to 

Kvotienter vise indbyrdes Afvigelser, vil man have Sikkerhed 

for, at der er foregaaet Omsætninger i selve Lungen, og åt 

disses Natur har været forskellig fra deres, der have fundet 

Sted i Blodet. En stor Fordel ved disse Forsøg er, at der 

ikke behøves kunstig Respiration, og at det hele Indgreb, der 

er nødvendigt, er Indførelsen af et tyndt Katheter i h. Hjærte 

gennem Vena jugularis og Indlæggelse af Kanyle i Carotis. 

Disse Indgreb er af saa ringe Indflydelse paa den hele Orga- 

nisme, at de vilkaarlig frembragte Forandringer i de ydre For- 

hold, hvis Indvirkning man ønsker at prøve, kan ventes langt 

tydeligere at komme til deres Ret, hvad der ogsaa har vist sig 

at være Tilfældet. 
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HT, 

Sammenligning af respiratoriske Kvotienter bestemte 

samtidig i Blod og Udaandingsluft. 

V; har i det foregaaende Afsnit, set, at en betydelig Del 

af Iltforbruget og Kulsyredannelsen kan finde Sted i selve 

Lungen. Betingelsen herfor er, åt der fra Legemets Væv i 

Blodbanen udskilles Stoffer, der yderligere bearbejdes i Lungen. 
102 O 
| den samme Undertiden er den respiratoriske Kvotient ( 

ved Omsætningen i Legemets Væv og i Lungen; i saa Til- 

fælde ligger det nærmest at formode, at hele Processen paa de 

to nævnte Steder foregaar identisk, saaledes at Lungecellerne i 

dette Tilfælde udføre samme Bearbejdelse af Stofferne som de 

øvrige Vævs Endothelceller. Men hyppig er den respiratoriske 

Kvotient forskellig, naar den bestemmes i Udaandingsluften og 

"1 Blodet. Disse Tilfælde frembyder en særlig Interesse, i det 

Processen da maa være foregaaet paa væsensforskellig Maade 

i Lungen og i de øvrige Væv. 

Det har siden Spaålanzani været bekendt, at I[ltforbruget 

og Kulsyredannelsen i den dyriske Organisme ikke nødvendigvis 

behøver at foregaa samtidig, men at der under Omstændigheder 

maa antages vistnok talrige Mellemled imellem disse to Pro- 

cesser, en Opfattelse, hvortil Hermann og Pfliger have leveret 
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væsentlige Bidrag. Om vi nu end i de senere Aar særlig ved 

Pasteurs Arbejder over Anaerobiosen og Berthelots over 

Kulsyrens Dedoublement har vundet mere Klarhed over Beskaffen- 

heden af saadanne Processer, hvorved Kulsyredannelse i Orga- 

nismen kan finde Sted uden samtidigt Iltforbrug, saa have vi dog 

ingen Kundskab om, i hvilken Udstrækning og under hvilke 

Forhold Processer af den omtalte Art i Virkeligheden finde 

Sted hos den højere udviklede dyriske Organisme. Hertil aabner 

der sig en Vej, saafremt de Omsætninger, hvis samlede Resultat 

vi bestemme ved Analyse af Udaandingsluften, vise sig sammen- 

satte af Faktorer, der hver for sig fortrinsvis forløbe paa for- 

skellige Steder i Organismen, saaledes f. Ex. påa den ene 

Side i Lungen og paa den anden i de øvrige Legemsvæv. Det 

vil fremgaa af Forsøg, der blive meddelte i det følgende, at 

dette ikke sjældent er Tilfældet. Vi kunne saaledes paavise, at 

der ved Indgreb af forskellig Art, f. Ex. Aareladning, foraarsages 

en hel anden Fordeling af det respiratoriske Arbejde mellem Væv 

og Lunge end tidligere; herved behøver det samlede respira- 

toriske Stofskiftes Størrelse ikke at forandres, saaledes at vi 

kun gennem samtidig Undersøgelse af Blod og Udaandingsluft 

faa nogen Oplysning om, påa hvor væsensforskellig en Maade 

Vævene nu arbejde. 

Forsøg, hvorved den respiratoriske Kvotient i Udaandings- 

luft og Blod bestemmes, udføres ved, at der tages en Blodprøve 

fra h. Hjærte gennem et i Vena jugularis indført elastisk Ka- 

theter og samtidig gennem den ene Carotis en Prøve fra 

Aorta. Prøverne tages jævnt og nøjagtig samtidig og overføres 

strax i de to udpumpede Recipienter paa to Kviksølvpumper, 

hvorefter Luftarterne udpumpes samtidig og analyseres. Blodet 

er som Regel gjort flydende ved Injektion af Igleinfus. Nøj- 

agtig samtidig med, at Blodprøverne tages, bestemmes det 

respiratoriske Stofskifte paa den i de tidligere Afsnit anførte 

Maade. Den respiratoriske Kvotient, der bestemmes ved Re- 
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spirationsforsøget, er Forholdet mellem, den udskilte Kulsyre og 

den optagne Ilt. Af Blodet beregnes den respiratoriske Kvotient 

paa følgende Maade: Er Volumenprocenten ved 0” og 760rm 

af Kulsyre i Arterie og Veneblod henholdsvis CO?a og CO?v, 

og af Ilt i de nævnte Blodsorter henholdsvis O?a og O?v, da 
2 2 

er den respiratoriske Kvotient lig med eee, 

ligvis maa de to Kvotienter fundne ved Respirationsforsøget og 

Natur- 

ved Blodanalysen være lige store, saafremt al den under Respira- 

tionsforsøget udskilte Kulsyre og optagne Ilt er henholdsvis 

afgivet fra og optaget i Blodet under dets Passage gennem 

Lungen. Imidlertid maa her lægges Mærke til følgende. Naar 

de respiratoriske Kvotienter findes ligestore, kunne vi intet vide 

om Størrelsen af det respiratoriske Stofskifte, der er foregaaet 

i selve Lungen. Der kan i saa Tilfælde naturligvis godt være 

foregaaet Iltbinding og Kulsyredannelse der; men Processen 

maa i saa Fald have været ens for Lungen og de øvrige af 

Legemets Væv. Hvis derimod den respiratoriske Kvotient be- 

stemt samtidig paa de to oftere omtalte Maader viser sig for- 

skellig, er der foregaaet en respiratorisk Omsætning i selve 

Lungens Væv, og denne maa være væsensforskellig fra Middel- 

omsætningen i de øvrige Væv. Hvor stor en Del af det 

respiratoriske Stofskifte der falder paa selve Lungen, faa 

vi imidlertid ingen Oplysning om. Hertil var en Bestemmelse 

af den gennem Lungen passerede Blodmængde nødvendig, men 

en saadan have vi i disse Forsøg opgivet, saaledes som omtalt 

i Slutningen af Afsnit Il. 

Til Gengæld have vi vundet Mulighed for langt bedre at 

kunne undersøge forskellige Indgrebs Virkning paa de i 

Lungen foregaaende Processer. 

S 1. I 3 Tilfælde ere de respiratoriske Kvotienter i Blod 

og Udaandingsluft bestemte under saa vidt mulig normale 

Forhold. Forsøgene vare følgende : 
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Forsøg I (2). 

Hund. Vægt 25,5 K., Igleinfus, 

| i pr. Kilo og Time | 

(Esspira= Che. CO- | 
Nr. || tionsluft | ?”0 CO> | 9/0 O> 0 Varighed 

Lit. CO» | O- 

SEN ED sr 4 385.  1-17,70- | 348 367. | 0,956 | 1114—11317 | | 

Blodprøve. I 100 Cbc. Blod ved 09 og 760mm Che. 

91) $ Art. ... CO» = 44,01 02 = 25,59 N> = 1,23 CO2 788 Gis 

RE Uvene 2. C02— 51,54 021—117,280N2.— 131 02 831 > 

Forsøg il. 

Hund. Vægt 20 K. Ingen Igleinfus. 

| | | pr. Kilo og Time | 

oo Ris. ret Che. | CO2 | 
Nr. || tionsluft | /0 CO> 9/0 O» SE Varighed 

Ek had hh 00s Is 65 | 
— — ! = | — == 

1 71,24 1,26 | 19,31 435 | 656 0,663 | 3h 59—41 5 

Blodprøve. 1 100 Cbc. 

1 Art... . CO» = 42,58 0» = 21,32 N> = 1,19 CO> r£: 5,94 ER er 

U Vene. . . CO» = 48,52 02 = 11,85 N2 = 1,06 Oz 9,47 i 

Forsøg IIL 

Hund. Vægt 16 K., Igleinfus. Nr. 1 før Injekt. af Igleinfus 

og Indførelse af Katheter. 

Er SNE, pr. Kilo og Time | 

NEP HEnspira: Cbe. COz i 
Nr. || tionsluft | ?/0 CO» | 2/0 O2 i; SØ Varighed 

Lit. CO» | 0» | | 

i EEN EKI EET — farer 

Be 26411" Basr 11735 | "Br I EgE | 0,840 | 1134—1144 

BE Io 13750 (51740 905 | 354 | 0,832 | 2116—2x93 
| | | | 

1) Blodprøverne have overalt samme Nummer som de tilsvarende Afdelinger 

af Respirationsforsøgene. 
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Blodprøve. I 100 Cbc. 

9' Art... . CO235-245;93 "O24=520782" N21= 138 002770 450 oa 

vene rr COST 15 023 HO ASS ENDE 20 ROSE EDGE 5 

I Forsøg II er der ikke anvendt Igleinfus. Blodet blev da 

fra h. Hjærte og fra Arterien direkte taget ind i de lufttomme 

Recipienter og dets Mængde bestemt ved Vejning. Samtlige 

Forsøg stemme overens og vise, at der måa være foregaaet 

et I[ltforbrug og en Kulsyredannelse i selve Lungen, og at 
2 

SØE 

den Del af Processen, der er sket i Lungen, end for den Del, 

den respiratoriske Kvotient ( ) maa have været større for 

der har fundet Sted i de øvrige Legemsvæv. 

S 2. I en Række af Forsøg have vi prøvet Virkningen af 

Aareladning. Det viser sig herved, at en Del af Omsætningen 

ogsaa under den anæmiske Tilstand finder Sted i Lungen; men 

Forholdet er herved for saa vidt det omvendte af det normale, 

som den reéspiratoriske Kvotient gennemgaaende har været 

betydelig mindre i Lungen end i de øvrige Væv. 

Forsøg I. 

Hund. Vægt 25,5 K., Igleinfus. Kl. 11745 Aareladning 

(c. 17%0 af Blodmgd.). 

| É | pr. Kilo og Time 

BSL Che. CO2 | br 
NE Hronstnts eo ØE] TO 2 eee HOSE Varighed 

mk: (00: 0» 

285 395 | 16,97 | 360 482 | 0,746 |10022—10132 
2, 60,87 3,25 17,70 348 367 0,946 | 1194—11417 

BSA 98301842 | 194l 306 | 1,115 |12119—12427 
4 34,31 1,92" | 19,10 147 153 0,959 | 2825—2435 

Blodprøve. I 100 Cbc. 

9S Art.... CO» = 44,01 0,2 = 25,59 N2 = 1,23 CO2 7488 older 
Uvene…. . CO2z = 51,54 02 = 17,28 N2 = 1,310. 7, 831 

50 



Stedet for Iltforbrug og Kulsyredannelse i den dyriske Organisme. 129 

3S Art... CO: 40,99 02=—-21,79 Nz = 106 CO2 1086 ARR 

vene C03= 585 OX. 110 N2 112 0,2 108 2 

4 f Art. . . CO» = 22,49 OF POST NE 5143 CO SENER en 

Uvene- . CO2 = 4L21 04, —= 270 Na = 105 0; GE ereLE 

Forsøg IV: 

Hund. Vægt 18,2 K., Igleinfus. Kl. 10755 Aareladning 

(c. 33?/o af Blodmgd.). 

| ' 

pr. Kilo og Time 
Exspira- " | 

| Cbec. CO» 

Nr. || tionsluft | %0 CO2 | O2]1 Oz | Varighed 
Lit. | | CO>- | (JE 

BETTE | | 
| | 

1 34,61 272 |17,68| — 299 399 | 0,750 |10139—10149 

Ro 30,60 1,16 20,18 118 gg 1,20 | 11851—121 

| | 
Blodprøve. I 100 Cbc. 

SAT..." CO» = 34,53 02 = 15,47 N> = 177 CO, 2006 Hk 

livene.… CO 54590 OPE 074 Na 120 02 7 1433 

Forsøg V. 

Hund. Vægt 30 K., Igleinfus. Kl. 12 Aareladning (c. 39 9/9 

af Blodmgd.) og Injekt. af en tilsvarende Mængde af 0,7 '/0 

… Chlornatrium. Intravenøs Injekt. af Morfin. 

ad | | pr. Kilo og Time | 

SELE Sal | Cbe. | CO, 
Nr. || tionsluft | ?/0 CO» | "Io O2 | 59 Varighed 

E | | | i 

hit, KØ BORN 
| | | 

FEE BENE re FE TUT 1 FE af BT ANTON 

HR 857 1 Tog Sora MRS 7953 40546] 19855 415 
| | | | 

2 | 30,00 1,67 | 1948 | OS ARE MEN. 0,839 | 1453—212 

| | | | | | 
Blodprøve. 1 100 Cbc. 

g $ Art... CO» = 21,26 02 = 12,78 N> = 179 CO2 9,21 
U Vvenet:7. CO = 3079702. 5 54 Na 2 1,08) 7027 11,24 

D.K.D. Vid. Selsk. Overs. 1897. 51 9 

MYEE: 
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Forsøg VI. 

Hund. Vægt 18 K., Igleinfus efter Nr. 1. Kl. 11//2 Aarelad- 

ning (c. 57 Yo af Blodmgd.). 

HORN pr. Kilo og Time 

Hrspira= Che. CO- 
Nr. || tionsluft | 0 CO2 | ?/0 O> (: Varighed 

LE CO IEEE: 

il 82,94 1,58 18394 EA 09 GES 0,669 4 7—4117 

sol 44 nl ar 118081 979 | 7359 10,609 | ABA ED 

Blodprøve. I 100 Cbec. 

EAR DERER COVE N Dag 02 -HD TNS TRT OOS PA så 

U Vene . . COz = 34,53 02 = 1,72 N»2 = 1,17  O>- 1370 

Forsøg VIL. 

Hund. Vægt 23 K., Igleinfus efter Nr. 1. Kl. 10'/2 Aare- 

ladning (c. 53 %0 af Blodmgd.). 

tre | pr. Kilo og Time | | 

HS DR Cbe. | CO» | 
Nr. || tionsluft | %/0 CO2 | 2/0 O»> di RR DE Varighed 

Lit. | CO» 0 | | 

il 79,28 2,58 17,46 525 787 0,667 | 2021—2131 

2 91,32 2,16 18,16 459 657 0,699 | 2158—3419 

3 84,25 2,10 | 18,20 453 659 | 0,687 | 3857—-417 

Blodprøve. I 100 Cbc. 

SES LATE REESE OSS=- 39 OT == So ENDRE= RS s FR 002 RR E2 ER DE 
vene EKO OS EA 10 ORE Ds ENGE RE 03 KS OS ERE SITES ERR 

3 EAR ENE CO OSRSSESBOTK OD ES HS SEND RER ORE OSSE 6 7720 es 

| vene: CO21= 4%64 O2= 3,66 Nx — 100 702 7,878 

52 
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Forsøg VIII. 

Hund: «Vært 45/4 K3) Ugleinfus efter; Nr. 1.5, Kl 1 Aare= 

ladning (c. 30 %0 af Blodmgd.). 

Hp. pr. 50) BR Time ANN 

Nr. | tionsluft | %0 CO» | 2/0 O> g | oz Varighed 
Eif CO. | 0: 

= ERE EEN EON 

1 | 74,19 200 | 18,80 | 723 | 836 | 0,866 | 11,48—1157 

2 11,06. 1,96 18,76 4213) | 892 0,821 | 2123 —2h 32 

Blodprøve. " I 100 Cbc. 

9 Art .…. CO2» = 34,75 02 = 15,03 N2 = 174 CO» 1057 NER 

Hvene 003 == 45 32) OM EEONS NE oo SNØDE 7085 ES 

Under den anæmiske Tilstand er der' saaledes foregaaet en 

væsentlig Forandring i Stofskiftets Natur. Den Del af Omsæt- 

ningen, der sker i selve Lungen, har i Sammenligning med 

den Del, der sker i de øvrige Væv, udmærket sig ved større 

[tforbrug i Forhold til Kulsyredannelse, end vi finde under 

normale Forhold. Der hengaar en kendelig Tid, inden For- 

andringen i Stofskiftet indtræder. Saaledes vise Kvotienterne 

en normal Forskel i Forsøg I Prøve Nr. 3, der er taget kort 

efter Aareladningen; først efter en Times Forløb (Prøve 4) er 

den for den anæmiske Tilstand karakteristiske Forandring ind- 

traadt. Denne Forandring er forøvrigt udtalt i Flertallet af For- 

søgene; kun i Forsøg VIII er den ikke gaaet videre end til at 

udslette den normale Forskel mellem Kvotienterne.. Maaske 

har de halvanden Time, der ere hengaaede mellem Aareladning 

og Prøvetagning, i dette Tilfælde ikke været tilstrækkelige. 

S 3. I den aånæmiske Tilstand er Mængden af de for 

Omsætningen væsentlige Bestanddele i Blodet forringet. Vævene 

ere derfor henviste til at udnytte Blodet i højere Grad end under 

normale Forhold, og Veneblodet, der kommer fra Legemets 

Væv til Lungerne, viser, procentisk set, større Forandringer end 

normalt. Saaledes ses Iltmængden i Veneblodet i Forsøgene i 

53 Lg 
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forrige 2 

kaldt en tydelig Forandring af Forholdet mellem de respiratoriske 

at være meget ringe. Da denne Tilstand havde frem- 

Kvotienter i Blod og Udaandingsluft, forsøgte vi, om det ikke 

var muligt at fremkalde en Kvotientforandring i modsat Retning, 

ved til Lungen at sende Blod, der var mindre udnyttet end normalt. 

En saadan mindre udnyttet eller mere arterialiseret Tilstand af Vene- 

blodet end normalt kan fremkaldes ved at forbinde en Årterie med 

den centrale Ende af en Vene; Blodet i Vena cava bliver da 

blandet med arterielt Blod. De udførte Forsøg vise i Virkelig- 

heden et meget betydeligt Udslag i den formodede Retning. 

Forsøg IX. 

Hund!" Værst 1193 "KA slemfus efter Nr JK MIPS ROTE 

bindes begge Aa. femorales med Vv. femorales. 

'r | | 
| É | pr. Kilo og Time | 
| Exspira- | Che | CO- 

Nr. | tionsluft | 9/0.CO2 | 9/0 O2 | horse ØRE Varighed 

| Et | CO EO 
re bl: i! | tell | | É ede. 

1) 2178 (255. | 1776] 290 397 | 0,732 |11195—11435 
| | 

SUGE S6 102352 | 17,92 | 336 438 | 0,766 |12114—12121 

BGK 73280 3-72 ET 46 HEBO 433 | 0,712 |12h47—12855 

4 11193361 | 276 | 1748! 341 467 "| | 077311" .1123—1433 

Blodprøve. I 100 Cbec. 

SEJ Åre OSTE OS E-=- 220 EN SR 31 CO» 2,64 
SD TC br Aørg - = — = 0,533 

U Vene . . CO» = 54,55 02 = 15,8 N> = 180 0» 4,95 i 

Forsøg X. 

Hund. Vægt 10K., ingen Igleinfus. Blodprøverne tågne 

direkte i Pumpen. Kl. 2%57 forbindes den ene Art. femoralis 

med den tilsvarende Vene. 

| | 

| Exspira- 

Nr. | tionsluft 

Lit. 

il 17,19 

2 7,92 

| pr. Kilo og Time 

ol, CO» | 0/9 2 

Chc. | 

CO» | O» | 
ESS EEN ANSER | 

266 | 404 

246 | 348 

Varighed 

— 

2111—2121 

3191—3h26 
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Blodprøve. I 100 Cbc. 

of Art... CO == 40;48 Oy == BEA EN == 1545 1 CO SA RER 

EU vener. COM 4305 03 == 14901 Na == 1543 FO 7 6533 

Den respiratoriske Kvotient i Udaandingsluften er her be- 

tydelig større end i Blodet. Den Del af Processen, der er 

foregaaet i selve Lungen, maa da være forløbet med en endnu 

højere Kvotient, end der er fundet i Udaandingsluften. Ligesom 

under normale Forhold, men i langt betydeligere Grad, er da 

Kulsyreudskillelsen for Lungens specielle Stofskiftes Vedkom- 

mende overvejende over Iltforbruget. Trods den abnorme Til- 

stand, der saaledes har bevirket en helt forskellig Arbejdsmaåaade 

af Organerne, er dog det samlede respiratoriske Stofskifte saa 

godt som uforandret og giver os intet Vink om den skete ind- 

gribende Forandring. 

S 4. Som bekendt stiger ved ensidig Fodring med Sukker 

den respiratoriske Kvotient i Udaandingsluften over 1. Den 

Ilt, der optages fra Organismen, er saaledes ikke tilstrækkelig 

til at danne den samtidig udskilte Kulsyre. I følgende Forsøg 

undersøgtes de respiratoriske Kvotienter i Blodet under saadanne 

Forhold. 

Forsøg XI. 

"Hund. Vægt 14 K. Efter i då Dage at være ernæret ved 

en meget stivelserig- og sukkerrig Føde fik Forsøgsdyret Kl. 11 

500 Gram Rørsukker opløst i Vand. Igleinfus efter Nr. 1. 

Elie pr. ide RG sk 

Nr. || tionsluft | %%0 CO2.| 9% O2 És GE Varighed 

Lit. 00. JN 

1 2979 | 360 11757 | 455 | 435" | 1,046 | 310—3310 

2 || 49,93 212 |19,03| 628 | 585 | 1,072 | 3150—3157 

3 | 45,06 1,76 | 19,28 | AASE HORAGT | i. o14" |" AR AAR 
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Blodprøve. I 100 Cbc. 

9 S Art. .. CO2 = 14,89 O» = 24,69 N> = 1,24  CO> 16,58 
U Venetir COX Bla Os == ØEN har 0207 LENE 

3 Art... COROT 97 KOSTE FPÆS ENG SR Os 2729 ideg 

Evene 2. 003 35.390» =D ENE == ar 02 HERRE 

Den respiratoriske Kvotient er større i Blodet end i Ud- 

aandingsluften.  Kulsyredannelsen hår saaledes særlig fundet 

Sted i Legemets Væv. 

S bd. Til Slutning anføres endnu nogle analoge Forsøg 

udførte dels under Spærring af Åorta med Kautschukblære (som 

angivet i Afsnit I), dels under Forgiftning med Curare. 

HorsørskIi 

Hund. Vægt 13,2 K. Igleinfus efter Nr. 1. Spærring af 

Aortak king 12: 

It pr. Kilo og Time | | 
Å JIN UL Cbc. CO2 | 

Nr. || tionsluft | ?/0 CO2 | 2/0 Oz rom Varighed 

|| Lit. (0: 0» 

1 34,84 3,33 | 17,63 528 536 0,984 | 11118—11428 

2 37,43 2,41 18,44 514 554 | 0,926 | 12116—12324 

Blodprøve. I 100 Cbc. 

SENATET CORE RS 6 14 OSIRIS MEN SSBs O2 3,38 

UV OES BONO ASEN SER ro ROS E 4,16 ES 

Kvotienterne bestemte i Blod og Lungeluft vise Udslag i 

samme Retning som normalt, men vistnok i noget større Grad. 

Der maa her mindes om, at Forsøget ikke giver os nogen Op- 

lysning om Størrelsen af den i Lungen foregaaede Kulsyre- 

dannelse og IItforbrug, der efter Afsnit I måa antages her at 

have været betydeligt, men kun belærer os om mulig til- 

stedeværende Forskelligheder i Processens Art i Lunge 

og Væv. 
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Forsøg XIII. 

Hund. Vægt 14 K., kunstig Respiration.  Igleinfus før 

Nr.1. K1.2715"Gurare. Kl. 3740 stærkere Curarisering. 

É pr. Kilo og Time | 
Exspira- Che | CO» AR 

Nr. || tionsluft | ?/0 CO2 | 9/0 O» kr Varighed 

me CO. | ØL] 

1 65,090 | 1,71 19,07 388 | 465 | 0,834 | 2044—2156 

2 | 5453 | 185 |19%33|  358' | 651 | 0,795 | 3446—3155 

Blodprøve. 1 100 Cbc. 

1 URAT ERE CO SS 20718"05 

UL Vene . . CO» = 30,73 O» 

9S Art... CO: 21,67 O> 
U Vene.. CO» = 32,79 O- 

24,98 N> = 1,31. CO2. 10,55 

11,860 Na — 082. 02 " 13,718 

PA SSL NoT =S-le4AR CO syer 1812 

15 N2 == 10 020. 13528 

[I |] 

Under ovenstaaende Forsøgs (XIII) første Afdeling var 

Curariseringen meget svag, og Kvotienterne viste Afvigelser 

som normalt. Da Curariseringen under Afdeling 2 blev fuld- 

stændig, viste Kvotienterne Afvigelser i modsat Retning. 

Det samme var Tilfældet i følgende Forsøg (XIV), hvor Curare- 

forgiftningen var meget udtalt. I den første Afdeling var den 

kunstige Respiration rigelig. I anden og endnu mere i tredje 

Afdeling var Lungeventilationen gjort mindre. Kvotienterne i 

Blod og Udaandingsluft nærmede sig da hinanden i Afdeling 2 

og blev i Afdeling 3 ens. Naturligvis kan Resultatet af dette 

Forsøg, der er udført for at undersøge Curarens Virkning ikke 

overføres påa saadanne Tilfælde, hvor Lungeluftningen er bleven 

utilstrækkelig ved naturlig Respiration uden Forgiftning. 

Forsøg XIV. 

Hund. Vægt 18,5 K., kunstig Respiration. Stærk Curari- 

sering. Mellem Nr. 1 og 2 og mellem Nr. 2 og 3 forringes 

Lungeventilationen. Igleinfus før Nr. 1. Temperaturen var Kl. 2 

3068 Kl 339,22. Kls/4 738,82: 
=v 
d/ 
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| ADR | pr. Kilo og Time | | 
| Exspira- | SM | am 

Cbc. CO» | 

Nr. | tionsluft | %/0 CO» | ?/0 O» g OS Varighed 

| Si ERA 05 ENE 
=== = jrerr = — == — — =— T — — — — | - === T — | — — 

egen 2,19 | 18,58 436 | 506 | 0,862 | 1159—21 6 

2 | 16,98 3350 | 16 orn | 300 ST SHASE EE KD6g0 | 8h0—347 
| | | 

37 11.308 1304 015,18 303 366 | 0,829 | 3152—41%() 
I | ! | | 

Blodprøve. I 160 Cbec. 

I usle CO2z = 22,02 0» = 23,54 N> = 145 CO» 9,17 FEER 

BE CO E  UEEEN or o 
SS Art ERE COVE 133718 02-19 SEND  =HEG CO 2 6 fe RE ER 

VU Vens E COr == 39950 Ox; 2 ble Ny ao FORET Spa 
3 Art... CORE: ORE MOSEN ET 127 CORR SSR hån 

Uveneti: CO 4451 Oy == 3680 N2 AN FORE GS 

Det maa herefter betragtes som fastslaaet, at der i Lungen 

ikke alene sker en Udskillelse af den allerede i Blodet færdig- 

dannede Kulsyre og en Optagelse af [It i dissociabel Forbindelse, 

men at dette Organ tillige i vexlende Omfang er Sædet for 

herfra forskellige Processer, hvorved der bruges Ilt og udvikles 

Kulsyre. Efter en almindelig udbredt Anskuelse er Lungens 

Rolle i Respirationsprocessen udelukkende den ved sin ana- 

tomiske Bygning at give Blodet, der passerer igennem Organet, 

Lejlighed til ved Diffusion at udvexle Luftarter med Lunge- 

luften. De senere Aars Undersøgelser maa paa flere Hoved- 

punkter forandre vor Anskuelse om dette Organs Funktion. 

Udvexlingen af Luftarterne mellem Blod og Lungeluft kan ikke 

længere anses for »at foregaa ved en simpel Diffusion, men 

Lungecellerne ere aktivt virksomme under Luftskiftet. Endvidere 

er det paavist, at Lungerne, som det maa antages ved en indre 

Sekretion, ere i Stand til at forandre den specifike Iltholdig- 

58 
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hed i Blodet, og herved Fordelingen af Ilt mellem Blodlegemer 

og Plasma, og nu se vi endelig, at Lungecellerne kunne videre 

forarbejde Stoffer, der fra Vævene med Blodstrømmen føres til 

dem, afspaltende Kulsyre og bindende Ilt. At en saadan An- 

skuelse ogsaa væsentlig maa forandre vor Opfattelse af Lungens 

Pathologi, skal her blot nævnes. 
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OVERSIGT OVER DFT KGL. DANSKE VIDENSKABERNES SELSKABS 
FORHANDLINGER, 1897. Nr. 2. 

Relative Pendulmaalinger 

i København og paa Bornholm med Tilknytning til 
Wien og Potsdam. 

Af 

Generalmajor Zachariae. 

Hertil Tavle V. 

Avec ræésumé en francais. 

(Meddelt i Mødet den 27. Novbr. 1896.) 

De er i en tidligere Sammenhæng fremhævet, åt Pendul- 

maalingerne i den nyeste Tid spille en mere fremtrædende 

Rolle i Geodæsien end tidligere. De tjene til at bestemme 

Tyngdens Intensitet, og ligesom dennes Variationer i det store 

fra Ækvator mod Polerne yde et væsentligt Bidrag til Bestemmelsen 

af Klodens Applatissement, saaledes give Variationerne paa 

kortere Strækninger fra Sted til andet i Forbindelse med Lod- 

afvigelserne Elementer til Belysning af Geoidefladens fra Sfæro- 

iden afvigende Former. Som bekendt have nøjagtige Tyngde- 

bestemmelser ogsaa Interesse udenfor Geodæsien; de komme 

til Nytte ved adskillige fysiske Opgaver, f. Ex. den nøjagtige 

Maaling af Luftarternes Spænding, og den Oplysning, de kunne 

give om Massefordelingen i Jordskorpens øvre Lag, turde 

muligen med Tiden kunne faa Betydning for Geologien. 

Man skelner imellem absolute og relative Pendul- 
D.K.D. Vid. Selsk. Overs. 1897. 1 10 
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maalinger. Ved de første er Opgaven at finde selve Værdien g 

for Tyngdens Akceleration igennem en Bestemmelse af Sekund- 

pendulets Længde paa det paagældende Sted, og i denne Form 

frembyder Opgaven ikke ringe Vanskelighed; den er baade 

langvarig, omstændelig og kostbar, og det er kun undtagelsesvis, 

at de nødvendige Betingelser for dens nøjagtige Gennemførelse 

kunne skaffes tilveje. Anderledes med den relative Bestemmelse, 

der gaar ud paa at finde ikke selve Tyngdens Akceleration, 

men Forskellen g—g9" 'i dens Akcelerationer ved en Bestemmelse 

af Forskellen S$'—S i Svingningstiderne paa de to Steder for 

det samme invariable Pendul. Denne Opgave frembyder vel 

ogsaa nogen Vanskelighed, navnlig da den forudsatte Uforander- 

lighed ikke er tilstede, fordi man ikke overalt kan observere 

nøjagtig under de samme Betingelser. Imidlertid er det dog 

muligt med tilstrækkelig Tilnærmelse at reducere Observationerne 

til de samme Betingelser, naar man drager Omsorg for, at 

disse ikke afvige for meget fra det normale. Det kan ikke 

noksom indskærpes, at man bør anvende nøjagtig den samme 

Fremgangsmaade ved alle Observationer, der skulle sammen- 

lignes; det kommer ikke såa meget an paa, at Fremgangs- 

maaden i alle Enkeltheder er den bedste, som at den ikke 

underkastes Modifikationer , der kunne forandre Betingelserne 

fra Station til anden i det System, der skal beregnes under et. 

Det ,er et saadant System af relative Pendulmaalinger, der 

gennemgaaende overalt ere udførte efter nøjagtig de samme 

Regler, som vi i det følgende skulle behandle. 

Il: 

Vort Pendulapparat har den af den østrigske Oberst von 

Sterneck angivne Konstruktion, der beskrives i «Mittheilungen 

des k. und k. militair-geographischen Institutes» 1887 Bd. VII. 

Vi indskrænke os her til at anføre nogle Hovedtræk. Det be- 

staar af et massivt Metalstativ, som foroven bærer en cirkel- 

formet med en Spalte forsynet Agatplade, hvorpaa Æggen af 
a 
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Pendulkniven, der ogsaa er af Agat og i fast Forbindelse med 

Pendulet, hviler under Svingningen.. Til Apparatet, der er ud- 

gaaet fra Schneiders Etablissement i Wien og mærket Nr. 14, 

hører 3 Penduler, betegnede ved Numrene 51, 53 og 55, med 

Svingningstider lidt større end 0,5 Sekunder, i Gennemsnit 

omtrent 0,508 Sekunder (Stjernetid). = Stativet hviler under 

Maalingen påa et tregrenet Fodstykke af Støbejern, som lægges 

påa en transportabel af tre Stykker bestaaende Granitpille, der 

opstilles paa en meget fast Grund, og hvis enkelte Stykker 

under Brugen ere solidt forbundne indbyrdes ved en størknet 

Gibsdejg. Apparatet er under Maalingen overdækket af en 

Glaskasse, der forhindrer Luftstrømninger, og hvori tillige 

Magasinthermometret opstilles i nær Forbindelse med Pendulet 

og overalt i samme Stilling mod dette.  Maalingerne paa en 

Station omfatte flere Rækker, mindst to saadanne, ofte fire. I 

hver Række benyttes alle 3 Penduler, det ene efter det andet, 

og Rækkerne fordeles symmetrisk paa Intervallet, som om- 

sluttes af de to Tidsbestemmelser, hvorved Uhrets Gang erholdes. 

Koincidenserne bestemmes ved et særligt Apparat, i hvis 

KikkertPendulsvingningerne vise sig som Blink, og Koincidenserne 

angives da ved de ensartede Blink, der vise sig paa samme 

Sted i Kikkerten (Midtetraaden). Naar Observationen begynder, 

er Penduludslaget omkring 15 Bueminuter; den varer for et 

Pendul paa det nærmeste en halv Time, og Udslaget formindskes 

i denne Tid med omtrent 3 Bueminuter. Da hvert Pendul skal 

hænge paa Stativet under Glaskassen i mindst en halv Time, 

inden Observationen af det begynder, tager Udførelsen af en 

Række mindst tre Timer. 

Betegner man ved c Varigheden i Sekunder af en Koincidens, 

d. v. s. Tiden, som forløber imellem to påa hinanden følgende 

ensartede Blink, der vise sig paa Midtetraaden, saa vil et 

Pendul som de foreliggende, hvis Svingningstid er lidt større 

end et halvt Sekund, i € Sekunder udføre nøjagtig 2c—1 Sving- 

ninger, og man erholder følgelig 

3 10% 
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c 

Vere 

idet s er den ukorrigerede Svingningstid, som overalt maa 

reduceres til samme Normalbetingelser, hvortil vælges Pendul- 

udslaget Nul, Temperaturen Nul, Barometerstanden 760" og 

en Ubrgang, der nøjagtig svarer til Stjernetid. Det saaledes 

reducerede Udtryk for Svingningstiden S bliver 
2 

SV" (| 6346. 
16 

hvor a er Penduludslaget i Forholdsmaal, 2 Temperaturkorrek- 

tionen for 1? Celsius, ; Korrektionen for Enhed af Lufttæthed, 

svarende til Barometerstanden 7607?" og Temperaturem Nul, 4% 

er Uhrets Gang mod Stjernetid i Tiden s og ø Indflydelsen af 

Medsvingningen af Observationspillen og dens Underlag. Vi 

) — Øt-—7D —- du — 6, 

skulle kortelig omtale de forskellige Led i denne Formel og 

begynde da med at anføre nedenstaaende Udskrift af Observa- 

tionsjournalen for en Maaling med Pendul: Nr. 55. 

IØ Ku SR SEES e Deer Bar. II. — Th. 55. 

sp (1475200) mn |5,0—5,0) TY on | 3342185) 
14,75 2,00 f 400"4,0—4,0f ” 112,08 f 334,20—189,5 f 

|| | 

h m"Lfi'S | h m Ss | m/s | S 

8 11 460 18 37 30,0)! 25 44,0 | ( =130:887 g 1,4896914 å 

2 2 5ye | 59,3 | 43,7 | 2c —1 = 60,762 É 1,7836321 N 

3 ÅH eS Sl SEEB TES | 44.0 | ——; == | 9,7060593 ) 

4 NE EDER HEE 440 | =  s — 0,3082288 

5 497 | 33,8 | 441 | — da == 

6 14 19,2 | NUET ERE ER gf FORE SEERE 
7 51,1 | 35,5| 444 1] BD Es 
8 15 20,8 | 41 48 | 440 || Auw=== 1192 

9 52,8. |] EN REE See amee 
10 SEE ANES SEE DRE reel 85 Ore 
fly Ik 54,8) || 38,8) 154404 | 
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Øverst til venstre er anført Stationens Navn, Dato og 

Middeltid for Observationens Begyndelse, øverst tilhøjre Be- 

tegnelserne for det benyttede Barometer og Thermometer. 

Selve Skemaet er ved en horizontal Streg delt i to Dele, hvoraf 

den øverste har 6 Rubriker, som indeholde: i iste Rubrik 

Pendulets Nummer, i 2den Traadkorsets Stilling mod en «fast» 

Skala før og efter Observationerne, i 3die Kikkertens Afstand i 

Meter maalt ved Begyndelse og Slutning af Observationen samt 

Summen BP af disse 2 Bestemmelser, i 4de, dte og 6te Rubrik 

henholdsvis Penduludslaget, Thermometeraflæsning i Centimeter 

og Aflæsningerne påa Barometret og dets Thermometer, alt 

baade for Begyndelsen og Slutningen af Observationen, samt i 

alle 3 Rubriker de respektive Middeltal, for Thermometeraflæs- 

ningernes Vedkommende oversat i Centigrader, ved Barometeraf- 

læsningerne i Millimeter og korrigeret for Temperatur. I Skemaets 

nederste Del anføres i 1ste Kolonne Løbenummer for de 11 første 

efter hinanden observerede Koincidenser, i Zden de tilsvarende 

Uhrtider. Efter Observation Nr. 11 gøres et Ophold paa omtrent 

20 Minuter, nøjagtig 40 c. Derefter udføres Observationerne i 

3die Rubrik, som indeholder Tiderne for de 10 paa hinanden 

følgende Koincidenser, der svare til de ikke anførte Løbenumre 

51 til 60 — Nr. 61 observeres ogsaa, men benyttes kun til 

Kontrol —. Varigheden af Opholdet bestemmes ved at multi- 

plicere Differensen mellem Nr. 11 og Nr. 1 med 4. Adderes 

dette Multiplum til den for Nr. 11 i 2den Kolonne anførte Tid, 

faas den omtrentlige Tid for Nr. 51, og lidt før denne Tid 

maa Observator altsaa være parat ved Kikkerten for at iagttage 

Koincidensen.  Differenserne i 4de Kolonne af Tallene i 3die 

og Zden angive 10 observerede Værdier for 50 c, hvis Middel- 

værdi er i Sekunder opført for neden under Stregen. I dte 

Kolonne følger såa Beregningen af Svingningstiden efter den 

i ae 
foran anførte Formel, idet dog 16 

I ovennævnte åte Kolonne' er Værdien af c opført med 3 

5 

s er betegnet ved 4a. 
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Decimaler, hvilket svarer til en Regningsnøjagtighed, der kaårak- 

teriseres ved Middelfejlen 3 .10—. Denne Regningsnøjagtighed 

vil være passende, hvis den fra selve Maalingerne hidrørende 

Middelfejl paa e ligger imellem 0,01 og 0,001. Da den Faktor, 

hvormed disse Grænser maa multipliceres for at give de til- 

svarende Grænser for den enkelte Observations Middelfejl,. er 

30/5 = 112, bliver Betingelsen ensbetydende med, at Middel- 

fejlen paa den enkelte Maaling omtrent skal ligge mellem 

Grænserne 1' og 051, en Betingelse, som overalt er tilstede 

ved vore Maalinger. Ved Differentiation af ovenstaaende Udtryk 

for s erholdes 

de 

egne RE 
eller, da e her er omtrent 30, ved Afrunding 

de 

113500; 

Sættes heri exempelvis de — 1.10, bliver ds << 3.107, 

ds 

og det er derfor ret passende at beregne s med 7 Decimaler, 

naar € beregnes med 3 Decimaler. Hvad angaar Reduktionen 

for Penduludslaget « bemærkes, at denne kan bringes i Tabel 

> hvor m%» aflæses i 

Kikkerten paa det reflekterede Billede af en Maalestok. Denne, 

i 3 
for Argumenterne mn og R, idet ig a =— 

der er anbragt paa Koincidensapparatet, reflekteres ind i Kikkerten 

ved et Spejl, som svinger med Pendulet og derfor i Kikkerten 

viser Maalestokkens Billede svingende op og ned med en Vinkel- 

bevægelse, der er dobbelt saa stor som Pendulets. Maalestoks- 

delen er 3 Millimeter, nm er Antallet af saadanne Dele, som 

dens Nulstreg gennemløber til hver Side af Midtestillingen, og 

R det dobbelte af Maalestokkens Afstand fra Pendulet. 

De to næste Led i Formlen afhænge af Temperatur- og 

Luftkonstanterne 2 og 7, der maa bestemmes ved særlige Forsøg 

i opvarmet og luftfortyndet Rum. Disse Forsøg ere for vort 

Apparat udførte saavel i Wien som i Potsdam henholdsvis i 

6 
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Foraaret 1894 og 1896 og have givet de henholdsvis ved W 

og P betegnede Resultater 

PRES MONS ORE EAN NOR W 

å — 44,88 — rr bu s= P 

2 = 45,115 — == b lt an Ya (WP) 

hvor der tillige i en tredie Linie, betegnet ved "/2 (W—- P), 

anføres Middeltallene af Bestemmelserne i Wien og Potsdam. 

Det er disse Middelværdier, som i det følgende ere benyttede ved 

Regningerne. Vistnok ville Afvigelserne fra de nævnte Middel- 

tal fremkalde betydelige Forandringer paa selve Svingningstiden, 

men derimod ikke paa de Størrelser, hvorpaa det her kommer 

an, nemlig Differenserne mellem Svingningstiderne; thi S$'—S 

forandres forholdsvis meget lidt ved en lille Forandring i 2 og 

7, naar det kun iagttages, at der ved S. benyttes samme 

Værdier for disse Konstanter som ved S'. 

Betragte vi nu Luftkorrektionen 7D, bemærkes det først, 

at Tætheden D beregnes af 

B— 0,264 F 

1601 at)” 

hvor B er Barometerstanden, F Vanddampens Spændkraft i 

Millimeter, a Luftens Udvidelseskoefficient, & Temperaturen — 

dernæst, at: D er bragt i Tabel for Argumenterne B og t. 

Ifølge de ovenfor anførte Talstørrelser ere Afvigelserne af 

W og P fra "/2 (W — P) for 7's Vedkommende mindre end 

0,03 7; da nu tillige de forekommende Variationer i D intet 

Sted overskride 0,05 D, saa vil Forskellen, som fremkommer 

påa S'—S ved Benyttelsen af Y2 (W —- P) for W eller P, 

ikke for Luftkorrektionens Vedkommende overskride 0,0015 af 

denne Korrektion og altsaa være mindre end den lige overfor 

Middelfejlen forsvindende Størrelse 1.107, 

Paa lignende Maade, men dog noget anderledes, forholder 

det sig med Varmekorrektionen. Anvendelsen af "2 (W — P) 

i Steden for W eller P medfører her en Forskel af 0,285 (?"—t) 

påa S'—$S, og det ses heraf, hvor væsentligt det er, at Middel- 

7 
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temperaturen for Pendulmaalingerne er nogenlunde ens paa 

samtlige Stationer, der skulle sammenlignes. Uagtet nu Tempera- 

turen ved de til forskellige Aarstider udførte Maalingsrækker i 

København varierer med indtil 117,5, træffer det sig dog saa 

heldigt, at Gennemsnitstemperaturen for alle disse Rækker 

10%2 ligger midt imellem Gennemsnitstemperaturen 122,7 for 

Maalingerne i Wien og 77,7 for dem i Potsdam. Indsættes Tempe- 

raturafvigelsen 22,5 for ("—t) i Udtrykket 0,285 (”—t), faas for det 

omhandlede Spillerum i Temperaturkorrektionen 0,7.10—7, der 

ikke har Betydning for Middelfejlen paa (S$"—85), hvis Beløb, som 

vi senere skulle se, naar op over 7 å 8 Enheder i 7de Decimal. 

Paa Bornholm stiller Forholdet sig endnu gunstigere; 

Middeltemperaturen er her 177,2, og kun paa en enkelt af de 15 

Stationer, Maalingerne her omfatte, løber Afvigelsen fra denne 

Middeltemperatur op til 12,9, ellers er den betydelig mindre, i 

Gennemsnit numerisk 07,76.  Usikkerheden i Varmekonstanten 

er derfor ogsaa her uden skadelig Indflydelse paa Resultatet. 

Derimod spiller en Forandring af den anden Faktor i Varme- 

korrektionen en langt større Rolle, idet en Fejl af kun 0?,1 paa 

(”—tj medfører en Fejl af ikke mindre end 4,5.10—7 paa 

S'—S. Fejlen paa (?"—t) hidrører dels fra selve Thermometret 

og Aflæsningerne derpaa, dels fra den Omstændighed, at 

Thermometrets Angivelser ikke stemme med Pendulets Tempera- 

tur og heller ikke overalt afvige fra denne med nøjagtig samme 

Beløb. Da en Grad paa Thermometret maaler omtrent 5 Milli- 

meter, og da der i hver maalt Række er 6 Thermometeraflæs- 

ninger og paa hver Station mindst 2 Rækker, kan den her 

omtalte Aflæsningsfejl ikke have stor Betydning; man kommer 

vel endog ned til en Middelfejl af 09,03 for denne Fejlkilde. 

Angaaende mulige Forandringer i selve Thermometret viser en 

Sammenligning af to Bestemmelser, foretagne den ene Wi Wien i 

April 1894, den anden P i Charlottenburg ved Berlin i Januar 

1896, at W og P afviger fra Middeltallet 7/2 (W—- P), som 

er benyttet ved Regningen, med Beløb, hvilke paa de Steder af 

8 
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Thermometret, hvorpaa Maalingerne ere udførte, variere mellem 

0,703 og 07,10, og Middeltallene af disse Variationer blive for 

Maalingerne i København 0,063 og for Maalingerne i Potsdam 

0,043, altsaa en Forskel af 0,02 eller paa $'—S af 0,9. 1077. 

Paa Bornholm bliver Forskellen hidrørende fra denne Fejlkilde 

endnu mindre. Den 3die Fejlkilde, der har sin Grund i Mangel 

paa Parallelisme mellem Thermometrets Angivelser og Gangen 

i Pendulets Temperaturforandringer, er vistnok den betydeligste. 

Den modvirkes ved at arbejde nøjagtig ens paa alle Stationer, 

saa at man overalt foretager Maalingerne paa omtrent de samme 

Tider af Døgnet, giver Thermometret den samme Stilling mod 

Pendulet, holder dette i samme Tid under Glaskassen og be- 

handler det paa samme Maade, inden det bringes ind i denne. 

Hvor stor Middelfejl der svarer til denne Fejlkilde, kan ikke 

nøjagtig opgives, men der er adskilligt, der tyder påa, åt den 

Værdi, hvormed den gaar ind i Resultaterne af vore Maalinger, 

ikke naar op til 091, og at den samlede Indflydelse af alle tre 

Fejlkilder ved Temperaturkorrektionen svarer til en Middelfejl 

paa $'7—S, der neppe overskrider 4.10—7, naar S og $S' be- 

stemmes hver ved en dobbelt Observationsrække, og som for- 

mindskes paa Resultatet af flere Dobbeltrækker. 

Naar Observationsuhrets Gang afviger saa lidt fra Stjerne- 

tid, at den observerede Svingningstid for vort Middelpendul 

bliver 0£,5080, vil en Gang af 1f i 24 Timer altsaa i 86400 Se- 

kunder give en Korrektion 44 — 58,8.10—7. En Fejl af 01 i 

Gangen vil følgelig medføre en Fejl paa 9 af henimod 6. 10—7, 

Deraf ses, at Tidsbestemmelserne bør være forholdsvis nøjag- 

tige, og det er derfor en Fordel, at vi overalt have kunnet be- 

nytte Københavner Observatoriets Tidsangivelser. Ved Maalingerne 

i København, hvor Stationen ligger paa Observatoriet, frembød 

dette ikke Vanskelighed; anderledes med Bornholm, hvor Tiden 

maatte overføres til Pendulstationerne ad telegrafisk Vej. Dette 

fordrede Medvirken af Statstelegrafen, der overlod os Brugen 

af Kablet til Bornholm en Time hver Morgen og Aften de to 

S. 
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Maaneder, Observationerne omfatte, samt af Ingeniørregimentet, 

der lod et Detachement af Felttelegrafen efterhaanden etablere og 

afbryde Forbindelseslinier mellem Telegraf- og Pendulstationerne 

paa Bornholm. For denne med stor Beredvillighed ydede Hjælp 

benytter Gradmaalingen Lejligheden til her at takke begge de 

nævnte Institutioner. 

Uagtet altsaa Uhrets Middelgang mellem de to Tidsbe- 

stemmelser, der omfatte et Dagsresultat, kan antages tilstrække- 

lig nøjagtigt bekendt, er en større Fejl paa 4u ikke derved 

udelukket; thi denne Fejl afhænger ogsaa af Variationerne i 

Observationsuhrets Gang mellem nævnte Tidsbestemmelser. 

Midlet til at uskadeliggøre denne Variation er at udfylde hele 

Intervallet med Pendulobservationer, eller naar dette ikke kan 

ske, da at fordele de enkelte Observationsrækker symmetrisk 

mod Begyndelsen og Slutningen af nævnte Interval. Det er 

ved en saadan Fremgangsmaade, at man har opnaaet tilfreds- 

stillende Resultater med det Hawelk'ske Penduluhr, trods dets 

mangelfulde Kompensation. Paa Bornholm, hvor Temperatur- 

variationerne ere smaa, er der udført en Dobbeltrække i hvert 

Observationsdøgn, og ved Behandlingen af disse 15 Dobbelt- 

rækker finder man for Middelfejlen paa et Dagsresultat, d. v. s. 

den Del af Middelfejlen, der afhænger af de egentlige lagt- 

tagelsesfejl og af Variationerne i Temperatur og Uhrgang, 

Værdien 4,5.10—7. Heraf fremgaar, at man ikke undervurderer 

den partielle Middelfejl, der hidrører fra Au, naar man anslaar 

den til højst 4. 10—7, hvor Stationsresultatet, som paa Bornholm, 

kun omfatter en Dobbeltrække. I København og Potsdam, hvor 

dette Resultat omfatter 8 Dobbeltrækker, turde den fra 4% hid- 

rørende Middelfejl ikke overskride 2. 107. 

Sluttelig skulle vi kort omtale Medsvingningen og dens 

Reduktion g.  Medsvingningen hidrører dels fra Stativet med 

Fodstykke, dels fra Observationspillen med Underlag. Den først 

nævnte Komposant er vistnok ret betydelig, men maa antages 

ens paa alle Stationer, naar Opstillingen er ens, og kommer 

10 
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derfor ikke i Betragtning. Under Maalingerne paa Bornholm 

fremkom den Tanke at forøge Stabiliteten ved at gibse Stativet 

med Fodstykket fast til Pillen; men denne Tanke kom ikke til 

Udførelse, fordi man derved vilde ophæve Forudsætningen om 

samme Medsvingen af Stativet paa alle Stationer, der behandles 

i denne Sammenhæng. 

Den anden Komposant, som hidrører fra Stationspillen, vilde 

ved Anvendelse af samme Pille ogsaa overalt være ens, hvis ikke 

Undergrunden paa de forskellige Stationer kunde give Anledning 

til en Forskel, der bestemmes ved at undersøge Stabiliteten 

efter den af Helmert angivne Vippemethode. Med en Fjer- 

vægt meddeles der Stationspillen i Sekundtakt en Række Stød 

med samme Kraft i en Retning, der falder sammen med Pen- 

dulets Svingningsretning.  Pendulet, der før Vipningens Be- 

gyndelse er bragt til fuldstændig Ro, faar derved et Udslag, 

hvis Størrelse aflæses i Kikkerten og afgiver et Maal for Med- 

svingningen o. Paa alle vore Stationer har imidlertid Under- 

laget for den meget solide transportable Pille været saa fast, 

at man ikke ved 10 Stød å 5 Kg. i Sekundtakt har faaet et saa 

kendeligt Udslag, at man dristede sig til at aflæse det, og vi 

betragte derfor g som ens paa alle vore Stationer. I Potsdam 

har man vel paa vor Observationspille for c udledet 4.10— og 

paa Pille Nr. 32 i det geodætiske Instituts Pendulsal 5.107; 

men vi have anset det for følgerigtigt i denne Sammenhæng 

ikke at anbringe disse Korrektioner paa Observationerne i Pots- 

dam, men her ligesom paa de øvrige Stationer at lade c gaa 

ud af Betragtning. 

[I 

Samler man lagttagelserne med vort Pendulapparat paa 

Stationerne Wien, København og Potsdam i Grupper, saaledes 

at hver Gruppe svarer til et bestemt Tidspunkt og indeholder 

alle omkring dette Tidspunkt i nogle faa Dage udførte Maalinger, 

vil hver Gruppe omfatte i Reglen fire, undtagelsesvis to Rækker 

11 
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ad 3 Penduler. Ved derefter at sammenfatte Værdierne i samme 

Gruppe til Middeltal, erholder man de Resultater, der frem- 

stilles i nedenstaaende Oversigt. 

| 

| Wien ,…… København | Potsdam | 

FRR BEES S SÆDE 0 RER RRS DORTE SIS ek By KE I 
| 183m 17m 86m 

| | | o 
— 0,56 || 0,5081506 | 12,9 | —0,56 

0,00 0,5079702 | ice | 0,00 

— 1,92 658" By IMF 1,92 

3,76 635% | 16,2 | | 3,76 

5,25 622 | 6,3 5,25 

5,47 , 0,5080360 | 7,9 5,47 

5.58 | 332 | 640 | 3,58 

6,39 ' 338 | 5,8 6,39 

65,42 | 0,5080340 | 10,9 6,42 

6,64 | 0,5079593 | 7,0 6,64 

De umiddelbart under Stationsnavnene i Hovedet opførte Tal 

angive Bredde og Højde over Havfladen for den vedkommende 

Pendulstation, medens Tallene nedenunder i selve Skemaet an- 

give Svingningstiden, bestemt ved den paagældende Gruppe, og 

Gennemsnitstemperaturen for Maalingerne i denne Gruppe. Kun 

i de to ved ” betegnede Svingningstider indgaa to Rækker å 3 

Penduler, i alle de øvrige fire saadanne Rækker. 

T betegner i Enheder af 100 Dage den Tid, som er for- 

løben mellem den 14de Juni 1894, da den iste Observation 

i København udførtes, og Gennemsnitsværdien. af Tiderne for 

de i Gruppen indgaaende Maalinger. 

Den Tid, der ligger imellem to paa hinanden følgende 

Grupper; varierer for København mellem 139 og 192 Dage, i 

Dette Tids- 

interval er tilstrækkelig stort til at indvirke saa stærkt paa de i 

Gennemsnit 166 Dage eller henimod et halvt Aar. 

Skemaet opførte Resultater for $, at disse vise det som utvivl- 

12 
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somt, at $ formindskes i Tidens Løb, dog ikke fuldtud propor- 

tionalt med Tiden, men saaledes at Formindskelsen i samme 

Tidsrum efterhaanden synes at aftage, aabenbart ikke ganske 

regelmæssigt i det enkelte, men vel i det hele og store. En 

af de simpleste Interpolationsformler, hvorved dette almindelige 

Forhold kan udtrykkes, har Formen 

KORK REEF TPE 

hvor y og z blive at bestemme ved en Udjævning. 

Da Virkningen af de i K optrædende Fejlkilder svarer til 

en Sammentrækning af Pendulet i Tidens Løb, benævnes K 

Kontraktionen, uden at dermed skal være sagt, at ikke andre 

Fejlkilder end en virkelig Sammentrækning af Pendulet afgive 

deres Bidrag til Kontraktionsreduktionen K. 

Begynde vi nu med at basere den omtalte Udjævning til 

Bestemmelsen af de i K indgaaende Elementer y og z alene 

påa de København'ske Resultater, erholdes følgende 5 Be- 

tingelsesligninger , idet man som 3die Element i Udjævningen 

indfører Korrektionen æ paa &$ svarende til Tidspunktet Nul, 

Bor: + 

v, = — 44 + x— 1,92 y— 3,72 

Ve = — 67—+%x— 3,76y— 14,12 

furer eg 00 | 7 SDN 216 
| DA — 109 + x + 6,64 y — 44, 

hvor exempelvis v, er udledet af 

102 — x =— 658 — v; + 1,92 y — 1,92?2. 

Til disse Betingelsesligninger svarer Normalligningerne 

0—— 300+ 5 z—+ 1757y— 8952 

0 —=— — 1480 + 17,57x—+ 89,47 y— 497 

OS 22E 8 Dr ey 201 912 

| rr 
sig 

som ved at opløses give for de søgte Elementer 

BR MOSS NO SAMER 2 — 0600; 

Endvidere erholdes ved Indsætning i Betingelsesligningerne 

13 
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UNGERNE SEG 031 7,6 

bli 16732 vek=—5050 

vor == —r 0,02 ve RED E0 

08 —= 7,74 DERE DN) 

v, == — 4,29 DRS 

Sum — — 0,09 Sum "125787 

altsaa for Middelfejlen m paa Vægtenheden 

[NAR ===0 SO SEE NU REESE 

Ved Indførelse af de fundne Værdier for y og z i det 

almindelige Udtryk for Kontraktionsformlen bliver denne: 

LOE 0600 

eller omsat i tabularisk Form for de hele Værdier af 7' mellem 

— 1 og +71: 

EF ror liste Differens. | 2den Differens. 

| 

—1 — 19,94 | Logg 

0 0,00 | 18,74 — 1,20 

HRA az bag | 17,54 1,20 

2 36,28 16,34 | 1,20 

3 52,62 15,14 1,20 

4 67,76 13,94 1,20 

5 81,70 12,74 1,20 

6 94,44 11,54 | 1,20 

7 105,98 | 

De herpaa baserede Resultater ere fremstillede i om- 

staaende Oversigt, der slutter sig til de tidligere opførte Ud- 

gangsværdier for S”erne. 

Denne Oversigt forstaas uden videre Forklaring af de i 

Hovedet anførte Betegnelser; kun bemærkes det, at v'erne her 

ere fundne som Afvigelser fra Middeltallet af (S + K), og naar 

de ikke for København stemme fuldtud med den tidligere an- 
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Station Ik 10 S+K v S. 
l 

Wien. — 0,56 —11,0 0,5081495 

København. 0,00 0,0 0,5079702,0 + 28 699,2 

=— —+ 1,92 34,9 692,9 — 6,3 699,2 

= 3,76 64,2 699,2 0,0 699,2 

= 5,25 85,0 707,0 + 7,8 699,2 

— 6,64 102,0 695,0 — 4,2 699,2 

Middeltal. 3,514 57,22 0,5079699,2 + 0,0 699,2 

Potsdam. 5,47 87,8 0,5080447,8 + 11,4 436,4 

— 5,58 89,2 421,2 — 15,2 436,4 

= 6,39 99 437,1 + 0,7 436,4 

zn 6,42 99,4 A3 7 ES 0 SA 24364 

Middeltal. 5,965 93,88 0,5080436,4 — 0,0 436,4 

førte Bestemmelse, saa ligger det i den foretagne Afrunding af 

Værdierne for K og x. BRubriken $, angiver de udjævnede 

Værdier reducerede til Tidspunktet Nul, d.v.s. den låde Juni 

1894, idet man dog kun har opført de sidste Decimaler i $,, 

de 4 første Decimaler ere de samme som anført i Rubriken 

S-+ K. For den samtidige Forskel mellem Svingningstiderne 

i Potsdam og København faar man ved Subtraktion af de i Ru- 

kriken $, opførte Tal for de to Stationer 

EET 

Som bekendt udtrykkes Akcelerationstilvæxten 4g ved 

2 ; 

2g : 
hvor FI har Værdierne 

38,606 38,630 — og 38,646 

henholdsvis for 

Wien, Potsdam og København. 

Anvendes nu her Middeltallet 38,638 for København og Potsdam, 

erholdes 
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åg = 0,002848, og med Værdien 

for Potsdam g — 9,81292 faas altsaa 

for København sg — 9,81576.8 

Den relative Nøjagtighed af denne Bestemmelse kan ved en 

Tilnærmelsesregning, som vi ikke her skulle opholde os ved, 

angives ved Middelfejlen 3,5.10— paa Ag. 

I denne Sammenhæng turde der endnu være Anledning til 

at fremhæve, at man vil fåa et næsten identisk Resultat ved at 

basere Bestemmelsen udelukkende paa de egentlige Tilslutnings- 

maalinger, altsaa alle fire for Potsdam anførte og de to Maalinger 

for København, den ene umiddelbart før, den anden umiddelbart 

efter Observationerne i Potsdam. Gennemsnitsværdierne for de 

nævnte Grupper blive nemlig i Henhold til de to tidligere 

Oversigter 

København 7' — 5,945. SS — 0,5079607.5, KR==50 35 

Potsdam 7 — 5,%5.. 8 — 0,5080342.5 KE==593 0810 Es 

Difterenstld 10-40 020 PÅ SK 0 0000783 510 EA KR OSTER 

Eftersom man tager Hensyn til Kontraktionsforskellen AK eller 

betragter denne som forsvindende, bliver den her omspurgte 

Værdi for. AS. 1,8.10—7 eller 2,2.10—7 mindre end. den "paa 

samtlige Maalinger hvilende Værdi 737,2.10—7, følgelig g enten 

0,7..10=5 eller. .0,9.10& mindre end den tidligere Værdisor 

man erholder som Resultat af Tilslutningsmaalingerne alene 

og efter Afrunding 

København g — 9,81576, 

der henset til Midddelfejlen maa siges at stemme særdeles godt 

med det tidligere Resultat. 

LY 

I foregaaende Artikel har man bestemt Kontraktionsformlen 

og Udgangsværdien for $ alene af de København'ske Maa- 

linger. Vi skulle nu se, hvorledes Forholdet vil stille sig, hvis 

man lader Udjævningen ogsaa omfatte Potsdam'er Bestem- 
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melserne, hvilket ikke frembyder Vanskelighed, naar man til- 

føjer et nyt Element, nemlig Forskellen 45 i Svingningstiderne 

påa de to Stationer. AS kan i Enheder af 7de Decimalsted 

passende udtrykkes ved 730 — u, og u bliver altsaa det nye 

Element, hvorved Potsdammer Observationerne reduceres til 

København. Herved ville de tidligere anførte 5 Betingelseslig- 

ninger for København kunne suppleres med 4 Ligninger for 

Potsdam, og man faar saaledes nedenstaaende 9 Betingelses- 

ligninger 

== læ 

v; —= — 44 + xx + 1,92 y — 1,92? 2 

Ve —= — 67 — xx —- 3,76 y— 3,76? z 

EN BOSE 5254 75,258" 5 

DET MODE 6 64 y == 676452 

DE ERE ED URE 

ve.— —100—+ æ— 5;58 y — 5,58? 2 — 4 

ve = — 94 + æx +- 6,39 y — 6,39? 2 — u 

vg = — 92— xx + 6,42 y — 6,42? 2— Uu, 

hvor exempelvis v- er udledet af 

702 —x = 1360 — v, — (730-—+ %)+TI- 5,47 y — 5;47? 2. 

Til disse 9 Betingelsesligninger svarer følgende 4 Normal- 

ligninger 

0 —= —658  —+9 æ—L 4,143 y' — 2,3258 27 — 4% 

0 —= — 362,33 +- 4,143 æ + 2,3258 y' — 1,3606 27 — 2,386 u 

0 = — 210,18 — 2,3258 7 — 1,3606 y” + 0,81478 2” -- 1,43106 u 

0 = —358. —4 æ — 2,386 y' 1 1,431062" LL 44, 

hvori 

UGE HO soesss--100: 25 

og som for de søgte Elementer give 

== 2:55 5 95853 20-40; 6880 sr 6/86 

og for Klammekoefficienterne, der senere tjene til Beregning af 

de udjævnede Værdiers Vægte, med sædvanlige Betegnelser 
D.K.D. Vid. Selsk. Overs. 1897. 17 11 
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(aa) = 0,9030 (22) = —0,4356 (ar) = —0,04626 (ad) = —0,04059 

(BB) = + 0,3965 (87) = + 0,05352 (20) = + 0,01486 

(17) = + 0,007925 (70) == —0,01053 

(00) = +0,67465. 

Endvidere erholdes ved Indsætning i Betingelsesligningerne: 

BE D555 be=— 6,50 

Dyr 1387 DE DAB BANG 

De 047 DH 0:22 

va 78] DER 61800 

v, —= — 4,96 Dg=REDÆ 60 

Ve — Ao VE == 136,89 

ve 14,95 ve SET 223,50 

Us — — 0,46 DE = 0,21 

bly FE NE BAKER 

Sum 0,00 Sum — 495,16, 

altsaa for Middelfejlen m påa Vægtenheden i Enheder af 7de 

Decimalsted 

EVNE I , VO5 

Med de fundne Værdier for y og z bliver Kontraktionsformlen 

OFRES] 93853 ER S STER 

11,29783)  49,8376) 
eller bragt i Tabel for de hele Værdier af 7' mellem — 1 og — 7: 

Ik: 10k | iste Differens | 2den Differens 1072 
! 

— 1 — 20,541 20,541 | | Tel 

(0 0,000 19,165 | — 1,376 BEKO 

+ 1 + 19,165 17,789 | 1,376 5,4 

2 36,954 | eee | 1,376 9 

3 53,367 15,037 1,376 Val ala 

4 68,404 | 13,661 1,376 12,3 

D 32,065 | 12,985 1,376 12% 

6 94,350 10,909 | 1,576 lak te IX) 

| 105,259 lv 182 

18 



Relative Pendulmaalinger. 15 ban. 

Sidste Kolonne i ovenstaaende Tabel angiver Middelfejlen 

Daa 107. K-ogrer beregnetaaf 

(107 sa (Or 5 før) Fo fyr Tr 

eller, naar Talværdierne indføres, 
1,9 

(10: S/E i SE TNT DEJ EERERE GT El) BE] LEE 

: " $1,5942V $1,02531 S9 89491 (1,59421 41 ,0253 (9,89491 

Det almindelige Udtryk for Middelfejlen påa en udjævnet Værdi 

af $, der svarer til Tiden 7, kan for Potsdam skrives 
Na 

570" ) — (ad)|+ 2 (af)! T— 2 (ar) | TE 59481) TT 4] 

za lad) | PPS REE BEN 

+ (60) | f.  gå)| 
og gælder ogsaa for København, naar de fire Klammekoefficienter, 

der indeholde 2, udgaa. Naar man i dette Udtryk indsætter de 

ovenfor opførte Værdier for Klammekoefficienterne, erholdes for 

København, idet (ad), (20), (rå) og (dd) sættes lig med Nul, 

(£. 107 ) — 0,903—0,8713 7'— 0,4891 T'? —0,1070T'3 — 0,00793T'? 

(9 9402)  49,6894) — 49,0295) — X7,8990) 
og for Potsdam 

f HO) ) = 1,669—0,90107'—+ 0,4680T'? —0,10707'3 + 0,007937"4, 

(99547) — 49,6703) — 49,0295) — £7,8990) 
Til disse Udtryk bemærkes, at de i EN 

Logarithmerne af de ovenfor staaende Koefficienter. 

opførte Tal angive 

Resultater, der hvile paa Udjævningen i nærværende Artikel, 

fremstilles i nedenstaaende Oversigt, som slutter sig til de i 

Begyndelsen af forrige Artikel opførte Udgangsværdier for S'erne. 

Forskellen imellem de i Rubriken v opførte Tal, der angive Afvigel- 

serne af Værdierne for (S— K).107 fra deres respektive Middeltal, 

og de tidligere af Betingelsesligningerne beregnede Værdier for 

verne hidrører fra Afrundingerne ved Fremstillingen af Oversigten. 

I Rubriken 107.42 er opført Middelfejlene paa de udjævnede Værdier”), 

1) De udjævnede Værdier ere ikke direkte angivne i Skemaet, men findes 

let af S—v.10— eller af $, — K. 

19 ile 
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| | 

Station. JE KO ÆSKER (] "eg 107.44 
|| | 

| | | 
| I | 

| (| 

Wien. — 0,36 —11,3 | 0,5081494,7 

København. Ooor 0,0 | 0,5079702,0 + 2,6) 699,4 9,5 
I || 0 » 

— + 1,92 BIN) 6930 RE 586907 SER 

— 3,76 64,9 699,9 | 0,5| 6994 | 6,76 

då By RAN eSree 70738 | 4 79 | 699,4 5,8 

= 664 | 101,4 | 694,4 | — 50 | 699,4 8,6 

Middeltal. 3514 | 57,44 | 0,5079699,4 1 + 0,0 | 699,4 7,3 
ke då HERE 703 HE DÆNS —— | ———— 

Potsdam. 5,47 88,0 | 0,5080448,0 + 11,7 ' 436,3 5,5 

— 5,58 894. | 421,4 — 14,9 | 436,3 923 

— 639754 9858 436,8 | + 0,5 | 436,3 5,4 

— 642 | 991 | 439,1 + 2,8 |. 436,3 5,5 

Middeltal. 5,965 93,83 | 0,5080436,3 | + 0,0) 436,3. |. 5,4 

| | 

hvilke Middelfejl i Gennemsnit for Potsdam og København be- 

løbe sig til 6,5 Enheder i 7de Decimalsted. Naar den i Over- 

sigten opførte Gennemsnitsmiddelfejl viser sig noget større for 

København end for Potsdam, saa hidrører dette fra Potsdammer- 

maalingernes fordelagtigere Beliggenhed i Kontraktionskurven, 

idet de omsluttes af de København'ske Maalingsgrupper, af 

hvilke den første og den sidste danne Yderpunkterne for Be- 

stemmelsen og derfor ikke angives saa sikkert ved Kurven som 

de mellemfaldende.  Tidspunkterne Nul og 6,64 danne med 

andre Ord Grænserne for Interpolationen; kommer man udenfor 

disse Grænser, er det Extrapolation, og dette viser sig ogsaa 

ved en Forøgelse af Middelfejlen, desto stærkere jo mere man 

fjerner sig ud over de nævnte Grænser. Allerede ved 7 — 

— 0,56, der svarer til Bestemmelsen i Wien, er Middelfejlen 

paa S7:— K-voxet til 12;41057, og exempelvissved TR 

og T — —- 10 vilde den naa op til henholdsvis 15,4 og 36,4 

Enheder i 7de Decimalsted. 
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Den Omstændighed, at de 4 i Potsdam maalte Grupper have 

henved en tre Gange saa stor Andel i Fejlkvadratsummen som de 

5 København'ske Grupper tilsammen, tør antages at hidrøre fra 

Uregelmæssigheder i Kontraktionen. Denne maa foruden den 

systematiske Del, som bestemmes og bortreduceres ved Kon- 

traktionsformlen, tillige have en tilfældig Del, der undertiden 

kan være ret betydelig, og som i nærværende Tilfælde har gjort 

sig stærkere gældende ved de to første Grupper i Potsdam end 

ved de øvrige Maalinger, som indgaa i denne Sammenhæng. 

Ved Afrunding af den fundne Værdi for Elementet % erholdes 

HOT SASKES ETS GRO ro 

hvor den tilføjede Middelfejl er bestemt af mY(éå). Samme 

Værdi for JS vilde man erholde af Oversigten ved Subtraktion 

af de to Værdier i Rubriken 5,. 

Ved at multiplicere 45 med den i forrige Artikel bestemte 

Faktor 38,638 erholdes 

Ålg: == 0;00284.7—+—.3;25 1075 og »med” Værdien 

for Potsdam g — 9,81292 faas altsaa 

iorskøbenhbayvn 97. 97815767 

som kun afviger med 0,1.10— fra den tilsvarende Værdi i 

forrige Artikel.  Henset til Middelfejlen maa en saadan ÅAf- 

vigelse betegnes som fuldtud forsvindende, og naar hertil 

kommer, at alle Afvigelser mellem de to «Oversigter» i de 

nævnte Artikler ere forholdsvis smaa, skønt Kontraktionsformlen 

er baseret paa et langt fyldigere Materiale i den sidste Over- 

sigt end i den første, saa tyder det paa, at den valgte Form for 

nævnte Interpolationsformel maa være tilfredsstillende, i det 

mindste for Værdier af 7T', der ikke strække sig langt udenfor 

Grænserne Nul og 6,64. 

Endnu skal tilføjes, at man, for at bringe Maalingerne i 

Wien, som hidtil ere holdte udenfor Betragtning, til at stemme 

saavel med Værdien g = 9,80876 for Wien som med de i nær- 

værende Artikel alene paa Potsdam og København hvilende 

Resultater, maatte korrigere det for Wien i Oversigten opførte 
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S—+ K med henved 19.10—". Naar det imidlertid erindres, at 

Wiener Maalingerne ikke have kunnet udøve nogensomhelst 

Indflydelse paa Bestemmelsen af K, vil dog denne tilsyneladende 

store Værdi for — v ikke a priori kunne anses for større end 

de Korrektioner, som Udjævningen tildeler andre Grupper. 

NE 

Slutningsbemærkningen i forrige Artikel indeholder en Op- 

fordring til nærmere at undersøge, hvorledes Resultaterne ville 

modificeres, nåar man supplerer Maalingsgrupperne i Køben- 

havn og Potsdam med Wiener Gruppen, saaledes at alle tre 

Stationer inddrages i Udjævningen. Dette kan ske ved at føje 

til de 9 Betingelsesligninger, som anføres i forrige Artikel, en 

tiende, der med Betegnelserne — 2, for Korrektionen og 

1795 + w for Differensen mellem samtidige Svingningstider i 

Wien og København kan. fremstilles af 

19702 — x — 81506 — v, — 0,56y — 0,567z2 — 1795 — w 

og bliver Vg = + 4 + 7 — 0,56y — 0,5632 — w. 

Der kommer altsaa herved et femte Element w ind i Udjæv- 

ningen; men w kan udtrykkes ved det tidligere Element vw, 

nåar man stiller den Fordring, at Københavns Tyngdeakceleration 

skal erholdes med samme Værdi, hvad enten den beregnes frå 

Wien eller fra Potsdam. 

Man har for Potsdam g — 9,81292 

og for Wien g = 9,80876 

Differens 4'g — 0,00416. 

Divideres med Faktoren for Wien-Potsdam, som ifølge forrige 

Artikel kan anslaas til 38,62, faaes den tilsvarende Differens i 

Svingningstiderne 

OPSALS == OT ME som adderes 

u, giver til Bestemmelse ,af w 

altsaa w — 12 
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Indføres dette i Udtrykket v, , erholdes 

vg = — 3 — æx — 0,56y — 0,5672 -— 4, 

som i Forbindelse med de 9 Betingelsesligninger fra forrige 

Artikel giver Normalligningerne 

DER SETT) ERE NL æ + 4,087 y' — 2,329027 — 5 uw 

0 = — 362,16 + 4,087. x + 2,3290 7 — 1,3605 27 — 2,330 u 

0 = — 210,19 -— 2,3290 7 — 1,3605y" + 0,81482' + 1,4342 u 

0 = —+ 361. — 5 æ — 2,330 y'+- 1,43422' + 5 4, 

hvori 

Melo ore HO 0 

og hvoraf man erholder for de søgte Elementer 

c — 9,28 y— 15,992 2 —=— 0,306 % — 2,83 

og for de tilsvarende Klammekoefficienter, der tjene til Bereg- 

ning af de udjævnede Værdiers Vægte, 

(za) = 0,469 (ag) = —0,1867 (ar) = —0,02164 (ad) =— 0,2194 

(28) = +- 0,2538 (Lrj = + 0,03940 (20) = —0,1342 

(rr) = +0,006527 (rå) = —0,02527 
(06) = —+0,5188. 

Endvidere erholdes ved Indsætning i Betingelsesligningerne : 

BESES EPE VE R=—-RES 00 

, 1 5,14 vi == 26,46 
by == (1:09 v2 = 3,67 i 
v, == + 4,80 Ba 5708 

DE EA 109 B6&-——= 449333 

DERES 712578 DA 6521 

vg —= — 13,84 vi — 191,48 

0—=— + 2,15 v — 4,62 

bek SÆBE BeE==18 20-35 

ve = — 9,60 11-83 1835 

Sum 0,00 Sin s==5599 65 

hvoraf for Middelfejlen m påa Vægtenheden følger 

mm — 99,94 mm 1=:10,0. 
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Med de fundne Værdier for y og z bliver Kontraktions- 

formlen, idet Logarithmen af Koefficienterne opføres under disse, 

KOK ATT TE 403060 TPE 

(1,20390) 49,4857) 

eller i tabularisk Form for hele Værdier af 7 mellem —1 og +7: 

Ik 10k | ste Differens | den Differens | Tote 

| | 

— 1 — 16,29: | 3 | 5 16,298 16,298 | i | D,8 

0 — 2 | | j 0,000 | ise | ' ,61 | 0,0 

+ 1 15,686 kRor — 0,612 4,2 

2 30,760 1 hvte — 0,612 7,0 

3 45,222 isen — 0,612 | 8,3 
u 99 

i 59,07: : — 0,61: | 4 2 ;072 13,238 ),612 | 8,3 

3) 12,310 HØLEDE — 0,612 | 1,6 
0 

6 84,936 jen — 0,612 | 1,6 Pal , 
[ 96,950 10,3 

hvor sidste Kolonne angiver Middelfejlen paa Bestemmelsen af 

107 . K og er fremstillet overensstemmende med den tilsvarende ' 

Middelfejl i forrige Artikel ved Beregning af Formlen 

(1072) EDB ag Tag TE es, 

(1,4041) … 40,8963).  49,8144) 

Ogsaa med Hensyn til Fremstilling af et Udtryk for Middelfejlen 

paa den til Tiden 7' svarende udjævnede Værdi af S kan hen- 

vises til forrige Artikel med Tilføjende, at nævnte Middelfejl for 

københavn beregnes af 

2 

(£.107) — 0,469—0,37357'+ 0,2970T'”? — 0,07879T3—+0Q,006527 7" 
ir ONES HEER SE ES MER SENE 

Y7,9/231 VI, 41250 19; 965, Y 81479 

og for Wien og Potsdam af 

(u 2 : 
( E 107) —= 0,549—0,10517'—1—0,2465T?—0,07879 T'3 + 0,0065277'2. 
SSG s VAL NE 2 GEGEN 19,0214g 49,3918p 19,8965g t/,81479 
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Nedenstaaende Oversigt over Resultaterne er analog med den 

tilsvarende i forrige Artikel, dog med en Forskel, der hidrører 

Station. jk eee S+K v S, 102 

Wien. — 0,56 — 9,1 U,5081496,9 | — 5,6 | 502,5 8,35 
== | => | 

København. 0,00 0,0 0,5079702,0 | + 9,3 | 692,7 6,84 

— —+- 1,92 29,6 6876 | — 5,1 | 692,7 6,14 

— 3,76 5.8 690,8 | 5 1,9]: 692,71 "6,16 

— 5,25 (VE 697,5 | + 4,8 | 692,7 5,02 

— 6,64 92,7 685,7 | — 7,0 | 692,7 8,39 

Middeltal. 3,514 50,72 | 6927 | — 0,0 | 692,7 6,51 

Potsdam. 5,47 18,3 0,5080438,3 | — 12,8 | 425,5 5,45 

= 5,58 79,7 411,7 | — 13,8 | 425,5 5,25 
| 

== 6,39 So ER AE Do ADD 5 5,16 

— 6,42 90,1 430,1 ASE ADDERES 95 
SE Ene EEN e: ore (Er RR res 

(Wien.) EU Sk RES ELE (419,9) | — 5,6 | (425,5) 8,35 

Middeltal. 4,660 65,74 4255 | + 0,01 425,5, | 5,89 

fra, at Wiener Bestemmelsen er inddraget i Udjævningen gennem 

Potsdam og derfor tillige er anført under Potsdam efter at 

være formindsket med den af IIdjævningen uafhængige Værdi 

107. 4'S = 1077, der benyttedes ved Fremstillingen af v,. De saa- 

ledes reducerede Tal ere satte i Klamme. Indførelsen af Wiener- 

gruppen i Udjævningen har bidraget til at formindske Forskellen 

mellem den Del af Fejlkvadratsummen, der falder paa Potsdam, 

og den, der svarer til København, om end førstnævnte Del 

endnu er mere end dobbelt saa stor som sidstnævnte. Det er 

samme Aarsag, der bevirker, at de udjævnede Værdiers Middel- 

fejl ere blevne mindre for København, og dette finder sin For- 

klaring deri, at det nu er Wienerbestemmelsen, der danner 

den ene Grænse for Kontraktionskurven, medens tidligere begge 

Grænser svarede til København.  Værdierne for 5, afvige ikke 
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ubetydelig fra de tilsvarende i forrige Artikel, nemlig 6,7.10— 

og 10,8.10—7 henholdsvis for København og for Potsdam; men 

for Differensen 485, som det ved relative Bestemmelser alene 

kommer an paa, er Afvigelsen kun 4.10—7, der ikke overskrider 

det halve af dens Middelfejl, hvilken Middelfejl måa være større 

end Elementet ws Middelfejl mVåd, som ifølge Udjævningerne 

i nærværende og forrige Artikel bliver henholdsvis 7,2.10— og 

(SEN ml NUET, 

At Koefficienterne i Kontraktionsformlen her ere blevne noget 

forskellige fra de i de to foregaaende Artikler bestemte, kan 

ikke overraske, da man her har indført den nye Betingelse, at 

AS ved Udjævningen skal opnaa en bestemt Værdi, nemlig 

1077 .10—7, og da de ensbetydende Koefficienters Middelfejl ere 

langt større end deres Differenser. Af det almindelige Udtryk 

for nævnte Middelfejl, 

mV(88) og mvVyr, 

erholdes nemlig med Resultaterne fra Udjævningen i nærværende 

og forrige Artikel 

eg (5,0 
mViBØ) = 16,3 og MV (7) 

st 

(0,81 

HR 10,89" 

Ved Afrunding af den fundne Værdi for Elementet w bliver 

NO FRASER 152 EET 

der med den tidligere Faktor 38,638 giver 

Ag — 0,00283.1 + 2,8.107?, og med Værdien 

for Potsdam g —= 9,81292 erholdes endelig 

for København gg — 9,81575.1, 

hvilken Værdi man ogsaa vilde faa ved Beregning fra Wien 

med Udgangs-Værdien g — 9,80876, 45 — 4'S = 1809,8 og 

Faktoren 38,626 for Wien-København. 

VE 

Ved at sammenholde de i de tre foregaaende Artikler paa 

tildels meget forskelligt Materiale støttede Resultater for Tyngde- 
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akcelerationen i København, vil det erkendes, at Overensstemmelsen 

henset til Middelfejlen er overraskende god, og at det indtil 

videre vil være mest passende at fastholde for 

København g = 9,81575 

under Bredden 552 41/12" og i en Højde af 17 Meter over 

Havfladen. Herved maa det ikke lades ude af Agt, at dette 

Resultat er relativt og hviler paa Oppolzers absolute Be- 

stemmelse. Hvis det ved nye absolute Pendulmaalinger viser 

sig, at denne skal korrigeres med en Størrelse €, vil den her 

angivne Værdi for København være at korrigere med samme 

Beløb c. . 

Reduktionen til Havets Niveau iberegnet Hensyn til Terrain- 

relief vil være omtrent 4.10—, og den til Havfladen reducerede 

Værdi g, bliver altsaa 

København 9, = 9,81579. 

Betegner man ved 7, den saakaldte Normalakceleration i Havets 

Niveauflade under Bredden 4, vil y efter Helmert's seneste 

Bestemmelse udtrykkes ved 

70 = 97,7800 (1— 0,005310 sin? 2) + 35. 10— 

eller i en til Regning bedre skikket Form 

70 = 97,78035 + (8,71543) sin? 2, 

hvor Klammen angiver, at det er Logarithmen og ikke selve 

Koefficienten, der her anføres. Heraf faas for Bredden 55? 41' 12” 

København 7, — 9,81578, 

som stemmer godt med g, og betegner Tyngdeforholdene 

ved København som normale. 

Vie 

Det er oftere fremhævet, at den algebraiske Funktion 

KE --RAT ED TE 

som i det foregaaende er benyttet til at fremstille den symme- 

triske Del af Kontraktionen, kun er at betragte som en Inter- 

polationsformel, 'gældende for et begrænset Tidsrum, og derfor 

ikke kan angive Kontraktionens Størrelse udenfor det Tidsinterval, 
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hvorfor den er bestemt. Navnlig kan den aldeles ikke benyttes 

til at give en Forestilling om Kontraktionsbeløbets Grænseværdi, 

og det er dog klart, at K ikke kan voxe eller aftage i det 

uendelige, men maa konvergere mod en endelig Grænse. En 

Formel, der opfylder denne Fordring, vil man kunne udlede af 

det exponentielle Differential 

KOS REE SA oe ØR 

der konvergerer mod Nul, naar 7' voxer mod uendelig. Ved 

Integration under Hensyn til Betingelsen: K er Nul, naar T' 

er Nul, erholdes 

L Å 
OFRES e—BT ( B (1 ), 

eller udviklet i Række 
BON rs ål B?T? | 

107.K = g(BT—" ; AL) 

EA TED TEE 

som sammenstillet med den anførte algebraiske Funktion giver 

2 
ÅR NED ESS på 

(DM 

bl 

Ved Afrunding af Formlen i Artikel IV bliver 

EEN ED Ey == DD rDes 

1030 KE 096 fr Re rn GONE 
Påa Grund af den benyttede Rækkeudviklings ringe Konvergens 

afviger dette Udtryk med indtil 5 å 6 Enheder fra Tabellen i 

Årt. IV. Afvigelsen kån formindskes til 1 å 2 Enheder ved at 

formindske Konstanten 286 til 270 å 275; men man vil opnaa 

en bedre Approximation ved at sammenstille sg for de to 

Funktioner, altsaa ved at gaa ud fra Ligningen 

BESS EGE 

der for TT — Nul giver Å —< a; medens man til Bestemmelsen 

af BD har i 
log a — log (a — 267" 

T .loge ; 

som med Værdierne for a og 6 i Art. IV giver 
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for RSS — 1 +- 5 - 6 7 

efter Ordenen B — 0,0670 0;0718  0,0851  0,0896  0,0949, 

hvortil for Kvotienten (ÅA:B) svarer Værdier mellem 300 og 200. 

Den exponentielle Funktions Konstanter ere derfor temmelig 

ubestemte; men påa en numerisk Formindskelse af den ene kan 

der indenfor visse Grænser bødes ved en forholdsvis Forøgelse 

af den anden. Ved at prøve sig frem finder man, at den ret 

simple Form 

FØLT Kisz5 1995 (foer gm 
giver en særdeles god Overensstemmelse med Tabellen i Art. 

IV, nemlig imellem Grænserne Nul og 7 for 7” en Middelafvigelse 

påa 107. K af 0,2 og en største Afvigelse af 0,38; medens man 

ved at udvide Grænserne for 7 til —1 og — 7 vilde forhøje 

Middelafvigelsen til 0,25 og den største Afvigelse til 0,7. Selv 

denne sidste Afvigelse er dog fuldstændig forsvindende ligeoverfor 

Middelfejlen paa K, og den anførte exponentielle Funktion kan 

derfor fuldtud erstatte Interpolationsformlen i Art. IV for Værdier 

af T' større end — 1 og kan antåges at være bedre end denne 

til Extrapolation udover Grænsen 7 for 7. En nærmere Under- 

søgelse ved Anvendelse af de mindste Kvadraters Methode vil 

vise, at en lidt modificeret Form, nemlig 

107. K — 226,14 (1 —e— 0,088 7) 
giver de mindste Afvigelser fra de syv i Tabellen (Art. IV) op- 

førte Værdier for 107 . K svarende til Værdierne 14 til 7 for TF. 

Men det nøjagtige Udtryk forandres ikke væsentlig ved at af- 

kørtes til 

(07rSK 2201 RT 
For T — & vil man have 

BO KEE 80 

der dog giver et Begreb om Grænsen for Kontraktionen, skønt 

denne Grænse, som det ses af den tilføjede Middelfejl, har et 

ganske antageligt Spillerum. 

I nærværende Artikel har Opgaven hidtil været at fremstille 
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den exponentielle Funktion saaledes, åt den paa bedste Maade 

gengiver Interpolationsformlen fra Art. IV, naar 7' holder sig 

mellem Grænserne Nul og Syv. Der frembyder sig nu det 

Spørgsmaal, om Resultaterne ville forandres, nåar man i selve 

Betingelsesligningerne indfører det exponentielle Udtryk for 

Kontraktionen i Steden for den benyttede anden Gråds Funktion. 

Udjævningen paa dette Grundlag har stillet sig lidt vidtløftig 

påa Grund af Vanskeligheden ved at fremstille den exponen- 

tielle Funktions Konstanter med en saadan Tilnærmelse, åt dens 

Korrektioner kunne indføres i Betingelsesligningerne under lineær 

Form. Man har derfor maattet gentage Udjævningen, idet man 

ved at gaa ud fra det ovenfor fremstillede Udtryk 

fr Nar (gg OD ag rese GE FORRERR 

ED rele 1 SE FREDE S AN 

der derpaa anvendtes som Tilnærmelsesværdi og gav det fuldt 

ud tilfredsstillende Udjævningsresultat 

KONKRET ogs rage (PEDE 0,1027297') 

som imidlertid uden kendelig Fejl kan ombyttes med det simplere 

Udtryk 

DER 40 (re ET: 

hvori med tilføjede Middelfejl 

Grænsen for MOSKE 210 SE 1 SOM 0E 

Exponentkonstanten UT EO 2 

Middelfejlene vise, at Formlen er temmelig elastisk; men dette 

er ikke nogen væsentlig Indvending mod dens Nøjagtighed; thi 

Konstanternes Variation er som tidligere bemærket ikke uaf- 

hængig af hinanden, eftersom en Forøgelse af den ene næsten 

fuldstændig kompenseres ved en tilsvarende Formindskelse af 

den anden, forudsat at man holder sig indenfor rimelige Tids- 

grænser. Virkelig ville ogsaa exempelvis de to Udtryk 

(Ear yo 00 Er esp Br] 
30 
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ikke give nogen betydende Forskel paa derefter beregnede 

Værdier af K, i det mindste naar 7' saaledes som her holdes 

mellem Grænserne — 1 og + 7. 

De endelige Resultater af ovenomtalte Udjævning med den 

exponentielle Kontraktionsformel kunne skrives 

UOFESAS TEE] 3 0082 E 055079700:0'; 

KOS AGREE ES 0,32 tg F-=F OT 81576:6: 

De ere, henset til den tilladelige Afrundingsfejl, fuldstændig 

identiske med de i Art. IV paa Grundlag af Interpolations- 

formlen fremstillede Resultater og opfordre ikke til en Omreg- 

ning med exponentiel Kontraktionsformel af Udjævningen i Årt. V. 

Derimod kunde der være Anledning til ogsaa for denne Artikel 

" at angive en exponentiel Funktion, der stemmer med den påa- 

gældende Interpolationsformel, og man skal som en saadan 

anføre 

1071 2938 (| —e 7 050457) 
og tilføje, at Overensstemmelsen er særdeles god, idet ingen af 

Værdierne, der svarer til 7” mellem Nul og Syv, afviger fra 

Interpolationsformlen i Art. V med mere end 0,1; Gennemsnits- 

værdien af nævnte Afvigelser er 0,07 og deres Sum Nul. Det 

følger af det foregaaende, at ogsaa denne Formel er elastisk, 

og den kan uden nævneværdigt Nøjagtighedstab erstattes af 

mangfoldige andre, exempelvis den. simplere 

ør BE (4 GE BIT): 
hvis Konstanter, skønt meget forskellige fra dem, der ovenfor 

ere fremstillede for Art. IV, dog ikke afvige derfra med Beløb, 

som paa langt nær naa op til de paagældende Middelfejl. 

VIE 

Maalingerne påa Bornholm omfatte 15 Stationer, ligeligt 

fordelte paa hele Øen med omtrent 3 paa hver 2 Kvadratmile. 

Af de 15 Stationer ere de 12 anbragte i Kirker, de 3 resterende 
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i andre Granitkonstruktioner. De tilfredsstille alle de to væsent- 

lige Betingelser: ikke at paavirkes stærkt af ydre Temperatur- 

forandringer, saaledes at Temperaturen kun har varieret lidt 

under hele Maalingen, og at frembyde et meget fast Underlag 

for den transportable Stationspille. Som alt anført er der paa 

hver Station udført to Rækker Maalinger, og Tidsbestemmelserne 

ere to Gange daglig ad telegrafisk Vej direkte overførte fra 

Københavns Observatorium til paagældende Pendulstation. 

Nedenfor opføres Resultaterne i 3 Oversigter, hvoraf den 

første giver Stationens Nummer, Navn, Beliggenhed og Be- 

skaffenheden af Jordlaget nedenunder. I den anden og tredie 

betegnes Stationen kun ved sit Løbenummer og deri gives Mo- 

menter til Beregningen af den stedlige Tyngde g, dens til Havets 

Niveau reducerede Værdi g, samt Normaltyngden 7, og dennes 

Forskel fra 99- 

Pendulstation zen sg SE: = re SEE EN 

Nr. Navn mm HELE SE — gr Beskaffenhed. Se, MER hed. 

| 
1 | Dueoddens Hovedfyr . 071.6435. 80 2,2 | Cementsten. 

2 | Peders Kirke .... . 134 "58:47 | 49: HD ar | do. 
3 | Nexø Kirke ...... SES GSK OBT Bd | 2,4 | Sandsten. 

då Akira ISS 4 14 155 20 | 86 | 2,6 Granit. 

SM BNilars kirke seeren ARDO EO OG REDEN 95 Sandsten. 

6 | Rønne Kastel..... BES DER AD SIT | eg | 2.2 | Kulformation. 

rå Rytterknægten ....f| 642 | 53 34 | 163 | 2,6 Granit. 

SNS yaniker Kirke ELERS ES GS KÆLS ET SER HEDDE do. 

9 | Øster Marie Kirke. .| 816 |6111 102 | 2,6 do. 
TONEN pir ket SESKERE 8 22 | 4620| 56 2,2 Grønsand. 

11" Klemens Kirke ..../(1030 |4820/115 | 2,6 Granit. 
RD Ma oe org JKE 4240 28 2,2 | Kulformåtion. 

USR Ron Kirke RSsEkSkR SES DR BS ER BOSE 9E 099 2,6 Granit. 

14 | Gudhjem nedl. Kirke | 12 42 | 58 38 | 27 2,6 do. 

15 | Allinge Kirke... .. 16855 BASTP SE RE, 2,6 nelse 

Middeltal . . . | 7 37,5 | 54 39,7| 60,5 | 2,44 
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I Rubrikerne Bredde og Længde af foranstaaende Oversigt er 

kun opført Bueminuter og Sekunder, medens Graderne, hen- 

holdsvis 55” og 149, ere anførte i Hovedet over selve Skemaet. 

I nedenstaaende Oversigt ere Betegnelserne de samme som i 

de foregaaende Artikler. Beregningen af Kontraktionen K saa- 

rens RE DR Se) Enheder | Enheder i "es "|| følge efter 0,5079 |" Host Ø 
Nr. aa Ka 10—7 . i 405" ($aX 51055 g 

| TS S S, (S,)—80. | 909) 

1 428 | 72,4 | 645 717,4 + 17 | + 0,7 | 9,81570 

2 | 426 | 72,1 | -696 7681 | —49,0 | —18,9 | — 550 
3 ÆSNA 8 SØN 693,8 +- 25,3 "9,8. | 579 

4 | 421 | 714 | 679 | 7504 | —31,3 | —12,1 | 557 
BRENDA 4 | 7187 | 660 SE FE Es 
6 4,46 | 74,9 || 664 738,9 — 198 | — 7,6 | 561 

(nt Er hero VRE ESS 759,1 — 40,0 | —15,5 | + 554 

8 |434 | 782 | 624 697,2" | +21, | + 85 | 528 
2) 4,17 70,8 | 626 | "696,8 +29%3 | + 86 578 

Tor sr 690 70457. (145150 1 4405,8% |) 017575 
45 oa NV 6225] Bobs et 22 | rate vo 1.578 
EK da | 742 660 7342 1. — 154 58] 1505 
BE 5704 64 711,4 BEES re 
BE aa ga UYans DUN 6 SD TØ N very 
15 | 4,59 | 739 | 587 | 660,9 | +58,2 | + 22,5 [bnse 

Midt. | 431 | 728 | 6468 | 719,1 + 0,03 | + 0,03 | 9,81569.2 

vel som af Akcelerationerne g er støttet paa Udjævningsresul- 

taterne i Art. IV, som for mindste og største her forekommende 

Værdi af 7, nemlig henholdsvis 7' — 4,14 og 4,48, giver 

107?.K — 70,4 og 75,1. Af disse Yderværdier kunne saa de 

mellemfaldende Værdier fremstilles ved retlinet Interpolation. 

De i Rubriken $ anførte Værdier ere uddragne af Observations- 

journalen, medens 5, findes af S$ + K. Den videre Fremstilling 

gaar igennem en fingeret Gennemsnitsstation, idet man danner 

D.K.D. Vid. Selsk. Overs. 1897. 33 12 
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Middeltallet (S,) af de 15 Værdier for $, og derefter fremstiller 

de 15 Differenser ($,)—95,. Naar saa disse Differenser multi- 

pliceres med den for København-Potsdam gældende Faktor 

38,64, erholdes de 15 i næste Kolonne opførte Værdier for 

g—(g), hvor (g) er den til (S,) svarende Værdi for Tyngdeakce- 

lerationen. Talværdien af (g) kan bestemmes ved at gaa ud fra 

Potsdam eller København (Art. TV): 

Potsdam S, = 0,5080436.4 København $, =— 0,5079699.5 

Bornholm (S,)—= 0,5079719.1 Bornholm — (5,) =  0,5079719.1 

Differens — 0,0000717.3 Differens = — 0,0000019.6 

Ho 00027 7 åg = —0,00007.6 

Potsdam g — 9,81292 København g =—  9,81576.7 

Bornholm (g) = 9,81569.1 Bornholm (g) =  9,81569.1 

Adderes nu den fundne Værdi for (g) til Tallene i Kolonnen 

g—(9), erholdes Værdierne for de forskellige Stationers Tyngde- 

akceleration, der i Zden Oversigt under Overskrift g er afrundet 

til 5 Decimaler af Meteren, medens den i iste Kolonne af 3die 

Oversigt er opført med 6 Decimaler. 

Reduktionen for en Stations Højde % er med Jordradien BR 

2h å É 2 In mp Us 0,30831.10—, 
S9.4890% 19,4890 9 

og multipliceres denne med en Faktor, der er proportional med 

Jordlagets Tæthed Ø og har Værdierne 

OPERERE og 0,338 henholdsvis 

for fø. lig med PEN NER 24 og 2,6, erholdes Re- 

duktionen for Terrainrelief, hvorved man for Jordens Middel- 

tæthed har benyttet Værdien 5,77. 

Ved Beregningen af 7, er man gaaet ud fra den i Slut- 

ningen af Art. VI angivne Formel 

70 == 9,78035 — (8,71543) SEMA S 

der for Bredden 2 =— 55”? + mn Bueminuter kan skrives 

For 9,815 97 40,15143 WENORE: 
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Decimaler, | Enheder af 10—5 | le | 
|) i , "Enheder | 

å der følge Reduktion for | Ens VAL | ga 
Nr. SEKS NERE qg | p af 10-55 LS Nøs z Jo bar-r0 | ll 

efter 9,81 | | || Vig mM 
9 | Højde | Terrain | | Jo—Y0 | 

[| il - - I il 

| | cm | m hi i 

1 SØS RE SED RE ERE 1 0 81587 9752068 1 
|| | | || | 

2 40) DID ENR) Fanta BE BST AD 559 | 522 DOTS IE S 

3 SR BANE ELDR SA MGK sal 580 | 585 | BB 3 

4 557,0 +") 26,5 % | 575 | 526 49 4 
| | | | 

53) BLE SAS Øl TEE REE IR sm | 526 51 i) 

6 561,5 | RE AT LG 565 | 528 || 37 6 

i 553,6 50) 37013 510-038 587 || 529 1. 158 7 

S SMEDE RE Bro BORE 582 | er SN 8 
|| || | || 

g SANNE OSSE 1 RA KAT KO Toe] 598 || 531 67 & 

10 Bar 17,8. NÆSE Høg IE MA 56 10 
HINE 2 Bit Mort FEER [GE ASER D HALVØER ER 

| H 

12 BOSTA  IESis ty DEERE 5369 |! 585 ||" 134 12 

dis BYDE 305 005 592 | 588 || 55 15 

14 RE ERE NDS, 532 NÆSS 5558 ØE SALE EDESEÅ 
15 TERRE oe FE oe Sl] 53GREE ORE 543 E |SSEDD 15 

pr y Iz.ke Er ÆSÅ £ Er — || FE ll bå 
|| | &, | || |lgnes 

Midt. ABT EN SI SE7 | 6,0. ||. 9,81581.7. | 9,81530.5 | 51,3 Midt. 

Ved disse Udtryk ere 99, 70 98 Jo—70 fremstillede med 

6 Decimaler og derefter opførte i Oversigten afrundede til 5 

Decimaler. Paa denne Afrunding beror det, at der kan være 

en Forskel af + 1.10—5 mellem Værdierne i Kolonnen (9,—7,) 

og Differenserne af de tilsvarende i Kolonnerne g, og 7, op- 

førte Tal. 

Da Maalingerne paa Bornholm særlig skulle sammenstilles 

med Maalinger, der hvile paa Potsdam, ere de beregnede paa 

Grundlag af Resultaterne i Art. IV, der ikke tager Hensyn til 

Bestemmelserne med vort Apparat i Wien. Hvis man imidlertid 

ogsaa vilde støtte sig paa disse Maalinger og derfor havde lagt 

Værdierne i Art. V til Grund for Beregningen, vilde de dermed 

forbundne Forandringer i Oversigtens Talværdier for g ikke 

noget Sted overskride 0,5.10—, hvilket Beløb maa betegnes 
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som ganske forsvindende, navnlig henset til at Middelfejlen paa 

de Bornholm'ske Bestemmelser af g ikke kan anslaas mindre end 

(355) 1022: 

De i sidste Oversigt opførte Værdier for Tyngdeoverskudet 

(g,—70) ere lagte til Grund for Kurvekortet over Bornholm 

paa den medfølgende Plan. Kurverne fremstille Stederne for 

samme Værdier af 9,—7, med Ækvidistancen 5 .10— mellem 

Grænsekurverne 35.107 og 65.107. De betegne med stor 

Tydelighed en brudt Midtelinie gennem hele Øen som Stedet 

for det største reducerede Tyngdeoverskud og vise, hvorledes 

dette Overskud herfra falder mod Nord og Syd, Øst og "Vest. 

De Dele af Øen hvor (g9,—7,) har sin Middelværdi 51,3.10— 

ere angivne ved en stærkere Linie. 

Den anden Tegning paa medfølgende Plan er en Gentagelse 

af Helmert's Fremstilling af Massefordelingen under Meridi- 

anen fra Schneekoppe i Riesengebirge til Kolberg ved Øster- 

søen, udvidet til ogsaa at omfatte Bornholm, som er indlagt 

med sin Middelværdi for Tyngdeoverskudet. Naar nemlig Tallene 

i Kolonnen (9,—7,) multipliceres med 10, angive de Tykkelsen 

i Meter af den Masse med Tæthed 2,4, som koncentreret i 

Havets Middelniveau vilde kunne frembringe det paaviste Tyngde- 

overskud. Det ses, at den underjordiske Masseophobning intet 

Sted paa hele Strækningen Nord for Riesengebirge er såa stor 

som under Bornholm. Naar Profilet ogsaa er fortsat under 

Østersøen Nord for Kolberg, beror dette paa den Antagelse, at 

Overgangen mellem Masseophobningerne ved Kolberg og under 

Bornholm er jævn, en Antagelse, der ikke kan bekræftes ved 

Forsøg, eftersom den nøjagtige Bestemmelse af Tyngden til- 

søs endnu maa betegnes som et Fremtidsproblem. 

For den store Forekommenhed, hvormed det militær- 

geografiske Observatorium i Wien og det geodætiske Institut i 

Potsdam have ydet deres værdifulde Bistand baade ved Konstant- 

36 



Relative Pendulmaalinger. 175 

bestemmelserne og ved Udførelsen af Tilslutningsmaalingerne, 

skylder jeg at udtale en forbindtlig Tak saavel til Lederne af 

de nævnte Institutioner, Hr. Oberst von Sterneck og Hr. 

Gehejmeraad Helmert, som til de Assistenter, der have med- 

virket ved selve Arbejderne, nemlig Hr. Hauptmann O. Krifka 

i Wien og Hr. Haasemann i Potsdam. 

I øvrigt ere alle i nærværende Sammenhæng behandlede 

Maalinger udførte af Kaptajn i Generalstaben E.C. Rasmussen. 

Under Henvisning til en Anvisning om Pendulapparatets Brug, 

som Oberst von Sterneck har offentliggjort i Wiener militær- 

geografiske Instituts Meddglelser, har Kaptajn Rasmussen efter 

min Opfordring udarbejdet en kort Fremstilling af nogle Enkelt- 

heder ved Stationernes Etablering, Apparatets Opstilling osv., 

saaledes som de udføres ved vore Maalinger. Da denne Frem- 

stilling har Betydning for fremtidige Maalinger, lader jeg den 

med Affatterens Samtykke følge som Bilag til nærværende Med- 

delelse. 
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Bilag: 

Fremgangsmaaden ved Pendulmaalinger, 

Af 

Kaptajn af Generalstaben E.,C. Rasmussen. 

I denne Fremstilling betyder M. XIII. D. «Mittheilungen des K. u. K. militår- 

geographischen Institutes, XIII. Band: Einige allgemeine Directiven fir die 

Ausfihrung der Pendel-Beobachtungen von Robert Sterneck». 

Sne som muligt før lagttagelserne rekognosceres 

Stationerne. De Betingelser, der søges opfyldte, ere i Hoved- 

sagen: 

a): Lokaler med ringe Temperaturforandringer (Bygninger med 

tykke Mure, underjordiske Rum 0. l.). 

Gunstig Beliggenhed mod forstyrrende Indflydelse (Færdsel, 

Sprængningsarbejder etc.). 

Gunstig Beliggenhed for Tidsbestemmelser (Lokaliteter for 

Opstilling og Orientering af Passageinstrument; bekvem 

telegrafisk Forbindelse). 

Heldige Forhold for Observationspillens Opstilling (Beton- 

gulv, Flisegulv eller den naturlige Jordbund, under ingen 

Omstændigheder Planke- eller Bræddegulv, selv nok såa 

solidt, med mindre det kan fjernes). 

Gunstige Betingelser for Penduluhrets Ophængning (solide 

Mure af Granit eller Mursten, i Nødsfald gode Træstolper ; 

Jræddevægge ere ubrugelige). f 

b 

Cc 

d 

€ 

Naar Stationen er valgt, forberedes den snarest muligt 

for Observationerne. Paa et passende Sted i Muren anbringes 

2 Skruebolte i c. 1 Meters Afstand, saaledes at man derpaa 

kan fæstne den Planke, paa hvilken Uhrbrædtet fastskrues. 
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Boltene faststøbes i Granitmur med Bly, som maa drives 

(«stemples») efter Indstøbningen. I almindeligt Murværk kan 

man bruge Cement (1 Del Cement og 1 Del Grus); denne Ind- 

støbning maa have 2 å 3 Dage for at hærdes. Er Tiden knap, 

bør man udrøre Mørtlen i Natronvandglas i Stedet for i Vand; 

den er da fast i Løbet af 1 Time. I Træværk fæstnes Planken 

med Træskruer. Under alle Omstændigheder iagttager man at 

lægge Boltene saaledes, at Planken kan stilles nøjagtig lodret. 

Gulvet undersøges nøje. Ved Bedømmelsen af dets Fast- 

hed kan en fin Libelle gøre Nytte, idet man forsøger, hvor vidt 

den flytter sig ved et Tryk i dens, Nærhed. Bestaar Gulvet af 

støbt Beton, undersøges Lagets Tykkelse, hvilket let sker ved 

paa enkelte Steder at gennembore det med et almindeligt Sten- 

bor, paa hvilket man dog kun bør slaa med ganske smaa Slag. 

Naar Undersøgelsen, der ogsaa bør gaa ud paa at finde Under- 

laget, er tilende, udstøbes Borehullerne med Beton. Er Gulvet 

flisebelagt og findes der, som Tilfældet ofte er i Kirker, Fliser 

af betydelig Størrelse, vælger man en af de største som Fun- 

dament for Pillen, idet man sikrer sig, at den valgte Flise ligger 

fast. Bestaar Gulvet af mindre Fliser, renser man omhyggeligt 

Fugerne, væder dem og udstøber dem med Beton i en Ud- 

strækning af et Par Alen i Svingningsplanets Retning. Bestaar 

Gulvet af Brædder, Brosten eller det naturlige Jordsmon, maa 

Pillen fundamenteres: Gulvet optages og der graves en For- 

dybning af 1 Alens Brede og c. 23/4 Alens Længde samt Y2 

Alens Dybde. I begge Ender af Fordybningen opmures med 

Cementmørtel en Pille af ”/2 Alens Højde og I O Alens Tvær- 

snit. Paa disse Piller anbringes Observationspillens Fodplade. 

Endelig tilvejebringes de nødvendige Aabninger, Kroge og 

lignende for de elektriske Ledninger. 

Efter disse Forberedelser kan man begynde paa Apparaternes 

Opstilling, der for Uhrets og Pillens Vedkommende bør være 

tilendebragt mindst 12 Timer førend Observationerne paabe- 

gyndes. , 

a) Uhrbrædtet fastskrues påa den i Forvejen anbragte 

Underlagsplanke; man maa nøje iagttage, at der paa Planken 

findes Fordybninger for de smaa Fremspring påa Brædtets 

Bagside, og ved en Libelle forsikre sig om, at de to Arme, der 
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bære Uhrværket, ere horizontale. Derefter følger 1) Ophæng- 

ningen af Uhrets Pendul, 2) Reguleringen af den elektriske 

Kontakt, 3) Indsættelsen af selve Uhrværket og endelig 4) Re- 

guleringen af Uhrets Slag, hvilke Operationer foretages nøje 

som de ere beskrevne i M. XIII. D., Punkterne 15, 16, 17 og 18. 

Uhret sættes i Gang ved at løsne Klemskruen, der fastholder 

Loddets Streng, og give Pendulet et passende Udslag. Uhrets 

Visere lader man staa, som de tilfældig vise ved Ophængningen, 

og Pendulets Længde, som man før Indhængningen har bestemt 

den ved Hjælp af Furen paa Pendulstangen og det indfilede 

Mærke paa Pendullinsens Bæremøtrik, ændrer man ikke, da 

«Stand» og «Gang» nøjagtig bestemmes ved Tidsobservationerne 

og deres Størrelse er ligegyldig. 

b) Dernæst etableres den transportable PilleWY. Paa 

Gulvet (eller Fundamentet), der ligesom selve Pillen maa være 

omhyggeligt afvasket og fugtigt, for at Gibsen kan binde, an- 

bringes 4 cylindriske Jerntraade af c. 10 Længde og 1/20m 

Tykkelse saaledes, at Underlagspladen kan hvile paa Traad- 

stykkerne, der bør ligge midt under Siderne (eller ved Funda- 

mentering under Hjørnerne), saa de stikke et Par Centimeter 

frem. Den nederste Kubus anbringes paa 4 lignende Traad- 

stykker ovenpaa Fodpladen, og endelig anbringes den øverste 

kubus paa lignende Maade ovenpaa den nederste. De tre 

Stykker haandteres lettest ved Hjælp af en Jernstang, som man 

stikker i Gennemboringen. Efter at de ere anbragte som oven- 

for beskrevet, lader saavel hele Pillen som dens enkelte Stykker 

sig meget let rulle paa Jerntraadene, indtil den er kommen i 

den rigtige Stilling; derefter fastgibses Stykkerne til Gulvet og 

til hverandre indbyrdes, idet man udfylder Mellemrummene et 

Stykke ind med en tyk Gibsdejg. Ved Indkøb af Gibs i Pro- 

vindskøbstæder passer man paa, at Gibsen ikke er «dødbrændt» 

eller «lædsket», i hvilke Tilfælde den ikke vil stivne, hvilket 

ellers sker i Løbet af 7/4 til "/» Time, dog saaledes at forstaa, 

at Overskudet af Vand først efter længere Tids Forløb fuld- 

1) Pillen bestaar af 1, kvadratisk Fodplade med 1 Alens Side og 2 til- 

nærmelsesvis kubiske Overstykker med ”/» Alens Side. Alle Stykkerne 

have en lodret Gennemboring.  Pillens og dens enkelte Stykkers Vægt 

bør bestemmes og i alt Fald de kubiske Stykker forsynes med Jern- 

hanke. 5 
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stændig fordamper. I Stedet for Gibs kan bruges Cement og 

Sand, udrørt i Natronvandglas. 

Saasnart Gibsen er nogenlunde stivnet, opstilles Pendul- 

stativet og et Pendul indhænges, ganske som det er beskrevet 

i M. XIIL D., Punkterne 5 og 6; dog skal tilføjes, at Pendulerne 

kun bør berøres og haandteres med rene Vaskeskindshandsker. 

c) Den næste Operation er Anbringelsen af Koin- 

cidensapparatet. Som Underlag for dette benyttes et meget 

solidt Bord, hvis svære Ben faststøbes med Beton til Gulvet. 

Koincidensapparatet opstilles som det er skildret i M. Xlil. D., 

Punkterne 7, 8 og 9; der gives Pendulet Amplitude, Afstanden 

udmaales, og Glaskassen sættes over Pendulapparatet som for- 

klaret ovenomtalte Sted, Punkterne 10, 11. og 12. 

d) Derefter tilvejebringes den elektriske Forbindelse 

mellem Uhret og Koincidensapparatet som omtalt i M. XIlk. D., 

(Punkterne 22 og 23, dog at Strømbryderen som oftest an- 

bringes påa samme Bord som Koincidensapparatet. Endelig 

placeres Lysgiveren for Koincidensapparatet som beskrevet 

samme Sted, Punkt 27. 

e) De to andre Penduler (foruden det, der er ophængt i 

Pendulstativet) ophænges i et Hjælpestativ i Nærheden af Glas- 

kassen; hidtil har man ladet dem ligge i aabent Etui ovenpaa 

denne. 

Anm. Ifølge Direktørens Ordre skulle Pendulerne altid, 

altsaa ikke alene under Pendulmaalingen, men ogsaa i Tiden 

mellem Maalingerne og paa Rejser opbevares i lodret Stilling. 

" Tidligst ”/> Time efter at Pendulet er anbragt i Stativet, bør 

selve Observationerne af dets Svingningstid begynde; den 

halve Time eller som oftest en Del mere medgaar til forskellige 

Bestemmelser, der ere nødvendige for Pendulobservationernes 

Reduktion, nemlig: 

1) Tidsbestemmelse, ved telegrafisk Overføring fra Københavns 

Observatorium, eller astronomisk. 

wo Undersøgelse af Pillens Stabilitet, som foretages saaledes: 

Pendulet sænkes, saa det hviler paa Agatpladen (se M. XIII. D., 

Punki 25). Det bringes i fuldstændig Ro, hvilket lettest 

sker ved, at man lader en stiv Kartonstrimmel hvile med 

den ene Ende paa Pendullinsen og med Midten paa 
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en fast Genstand (Pendulstativet). I Koincidensapparatets 

Kikkert vil man nu se, at Pendulet efter nogle Øjeblikkes 

Forløb er fuldstændig i Ro. Ved et let, men rask og 

bestemt Tryk mod den frie Ende af Strimlen fjernes denne 

fra Pendulet, og man forsikrer sig om, at dette fremdeles 

er i Ro. I Mangel af en Kartonstrimmel kan ogsaa en 

anden Maade anvendes: man holder saa roligt som 

muligt Støvpenslen hen til Pendulet, saaledes at Linsens 

Kant under Pendulets Svingninger gnider mod Penslen, 

der maa holdes vinkelret paa Svingningsplanet.  Efterat 

Pendulet paa den ene eller den anden Maade er bragt i 

Ko, anbringer man Fjedervægten i Svingningsplanets Ret- 

ning mod Pillens Sideflade og nogle Centimeter fra den 

øverste Kant. I nøjagtig Sekundtakt meddeler man Pillen 

10. horizontale Impulser å 5 Kilogrammer, hvorefter man 

iagttager Pendulets Udslag; dette har paa samtlige danske" 

Stationer været Nul eller i alt Fald saa nær Nul, at man ikke 

har dristet sig til at bestemme Størrelsen. For at Under- 

søgelsen skal kunne anses for fyldestgørende, bør den 

foretages under Glaskassen, da Luftstrømningerne i Lokalet 

ofte ville være i Stand til at frembringe langt større Udslag 

end Fjedervægtens Impulser mod Pillen. 

3) Aflæsning af Amplituden, efter åt Pendulet er sat i Sving- 

ninger (M. AMI. D., Punkt 10, sidste Stykke). 

4) Aflæsning af Barometer (hidtil er påa de danske Stationer 

brugt Kviksølvbarometer) og Thermometer (M. XII. D., Punkt 

26). Reservethermometret er ved det danske Apparat 

ganske ligt Observationsthermometret. 

Derefter følge selve Pendulobservationerne for i1ste Pen- 

duls Vedkommende ganske som de ere skildrede i M. XIII, D., 

Punkterne 28, 29 og 30, dog at der kun iagttages 50 Koinci- 

denser 10 Gange i Stedet for som i Punkt 29 angivet 60 Koin- 

cidenser 10 Gange — Timer og Minuter aflæses direkte paa 

Pendulubret. y 

lste Pendul udtages og Zdet Pendul indhænges som an- 

givet i M. XII. D., Punkterne 31. og 32. laågttagelserne begynde 

efter 1/2 Times Forløb og udføres ganske som ved I1ste Pendul, 
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dog at man som Regel ikke foretager en ny Tidsbestemmelse 

eller undersøger Pillens Stabilitet. 

3die Pendul behandles ganske som det; saa følger en 

efter Omstændighederne længere eller kortere Pause, hvorefter 

man gaar tilbage i omvendt Orden, altsaa 3die, det, Iste 

Pendul. 

Efter de 6 «Penduler», der repræsentere en Arbejdsdag, 

foretages om muligt strax en ny Tidsbestemmelse. 
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Observations relatives de pendules å Copenhague et dans 

Vile de Bornholm, avec les mesures de jonetion å 

Vienne et å Potsdam. 

Par 

le général Zachariae. 

Résumé. 

Das les articles I et Il on fait quelques remarques sur 

le probléme de la mesure relative des pendules et "on donne 

quelques détails sur la réduction des observations faites avec 

VPappareil de Sterneck. Les articles HI— VII sont consacrés å 

la détermination, de la pesanteur å Copenhague et å V'étude de 

la diminution de longueur des pendules. Par un calcul de 

compensation, basé sur cinq séries d'observations de pendules, 

exécutées å 'observatoire de Copenhague entre le 14 juin 1894 

et le 8 avril 1896, et sur quatre séries exécutées å Potsdam 

entre le 13 décembre 1895 et le 17 mårs 1896, on trouve pour 

la diminution de longueur du pendule moyen de notre appareil 

de Sterneck (n? 14) la formule d'interpolation 

NO TREERE OSSE (ESME 

ou 7' exprime le temps écoulé depuis le 14 juin 1894 en 

unités de 100 jours. 

Pour les valeurs de 7' dont il s'aågit ici (— 1 < T'< 7) la 

formule susdite peut trés bien étre remplacée par la formule 

exponentielle 
2 zar 19 PT NOTE 2 598 gr gm DOT: 

qui a V'avantage de donner une idée de la limite de K, savoir 

lim 3996 710 ideer rå lavere <asserspentexacterkkcan 

''erreur moyenne de cette limite s'éléve presque å 200.10. 

44 



Zachariae. Observations relatives de pendules. Résumé. 133 

Par la compensation mentionnée on trouve pour la ditfé- 

rence des temps d”oscillation å Potsdam et å Copenhague 

(Potsdam—Copenhague) AS —= 736,9.10—7, 

. qui correspond å une différence d'accélération de la pesanteur 

(Copenhague—Potsdam) 4g —= (284,7 — 3,2). 10. 

En partant de la valeur 

Potsdam g — 97,81292 

on trouve donc 

Copenhague g = 97,81576.7. 

Avant le commencement des observations de pendules å Copen- 

hague, on avait fait au mois d'avril 1894, avec notre appareil 

de Sterneck, une série d'observations å IInstitut géographique 

militaire de Vienne. Si Von introduit cette série de Vienne 

dans la compensation des neuf séries de Copenhague et de 

Potsdam mentionnées plus haut et qu'on y ajoute la condition 

que le triangle Vienne-Potsdam-Copenhague doit se clore pour 

les valeurs 
g == 9",80876 å Vienne 

et g = 9781292 å Potsdam, 

on obtient 
g = 9"7,81575 å Copenhague, 

nombre qui, vu l'erreur moyenne de 3.107, s'accorde admi- 

rablement avec le résultat cité plus haut et basé seulement sur 

la valeur de V'accélération å Potsdam. La station de Copenhague 

est située å une altitude d'environ 177”. La réduction au niveau 

de la mer, y compris la correction pour le relief du terrain, 

peut étre évaluée å 4.10—, et pour la valeur réduite on a donc 

Copenhague 9, = 97,81579. 

En désignant par 7, Vaccélération normale au- niveau de 

la mer å la latitude 2, on peut, d'aprés les derniéres publica- 

tions de M. Helmert, calculer 7, par la. formule 

70 == 97,7800 (1 + 0,005310sin?2) + 35. 107, 

qui pour la latitude 559 41/12” de la station de Copenhague 

donne 
Copenhague 7, = 97,81578. 

Cette derniére valeur concorde on ne peut mieux avec celle de 

90» et cela indique qw'å Copenhague Vintensité de la pesanteur 
a la valeur normale. 
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Larticle VIL expose, au moyen de trois tableaux schéma- 

tiques, les résultats des observations de pendules exécutées å 

15 stations également espacées sur toute l'étendue de Vile de 

Bornholm. La derniére rubrique du troisiéme tableau, inti- 

tulée (7, —79), exprime Texcédent de la pesanteur locale, réduite 

au niveau de la mer, sur la valeur dite normale. Tandis qwå 

Copenhague l'excédent peut étre regardé comme nul, il s'éléve 

a Bornholm å 51,3.10—7 en moyenne et indique au-dessous 

de cette ile un surplus de masse assez considérable. Sur la 

planche annexée au Mémoire, la variation de V'excédent de lå 

pésanteur réduite est représentée graphiquement par des courbes 

équidistantes qui indiquent trés distinctement une ligne brisée, 

partageant Vile par moitié en passant par Dueodden, Østermarie 

et Klemens Kirke, comme le lieu de lå plus grande pesanteur 

réduite. La seconde figure de la méme planche reproduit le 

profil du méridien entre Schneekoppe et Kolberg publié par 

Helmert et continué ici jusqu'å Bornholm, ou le surplus de 

masse souterraine atteint son maximum. 
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OVERSIGT OVER DFT KGL. DANSKE VIDENSKABERNES SELSKABS 
FORHANDLINGER, 1897. Nr. 2. 

Entydige Løsninger af Ligningen 

Fia) + fla 0) BED] rational. 

Af 

Dr. Nieis Nielsen. 

sl U 

Den entydige Løsnings almindelige Form. 

I. I min Doktordisputats 2 11 har jeg bestemt de mero- 

morfe Løsninger af en for cotx karakteristisk Fundamental- 

ligning, der, som jeg senere har set, er et yderst specielt Til- 

fælde af de Fundamentalligninger, Mellin") har betragtet. 

Paa de følgende. Sider, skal jeg give Løsningen af et — 

formelt — nærbeslægtet Problem, der ligeledes beskæftigede 

mig for flere Aar siden, og som jeg ikke endnu har set andre 

omtale, nemlig: 

Bestemmélsen åf de meromorfe Funktioner, 

der tilfredsstille Ligningen 

PO) (2 10) zl (1) 

hvorfoser en Konstant,;"ogv etrafionalt, Tal: 

Dette Problem kan dog strax simplificeres betydelig. Hvis 

v nemlig er en uforkortelig Brøk aA vil Substitutionen 

f(æ) = gt(æ) 
transformere (1) til en Ligning af samme Form, men hvori Ex- 

1) Acta Mathematica, Bd. XV. 
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ponenten er positiv, hel. Vort egentlige Problem bliver da Løs- 

ningen af denne Ligning af mere speciel Form. Vi antage 

derfor altid i det følgende v positiv, hel, naar andet ikke ud- 

trykkelig siges. 

Inden vi gaa over til Løsningen af dette vort Problem, er 

det Ulejligheden værd at forudskikke en Bemærkning om de 

fundne Resultater, der i Virkeligheden i sig rumme en ikke 

ubetydelig Del af den elementære Analyse. 

For v = 2 udtykker (1) en fundamental Egenskab ved sin æ. 

Ved selve denne Ligning kan man nu i Virkeligheden ogsaa 

entydig definere søn æ, som Art. 6 viser. Ved Art. 6 faa vi da 

strax alle de fundamentale Egenskaber ved de trigonometriske 

Funktioner og ved e”. Endelig giver Art. 9 os Weiertrass's 

elliptiske Funktion pu som en simpel Udvidelse af cotæ. 

Vi ville dog ikke ofre Tid og Plads påa en detailleret Ud- 

vikling af denne Theori, men indskrænke os til at skitsere den 

ved selve vor Løsning af (1). 

2. Af (1) udleder man uden Vanskelighed de følgende 

Sætninger, som senere ville blive os til Nytte. 

19." Den vilkaarlige, entydige Løsning f(2) hår 

Perioden 24w, hvor mn er en Divisor i v. 

Sætter man nemlig i (1) x + w for æ, faar man 

Fl DERS (7) (2) 

hvor 4 er en vilkaarlig Rod i Ligningen 

Sr i 

Definere vi nu videre Funktionen ø(x) ved Ligningen 

fiat + w) 
AMET TEE 

faa vi let af (2) 

(TX — w) i | SNEDE EN ID) IKE 

i p (7) (3) 

vp (æx + 20) = p(7) 

Antage vi endelig, at mø(t) er lige eller ulige, faa virat "den 

første (3) henholdsvis 
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(5) ye e(5) SY 7: 

2. Hvis f(x) er en fuldstændig vilkaarlig Løs- 

ning af (1), ere Nulpunkterne for ø(x) de samme som 

Nulpunkterne for f(æ + w) og Uendelighedspunkterne 

for ø(z) de samme som Nulpunkterne for f(x). 

(1) viser nemlig, at 

f(æc):= 0 og fir —+ w) = 0 

ikke kunne have fælles Rødder. Hvis <= endelig er en vilkaarlig 

Rod i 

f(x) FE TO 

faa vi af (1) 1 

p(s) = (—1F, 

og vort Postulat er saaledes bevist. 

3". mp(x) har påa hver Periodestrimmel lige mange 

Nul- og Uendelighedspunkter, og det saaledes at 

Uendelighedspunkterne for p(x) og Danvisteresak 
1 

p (7) 
ganske den samme Natur; f(x) er en vilkaarlig Løs- 

ning af (1))),. 

Sætningen er en umiddelbar Følge af den foregaaende. 

40 Hvis f(æ)'erten hel, 'transcendentiFunktion, 

derthar- lutter) uendelige fj ærnetNulpunkterdtter | f(2) 

en Konstant. 

Sætningen er i Følge (1) en umiddelbar Konsekvens af 

Picard's Theorem. 

3. Hvis f(x) paa enhver af Periodestrimlerne, hvori vi 

tænke os Planen delt af Paralleler gennem Punkterne 2 mw, har 

n Nulpunkter, sige vi, at f(x) er af Ordenen nm, og betegne den 

ved fx(7).. Den tilsvarende Funktion p(t) belegnes pn(X). 

"De Nulpunkter og Poler, der falde paa Periodestrimlen 

svarende til m = 0 og m — I eller påa den første af de be- 

grænsede Paralleler, kaldes principale. 

1) Exemplet til Thesis I i min Doktordisputats. 

D. K.D. Vid. Selsk. Overs. 1897. 3 13 
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Med disse Betegnelser faa vi da den følgende Sætning, 

hvor f,(x) antages meromorf i hele Planen: 

Hvis f,(x7) har de principale Nulpunkter 

(EAN EN DA DE EGER (a) 

der kunne være forskellige eller sammenfaldende, 

endelige eller uendelig fjærne, er 
LENE Er 7 

Pn(7) = (59 aA) IT cor DES (æ ]: (4) 

hvor 4 har den i Art. 2 angivne Betydning. 

Af Art. 2 se vi nemlig, at de to meromorfe Funktioner 
n IT 

Pn(t) og II cot Bj (Ca 

i hele den uendelige Plan blive 0 og æ for de samme og kun 

de samme Værdier af æ og stedse af samme Orden; altsaa faa 

vi i Følge Liouville”s Theorem 

GADE II es (C—a,), 

hvor k er en Konstant, der let bestemmés ved (3), og altsaa er 

(4) bevist. 

Af (4) se vi straåx, at uendelig fjærne principale 

Nulpunkter for f,(7) kunne lades ude af Betragtning, 

og at fr(7) er en Konstant, hvis alle dens principale 

Nulpunkter ere uendelig fjærne. 

Picard's Sætning tør altsaa udvides til ogsaa at gælde 

for disse Funktioner. 

Af Definitionen for cx(%) fåa vi nu videre ved (4) 

1 faa) > — ER 
I Brirdg rakte Jen sok re, (m=g ) 

1 2 g 

der dog i Almindelighed ikke er entydig, naar v> 1: For at 

fa(x) kan blive entydig, maa vi endnu bestemme Nulpunkterne 

(a), saaledes at Nævneren i (5) enten faar alle sine Nulpunkter 

uendelig fjærne (f(x) holomorf i hele Planen), eller v-dobbelte 

(fn(c) meromorf i hele Planen). 

4 
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AFDE 

Bestemmelse af de holomorfe Løsninger. 

4. For at bestemme de holomorfe Løsninger (5) ville vi 

omskrive Nævneren og sætte da 

SR CoL PAR (2) 

Rk TO TO9 Tr 
ar = 3 cCot 5. Col Sr DEER (7) 

Pr (2) = dn—An—1 2 + dn—222— …. + (—1)7—"a 27" + (— 1)" 27. (å) 

. Ved Hjælp af Additionstheoremet for cotæ kan (5) med disse Be- 

tegnelser skrives som 

(2) 

rig + ((—1)72 em på (==) 

Nu har man 

BEN ERE ES) KEE BE 17 

hvor a er vilkaarlig, endelig. Skal altsaa f,(7) være holomorf 

iihele Planen, maa, Nævneren i: (6)-kun. blive 0 for 2 2: 

Antages v > 1, deler venstre Side i Ligningen 

v SR Dr res ar, 1 Pl (ET a se PE] og (7) 
sig i v indbyrdes primiske Faktorer af Formen 

RER 1 
Pr) — p((—1)" 4) 72" P, (3) (8) 

hvor w er en vilkaarlig Rod i Ligningen 

SAREEN] 

For at, (7) skalblive-holomorf,maa' altsaa en= 

hver af Faktorerne (8) være af Formen 

FARE (EGE 

hvor Å er en Konstant. 

Ved denne Betragtning faa vi da strax de følgende Sæt- 

ninger 

RS (Uhardinmsenholomorf Løsning, hvisv3>2. 

eN Hyrs vsere nsukorkortelre Brok 7, bltverde 

5 13" 
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holromorferbøsninger arl(lkgeseoten'sertafiderhrokes 

morfe Løsninger af den samme, Ligning ;for v — p. 

397 tHvissvlen negativthar, (l) ingen hokomonke 

Løsninger. 

I modsat Fald maatte man nemlig have 

Po) = A.L", 
altsaa Pr (2) oe er PB, (—=) identiske påa en konstant Faktor 

z 

nær. 

Vi have da kun tilbage at betragte de to Tilfælde v — 1 

OSV =—R2 

5. v = 1. For at f,(x) skal blive holomorf i hele Planen, 

maa Koefficienterne ar (y) bestemmes, saaledes at Ligningerne 

Pam(2) + (— 122 P2 (2) — Ai. (2 + 1) mr —H(2— aft 
eller 

m—k—14 > 2m 1 
Pom+1(2). + (= 1) É 526 +" Pm +1(— 3) 

VD ES en ESSEN 

eftersom m er lige eller ulige, blive identiske. Alle andre Lig- 

ninger af samme Form, men med et andet Fortegn mellem 

Leddene paa venstre Side kunne ikke være identiske, hvilket 

; i 
man let beviser ved for z at sætte —— og reducere. 

6. v— 2. Den eneste holomorfe Løsning af (1) 

bliver 

lo) == 25 09 DE; (nx — a), (9) 

hvor % er positiv, hel og ulige, og aen vilkaarlig 

Konstant. 

Man ser let, at Kombinationerne 

KEE UN FER2 90 

KEE EN --R2M 

2= +11; mn — 2m 1 

ere umulige, naar f,(7) i (6) skal være holomorf i hele Planen. 

Ligningerne 
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Pale) — EAD ØRER (— 2) == ÅA . (2 —- i) 2m 

Pom(2) + (— 1) 22 P (2) — A. (2 -L 9)2m 

Pom41(2) + 2274" Pam i (- EA MEN ar 

kunne nemlig enten slet ikke være identiske eller kun være 

det, naar 

Fri(2) >= Beit, 

hvor B er en Konstant. 

Tilbage har man da kun Kombinationen 

KEE 1 -- RO NES 

og i dette Tilfælde kan man entydig bestemme Koefficienterne 

dr (ry), saaledes at Ligningerne 

Pom+1(2) 7 (— UT Pr 344 (— æ) SME (and 

na (2) — (— ULD JA ARLA (— Er. == Ar. (2 rt 

hvor za 
ledn == 

samtidig blive identiske. Ved at sætte 

vis 0 

2w 

TERRA: 
Å — sin — —+ 14 cos 

SO) SÅ: 
faar man da let (9). 

Antaser mani (9) ga =--0/-faar man idet'r"er ulige, 
r—1 

WAR 

falrz) = + ) fas fig (5) Brad ad SUM BR 
£=0 

Man ser nemlig, at begge de holomorfe Funktioner i (10) 

ere Løsninger af Ordenen r. De maa altsaa i Følge (9) være 

identiske, da de have de samme Nulpunkter. 

2 3. 

Bestemmelse af de meromorfe Løsninger. 

or v-nr øse sale mer om or 

fkele Planen: 

For at dette ogsaa skal blive Tilfældet for højere Værdier 

af v, maa Nulpunkterne 



192 Niels Nielsen. 

KRO Age MOM 

bestemmes . saaledes, at alle Faktorerne (8) samtidig blive vé 

Potenser af hele rationale, indbyrdes primiske Polynomier i 2. 

Dette er imidlertid — som vi nedenfor skulle vise — 

unuliet, Hlarvs 2" 

Lad os nemlig antage, at v og p ere positive, hele Tal, 

at A og B ere to Konstanter, der begge have "Modulus 1, og 

at ikke to åf Polynomierne P(2), Q(2), R(2) og 2PP (5) have 

nogen fælles Faktor; da faa vi Sætningen: 

Ligningerne 

Pl) + 42" P (5) = le) 

Pr e(e) STE BA PE 5) sæ ple) 

kunne kun samtidig være identiske, naar 

kr AB HP (2) 
og tillige 

y ur vo y å 

Lad os nemlig antage, at Ligningerne (a) vare identiske. Vi 

kunne da af dem borteliminere Fy9(2) og 2vp Pvp (— 2), hvorved vi 

faa den ny Identitet 

VARE vom” KR ÆSEBV vp DY 1 Cl + BY 0, (-2)= BP 0 +42" RB, (==). (då) 
Hvis nu 4, og wp ere Rødder i henholdsvis 7” =—= — Å og 

ax” =— — B, deler (å) sig atter i v Identiter af Formen 

Q ole) DE (4, 2P Q, (- =) Fie C, RB, (2) SAT Co l,P BR, (- 7) 7 (e) 

hvor 

DENISE SØE SE na 

og hvor Koefficienterne C, ere Konstanter, der i Følge (6) maa 

tilfredsstille Betingelsen 

Cy Ca Cara Ch ds (€) 

Adderes de v Ligninger (e), faar man 

vØ9,() — plz) 3 C, — SR, (— —) DS CGØER (7) 

hvoraf 

ve Q,(-3) = PB, (2) 2C,— (IPB C,A,.… (0) 

8 
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Indsættes Udtrykkene (7) og (9) i (2), vilde vi faa en homogen 

Ligning mellem Bel) og REE Jr: Da dette er umuligt, 

maa Koefficienterne blive 0, saa at vi faa 

fl 
Cs dr jp LØEl I) Åpftp "OR 

1+ (197713 
vre 

BDR, Fzrig ea AREAL ilg »"p 1 li (Ng P> 

p=— 1, 273, 2443 9) 

hvoraf Proportionerne 

lå Li ir. " Ås—f2 HER 

14019912, 4, l +(—12—125 49 

BEG 

jvojd +H—14P7! Åyly | 

Da Summen af alle disse Proportioners Forled er 0, maa 

Summen af Efterleddene ogsaa være 0, saa at man faar 

hitte Frys FR 0, rr. (4) 
Da 

| Åpftp | —t, 

kan () kun være mulig, naar 

Ååptp = (17, 

hvoraf man strax faar Betingelsen (2) og endvidere Formlerne 

PÅ p FF 0 

—1P VC 202 = Fmk Ål tøe 
£-r 

af hvilke den sidste atter giver 

er == dd. Lp) 

hvor a er en Konstant. Ved (C) faar man dernæst 

> be tee (=17 EAR RE 

hvoraf 
. ANE EAN —1 1 TEEN SERENE) 

2 0, (-=z) = —aR, (2), 

9 
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af hvilke den sidste giver Betingelsen (7), medens man af den 

første faar 

Cd = (=1Pa, 

og vore Postulater ere saaledes beviste. 

Man ser let, at Ligningerne («) virkelig samtidig ere iden- 

tiske, naar Betingelserne (2) og (y) ere opfyldte. Koefficienterne 

i El z) kunne nemlig entydig bestemmes ved Koefficienterne i 

ole ), der påa den første nær kunne vælges abitrært. 

Man beviser endvidere uden Vanskelighed den følgende 

Sætning: 

Hvis v er en uforkortelig Brøk Fi blrverallemde 

meromorfe Løsninger (1) ge Pl otenser addere meroE 

morfe Løsninger af den samme Ligning for v = p. 

Tilbage have vi altsaa kun at betragte Tilfældet v — 2. 

8.: Forv — 2 er. den almindelige Form for den 

meromorfe Løsning af (1) 

KE (cor 2) se 60 co" FR Qi(—tg e) 
2w 

(ts EE i TXV” 
5lEelpee Gå » (cor) Qn(—tg 3 ) 

hvor or Oneler et vilkaarliet »eGradst BolyE 

nomium i 2. 

Sætningen er en umiddelbar Følge af Art. 7. Af (11) faar 

man da let de følgende Sætninger: 

KE) han RS prime palle Bo heTr hvor ate 

kunne være Anas: hænne: ; 

2%. n af de principale Poler (Nulpunkter) for fon (7) 

kunne vælges abitrært. Ved dem bestemmes de øvrige 

n principale Poler (Nulpunkter) og de 2m principale 

Nulpunkter (Poler) entydig. 

(11) kan imidlertid bringes paa en bekvemmere Form ved 

at indføre de abitrære, principale Poler. Lad disse være 

TREE 
og låd os sætte 

10 



Entydige Løsninger af Ligningen eic. 195 

Qn kl A ELSE [I (cor 2 — cor =kk), 
2w 2 

hvor Å er en Konstant, da faa vi efter en simpel Mellemregning 

i +e IT cot ye z — (7 — Pr) 

font) —= Sø ; (12) 

2VE Il cot — (æ — By) 

der atter let giver Sætningen: 

Bury eis ere der ingen meromorf Løsning af 

(1), som tilfredsstiller (10) 

9. Vi have endnu tilbage at undersøge, om der existerer 

entydige Løsninger af uendelig høj Orden og sætte i dette Øjemed 

hvor &, og 7, ere reelle; endvidere antage vi, at Rækken 

DE 
i up 

har en endelig Sum, naar n voxer uden Grænse, da vil Produktet 

i Art. 3 for øn(7), som bekendt, konvergere absolut for alle ende- 

lige Værdier af %, 4,42... undtagne. Og det vil nu ikke være 

forbundet med nogen Vanskelighed at danne de søgte mero- 

morfe Løsninger af (1) af uendelig høj Orden. 

Den ovenfor nævnte Betingelse vil være tilfredsstillet, hvis 

f(c) har de principale Nulpunkter 2mw', hvor m skal gennem- 

løbe alle hele Værdier fra + & til — &, naar blot Forholdet 2 
w 

ikke er reelt. For at bruge de gængse Betegnelser sætte vi 

BUE 0 — ON 0S faa da 

Aa] 4 (13) 

JER 2 

hvoraf man let danner de entydige Løsninger af (1) for v — 1. 

For v = 2 faar man ligeledes påa samme Maade ved Hjælp 

af Art. 8 den følgende Sætning: 

11 
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Hvis f(a) i et Periodeparallelogram har de arbi- 

trære Poler 

. Pik... Br) 
faar man 

(2 (9) — 21) '+ 2 (ve 2 ye) 
fa) er ali) 

De; w EL 2Ve (p (5) —e,)? Avoe=2y=n, 
hvor e = + 7,. og hvor pt er.Weiertrass's elliptiske 

Funktion. 

København, September 1896. 



OVERSIGT OVER DET KGL. DANSKE VIDENSKABERNES SELSKABS 
FORHANDLINGER, 1897. Nr. 2. 

Théoréme sur les intégrales 

log” sin Zvdv et Ugo log” sin Zedp. 

Par 

Niels Nielsen, 
Docteur és sciences. 

GE 
TT TT 

+ T 
Détermination de lig sin 2pdøp et de Viep log” sin 2Zydø. 

0 0 

1. Posons pour abréger 

Ålz) = — Dzlog B(2,2), 
2 

et l'expression de Gauss pour la fonction /'(æ) nous donne la formule 

HERE" 1 | 
HE Id res Mere AN 

d'ou Von tire 

a+) ———22), la) 
861) = (— 17p! 0944, (2) 

1) La fonction /(æ) n'est autre chose que la fonction qui figure dans ma 

Théæse de doctorat sous la désignation N(æ) («numérique», parce qu'elle 

est fonction génératrice de certaines des séries numériques dont je 

m'occupe depuis plusieurs années). Cependant la désignation £(x) pro- 

posée ici est, ce me semble, plus claire. 

1 



198 Niels Nielsen. 

ou Ton a posé 
Il 1 i! 1 

ER un od NUDE: Am Er 
De la définition méme de £(x) on tire 

D:B(2.5) — — B(.2) HØ), (mr) 
d'ou, en différentiant plusieurs fois par rapport å æ, 

D2B (2-5) =— — B(2-5)('7)— P2(a)), 
D:B(8.3) — — 5(5.3) (070) —3 Aa +20), f ig 

SN RADER KØRES SA eN TE ra ere) NET Salekel te are ET, Noto ØNTE KRO ERROR KURERE e] fe mede 

En mettant 7 + 1 å la Sk deræ on tirerde (HF) Fensveriuidet |) 

ID BB >= BT =) hen B(, >) Bix), 

d'ou, en différentiant See fois par rapport å æ, 

D2B FE, SER UDE B(Z, 5) 

— 3 (-)(Ø0+ re), 
DA +: De BRA) (2) 

2 

men Eg >) (2"(æ) =k 3 2(x)2' (7) + 28(a)), 

Posons maintenant 

DB SENE (SEE ES E 2 3 

Di B(5,3) + 2 DE" BR .4) — 8 (5.3) 6, 
et les formules (1) et (2) nous donnent, par la conclusion habi- 

tuelle de » å n — 1, le théoréme suivant: 

I, et G, sont des polyndmes entiers et homogénes du degré 

p en P(æ) et ses dérivées, si Von suppose que BY(x) soit du 

degré r + 1; et. ces polyndmes sont identiques, abstraction faite 

des sægnes de certains termes. 

On trouve, par une méthode bien connue du calcul diffé- 

rentiel"), les formules 

1) Schlomilch: Compendium der håheren Analysis, II, p. 4. 

9 
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vY”=p—1 

==), ()r-td+ Fl, 
v=0 (3) 

vY=p—1 

==) ()sÆ0r ED, 
v 

ou 

URE 1 dr—1 == 1)8'(7)9r—2, 

Ja == Bla), (4) 

fr E= VE 

et ou f, peut étre déduit de gx en y remplacant 2W(x7) par 

(— 1204). 
2. Si la partie réelle de æ est supposée positive, on a la 

formule 

; 5 1 BCA 
| HEER. = 3 3(3-3): (0) 

(y 

En différentiant (då) p fois par rapport å x, on obtient, aprés 

avoir posé 7 — 1 et c — sin 2ø, 

Eg 

Viogesin2 Ido =— | Pi B (2-4) i (5) av 3 AEG 4 gå SN ETUS ør 

En vertu de la formule 

74 [ cz-2 1 HE egg 59 DR 29: 

on tire en outre de (å) 

1 
i el 15 syng la, la, 

Ek Hr Se seen mr Naar] 0 

ou 

m-L2: 4 i, i æ+i 1 

Se Be) | KT [DB (5,3) 

Différentions ensuite.(<) p fois par rapport å æ, et nous aurons, 

apréæs avoir posé x =— 0 et c =— sin 2p, 

3 

—2 
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ER 
73 

tg ø log? sin 27 dø 
J (6) 

1 +41 Pisk dL 4 
ra | nes 2 25) N x Dia i 

Or, si nous posons 

Æ 
Pl | io sin Zødø, 

0 

JE 

+ 

5 lis p log”? sin Zødø, 

0 

les formules (5) et (6) nous donnent, en vertu du nY 1, ce 

théoréme remarquable : 

IZintygrale B, est égale & un polyndme entier et homogéne 

du degré pH 1 en 04 ,'02,...-, opga, så Von suppose que on 

soit du degré n. L'intégrale B,, au contraire, est égale å 

(1 multiplié par un polyndme qurt se déduit de Veæpres- 

S1On DEDE pour B,—4 en remplagant co, par (—1)”—"0n 

Il nest pas sans intérét, et pour I'homogénéité et pour la 

forme méme des intégrales, de comparer ce théoréme aux for- 

mules (10) et (11) de mon mémoire ,Sur la sommation de 

quelques séries" "). 

3. A Taide des intégrales AA, et B, on peut déterminer 

d'autres intégrales deéfinies. 

ÅAinsi, si nous MÅL pour abréger 

4 

val (log cosp + log sin vp)" tgødø, 

0 
H 

—- 

4 

El =|liog cosp + logsinp)!dø, 

0 

1) Bulletin de I'Académie Royale des Sciences et des Lettres de Danemark, 

1896, p. 358. 
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la formule du binåme nous donne 

Br=1+(?) 9,714 (2) 21124. 

n) ED Ds Eg BEL, FE 
Ar= H+ (7) 0, H+ (2)0: H+. y 

er P 1), + 3 or; 
car on a 

A Taide des formules (7) on peut déterminer les intégrales 

Te: 

En vertu de (£) on démontrera, par la conclusion habituelle 

de n å n — 1, la formule remarquable 

4 

Visptoseuse + log sing)” dø = FE (pll) + (1 "ør", (8. 
0 

ol gp+1(1) désigne la valeur qwon obtient pour gp4+1 en suppo- 

sant x égal & Vunité. 

V'expression trouvée pour H,, au contraire, deviendra beau- 

coup plus compliquée. On obtient en effet de la méme maniére 

On aura donc le théoréme suivant: 

La valeur de Vintégrale H, peut étre déduite de Vexpression 

trouvée pour A, en y remplagant co; par 20,. 

On aura par exemple 
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1 1 
I, = TØ 

1  Vegge 
1— Fo Eg 

(10) 
3 Rap, Ten al) PORR KØRE Se ax Øs 
12 1 

IT, = 05 20203 TTT: 

T 
ER mo 2% 

Hs — one, - 40?), 

ER (11) 
T,—= — 7 (73 + 3020; + 401), 

ØRE + 7 (60,+301 FEY REED Ser 1601) 

Remarquons en passant que les expressions trouvées pour 

les intégrales /, et H, aussi sont homogénes par rapport aux 

séries ø; mais il n'y a plus de correspondance nette entre les 

termes des deux expressions. 

RED 

Applications des formules générales. 

4. A I'aide des formules démontrées dans le 2 1 on peut 

déterminer un certain nombre d'intégrales définies plus spéci- 

ales, mais assez remarquables. Avant de passer å cette application, 

il nous semble utile de citer quelques formules élémentaires 

dont nous aurons besoin plus tard. 

Posons 
vy=00 

i d 17 
Sy HEN ly? 

a Y=1 

v=0 

NYRER Ds Falk 
sn øl CQr+1p” 

v—1 
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et nous åurons 

T EG 1857? 

BE HE 756 5 ROTE AES Se TALT SE 
2 4 6 T T T 

S,= —, 5, — ES ER He SE SER (2) 
i 54k IO e 945 7 

SER JEg gr 
SR ONS eee Er ETT EEN 

En outre on démontrera aisément les deux formules suivantes 

(2; 
É p! : 

NEDE sin pdeø = 1 Pa Sp44) (2) 
0 

E 

log? cotpdp = p!rp41, (7) 

9 

5. Pour p — 1, les formules (10) nous donnent 

7 7 

a (Fra l 1 

tg p log cospdp + y tgø log sinødø = — FU Så Tel 2 

0 0 

d'ou 

7 

Eg SVT 
tgø log sing dø — Sae == mic Pi (12) 
0 

tandis que Von tire de (11) la formule eulérienne bien 

connue 

io sinpde =— — 5 log 2. 
0 

6. Pour p = 2, on ne tire de (10) que la formule (2) corres- 

pondant å cette valeur de p. La formule (11), au contraire, 

nous donne, å Vaide de la formule du bindme et en mettant ensuite 

dans certaines des intégrales ainsi obtenues = —ypålaplace dev: 

7 T 

>; > Sr RER 

joe: sinp dø His cospølogsinødø — ( + 4 log? 2 ), 

0 0 
ad / 

D.K.D. Vid. Selsk. Overs. 18397. - ren r-= 
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don tentvertutder (5); 

ing eos pos sinpdp = Z (10922—77). (13) 
; 2 2 

T: Pour p7—73, on tire "de (10),; en intégrant part parties 

et en remplacant ensuite ø par 5 — v, 

g ; 11% 
Å tgy log? sing logcosødp = — Gå (5 — 1og42) , (14) 

0 

d'ot,.en intégrant par parties, 

z JER 
' coty log sinp log ”?cosødø = — G4 (7 ar 1092) (15) 

0 

7. å K T å p Si nous mettons dans (15) ORER ÅG la place de p, nous 

aurons, en ajoutant l'équation ainsi obtenue å (14), la formule 

| 3 
R kr" S 
|isp tog? singles eos 5 EEN rlen Fr, (16) 

D£ D£ Neo) 
0 

d'ou Von tire, en vertu de (2), cette formule curieuse: 

|a Co 2 
) tgølog? sing dø = al tgølog? sinplogcosødø. (17) 

20) 50 

La formule (11), au contraire, nous donne par la méthode 

habituelle 

SBS Så 

Voersing dø AVE cosølog sinp dp = — z (0,3 020;—4 0%), 

0 0 i 

d'ou, å Vaide de (5), 

7 

(FOR s 
n ; we al ARD 
NE cosø log sinpdø — ao l= Sk 10g%2). (18) 

9 Sa AN 

8. Pour p — 4, les formules (10) nous donnent 

8 
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z Er SEN 
| isp togt cosp log? sinødg == = (25 — 828); (19) 

0 

tandis que Von tire de (11) 

7 7 7 

5 for > 

los" sing dø — iÅloescosp log snø de + los: cosølog?sinø dø 
0 ”9 0 (0) 

El MO pi na L 94 2 2 FR (get +- 166,0, + 240907 + 160 k- 

Dans la formule (å) Vintégration par parties ne peut pas 

nous mener plus loin, le facteur tgø ne figurant pas sous les 

signes d'intégration.  Cependant la formule (7) pourra nous 

tenir lieu de cette intégration par parties. On tire en effet de 

cette formule 

7 7 VIE 

BD » 57 5 

log? sinpdø — 4Mogicosø log sing dø + 3Vog? cosølog?sinp dø — GET de) 

0 0 vo 

Additionnons, puis soustrayons les formules (då) et (&), et nous 

aåurons respectivement 

rr 

SJ 4 

hos: cosø log? sinpødeø =— É (ag 2 S, log2 + 2 logt2), (20) 
et 0 

(21) 

9. Pour les valeurs plus grandes de p, la méthode em- 

ployée dans les n%5-8 ne suffira pas pour déterminer les 

intégrales correspondantes, mais ou entrent des puissances plus 

hautes de log sinø et de log cosø. 

Pour p — 5, les formules (10) et (11) nous donnent déjå 

des intégrales qu'on ne peut déterminer, ni par les formules 

9 147 
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générales démontrées dans ce mémoire, ni par Vintégration 

pår parties. 

Cependant les expressions cherchées pour les intégrales 

en question deviendront de plus en plus compliquées, de sorte 

qwil ne vaudra guére la peine de chercher d”autres méthodes 

pour tourner ces difficultés — å cause des intégrales mémes. 

Copenhague, septembre 1896. 



OVERSIGT OVER DET KGL. DANSKE VIDENSKABERNES SELSKABS 
FORHANDLINGER, 1897. Nr. 2. 

Bidrag til Svemmefuglenes Fysiologi. 

Af 

Chr: Bohr: 

Forsøgene udførte i Forening med J. Bock og Å. Jacobsen. 

(Meddelt i Mødet den 29de Januar 1897.) 

En særlig Interesse for Læren om Respirationen frembyde de 

varmblodige Dyr, der ere i Stand til, medens de dykke under 

Vand, at holde Vejret i forholdsvis lang Tid. Undersøgelsen 

af de Midler, som gøre dem dette muligt, tør forudsættes at 

kaste Lys over visse Sider af Respirationen ogsaa hos de 

andre varmblodige Dyr, idet Dykkernes særlige Evne efter al 

Rimelighed er en videre Udvikling af Ejendommeligheder, der 

findes hos alle varmblodige Dyr, kun mindre udtalte hos de 

ikke dvkkende og derfor hos disse let udsatte for at” undgaa 

Opmærksomheden. Det bedste Udbytte i saa Henseende vilde 

sandsynligvis faas ved Undersøgelse af de dykkende Pattedyr 

(Sæler og Hvaler), idet Pattedyrenes Respiration i det hele er 

langt bedre undersøgt end de øvrige Dyreklassers. Imidlertid 

viste der sig foreløbig ingen Mulighed for os for at komme i 

Besiddelse af tilstrækkeligt Materiale af dykkende Pattedyr, og 

vi bestemte os af den Grund til at anvende Dykkefugle, 

der kunne skaffes i tilstrækkeligt Antal, naar man blot er 

i Stand til at foretage Undersøgelsen i Nærheden af Fugle- 

1 
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bjerge. Vi foretog da i denne Hensigt i Juli og August 1895 

en Rejse til Færøerne. De fornødne Apparater til nøjagtig 

Undersøgelse af det foreliggende Spørgsmaal bleve medførte, og 

der indrettedes et interimistisk Laboratorium i Thorshavn. Det 

viste sig let at skaffe talrige Exemplarer af Lunden (Mormon 

fratercula); den ulige bedre Dykker Lomvien (Uria troile) var 

mere vanskelig at faa, da Indfangningsstederne for denne Fugl 

ligge ikke saa kort fra Thorshavn, og Vejrforholdene ofte van- 

skeliggøre Transporten i Baad. 

Resultatet af Undersøgelserne foreligger i det følgende. 

De særlige Forhold, hvorunder Arbejdet maatte udføres, har 

naturligvis paa flere Punkter tvunget os til en Begrænsning af 

Forsøgene, som vi haabe senere at kunne overskride. Imidlertid 

forekomme Undersøgelserne os, allerede som de foreligge, at 

kaste Lys over nogle væsentlige Punkter. 

Der foreligger ikke mange Forsøg vedrørende Fuglenes 

Dykning, væsentlig kun de af P.Bert!) offentliggjorte angaååaende 

den Tid, Aandedrættets Suspension kan taales, og angaaende 

den Mængde Blod, det er muligt at vinde ved Forblødning. 

Hvad det første Punkt angaar, finder han, at Ænder gennem- 

snitlig kunne taale Suspension af Aandedrættet i 11 Minutter, 

Duer kun i; c. 1 Minut og Høns i c. 3 Minutter. Han gør 

med Rette opmærksom paa, at Aarsagen til denne Forskellighed 

ikke kan søges i Luftsækkene, der ikke ere mere og undertiden 

endog mindre udviklede hos Svømmefuglene end hos andre 

Fugle. Heller ikke kan Aarsagen tilskrives et ringere Stofskifte 

hos Dykkefuglene under ellers lige Omstændigheder. Han 

mener, åt den omtalte Forskel maa tilskrives to Momenter, 

nemlig først den» Ro, hvormed Ænder taale Neddykningen. 

Da Muskelbevægelser altid medføre en betydelig Stigning af 

1) Lecons sur la phys. comp. de la respiration p. 533. 
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NA 

Stofskiftet, er der ingen Tvivl om, at en Del af Forskellen jo 

maa søges heri; men dernæst og ikke mindst. forklarer han 

Dykkefuglenes Sejlivethed under de givne Forhold ved deres 

større Blodmængde, som stiller et større Kvantum Ilt til 

Disposition for hver Vægtenhed. En Forøgelse af Blodmængden 

har utvivlsomt Betydning.i den angivne Retning; men i hvilket 

Omfang, kan først afgøres, naar vi ere i Besiddelse af bestemte 

Tal for Blodmængden og Iltoptagningen i Blodet hos Dykkerne. 

Saadanne Bestemmelser ville findes i det følgende. 

Imidlertid foreligger til Forklaring af Fænomenet under Dyk- 

ningen endnu en Mulighed, der saa vidt mig bekendt ikke 

tidligere er bleven fremdragen, nemlig den at søge Dykke- 

fuglenes Ejendommelighed ikke i forringet, men i. forandret 

Stofskifte under Luftafspærringen. De nyere Undersøgelser 

over Anaerobiosen og Kulsyrens Dedoublement vise, at man 

ikke kan se bort fra Muligheden af en Kulsyreafspaltning uden 

samtidig Iltoptagelse under BRespirationsprocessen. At de 

Processer, der sammenfattes under Navnet den dyriske For- 

brænding, foregaa gennem flere Mellemled, hår længe været 

bekendt, og at de enkelte Dele, hvori Processerne falde, kunne 

foregaa dels i Legemets Væv dels i Lungens Kapillærer, saa- 

ledes at hele Resultatet fremkommer som en Samvirken af 

forskelligartede Celleprocesser, er paavist i en tidligere Af- 

handling"). Den Betragtning kan da ikke tabes af Syne, at der 

under 'Dykningen sker .partielle Omsætninger med ringere [lt- 

forbrug, og at de derved dannede Forbindelser forarbejdes videre, 

naar Ilten igen faar Adgang. Åt der overhovedet, medens 

Aandedrættet er suspenderet under Dykningen, maa ske en 

Omsætning af Stof med Varmeudvikling, kan betragtes som 

givet; den kraftige Svømning, der foregaar under Dykningen i 

naturlig Tilstand — i Modsætning til hvad der sker, naar 

1) Bohr og Henriques: Undersøgelser over Stedet for Iltforbrug og Kul- 

syredannelse i den dyriske Organisme; Vid. Selsk. Overs. 1897, p. 79. 
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tamme Svømmefugle holdes under Vand — kræver nemlig en 

saadan, og Blodet maa paa den ene eller den anden Maade 

være nødvendigt hertil; thi en Muskel af en Svømmefugl taber 

ved at gøres blodtom sin Irritabilitet lige saa hurtig som 

Muskler af andre udvoxede varmblodige Dyr. For om muligt at 

vinde noget Indblik i disse Spørgsmaal, — hvis definitive Løs- 

ning vanskelig tør ventes, førend vi have vundet bedre Kendskab 

til de paagældende Omsætningers kemiske Natur, — have vi an- 

stillet den Række af Respirationsforsøg, der ville blive anførte 

i det følgende, efter at Undersøgelserne over Blodets Beskaf- 

fenhed og Blodmængden ere beskrevne. Imidlertid vil det være 

hensigtsmæssigst her at gøre nogle indledende Bemærkninger 

om de undersøgte Fugles Evne til at taale Aandedræts- 

suspension og deres Forhold under den naturlige Dykning. 

I Sommeren 1889 havde jeg Lejlighed til paa det fysio- 

logiske Laboratorium at anstille et Par Forsøg påa Svømme- 

fugle (Lomvier og Tejster), der var sendte fra Færøerne. En 

Del af disse var døde under Vejs; de enkelte, der levede, 

syntes at befinde sig vel i Fangenskabet og spiste godt. Ned- 

dykning under Vand taaltes af nogle af disse i henved 12 Min., 

af andre kun i omtrent den halve Tid. De forholdt sig rolige 

under Neddykningen og faldt snart hen i en apathisk Tilstand. 

En Undersøgelse åf den Luft, der efter Aandedrætssuspensionen 

fandtes i Luftsækkene, viste, at Ilten langt fra fuldstændig var 

forbrugt, i det den resterende Luft indeholdt indtil 11%0 Ilt, og 

de højeste Iltprocenter fandtes fortrinsvis hos de Fugle, der 

længst havde taalt Aandedrætssuspension. Da jeg imidlertid 

påa Færøerne kom til at undersøge frisk indfangede Svømme- 

fugle, viste det sig, at disse imod Forventning kun taalte Aande- 

drætssuspension i en betydelig kortere Tid; men at de påa den 

anden Side først mød Slutningen af Livet henfaldt i en apathisk 

Tilstand og i den første Tid efter Neddykningen svømmede livligt 

omkring. Den Tid, hvori Neddykning taaltes, var for Lunderne 

kun c. 4 Min., for Lomvierne c. 6 Min. Aandedrætssuspension 

Å 
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taaltes saaledes ikke ret længe. . Imidlertid kunde man bemærke, 

at de undersøgte Svømmefugle, naar de overhovedet overlevede 

en forholdsvis langvarig Suspension, saa godt som strax, 

efter at Spærringen var ophørt, gik over til energiske ÅAande- 

drætsbevægelser og ikke behøvede kunstig Respiration for at 

komme sig, i Modsætning til hvad man hyppigst finder hos 

almindelige varmblodige Dyr. De Oplysninger, der kunde skaffes 

om Fuglenes Dykning i naturlig Tilstand, lærte, at de herved i 

Reglen-kun blev faa Minutter under Vandet, Lomvien dog ofte 

betydelig længere end Lunden; men denne Dykning af Minutters 

Varighed kunde fortsættes den ene Gang efter den anden med 

overordentlig korte Mellemrum; hyppig viser Fuglen kun et 

Øjeblik Hovedet over Vandet. Herefter maatte man slutte, at 

disse Dyr vel noget længere end almindeligt kunne taale kom- 

plet Aandedrætssuspension; men at deres Hovedforskellighed fra 

de ikke dykkende Dyr dog væsentligst er at søge deri, at de 

kunne taale gentagen Aandedrætssuspension af flere Minutters 

Varighed kun kortvarig afbrudt ved en enkelt Respiration og 

vel at mærke paa samme Tid udføre et betydeligt Arbejde. Det 

Billede, man saaledes faar af Svømmefuglenes Dykken i naturlig 

Tilstand, er et andet, end det man faar ved Neddykning af tamme 

Ænder eller af de Heldykkere, der som omtalt bleve prøvede 

efter at være holdt længere Tid i Fangenskab. Naturligvis vilde 

det ogsaa være ganske nytteløst for Dykkefuglene at kunne ud- 

holde langvarig Aandedrætssuspension, naar de herved skulde 

henfalde i en apathisk Tilstand; deres stærkeste Arbejdsperiode 

falder just under Dykningen. For øvrigt synes Forholdet at 

være det samme for de dykkende Pattedyrs Vedkommende, kun 

at disse (Sæler og Hvaler) ere bedre Dykkere end de Svømme- 

fugle, jeg havde Lejlighed til at undersøge.  Finhvalernes 

Respiration foregaar, nåar Dyrene svømme kraftigt men ufor- 

styrret omkring, omtrent kun 3 Gange i Minuttet, altsaa langt 

sjældnere end for andre Pattedyrs Vedkommende; og hvad Sæl- 

hundenes Respiration angaar, har P. Bert ved et enkelt Forsøg 
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iagttaget, at Døden indtraadte. efter 15 Minutters Neddykning 

under Vand, og han bemærker, at Dyrene i fri Tilstand efter 

Sælhundejægernes Angivelse sjælden blive mere end 3 å 4 Min. 

under Vand. Jeg har haft Lejlighed til i et større Akvarium 

at observere en Sælhund, der svømmede omkring paa det liv- 

ligste og var ganske uforstyrret; i Løbet af de 20 Minutter, 

jeg observerede den, gik den saa godt som nøjagtig paa 

Sekunder hver fjerde Minut til Overfladen og tog et enkelt 

Aandedræt, hvorpaa den igen dykkede. For Sælernes Vedkom- 

mende have vi da ganske det samme Billede som for Svømme- 

fuglenes, nemlig Evnen til ved en i Sammenligning med andre 

Pattedyr minimal Respirationsfrekvens at befinde sig i fuld Kraft 

for en længere Tid, hvorimod en blot noget længere udstrakt fuld - 

stændig Luftberøvelse forholdsvis hurtigt fremkalder Bevægel- 

sesløshed og Død. For at prøve disse lagttagelser experimen- 

talt indesluttedes Svømmefuglene i rummelige Kurve med vide 

Masker, der ved en fastgjort Vægt kunde sænkes under Vand. 

I en saadan Kurv sænkedes en Lunde %/4 Minut under Vand, 

hvorpaa Kurven i 5 Sekunder holdtes i Overfladen af Vandet, såa 

at Fuglen kunde respirere; Kurven sænkedes derpaa strax igen 

i %/4 Minut. Dette fortsattes 20 Gange i Træk; efter 20de Gang 

var Fuglen fuldstændig kraftig og fløj omkring ved Udtagelsen 

af Kurven. Paa samme Maåde kunde en Lomvi neddykkes 2 

Minutter ad Gangen under Vand med 5 Sekunders Mellemrum 

10 Gange umiddelbart efter hinanden, uden at den tog Skade. 

Det samme Resultat fik man ved efter Indlæggelse af en Trache- 

alkanyle paa en Lomvi at spærre Trachea 1 Minut åd Gangen, 

derpaa tillade en enkelt Respiration og strax igen spærre ; 

Tiden, der brugtes for den enkelte Respiration var fra 2 til 7 

Sekunder. Dette kunde fortsættes 7 Gange i Træk, uden at 

Fuglen udmattedes. Da derpaa Trachea umiddelbart efter 

spæredes vedvarende, indtraadte Døden først efter 35/4 Minut, 

altsaa noget, men ikke meget tidligere end ved en Spærring 

uden forudgaaende indskrænket Respiration. Da saaledes Dykke- 
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fuglene med Hensyn til deres Aandedræt væsentlig adskiller sig 

fra andre varmblodige Dyr ikke saa meget ved at kunne taale 

fuldstændig Aandedrætssuspension som ved at kunne taale flere 

Minutters Afbrydelse i Aandedrættet et stort Antal Gange efter 

hinanden, naar der kun gives Lejlighed til en ringe Luftfornyelse 

imellem hver Gang, maatte en væsentlig Del af Respirations- 

undersøgelserne bestaa i Bestemmelse af det respiratoriske 

Stofskifte i de Tidspunkter, der følge umiddelbart efter kortvarig 

Spærring. Resultaterne heraf ville blive anført i det følgende. 

Blodundersøgelse. Antallet af Blodlegemer er ikke særlig 

stort, saaledes fandtes hos Lomvien c. 4,5 Mill., hos Lunden 

imellem 3,5 og 4,5 Mill. pr. Kubikmm. Blodlegemernes Størrelse 

blev maalt hos Lunden til: største Diameter 9 4 (fra 8 til 10 4), 

mindste Diameter 4,94 (fra 4 til 5,542); hos Lomvien var Stør- 

rélsen omtrent den samme. f 

Trods det forholdsvis ikke store Antal af Blodlegemer var 

Blodet dog meget koncentreret; i Gennemsnit fandtes for 6 

Lunder Vægtfylden lig 1,069 ved 17%, Tørstoffet lig 24,6 %/o; 

hos Lomvien fandtes som Middel af 3 Bestemmelser Tørstoffet 

lig 28,3%/0.. Ogsaa Jærnmængden i Blodet er høj, saaledes 

som nedenstaaende Tabel viser. 

i Gram Jærn i 100 Middel af Kubikcm. Blod. 

5 Lunder 0,066 

2 Lomvier 0,071 

3 Lomvier 0,075 

3 Lomvier 0,080 

Ved Rystning af Blodet med atmosfærisk Luft og efter- 

følgende Udpumpning fandtes den Iltmængde, Blodet kunde 

optage, ogsaa noget om end ikke meget større end sædvanlig 

hos varmblodige Dyr saaledes: 

7 
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Iltmængde (0? og 
Middel af | 760mm) optagen i 100 

Kubikcm. Blod. 

4 Lunder | 24,7 

5. — 23,6 

3 Lomvier | 24,5 

3. — 25,2 

8. — 27,5 

I det hele var Blodet saaledes gennemsnitlig noget mere 

koncentreret end sædvanlig, men dog ikke i højere Grad, end 

at det ofte vil være muligt hos Pattedyr individuelt at finde 

lige saa koncentreret Blod. 

Som bekendt forstaas ved Blodets specifike Iltholdig- 

hed den Mængde Ilt, Blodet ved 150””'s Ilttryk og almindelig 

Temperatur formaar at optage for hvert Gram Jærn. Den 

findes, som tidligere Undersøgelser have vist, varierende hos 

forskellige Individer og hos samme Individ under forskellig 

Tilstand, idet dens Variationer ere et Middel til at regulere 

Iltspændingen i Blodet og dermed Iltmængden i Plasma 

uafhængig af den i hele Blodet (Blodlegemer — Plasma) øje- 

blikkelig tilstedeværende Iltmængde. Det laa da nær at formode, 

at en saadan Funktion fandtes særlig udtalt hos de her om- 

talte Dyr; men Forsøgene viste lige det omvendte. Den speci- 

fike Itholdighed var konstant, og det lykkedes ikke hverken 

ved Aareladning eller ved Suspension af Aandedrættet, der hos 

Pattedyr ere saa virksomme Midler, at frembringe nogen For- 

andring deri, saaledes som efterfølgende Forsøg vise. 

Forsøg I. 3 Lomvier forblødtes; det derved vundne Blod 

rystedes med atmosfærisk Luft ved Stuetemperatur; dernæst 

bestemtes Ilt (ved 0” og 76077) og Jærn; der fandtes: 

Jærn = 0,08 %0, Ilt =— 27,50 %0, heraf specifik Iltholdig- 

hed =— 344. 
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Forsøg II. 2 Lomvier, der aåaandede frit, forblødtes, og 

Blodet rystedes med atmosfærisk Luft som ovenfor. 

Jærn = 0,0705 %/0, [lt = 24,52 9/0, hvoraf specifik Iltholdig- 

hed=-3548: 

Hos 3 Lomvier, der havde opholdt sig under ganske de 

samme Forhold som de foregaaende, spærredes Trachea i 2 

Minutter, hvorpaa de forblødtes. Blodet, der var meget mørkt, 

rystedes med atmosfærisk Luft som ovenfor; Analysen gav: 

Jærn — 0,0748 %/0, Ilt = 25,247/0, heraf specifik Iltholdig- 

hed = 345. 

Under Spærring af Trachea og altsaa under Forhold, hvor 

Dykkefuglene just have Brug for ethvert Øegulationsmiddel, 

forandres den specifike iltholdighed saaledes ikke; men ogsaa 

under Aareladninger, der hos Pattedyr -regelmæssig fremkalde 

en Forandring, holder den sig konstant, saaledes som følgende 

Forsøg vise. 

Forsøg III. 5 Lunder aarelades Kl. 10 i nedenstaaende 

Forhold til deres Vægt. 

Nr. | Fuglens Vægt. Udtømt Blod. 

i | 

1 370 Gram | 22 Kubikcm. 

2 Ul Ain CELLE 
3 Bar EEN HARER 
4 | 330 — 18 — 

5 312 . — 17 —= 

Samlet Vægt 1658 Gram. lalt udtømt Blod 90 Kubr 

eller c.”/18 af Legemsvægten. 

Blodet rystedes med atmosfærisk Luft, hvorefter Analy- 

sen gav: 

Jærn == 0,0663 %o, [lt = 23,600, heraf specifik Iltholdig- 

hed — 356. 

Kl. 3 forblødtes Fuglene, der efter Aareladningen ikke 
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havde vist særlig Mathed. Efter Rystningen med atmosfærisk 

Luft indeholdt Blodet af 

Jærn 0,045 70 og af Ilt 15,95%/0, hvoraf specifik Iltholdig- 

hede=-83 54 

Aareladningen havde saaledes fuldstændig været uden 

Virkning. 

Lomvierne havde da gennemsnitlig en specifik Iltholdighed 

af 346, Lunderne af 355; Forskellen mellem disse to Tal er 

2,690 af Værdien. Paa denne Afvigelse kan der ikke lægges 

Vægt, da Eejlen i Bestemmelsen under Omstændigheder kan 

naa 3/0 af Værdien. = Middeltal af samtlige Bestemmelser er 

349, altsaa omtrent som for Oxeblod. 

Da den specifike Iltholdighed hos Svømmefugle er kon- 

stant, ligger det nær at antage, at det samme er Tilfældet hos 

andre Fugle. Blodet fra de to Dyreklasser — Fugle og Pattedyr — 

der ved Tilstedeværelsen af Kærne i Fuglenes Blodlegemer 

viser en saa stor anatomisk Afvigelse, vilde saaledes, hvad det 

hidtil ikke er lykkedes at paavise, ogsaa funktionelt i et væsent-. 

ligt Punkt vise Forskel. Spørgsmaalet, der har megen Interesse, 

kræver for at blive endelig afgjort yderligere Undersøgelser for 

andre Fugles Vedkommende. 

Jeg har i December 1891 ved en Delfinfangst her i Landet haft Lejlighed. 

til at undersøge Hvalblod. Resultatet anføres her, da det maaske kan have 

nogen Interesse til Sammenligning med Dykkefuglenes Blod. Blodet inde- 

holdt af Blodlegemer 7,9 Mill. i Kubikmm, af Tørstof 26,63 "0 og af Jærn 

0,0726 %/0; Tørstof og Jærn fandtes saaledes omtrent i samme Mængde som i 

Lomviernes Blod; men Iltmængden var højere nemlig 30 Kubikm i 100 

Kubikem Blod. Den specifike Iltholdighed, der blev bestemt baade i Blod og 

udvaskede Blodlegemer samt det deraf fremstillede Hæmoglobin, var 413 

altsaa betydelig over det almindelige Middel, hvad der giver os saa godt som 

Sikkerhed for, at Funktionen er variabel hos Hvalerne i Modsætning til, 

hvad vi have fundet hos Dykkefuglene. 

Endnu maa omtales nogle Iagttagelser over Blodets 

Koagulation. Disse stemme fuldstændig overens med, hvad 

Delezenne har offentliggjort angaaende Fugleblodets Koagula- 

tion i «Compt. rend.», Tome 122 (1896) og kunne derfor beskrives 

10 
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i Korthed. Det saavel af en Arterie som af en Vene gennem 

en indlagt Kanyle udtømte Blod koagulerer særdeles langsomt, 

tidligst i Løbet af en halv Time. Den mindste Smule Lymfe, 

der tilsættes, indleder hurtig en Koagulation. Det er hertil nok, 

at der røres rundt med en Naal dyppet i Vævsvædske. Blodet, 

der strømmer ud fra Saar og kommer i Berøring med Vævene, 

koagulerer derfor rask. 

Som allerede tidligere nævnt har P. Bert iagttaget, at det 

Blod, der ved Forblødning kan vindes fra Dykkefuglene, udgør 

en større Procent af Legemets Vægt, end Tilfældet er for andre 

Fugles Vedkommende. . Lignende lagttagelser ere tidligere an- 

givne for Hvalers og Sælers Vedkommende. Der er da Rime- 

lighed for, at de dykkende Dyr have en større Blodmængde 

end den sædvanlige. Imidlertid er denne ikke direkte bestemt, 

og Mulighed for Fejlkilder er ved de tidligere Forsøg ikke ude- 

lukket. Det var jo for det første muligt, at Blodet under 

Udstrømningen fortyndedes; i ringere Grad er dette vel altid 

Tilfældet, og det kunde muligvis her spille en større Rolle. 

Imidlertid viser det direkte Forsøg, at den først og sidst ud- 

tømte Portion af Dykkefuglenes Blod har samme Koncentration. 

Saaledes var Antallet af Blodlegemer hos en Lomvi, der vejede 

645 Gram, 4,5 Mill. i Kubik””; umiddelbart efter at der var 

udtømt 44 Gram Blod eller 6,8 ”/o af Legemsvægten, var Antallet 

uforandret 4,5 Mill.; en Fortynding havde saaledes ikke fundet 

Sted. Paa den anden Side forelaa der jo imidlertid den Mulig- 

hed, at Blodet hos Svømmefuglene udtømtes fuldstændigere 

end hos andre Dyr, hvor der altid bliver en betydelig Blod- 

mængde tilbage, efter at Døden er indtraadt; dette kunde være 

Grunden til den større Mængde Blod, man hos de nævnte 

Fugle "fik ved Forblødning, og som i Virkeligheden ikke naar 

op til de 7,5/0, som hos Pattedyrenene er den almindelige 

Blodmængde. Af talrige herhen hørende Forsøg belyses dette 

ved følgende Exempler. 

11 
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i | re JE H H 7 
Nu. Der FEDE I CRETE | Udtømt Gram | lo af Legems 

' S | Blod | vægten 

on a ROS = - 
Lomvi 635 45 | Fer 

2 do. 615 41 6,7 

3 do. | 580 | 40 1,0 

Højere Tal have vi ikke fundet, af og til lavere. For "at 

løse Spørgsmaalet staar da kun tilbage den direkte Vej, at be- 

stemme Blodmængden efter Panum-Heidenhains Methode ved 

først at tage en Prøve Blod og sammenligne dennes Farvekraft 

med Farvekraften af den mere fortyndede Blodvædske, man faar 

ved Forblødning af Dyret gennem Carotis og Udskylning af 

Karrene med 0,70 Chlornatrium gennem Vena jugularis, samt 

endelig at addere hertil den Mængde Blod, der efter Farve- 

bestemmelsen kan vindes af det finthakkede Legeme ved Ud- 

ludning med Vand. Hos mindre Dyr som de Fugle, her er 

Tale om, iværksættes Finfordelingen af det døde Legeme 

hensigtmæssigt og let ved at lade det in toto passere gennem 

en mindre Kødhakkemaskine, efter at Fjerene ere afplukkede, 

Galdeblære og Tarme udtagne. Efter denne Methode ere føl- 

gende Bestemmelser udførte. 

| "Den samlede Blod- 
z z z = gde i Gram | ”/o af Legemets F FE Vær M mæng (vb Leg 

ni By 5 BISGIEDUR efter Bestemmelse | Væst 
af Farvekraften | 

I | 

| | | | 

Et under 325 39 12 

DEAL do. | 292 | 33 11,3 

3 Lomvi | 787 | 108 | 15% 

ART do. 747 91 | 12,2 
| | 

Under Inanition forholder Blodmængden sig som hos Patte- 

dyr, i det Faldet kun er meget ringe; saaledes fandtes hos en 

Lunde paa dte Inanitionsdag Vægten lig 268 Gram, Blod- 

mængden 28,4 Gram, altsaa 10,6 %0 af Legemets Vægt. 
12 



Bidrag til Svømmefuglenes Fysiologi. 219 

Hos Svømmefugle er da Blodmængden betydelig større end 

hos de undersøgte Landpattedyr, hvor den som nævnt kun er 

c. 7,50 af Legemsvægten. Som Kontrol anstillede vi et Par 

Forsøg efter samme Methode paa ikke dykkende Fugle og fandt 

her Blodmængden, som det ses af det følgende, omtrent at 

være 7/0. 

Due, Vægt 308 Gr., Blodmængde 20,7 Gr., 6,7 "/o af Legemsvægten 

Due, — 341 — — 246 — 7,2 %0 - => 

At den store Blodmængde, Svømmefuglene indeholde, er 

et begunstigende Moment for at taale Aandedrætssuspension, 

er selvfølgeligt.  Hvormegen Vægt der bør tillægges dette 

Moment, kunne vi danne os et Begreb om, da i vore Forsøg 

saavel Blodmængden som Blodets maximale Indhold af Ilt er 

bestemt. Sættes for de undersøgte Svømmefugle Blodmængden 

til 12 70 og Iltmængden i 100 Kbcm. til 25 Kbcm., faas den 

Iltmængde, der ved fuld Mætning af Blodet med denne Luftart 

er til Disposition pr. Kilo af Dyr, at være 30 Kubik'”, medens 

den analoge Størrelse for et almindeligt Pattedyr med 7,5 ?/0 

Blod og 21/0 Ilt i Blodet kun er 15,8. At dette, alt andet 

lige, er et for Svømmefuglenes Respiration stærkt begunstigende 

Moment er tydeligt, men om det er Hovedmomentet ved den 

Evne, de have til at taale Aandedrætssuspension, er dermed ikke 

afgjort. For de forskellige Dyrearter kunne nemlig ikke alle 

øvrige Faktorer sættes lige, specielt er Forbruget af Ilt pr. 

Kilo og Time meget varierende. Medens det for et Menneske 

og for større Pattedyr omtrentlig kan sættes til 700 Kubikr 

pr. Kilo og Time, såa er det hos smaa Dyr som Svømmefugle 

betydelig højere, nemlig lavt regnet omkring 2000 KubikT pr. 

Kilo og Time. Hvor længe et Dyr kan undvære Aandedræt og 

dog vedblive at være fuldt kraftigt, afhænger naturligvis ikke alene 

af den Mængde Ilt, det har disponibelt i sit Blod, men ogsaa 

af Størrelsen af Forbruget i en given Tid. Naar de dykkende 

Dyr som Svømmefuglene kunne udholde under livlige Bevæ- 

gelser at undvære Lufttilgang langt længere end et Menneske 

D.K.D. Vid. Selsk, Overs. 1897. 13 15 
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eller nærstaaende Pattedyr, kan Hovedgrunden ikke søges i den 

større Iltmængde, der er i Blodet, da dette rigelig opvejes af 

det livlige Forbrug pr. Kilo; men der måa være andre Aar- 

sager til Stede. 

Det kunde tænkes, at der ved Neddykning under Vand 

indtraadte et ringere Stofskifte, forbundet med et Temperatur- 

fald. Herved kunde maaske Livet opretholdes i længere Tid, 

paa samme Maade som den almindelige Mus, saafremt den 

omgivende Temperatur er ringe, efter Bock's Undersøgelser 

kan blive koldblodig ved formindsket Lufttilgang og opretholde 

Livet ved et: minimalt Forbrug af Ilt; men i bekendte Tjil- 

fælde af denne Art falder Dyret hen i en apathisk Tjilstand. 

Noget saadant kan vel blive Tilfældet med tamme Svømmefugle 

(Ænder), der holdes i længere Tid neddykkede under Vand; men 

det er ikke Tilfældet for de vilde Svømmefugles Vedkommende, 

der ere Heldykkere, og som just under Dykningen udføre et be- 

tydeligt Arbejde ved at svømme; heller ikke ser man hos disse 

Temperaturen falde, uden at Døden indtræder. Endvidere vise 

Forsøg, som skulle omtales i det følgende, at Stofskiftet ikke 

falder under Spærring af Trachea. Det ligger da nær at an- 

tage, at Dykkefuglene ikke forringe Stofskiftet, men forandre 

dets Art, naar Luftadgangen forhindres. Det vil i saa Henseende 

være en videre Udvikling af den alle varmblodige Dyr iboende 

Evne til at forlægge de forskellige Faser i Stofskiftet til for- 

skellig Tid"). For at prøve en saadan Formodnings Berettigelse 

er det nødvendigt at anstille Respirationsforsøg og særlig at 

bestemme den respiratoriske Kvotient under forskellige Forhold. 

Dertil ville vi nu vende os, idet vi først betragte Respirationen 

før og efter Aareladning, samt hvad det direkte Forsøg lærer 

os om Aareladningens Indflydelse paa Evnen til at taale Aande- 

drætssuspensionen. 

Med Hensyn til det sidste Spørgsmaal anstilledes følgende 

1) Se Bohr og Henriques 1. c. 
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Forsøg. Fra en Lunde udtømtes noget over Halvdelen af 

dens Blodmængde, .og en lige saa stor Mængde 0,77?/0 Chlor- 

natrium injiceredes gennem Vena jugularis. %4 Time efter 

neddykkedes den aareladte Fugl sammen med to uskadte i Kurv, 

3/4 Minut ad Gangen med 5 Sekunders Mellemrum, 7 Gange i 

Træk. Samtlige Fugle taalte Neddykningen godt, dog var den 

aareladte noget mattere end de normale, Den aareladte Fugl 

havde i dette Tilfælde for Vægtenheden noget mindre Ilt i Blodet 

end almindelige ikke dykkende Fugle, der ikke taale en Aande- 

drætssuspension som den beskrevne. Den større Blodmængde 

hos Dykkefuglene er da ikke det væsentligste Moment for 

deres særlige Evne, men naturligvis savner den ikke Betydning 

herfor, og den aareladte Fugl var jo ogsaa noget mattere efter 

Dykningen end de normale. I det følgende Forsøg paa en 

Lomvi bestemtes tillige det respiratoriske Stofskifte før og 

efter Aareladningen. I Trachea var indlagt en Kanyle, hvorfra 

der aandedes igennem Millerske Ventilflasker; Trykket i disse, 

der spærres med Vand, maa gøres, muligst ringe, da Fugle 

påa Grund af deres særlige Respirationsmekanisme ikke kunne 

overvinde selv mindre betydelige Tryk. Fra Udaandingsflaskerne 

førtes Luften gennem et lille Gasuhr; under Vejs toges kontinuer- 

lig Prøve af Expirationsluften over Kviksølv. Gasuhret var gjort 

særdeles letbevægeligt, idet den sædvanlige Tandhjulsoverføring 

fuldstændig var udeladt. Forsiden af Gasuhret dannes da af en 

Glasplade, der er forsynet med en cirkulær Inddeling, og 

Randen af den bevægelige Tromle bærer en Viser; herved kan 

Brøkdele af en hel Omdrejning aflæses. Antallet af hele Om- 

drejninger bestemmes ved, at Viseren en Gang under hver 

Omdrejning strejfer et tyndt Guldblad, hvorved der sluttes en 

elektrisk Kontakt. Analysen af Expirationsluften udførtes med 

Pettersons Apparat. Lomviens Vægt var 765 Gram. Expirations- 

luftens Sammensætning var: CO2> = 4,01 %0, O2 = 15,56 '/0. 

Respirationsbestemmelsen gav pr. Kilo og Time: CO2 853 

15 15 
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Kubikr , 02 = 1263 Kubik%”; den respiratoriske Kvotient var 

saaledes 0,675. 

Derefter spærredes Trachea i 2 Minutter, hvorpaå der ud- 

førstes 5 kunstige Respirationer hver paa 60 Kubik””. Umiddel- 

bart efter lukkedes Trachea atter i 2 Minutter og Spærringen 

afløstes af 5 kunstige Respirationer; denne Turnus gentoges 

5 Gange i Træk. Den 4de Gang var Udaandingsluftens Sammen- 

sætning: CO E= al 023 (0 KO RIM SOS ok etter fe Ganske 

Respirationen meget anstrængt. Derefter udtømtes 44 Gram 

Blod (circ. 48 ”"/o af Blodmængden), der erstattedes med 0,7 %”o 

Chlornatriumopløsning. En halv Time efter bestemtes atter det 

respiratoriske Stofskifte. Udaandingsluftens Sammensætning var: 

COr-=9275 | Ox 119,81 905 pr. sKilossog Tim efandtesk 

udskilt CO» — 861, optaget O> — 1471 Kubik”, respiratorisk 

Kvotient = 0,585. Der anstilledes en Turnus som ovenfor 

beskreven med 2 Minutters Spærring og 5 kunstige Respira- 

tioner, 5 Gange i Træk. Umiddelbart efter den dte Gang døde 

Fuglen. Ved 4de Gang var Sammensætningen af Udaandings- 

luften: CO» — 7,929%0, O2 — 11,84%0. — Aareladningen har 

her som i foregaaende Forsøg bevirket ikke et Ophør, men vel 

en Svækkelse af Evnen til at taale Luftsuspension. Sammen- 

ligning mellem de to Respirationsforsøg viser, at Kulsyre- 

udskilningen er bleven saa godt som uforandret, medens [lt- 

optagningen er stegen ikke saa lidt efter Aareladningen. Ved 

Sammenligning af Expirationsluften umiddelbart efter 4de Gangs 

Spærring af Trachea i ovenstaaende Turnusforsøg viser det sig, 

at Iltforbruget her er saa godt som uforandret efter Aareladningen, 

medens Kulsyreudskilningen er tagen betydelig af. Aareladningen 

bevirker saaledes et Fald i den respiratoriske Kvotient, og For- 

søget synes at vise, at Blodmanglen mere rammer Kulsyre- 

dannelsen end Iltforbruget. Det er værd at lægge Mærke til, 

da de Forsøg, som vi nu ville gaa over til, over Stofskiftet 

umiddelbart efter Aandedrætssuspension vise en stærk 

Forøgelse af Kulsyredannelsen, naar Aandedrættet atter gives 

16 



Bidrag til Svømmefuglenes Fysiologi. 9293 
ø 

frit. Det kunde herefter synes, som den større Blodmængde 

hos Dykkefuglene nok såa meget havde Betydning for en Kul- 

syredannelse som for et Iltforbrug. 

For at undersøge et af de for vort Spørgsmaal vigtigste 

Punkter, nemlig Forandring af Stofskiftet ved Suspension af 

Aandedrættet, gik man frem paa den Maade, at der først ud- 

førtes et normalt Respirationsforsøg i Løbet af 10 Min. Umid- 

delbart derefter spærredes Trachea, i Reglen i c. 4 Minutter. 

Strax efter Ophør af Spærringen bestemtes Respirationen for 

den nærmest paafølgende Tid saaledes som følgende Exempel 

viser. 

Lomvi, Vægt 600 Gram. Samtlige Luftmængder ere ud- 

trykte i Kbcm. ved 0? og 7607" Tryk." Trachea er spærret frå 

KERES 17 

Normal Efter 

Respiration |  Spærringen 

Expirationsluft ..... 1365 | 995 

DELE LO RENEE SRERMR VEST SENER” 3,88 | 10,39 

TO ONE BEER Ng 12,71 | 9,71 

BASBEEs CORA de 80 | 104 

Untager Okse 122 175 

Pr. Kilo f(Udskilt CO». 800 2080 

og Time | Optaget O» . 1220 2300 

es ipod vk skegaldk SAGN et dg 0,651 0,905 

Mans RE HS 4: 100497—10359" | 1157'—11512' 

Efter at Trachea havde været ,spærret i 4 Minutter, blev 

der altsaa i de næste 5 Min. optaget 115 Kbcm. Ilt. Da Fuglen 

ikke havde respireret i de 4 Min., der gik lige forud for denne 

Optagelse, repræsenterede de 115 Kbcm. egentlig en Iltoptagelse 

for 9 Min. I de 10 Min., der gik forud for Spærringen, var 

17 
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Iltoptagelsen 122 Kbcm.; 5 Mm. efter at Spærringen var ophørt, 

har saaledes Fuglen faaet optaget saa megen Ilt, at Virkningen 

af Aandedrætssuspensionen er helt kompenseret. Men hvad Kul- 

syreudskilningen angaar, saa er den bleven betydelig større, 

end den maatte blive for simpelthen at kompensere Aandedræts- 

suspensionen; den var for de 10 Min., der gik forud for Spær- 

ringens Begyndelse, 80 Kbcm., for de paafølgende 9 Min. 

104 Kbcm. Følgelig er den respiratoriske Kvotient (2) stegen 

betydelig, idet der under Aandedrætssuspensionen er foregaaet 

en Omsætningsproces, hvor Kulsyredannelsen har været i Over- 

vægt over Iltforbruget, hvad enten Grunden hertil har været, at 

der ved Siden af den sædvanlige Forbrænding er foregaaet en 

Kulsyreafspaltning, eller at der er forbrændt Stoffer med højere 

Kvotient end de, der omsættes ved den normale Respiration. 

Den i dette Forsøg beskrevne Stigning af Kvotienten, efter at 

Trachea har været spærret, er et fuldstændig konstant Fænomen, 

som vi have fundet i talrige Tilfælde. Efter al Sandsynlighed er 

da Dykkernes Evne til at taale Aandedrætsmangel begrundet i 

deres Evne til at udvikle Energi ved en Stofomsætning, hvortil 

der kun udkræves et ringe Iltforbrug. Det var da at vente, at 

der til Tider hos disse Dyr, naar de have rigelig Adgang til 

Iltoptagelse, maa foregaa den omvendte Proces, hvor der 

bruges megen Ilt i Forhold til den dannede Kulsyre; thi der 

foreligger slet ingen Grund til at antage, at Omsætningen hos 

disse Dyr ikke, som hos andre, taget gennemsnitlig skulde være 

en Forbrændingsproces med en Kvotient, der svarer til den 

Føde, de fortærer. 

Dette viser sig da ogsaa at være Tilfældet, og Kompen- 

sationen indtræder meget hurtigt; allerede 15 å 20 Min. efter 

at Spærringen er 'ophørt,, er Omsætningen med en lavere 

Kvotient end normalt i fuld Gang. Ogsaa dette er et konstant 

Fænomen. Til at illustrere det tjener følgende Exempel. 

18 
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Lomvi, Vægt 685 Gram. Efter det normale Respirations- 

forsøg (I) spærredes Trachea i 4 Min. (5:25"—5"729"), umiddelbart 

derefter udførtes Respirationsforsøg (II) af 5 Minutters Varig- 

hed, og 15 Min. efter paany et Repirationsforsøg (III); derefter 

spærredes Trachea igen i 4 Min. (679'—6"13'), og der udførtes 

atter et Respirationsforsøg (IV) umiddelbart efter, og et (V) efter 

14 Min. Forløb. Derefter spærredes Trachea i 4/2 Min., hvor- 

efter der anstilledes Respirationsforsøg (VI). 

I II NI IV V VI 
| 

Expirationsluft. . . 3244 | 2240 1621 2963 LSE 16 OR 

7" (17 reeks 4,83 8,64 5,85 | 8,17 FÆLGE 1,46 

"10 oser 15,05 12,17 12,98 13,77 14,62 12,38 

USC ORE 155 193 S4 241 78 119 

Uptage FOSSER. 205 200 142 208 135 144 

Pro Kilo fUdsk. CO» 1561 3375 | 740 4220 684 |. 12312 

og Time |Optag. O» 1793 3505 1245 3649 1161 24199 

== lå VE ES ENE 0,739 0,963 0,594 1,16 0,589 0,827 
2 

Varished sers. 518'-5118'|55297-5134"151 497-503 5968 13'-61 18161 32-61 427161 52"-61 577 

Forsøget viser tydelig udtalt, at Omsætningen med den 

høje Kvotient, der indtræder strax efter Spærringens Ophør, og 

som til Dels foregaar under selve Spærringen, kompenseres 

af Omsætninger med meget lav Kvotient allerede i Løbet af det 

følgende Kvarter. 

Den fortrinsvise Kulsyreudskilning efter Aandedrætssus- 

pension fremgaar ogsaa af et stort Antal Forsøg, anstillede paa 

den Maade, at Trachea spærredes i 2 Min., hvorefter der fore- 

toges en kortvarig kunstig Respiration og atter Spærring. Række- 

følgen af Spærring og kunstig Respiration fortsættes det størst 

mulige Antal Gange efter hinanden. Herpaa anføres følgende 

Exempler. 
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Lomvi, Vægt 730 Gram. Først Bestemmelse af den nor- 

male Respiration; dernæst 2 Minutters Spærring af Trachea 

efterfulgt af 5 kunstige Respirationer, hver paa 70 Kbcm.; dette 

gentages 7 Gange. Ved den 7de Gang døde Fuglen. 

Expirationsluft 

DN DSR EEN DE RE SE 
Oz 

Normale 5,94 15457288 HR 0662 

Jans 7755 7,82 10,80 0,718 

eee 8,39 1275 4 1011 

Bl sæ ps 1,34 1453677 505528 

Lunde, Vægt 323 Gram. Spærring af Trachea 1 Minut, 

hvorefter der af den afspærrede Respirationsluft tages en Prøve 

paa 20 Kbcm., der erstattes med en lige saa stor Mængde 

atmosfærisk Luft; derpaa påany Spærring; gentaget 15 Gange 

i Træk. 

Expirationsluft 

"lg COz 0/, O2 

iSGans sr SER HESS 
| 

SENE Nr SER (15 HEN 6-31 

Dre Se 949 | 5,37 

SENSE læres 5799 

GEN == ERE 13,51 5,56 

OR SUL RER Bjert 6384 

ar S islagt : 13,25 8,16 

Lomvi, Vægt 780 Gram. Spærring af Trachea 2 Minutter, 

derefter tages en Prøve af den afspærrede Respirationsluft paa 

54 Kbcm., der erstattes af en lige saa stor Mængde atmosfæ- 
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risk Luft, hvorpaa paany Spærring; gentages i denne Række- 

følge 4 Gange, uden at Fuglen dør. 

Expirationsluft 

oC Os ol, O» 

RGanss 33, 6,72 1,84 

22 ESME Frogner tr 4.02 

SANEESE RS STØASERE GPa 4330 
SE SERBERE åd ES ENS AES ERE 57) 

I dette sidste Forsøg bliver Iltoptagningen efter Zden Gang 

fuldstændig konstant; Kulsyreudskilningen er derimod under 

hele Spærringens Forløb stærkt stigende. Disse Forsøg vise 

os da samme Forandring i det respiratoriske Stofskifte under 

Spærringen, som vi fandt af Respirationsforsøgene anstillede 

umiddelbart efter Spærringens Ophør. 

En anden Fremgangsmaade, egnet til at belyse disse 

Forhold, er Indaanding af iltfattig Luft. Ogsaa herved vil der 

blive Brug for Evnen til at lade de sædvanlige Stofskifteomsæt- 

ninger erstattes ved saadanne, hvor Kulsyreafspaltning træder i 

Forgrunden. Naturligvis vil man kun kunne vente stærkt ud-" 

prægede Resultater, naar Ilten findes i Respirationsluften i en 

saadan Procent, at dens Optagelse vel endnu kan finde Stéd, 

men med Besværlighed. Hvor et saadant Punkt ligger, er imid- 

lertid en Del forskelligt. Dette ses blandt andet deraf, at den 

Luft, der bliver tilbage i Luftsækkene, ved fuldstændig Spær- 

ring af Trachea til Fuglens Død kan indeholde fra 1,5 til over 

4 "Io Ilt. Det vilde ved et Forsøg med Indaanding af iltfattig 

Luft derfor være heldigt at have en hel Række af Luftblandinger 

til sin Raadighed og at prøve dem successivt paa samme Individ. 

Hertil udfordres imidlertid et større Antal Gasometre, end vi 

ved de særlige Forhold, som Arbejdet udførtes under, var i 

Besiddelse af, og vi maatte derfor nøjes med at lave en enkelt 

Luftblanding af passende - Sammensætning og se, om vi tilfæl- 
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dig skulde have naaet det rette. 1 alle Tilfælde fandt vi i god 

Overensstemmelse med, hvad vi hidtil have set ved disse Fugles 

Respiration, en Stigning af Kvotienten, saaledes f. Ex. i føl- 

gende Forsøg. 

Lunde, Vægt 350 Gram. Indaanding af en Luftblanding, 

der indeholdt 6,54 ?/0 Ilt og 0,05 %o Kulsyre. 

Expirationsluft 3478 Kbecm. 

0/0: CO02 71153 

okØb ses 

pr. Kilo f udskilt CO» 882 Kbcm. 
og Time | optaget O2 835. — 

eee ge 
0» MS 

Varighed 77—7" 10". 

Da Kvotienten normalt altid hos disse Dyr er omkring 0,7, 

er der saaledes foregaaet en i Forhold til Ilten betydelig Kul- 

syreudskillelse. 

Endnu stærkere træder dette frem i det følgende Forsøg. 

Lunde, Vægt 350 Gram. Inspirationsluftens Sammensætning : 

6,80 %/0 Ilt, 0,01 %/o Kulsyre. 

Expirationsluft 2737. Kbcm. 

or Os 2,65 

0 O2 6,26 
pr. Kilo f udskilt CO2 2253 Kbem. 
og Time | optaget O2 333. — 

ele 
Varighed 47397—4245'. 

I ovenstaaende Forsøg, hvor Iltoptagelsen kun er ringe, er 

Kulsyreudskilningen pr. Kilo og Time endda særdeles høj sam- 

menlignet med den normale Kulsyreudskilning hos Lunden. 

I nedenstaaende Forsøg med en Lomvi af Vægt 720 Gram 

er tillige dem normale RKespiration bestemt før Indaanding af 

den iltfattige Luft. Denne indeholdt 5,38 %o0 Ilt og 0,03 %0 

Kulsyre. Der udførtes først et normalt Respirationsforsøg (1). 
99 
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Forsøget med iltfattig Luft (II) udførtes først efter at Fuglen 

havde aandet nogle Litre af Blandingen. Respirationen anstrængt. 

1 Il 

Expirationsluft..... 5762 tid A75å 

UNO ET Kakao 2,50 | 2,03 
SER OSTR DERE es ve 17,56 | 4,53 

Pr. Kilo fUdskilt CO>» 1181 1154 
og Time VOptaget Ø» . 1796 456 

E= SESØSE EL REST BE 0,66 | 2,53 

Narighedt 2 ILA 2152"—3h2' | 3897—3415" 

Dette Forsøg frembyder særlig Interesse, idet Kulsyre- 

udskillelsen under Indaandingen af den iltfattige Luft har holdt 

sig saa godt som fuldstændig lige stor med den normale Kul- 

syreudskilning, medens Iltoptagelsen kun er !/4 af den normale. 

Forsøgene med iltfattig Luft støtte saaledes 

høj Grad den ovenfor udviklede. Anskuelse om, at 

Stofskiftet hos disse Dyr forandrer sin Natur, naar 

der kun er ringe Adgang til Ilt. 

I de hidtil omtalte Forsøg har Iltprocenten været højere 

end i den Luft, der kan udsuges af Luftsækkene, efter at Døden 

er indtraadt ved Trachealspærring. Forsøger man at lade Ilt- 

manglen i den indaandede Luft være ringere end 1,5 %o, faår 

man et overraskende forskelligt Billede, idet Fuglene da dø i 

meget kort Tid, langt hastigere end ved Spærring af Trachea, 

saaledes som følgende Forsøg vise. 

En Lunde aandede ren Brint. Efter at der var indaåaandet 

400 Kbcm. i 1 Mimut 45 Sekunder, stod Respirationen fuld- 

stændig stille, og Fuglen var rveflexløs; der indlededes strax 

kunstig Respiration af atmosfærisk Luft, hvorefter den hurtig 

rettede sig. Påa en anden Lunde, der ligeledes aandede ren 

Brint, ophørte Respiration og Reflexer efter 1 Minut 55 Sek.; 

kunstig Respiration bragte den atter til Live. Den hurtige 

Kvælning af iltfri Luft ses ligeledes af følgende Forsøg: 
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Efter at en Lomvi havde indaandet ren Brint i Y2 Minut, 

spærredes Trachea; der kom strax i Modsætning til, hvad man 

ellers ser, hæftige Kramper; Død indtraadt efter 1/4 Minut. 

I de Tilfælde, hvor Respirationen igen kom i Gang, ind- 

traadte en tetanisk Tilstand, som ikke i Forsøg af nogen anden 

Årt blev iagttagen. At det ikke var Brinten, som herved havde 

nogen Indvirkning, men Manglen paa Ilt, ses af følgende For- 

søg, hvor der indaandedes Kvælstof. 

En Lomvi aandede i 1 Minut 645 Kbcm. Luft af følgende 

Sammensætning: 

Ul 08 KK vælsto == 297108 Kul syre FRE 

Derpaa spærredes Trachea i 1!/> Minut, hvorefter den afspærrede 

Luft indeholdt 6,12 ”/o Kulsyre og 1,53 %o Ilt. Da Spærringen 

ophørte, aandede Fuglen atmosfærisk Luft, og der indtraadte 

strax en tetanisk Tilstand, der varede i 15 Minutter. Efter at 

Fuglen i en halv Time havde indaandet atmosfærisk Luft, aan- 

dedes atter kvælstofholdig Luft af ovenstaåaende Sammensætning. 

Efter at der i 13/4 Minut var aandet 940 Kbcm., indtraadte 

Døden. Kunstig Respiration havde ingen Virkning. Expirations- 

luften havde under Kvælstofaandingen følgende Sammensætning: 

BDO OK Syre re 2 IE Mot 

Den i ovenstaaende Forsøg anvendte Respirationsluft (1,05 ?/0 

Ilt) aandedes dernæst af en Lunde; efter at der i 22/4 Minut 

var passeret c. 1 Liter kvælstofholdig Luft, døde Fuglen og 

kunde ikke bringes til Live ved kunstig Respiration. Expira- 

tionsluftens Sammensætning var: 

27990 Kulsyre, 1,346 Ilt. 
b] v bj bl 

Sammenfatte vi ovenstaaende Forsøg, se vi da, at de 

undersøgte Dykkefugle ikke eré i Stand til i kende- 

lig længere Tid end almindelige varmblodige Dyr 

helt at undvære I[lttilførsel. Endvidere kan bemærkes, at 

Døden indtræder ved Stilstand af Respirationsbevægelse og næsten 

samtidig Tab af al Reflex. Lykkes det ved rettidig kunstig 
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Respiration at bringe Dyrene til Live, indtræder en tetanisk 

Tilstand; altsaa har den kortvarige Iltmangel udøvet en betydelig 

Virkning paa Nervesystemet. Med Hensyn til Aarsagen til den 

hurtige Død kunde man tænke paa, at Blodet under Indaanding 

af den næsten iltfri Luft mistede for megen Ilt til Expirations- 

luften, der jo i Virkeligheden i de ovenstaaende Forsøg inde- 

holder mere Ilt end Inspirationsluften. Denne Forklaring kan 

imidlertid ikke være fyldestgørende, da Ilttabet til Expira- 

tionsluften er for ringe til saa hurtigt at medføre Døden. 

I de ovenstaaende Forsøg har Lomvien fra Blodet afgivet 

c. 10 Kbcm. Ilt til Expirationsluften, medens den samlede 

Iltmængde, der indeholdtes i dens Blod kan beregnes til 

33 Kbcm.; Lunden har til Expirationsluften afgivet c. 2,5 Kbcm. 

Ilt, medens dens Blod har indeholdt 9 Kbcm. Et Ilttab af 

denne. Størrelse kan vi ikke tilskrive saa stor Virkning; thi ved 

Spærring af Trachea mister Blodet hos en Lomvi i Løbet af 

de første Minutter over Halvdelen af sin Ilt, og dog taales 

Spærring i yderligere 4 Minutter. Heller ikke kan den tetaniske 

Tilstand, der opstaar efter Indaanding af Kvælstof, forliges med 

en Forklaring som den ovennævnte; thi selv naar Spærring 

af Trachea drives saa vidt, som det overhovedet kan taales, og 

Blodet derved er blevet særdeles iltfattigt og mørkt, ses aldrig 

nervøse Symptomer af denne Art, naar Aandedrættet gives frit. 

Maaske er Grunden til den iltfri Lufts skadelige Virkning der- 

for snarere at søge i en Indvirkning paa Lungens Epithel, 

som muligvis herved sættes ud af Funktion; en saadan Øm- 

taalelighed for Iltmangel er jo ikke ukendt hos dyriske Væv, 

men findes f. Ex. hos de varmblodige Dyrs Muskler og Hjærne. 

Den Omstændighed, at Kulsyreudskilningen ved Indaanding af 

Luft, der indeholder c. 5/2 %/0 Ilt, med et minimalt Iltforbrug 

kan holde sig fuldstændig påa samme Højde som normalt, se 

Side 22, medens Døden hurtigt indtræder ved Indaanding af 1/0 

iltholdig Luft, kunde finde sin Forklaring, saafremt Lungecellerne 

som såa mange andre Væv krævede Ilt af en vis ringe Spænding 
3 =d PA) 
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til deres Funktion. En saadan Forestilling er foreløbig kun en 

Formodning, men, som det forekommer mig, ikke uden en vis 

Rimelighed, naar Hensyn tages til de nyere Oplysninger om 

Lungens Rolle ved Kulsyredannelsen "). Hvorledes det end for- 

holder sig hermed, vise Forsøgene, at Dykkefuglene kunne 

nøjes med lidt Ilt og dog under en betydelig Kul- 

syreudskilning vedligeholde Livet; men at de ikke 

helt kunne undvære Ilt selv i meget kort Tid. Heri 

er Grunden at søge til, at Trachealspærring ikke taales saa 

meget længere hos disse Dyr end hos andre; deres Særstilling 

beror paa i højere Grad end sædvanligt hos andre varmblodige 

Dyr imellem forholdsvis lange Perioder af Aandedrætssuspension 

at kunne nøjes med et enkelt Aandedræt. 

Til Slutning skal endnu anføres nogle Forsøg med Ind- 

aanding af Kulilte. Efter hvad der hidtil er fremsat, låa det 

nær at antage, at Dykkefuglene bedre end andre Fugle kunde 

taale Kulilte, som, naar den ikke indaandes i for høje 

Procenter, væsentligst virker ved sin Affinitet til Hævmoglobin 

og derved vanskeliggør [Itoptagningen , medens der dog sam- 

tidig kan være lige saa megen Ilt i Indaandingsluften som i 

almindelig atmosfærisk Luft, hvorved man undgaaåar en mulig 

stedfindende skadelig Indvirkning paa Lungecellerne af ilt- 

fattig Luft. Forsøgene viste ogsaa, at en Luft med 1 "/o Kulilte 

taales af disse Fugle i indtil 20 Minutter. Herved stiger den 

respiratoriske Kvotient betydeligt”); ogsaa her findes der en i 

Forhold til Ilten betydelig Kulsyreudskilning. Af Betydning er, 

at Temperaturen ikke falder under Forgiftningen. Saaledes som 

paavist af Bock taale enkelte varmblodige Dyr (f. Ex. Mus) 

Kulilten i længere Tid ved, åt deres Temperatur falder til noget 

over Stuetemperatur, medens deres Stofskifte bliver minimalt; 

om noget saadant er her ikke Tale, Temperaturen har efter 

7) Bohr og Henriques 1. c. 

2?) conf. Bock, Kulilteintoxication. Kbhvn. 1895. 
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Døden hos de kulilteforgiftede Fugle snarere vist sig højere 

end normalt (409). 

Lunde, normal Respirationsforsøg (1); derefter Indaanding 

af Kulilte indtil Respirationsbevægelserne ophørte (15 Min.); 

Under den første Halvdel af denne Periode toges Expirations- 

prøve (IN), under den anden Halvdel Expirationsprøve (III). Respi- 

rationsbevægelserne bragtes atter i Gang ved en kortvarig kunstig 

Respiration; 2 Minutter efter udførtes Respirationsforsøg (IV). 

i i Expirationsluft 
Respiraå- 

tionsforsøg | 9%, CO» 0/0 Oz | el: 
20? 

I 7/40 3,43 16,35 | 0,67 
FRE FAE 3,49 18,20 1,30 

I | ØRENE 2,31 19,23 1635 

IVER 2,50 156372 0,70 

I ovenstaaende Fursøg ses tydeligt Kvotientforandringen. 

Af det følgende Forsøg fremgaar tillige, at den absolute Mængde 

af udskilt Kulsyre under Kulilteforgiftningen trods det ringere 

Iltforbrug kan være større end normalt. 

Lunde, Vægt 320 Gram. Normal Forsøg (1); derefter Ind- 

aanding af Luft med 1/0 Kulilte. I de første 8 Min. aandedes 

2 Litre Kulilte, og Expirationsluften opsamledes til Analyse (IM). 

Kulilteaandingen fortsattes, og Fuglen døde efter at have aandet 

den nævnte Luftart i 19 Min. Mod Slutningen aftog Mængden 

af indaandet Luft jævnt. 

I II 

Expirationsluft .…. .. . 1414 2000 
DLO PE NE EESR 3,30 | 4,85 

FOSS SENERE MESEEDE 16,63 | 14591 

Pr. Kilo ( Udskilt CO» . 1750 2973 

og Time VOptaget O2. . 2528 1678 

CO» | 
SENSE Ars, 0,69 | 1,36 
02 

VariohedErsRsireeSe 10113'—10118' | 10820"—10028' 
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Det lykkedes kun at faa udført et enkelt Kulilteforsøg med 

Lomvier, da disse påa den givne Tid ikke længere kunde skaffes 

til Veje. Forsøget gaar ganske i samme Retning som de paa 

Lunder anstillede, men er endnu mere udtalt; men, hvorvidt 

dette er en individuel Forskellighed eller gælder Lomvier over- 

hovedet, kan ikke afgøres. 

Lomvi. Indaanding af Kulilteblanding af Sammensætning: 

Kulilte — 1,07 %0, It — 20,76 0, Kvælstof = 78,17 0. 

I de første 3 

ser; derefter roligt Aandedræt. Død efter 20 Minutters Forløb. 

4 Minutter stærkt forcerede Respirationsbevægel- 

Efter $ Minutters Kulilteindaanding toges i Løbet af 3 Mim. en 

Expirationsprøve, der viste Sammensætningen: 

ODER DUE NE 55 9/0. 

Kulsyreudskilningen har været omkring det normale, Ilt- 

optagningen meget ringe; saafremt Expirationsluften ikke inde- 

holder Kulilte, kan man af Kvælstoffet i Inspirations- og 

Expirationsluften beregne dens Størrelse; den er da meget nær 

lig Nul. 

Resultaterne af Kulilteforsøgene slutte sig da nøje til det 

Billede af Dykkefuglenes Respiration, vi af den hele tidligere 

Forsøgsrække ere førte til at danne os. 
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OVERSIGT OVER DET KGL. DANSKE VIDENSKABERNES SELSKABS 
FORHANDLINGER, 1897. Nr. 2. 

Note sur le probléme des nombres premiers. 

Par 

J.-P. Gram. 

(Présenté dans la séance du 29 janvier 1897.) 

En 1882 cette Académie, sur la proposition de feu le profes- 

seur Oppermann, mit au concours une question sur la 

théorie des nombres premiers. Sauf les mémoires connus de 

Riemann!) et de Tchebycheff?), il y avait alors bien peu 

de contributions importantes å la solution de ce difficile pro- 

bléme, et dans le mémoire qu'å cette occasion j'eus 1'honneur 

de présenter å l'Académie je me proposais plutåt de donner des 

indications générales qu'une véritable solution. Personne ne 

sait mieux que moi-méme juger les défauts de ce travail; néan- 

moins je crois qwil a pu dans une certaine mesure contribuer 

au grand intérét que le probléme des nombres premiers a 

excité dans ces derniéres années chez les analystes, et qui a 

produit une série d'æuvres importantes qui å plusieurs égards 

ont déjå fait vieillir mon essai. 

Mes collégues se rappelleront” que j'insistais sur ce fait 

quil y avait deux points de vue tout å fait différents d'ou 1'on 

1) Riemann's Gesammelte math. Werke. Pte Aufl., p. 145. 

?) Mémoire sur les nombres premiers, Journal de Liouville, t. 17. 

D.K.D. Vid. Selsk. Overs. 1897. i 16 



9236 J.-P. Gram. 

avait abordeé la question: Vun est le procédé analytique appliqué 

par Riemann; Vautre, qui au fond s'appuie sur des considé- 

rations appartenant å la théorie des nombres proprement dite, 

est représenté par le théoréme de Tchebyche ff. 

La solution donnée par Riemann se présentait sous une 

forme assez incompléte, ou manquaient les démonstrations de deux 

théorémes généraux sur lå fonction (s), qui sont la base prin- 

cipale-de la théorie tout entiéré. Les recherches nouvelles sur 

cette fonction ont jeté beaucoup de lumiére sur les points obs- 

curs du mémoire de Riemann. VL'honneur en revient en premier 

lieu å M. Hadamard et å ses brillantes recherches sur le 

genre de la fonction &(t); et si notre compatriote M. J.-L.-W.-V. 

Jensen se décide å publier la démonstration qu'il assure 

posséder du théoréme que toutes les racines. de |'équation 

&(t) —< 0 sont réelles, alors lå théorie de Riemann, gråce å 

Pæuvre de M. Mangoldt, sera portée å une conclusion préalable. 

Ån contraire les méthodes analogues å celle de Tcheby- 

cheff sont loin d'avoir fait un pareil progrés. Toutefois, on 

a dépensé une grande somme de travail å développer une 

foule d'identités appartenant au méme genre que celles dont 

jai donné des exemples dans mon mémoire. Mais je vw'aurais 

néanmoins que peu de choses å ajouter sur ce point å l'égard 

des nombres premiers particuliérement. Et dailleurs, comme 

on sait, c'est plutåt dans les formules dont la portée est en 

quelque maniére limitée que dans les pures identités, qu'on 

doit chercher la source de nouveaux résultats importants pour 

Panalyse mathématique.  Moi-méme j'ai dans ces derniéres 

années appliqué mes efforts dans cette direction, mais bien que 

jaie trouvé quelques résultats accessoires qui ne sont pas 

dépourvus d'intérét, ils ne m'ont pas semblé assez considérables 

pour étre publiés.- i 

Si je fais une exception pour la petite communication qui 

suit, ce n'est pas que j'en estime plus haut la valeur absolue; 

au contraire je me håte d'avouer que le raisonnement principal 
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est évidemment insuffisant. Mais personne, que je sache, n'a 

jusqwici entrepris de trouver directement par voie élémentaire 

des limites pour la quotité des nombres premiers inférieurs å 

une limite donnée. C'est ce que j'ai essayé de faire pour la 

limite 2”, et un premier essaåi a toujours une certaine valeur 

méme quand il ne réussit pås. Au reste le résultat obtenu est 

correct comme je le démontre dans la suite, et j'ai lieu de 

croire que mon procédé pourra étre utile dans d'autres cas 

encore, méme s'il ne suffit pas pour atteindre le but principal. 

Dans' la deuxiéme partie, je donne une petite modification 

du procédé de Tchebycheff, qui montre que les limites de 

la fonction Ø(n) obtenues par cet auteur peuvent étre un peu 

resserrées, fait qui toutefois est plus curieux que vraiment utile. 

1. 

La suite des nombres premiers se déduit de la suite des 

nombres naturels par la méthode du crible. Pour rendre cette 

méthode applicable å d'autres suites de nombres, je considére 

d'abord la série 

Å == 1 254 3 4 5... 

dont les termes sont les nombres naturels affectés de 1'expo- 

sant —S qui, pour rendre la série convergente, est supposé 

réel et >Il, mais au reste n'est introduit que pour pouvoir 

faire la somme de la série totale. La série qui restera, quand 

on aura effacé tous les termes dont la base est divisible par 2, 

s'obtient donc simplement en formant le produit 

(I — 2—) Å = 1—+ 3 + 5 7 9 

Pareillement on fait dispåraitre le nombre premier 3 en multi- 

pliant pår 1 —3—, et ainsi de suite. En poursuivant å Vinfini, 

on aura, comme on sait, 

Å + (1 — 27) (1 — 37) (1 — 57) (1—7>7) … — 1, 

les nombres qui entrent dans les facteurs du premier membre 

étant tous les nombres premiers. 

3 16% 
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Ceux-ci connus, on passe inversement å la série des nom- 

bres naturels représentée par Å en développant chaque facteur 

il se k 
Fr en série, savoir 1—+ pp ,.., et en ordonnant 

le produit de tous ces facteurs d'aprés le grandeur des termes. 

Le méme procédé peut étre appliqué pour former les 

nombres qui pour la série 

B — | + 2751 2754 475 L 4754 4—5-L 4—s-t 8751 8754 854... 

EET er er er En mm 

déduite de Å en remplacant chaque nombre m par la puis- 

sance de 2 qui lui est égale ou immédiatement inférieure, 

jouent la méme role que les nombres premiers å l'égard de la 

série A. J'appelle ces nombres les «nombres primitifs» de lå 

suite représentée par B. 

Tous ces nombres étant des puissances de 2, il en sera 

de méme pour les nombres primitifs. Le plus petit de ceux-ci 

sera évidemment 2. En multipliant paår 1—2—, on obtient 

(1 —2—)B =— 1—+2——42.4541 4.854 8.1675— 16.321... 

ll y a donc encore un nombre primitif égal å 2; mais, puisque 

(1 —2—)?.B — 1—+4——…2.8——+4.16—7— 8.325 ,.., 

le nombre primitif suivant est 4. Cela donne 

(1 —2—)? (I —4—).B —< 1+2.8"—+ 3.166.324. 

Viennent ensuite deux nombres primitifs égaux å 8, trois å 16, 

etc., en sorte qu'on obtient 

i; sæbe | 1 1 1 
TE ST 11 87) (1 16) 41 BEER EEER 

Désignant en général par æt, le nombre des nombres primitifs 

égaux å 2”, on aura pour les plus petites valeurs de mx les 

nombres t, ci-dessous: f 

RER URE SER 2 ARE SST SR ESEATERER Hs ERE RB KOM TR 105 

sl 2 ES 6 ON 18 30 56095 0 RRS SEER 

II est évident que les nombres æ, seront toujours des 

4 



Note sur le probléme des nombres premiers. 9239 

nombres entiers; il faut encore montrer qu'ils sont positifs. 

Or, en prenant les logarithmes 

log f—2 7-29) SK 108 (1 — 27) 

et en développant les deux membres, on aura 

EA Et RS Me ERE) ke ERE) 1 SR 

== 84(214 5044 52 894 5. 164 5-32] 5. 644.) 

+ t»( ke +=-16— "64 4..) 

+ t£( 8— + 5: 644.) 
+ t,( e= +... 

Ceci donne un nouveau moyen pour déterminer les nombres 

in quand on égale les coefficients des mémes puissances de 

2 dans les deux membres. 

On obtient ainsi 

2 PG 1 22 1 
ENES TEEN OR ONDE NE Ta 

94 1 1 
Vale Forty letis ele: 

La forme générale de ces équations s'exprime par la formule 

DE 1 d do n 
— — —t;—- FARER Se SE RES 
n n 

en désignant par 1, d,, d,, ..….…, n tous les diviseurs de 1'expo- 

sant ”». Cette équation peut s'écrire 

la sommation comprenant tous les diviseurs de m. Mais quand 

on a”) 
BSA DJER 

la fonction f est déterminée par la formule 

ne Piu—zP(% rl) "Ya RL ap): 

1) Voir p. ex. Bachmann, Zahlentheorie, I, p. 39. 
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ou p,p', p"”, ….…. représentent tous les nombres premiers qui 

divisent m. En désignant par £(m) le «facteur de Mobius» 

correspondant å m, on peut poser 

f(n) = Zp(d;) mo 
2 

On aura donc dans notre cas 

ni 

d; 

= 

ntn === Z ua; . 2 

comme expression générale des nombres 2. 

Par texemple 2-10 donne 0 gl -=R2T IE SO SET DSE SØS 

DO ET 99n =AREdonne 12 75-10 EE RE 

— 4020, 15 "335: 

On voit donc que %”é, s'exprime par une série de puis- 

| 

sances de 2, dont la plus grande est + 2”; lå suivante est 
n 

—2?, p étant le plus petit nombre premier qui divise nm; les 

autres auront des exposants plus petits et les coefficients + I 

ou — 1. Il est donc évident que les z, formeront une suite de 
On 

nombres Gcroissants positifs, æ, étant Een diminué d'une quan- 

tité qui est moindre que Fa Nous avons ainsi complétement 

déterminé les nombres primitifs correspondants å la suite B, 

en trouvant combien il y a de ces nombres égaux å chaque 

puissance de 2. 

En méæme temps nous avons trouvé les nombres primitifs 

correspondants å la série 
Ej 

CL hos An | 4 sul uge 3 gæs gs JE 85 HEH GE SERERRRER 

déduite de Å en remplacant chaque nombre par la puissance 

de 2 qui lui est égale ou immédiatement supérieure. Car cette 

série s'obtient en multipliant le série B pår 1—2—.. Elle a 

donc les mémes nombres primitifs que celle-ci excepté le pre- 

mier, savoir 2, qui dans C ne parait qu'une seule fois. 
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Considérons ensuite les trois séries 

Å —= 1—5+ 274 384 45 + 5784 65 73 85 9. 

B — 14 25 9754 4] 48] 48 48 HK 88 88 

C = 15+ 20 4754 4751 854 8751 8-5 8-51 fg ,… 

On voit que les termes de ces séries, dont les numéros sont 

EEG SØE comcident toujours;-an reste-lessnombres 

qui entrent dans Å sont plus grands que les correspondants 

de B mais plus petits que ceux de C. En prenant les sommes 

des m premiers termes seulement, on aura donc, en supposant 

s>0 
; Borre: 

En outre, nous connaissons les nombres primitifs de chaque 

série, les nombres primitifs de Å étant les nombres premiers. 

Si Ton suppose que les nombres primitifs de B sont 

situés aux mémes places que les nombres premiers dans AÅ, 

en sorte qu'aux nombres premiers 

2 3 5) T 11 13 

correspondraient en B 

2 2 Å 4 8 (os REE 

il est clair que ces derniers nombres, excepté le premier, seront 

plus petits que les nombres premiers. correspondants. 

Dans les développements respectifs de deux facteurs corres- 

pondants, p. ex. 
1 

F== 

le 14 16LE 

les termes appartenant aux facteurs de B auraient donc suivant 

Br Ahern ere] JrrG E) 

notre hypothése- des bases moindres que celles des termes 

correspondants dans ÅA. A chaque nombre composé a dans Å 

correspond un nombre / dans B formé au moyen des nombres 

primitifs de B correspondants å ceux de ÅA, mais le nombre 2 

serait toujours moindre que a. Aux nombres naturels inférieurs 

å 2" correspondraient donc dans. B également %—1 nombres 
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au plus égaux å 2”—", mais il y aurait encore dans B un sur- 

plus de nombres qui ne surpassent pas 2” mais qui corres- 

pondraient å des nombres en Å qui seraient plus grands. Il 

en serait de méme å plus forte raison si les nombres primitifs 

dans B étaient dans tout intervalle 27 å 2” plus nombreux que 

dans Å. 

Mais en réalité. les deux suites Å et B contiennent pré- 

cisément le méme nombre de termes å bases plus petites que 

2", On est donc conduit å la conclusion que les nombres 

premiers inférieurs å 2” seront plus nombreux que les nombres 

primitifs dans B qui sont inférieurs å 2”; ou, si 'on désigne 

pår d(m) le nombre des nombres premiers non supérieurs 

am, que 
G(27) > tt + fo + ty + …. + tn—1. 

ØRéciproquement, si 'on compare les deux séries ÅA et C, on 

trouve par un raisonnement tout å fait analogue, que les nom- 

bres primitifs dans C qui ne surpassent pas 2” seront plus 

nombreux que les nombres premiers jusqu'å la méme limite, 

ou bien que 

ln ge ME RE SYREDE TU USD 

L'exactitude des limites trouvées pour 4(27) se confirme 

pour de petites valeurs de m par V'énumération des nombres 

premiers. Au reste, il est évident que notre raisonnement 

n'est pas satisfaisant pour démontrer complétement les inégalités 

ci-dessus. 

Je m'insisterai pås sur les diverses modifications qui peu- 

vent étre apportées aux considérations précédentes; je me 

bornerai å donner le résultat sous une autre forme qui peut 

étre vérifiée exactement, en cherehant les expressions ana- 

logues å 

3(2") = 072") 3 (23) 410925) + 1 9(9) + … 

La fonction 4(2”), qui exprime la totalité des puissances des 

nombres premiers divisés par leur exposants, se trouve le plus 

8 
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aisément en développant log ÅA = — 3 log(1 —p)) en série 

de Dirichlet, ce qui donne 

OA 757 ET SD ER SD 

La somme des coefficients des termes de cette série, dont les 

bases ne surpassent pas 2”, est la valeur de (27). La fonc- 

tion qui pour la série B correspond å 4(2”) pourrait étre formée 

au moyen des nombres æt, mais se trouve plus facilement en 

développant 

log B— —log(1—2-2—) —2.9—0 4] 5 4 Sr F. 164 .…, 

ce qui donne pour la somme des coefficients des puissances 

de 2 qui sont moindres que 2” 

Å 93 an —1 

927) = RE me VRE lg eee 

Pour la série C, on aura pareillement 

log C= log B+ log (1—2—9) — 2 24 LS. 4 ft 2.8 HT. 164 … 

— 28 — 1 4 a+ 83 — +16 — 
m|= 

et la somme des coefficients des puissances de 2 jusqu'å 2” 

inclusivement sera par suite ' 

AD SKE RR ANES T, EEN le REN 1 ey HE (14543445): 
Au lieu des limites trouvées plus haut pour Ø(2”), on obtient 

alors 
NEP > (27) ARE 

inégalités qu'on peut NR par 

2 92 93 an 

EDIT 3 TT ud — > 82 >] == eN ES 
== 

en; 

Cette double inégalité se démontre sans difficulté au moyen 

des limites trouvées par Tchebycheff pour la fonction Ø(»). 

D'aprés Tchebycheff on aura, en désignant. par a la con- 

mstante 09212925, 

6 5 

5 ØR 4 log 6 
(log m)”? Fa log m + 1 > d(m) > am — 5 logm —1. 

9 
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Comme on sait, Ø(m) désigne la somme 

Zlogp + 1 2 logp? + 1 Zlogp? + 1 Zlogp" +... 

étendue aux puissances des nombres premiers ne surpassant 

pas le nombre m. Si Von substitue, å la place des logarithmes 

des puissances de nombres premiers dans VFintervalle 27—! å 

2", respectivement log 27—" ou log 2”, on aura 

p2r) — p(27—1) VEDSFØRER) ANER O NONE ERR 
(n — 1) log 2 el n log 2 

Mais on aura, au moyen des limites ci-dessus, 

log 2 
(<en ars Egen fly 24) Jog 2: 1+ 31082. (n—1)+2, 

p(27) — UDE) É Å 

6 5 (log 2)” RER) 5 
|> RR SER NE "06 — (1-13 log 2-1—71082-(1—1)-2, 

ou bien, en effectuant les calculs, 

9 (27) — 9 (21—1) — Q-9304 ZT +-0:4836n+-4 me 7 

Ian—1 93 

å (2) — H(21—1) >> 10633 - —— es 3 mel = : 

En posant dans ces formules successivement » — 2, 3,4, …, 

et faisant la somme, on obtient pour 4(2”) des limites qu'on 

peut exprimer sous lå forme 

YDRE ge 9m (27) < 0:9304 SE on KR GE N, 

9 9n— 1 

øje") > 10633 (+ 5+7 ce las glE EEN 

N étant une fonction de nm dont la partie principale est 024187, 

et qui pour de grandes valeurs de nm sera insignifiante en com- 

paraison des termes qui précédent. 

Si Ton désigne par F'(27) la mine 

2 3 —1 9n 2 ET te LE, 
10 
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on aura donc nécessairement 

09304 - 2 F(27—1) + N> 3 (27) > 10633 1 F(2) — N 

Ces limites différent, au moins par lå forme, de celles trouvées 

plus haut, savoir 

BON SAY] SEEREN: 

" mais on peut montrer que cette derniére formule pour de 

grandes valeurs de mn donne des limites un peu plus larges que 

celles de Vinégalité précédente. 

En comparant les deux expressions suivantes 

Fijon ÅG INn—1 9n—2 92 i 91 

| KEN en; FRÅN | DEERE EY 

an nå 9an—2 92 
9 an—1) — | | 

ART 9 —1 m:=2 "ise 7 Fong? 

on voit que pour —->2 on åura toujours /'(27)< 2 F(27—1). 

Le rapport 

EN) 
ALDER 2 F(27—1) 

est donc plus petit que 1. Mais on aura aussi 

an 

SÅ 9m—1 
TRAPS E BET: i En) 

SEN adel : 
DALEN, Aire Fe Ep 

id SS 
dou il suit que øn sera compris entre les limites —: 7 

wn— 

Å ' n 
et n—1. De méme øn+1 sera compris entre FERN et 

ØPn; et ainsi de suite. On s'assure facilement que $>27>06; 

il est donc claåir qu'on aura pour des valeurs plus grandes de m 

n—1 
B= Øn > Cn—iy 

en sorte que øn, pour des m croissants, se rapproche de plus 

en plus de la limite 1 par des valeurs croissantes. 

11 
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Pour cette raison on peut, en choisissant pour m un nombre 

convenable, faire en sorte que pour tous les % plus grands 

F(27):>0:9304-2F(27—11+N > 9(27) > 1'0633.1 F(27)—N>F(27—). 

II suffit de prendre pour % le plus petit nombre qui satisfasse 

aux deux inégalités g 

N SK N 
Pr FOO ny et ØR 0883" 7:9633 "SKE 

Cela exige que øn Soit plus grand que 0'941, ce qui arrive 

déjå pour mn = 19. En posant mn — 20, on åa 22, — 0946, 

TRENSER JE DÆEDVSEE HET 29 
donc 

IEOGS SETE 20) FR 50 088 9) 852 

En méme temps N est plus petit que 200, et l'inégalité en 

question subsistera donc pour » — 20 et conséquemment aussi 

pour toutes les valeurs supérieures de nm. Pour des valeurs 

inférieures elle peut étre vérifiée facilement par voie numérique, 

et nous avons ainsi démontré complétement que la double 

inégalité 

er ad nen 9 (9n SAGER VIGER 

FEE VIG Soren n—1 

a lieu pour toutes les valeurs entiéres de mx. 

Il est évident que cette formule n'a pas de valeur pour la 

détermination numérique du nombre des nombres premiers 

inférieurs å une limite donnée. Pourtant elle peut étre utilisée 

dans des considérations analytiques, et sa forme, qui rappelle 

celle du logarithme intégral, a elle-méme quelque intérét par 

sa simplicité. En outre la moyenne des deux limites donne 

une valeur trés approchée de: la fonction 2(2”). 
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2. 

Le théoréme de Tchebycheff, dont nous avons fait usage 

ci-dessus, repose sur lå formule 

Ti) — øm + (3)+0 (3)+9 (7) + 

ou m est un nombre entier positif et ou 7 (nx), désignant la somme 

år log mn, s'exprime par la formule 

T(n) = nlogn —n+logV2x+elogn +, 

—1<ce<i, O0<p<l. 

En formant l'expression 

É n n n n 

7m—7(5)—7(5)—7(5) +7(%) 

— m—9()-+4(7) (i) 
on obtient dans le premier membre une fonction qui est com- 

prise entre les limites 

An+ilogn et An—élogn—l, 

A désignant la constante 0921292... Dans le second membre 

on åa une somme å termes décroissants et qui ont alternative- 

ment les coefficients + 1 et — I. Cette somme est donc com- 

prise entre Ø(n) et pin — (2). 

Pour aller plus loin dans cette voie, il faudrait choisir 

une autre combinaison des T en prenant des arguments 
(90 ig ; å > i 2 
EL ØB p qui devraient nécessairement remplir les conditions 

suivantes: 

12 La somme pE 
Ø 

terme mlogm puisse disparaitre. 

tel, doit étre nulle, afin que le 

22 La somme log (od +glogp —Flog7 +- …. doit se rap- 

procher de Iunité. 

13 
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3% La somme des ø qui figure au second membre doit 

étre telle qwon puisse assigner des limites pour lå partie de 

cette somme qui vient aprés Ø(n), et que le plus grand nombre 

possible des premiers termes qui suivent Ø(n) disparaissent de 

la formule. 

Ces conditions seront remplies si I'on prend la somme 

SEERE r(5)- 1(3)- r(2)- r(2)- T(7)-+ my 

On a effectivement 

et d'ailleurs Å — 

log2+2log3+ + log5 —z1og6+ + log 7 — 4 log 105 = 0969702. 1 

DB 

Pour $(x) on obtient des limites de la forme 

An +-f(logn), 

f(logn) étant une fonction linéaire en log», qui pour de 

grandes valeurs de % s'évanouit par rapport å nm et qui par 

suite n'a qu'un intérét secondaire. 

En formant la combinaison des ø qui correspond å $(n), 

nous aurons 

Sie) — øl) —0 5) 77) Us) DE 
n n n ie —3)4(2)-0(3)- 03) te 

On a une suite de termes dont les coefficients seront 

1, 0, —1, —2, et qui se reproduisent périodiquement avec 

une période de 210 termes. Je donne ici les nombres qui 

entrent comme dénominateurs dans les arguments de lå premiére 

période, avec les coefficients respectifs. Les termes exclus 

ont le coefficient 0. 

14 
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ES REESE 7] HS HERO EDT] EN 9S FRØg 90 39] 
BR EET Es ES Eg EO esse Er 50 => gg] 
BEES ERE ORE] SE 75 Egg 8 ESS ERE ER Beg FE Eo gl 
Er 100 EO 1032705 KE Tor 109 410712] 4473729] 

426] 07 73014430 435 4 787 4 739309) 7440 [4 742 — AT FE 749750] 
154 1115760 163 —31651-4167—168 | 4169—-170 44171175 |4179—180 |] 
18057892 1 187 7789790 191 | 193——195]1964 197] + 199—200] 4209210 |. 

Par des traits verticaux j'ai divisé ces termes en des 

groupes dont la plupart donnent évidemment une somme par- 

tielle positive, parce que Ø HJ BE ) ne eut devenir i itiv c == jenir p ED Jue y TT, Bel 7ta p 

négatif, quand on suppose que les nombres æ et a sont tous 

les deux positifs. Les seuls groupes qui font exception sont 

les suivants: 

7)2(7)t (7) - ao) ter) 

ml BE Een me ER er 

et leurs conjugués dans les périodes suivantes. Mais il est 

évident que la somme totale deviendra positive si Von ajoute 

n , KH ; 
e(): la somme des termes obtenue aprés la premiére periode 

20) 

La plus grande valeur négative de la somme totale des 

sera positive si I'on n'ajoute que ø( 

groupes douteux sera donc inférieure å 

B= 5075) —97)- ENE bor 7) 4750) 
parce que les termes rejetés 

n n nn. n HEN n 
— — |— bl —— ER ESS] ES SESs 

457) (75) r9(77) (75) 937) (55) 

auront une somme positive. 

Mais on peut, au moyen des limites trouvées par Tcheby- 

cheff, montrer qwil y a dans les premiers groupes positifs 

15 
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un surplus qui suffit å couvrir la partie négative —D, ce sur- 

plus provenant des termes 

sa 92) 268) 49 (2)—0(5] vol 3) SEN 
Car, en cherchant la limite inférieure de la différence 4 — D, 

on obtient pour le coefficient de nm dans l'expression 

A—D>kn Hf, (log mn) 
la valeur 

k = 0921292 [( + 2 + atm) 

SERGE TD = : Z | TT are 

Ici le facteur rationnel entre crochets a lå valeur positive 

0:0017377, donc kÅ sera positif. On trouve 

k = 00016009. 

La fonction f,(logm), n'étant que du second degré en logn, 

finira nécessairement par étre moindre que le terme kn, et lå 

différence 4— D sera donc, pour de valeurs de m assez grandes, 

næcessairement positive. 

D'aprés cela il est clair qu'on aura 

n 
SIVAIRE= pm) —6 (75) KN Lr, (logn) (K>0) 

ou bien 

p(n) < An +6l7 ) + F (log n) 

F étant une fonction du second degré en logm. De lå il suit 

qu'on aura également 

pin)<P An + F, (log) = 1'077447n — F, (log nx), 

tandis que Tchebycheff donne pour m le coefficient 110555. 

Pour ce qui concerne lå limite inférieure, on s'assure 

facilement que, exception faite des termes 

Er = 0073) 9( 1) +43) (2) +95) 

2) ;ds)--0(ri) Ala) 
16 
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la somme de tous les autres Ø qui viennent aprés Ø(n) sera 

une quantité négative. En appliquant la limite inférieure de 

Tchebycheff et la limite supérieure trouvée ci-dessus, on ob- 

tient pour Æ une limite supérieure. Le coefficient de m dans 

cette limite a pour valeur 

1077447 (+ 7 + mg + må + za) — 0'921292 (+ + få + mn) 
19 139 14 I 20 1 410 | 440 

—= 0035229. 

Donc on aura 

Sy = Øfp(n) —0:035229n—Kn + F., (log ny 

ou bien 
gb (n) > (0-969702 —0-035229)n 4-F' (log n), 

ce qui donne 

p(n)> 093447 n» — F (løgn). 

En m'ayant pås égard aux termes logarithmiques, on obtient 

donc 
107745n > db (n) > 0'93447 n 

au lieu de 
11053557 5 fn) =0:9212971. 

L'intervalle entre les deux limites est par lå réduit environ å trois 

quarts de sa grandeur originelle, måais nous avouons sans diffi- 

culté que ce résultat n'a pås grande importance, surtout parce 

qu'il nous semble trop clair qwon ne sera pas en état de 

poursuivre le procédé de maniére å se rapprocher indéfiniment 

de Punité comme valeur véritable de la constante considérée. 
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OVERSIGT OVER DET KGL. DANSKE VIDENSKABERNES SELSKABS 
FORHANDLINGER, 1897. Nr. 3. 

Scenica, 

filologisk-archæologiske Betragtninger 

i Anledning af 

Dårpfeld und Reisch, Das griechische Theater. 

Af 

J. L. Ussing. 

(Meddelt i Mødet den 9. April 1897.) 

Avec résumé en frangcais. 

I de «Betragtninger over Vitruvii de architectura libri decem», 

som jeg ifjor udgav i Videnskabernes Selskabs Skrifter, 6. Række, 

IV, 3, hvori jeg bestræbte mig for at samle, hvad der syntes 

mig at kunne bidrage til at oplyse Forfatterens Levetid og AÅr- 

bejdsmaade, undgik jeg forsætlig at omtale Vitruvs Behandling 

af Theatret i dte Bog Kap. 6 og 7. Jeg vilde afvente Dårpfelds 

længe bebudede Bog om det græske Theater. I Slutningen af 

Aaret udkom den: «Das griechische Theater, Beitråge zur Ge- 

schichte des Dionysos-Theaters in Athen und anderer griechischer 

Theater von Wilhelm Dorpfeld und Ernst Reisch». Jeg 

fortrød ikke at have ventet; thi under Studiet af dette Værk 

fik jeg en slaaende Stadfæstelse paa min Anskuelse af Vitruv 

som Varros Epitomator, og Vitruvs «Misforstaaelse», der har 

været Hovedindlægget i den om Theaterindretningen førte Strid, 

fik en tilfredsstillende Forklaring. Lad os nærmere undersøge 

de fra Oldtiden overleverede Benævnelser paa Theatrets for- 

skellige Dele, og sammenligne dem med de ved de archæo- 

D.K.D. Vid. Selsk. Overs. 1897. 1 17 



254 J. L. Ussing. 

logiske Undersøgelser vundne Resultater. Materialet er givet af 

Reisch i den omtalte Bog S. 283 ff. og tidligere af Wieseler i 

Ersch. u. Grubers Encyklopædie v. Thymele S. 207 ff., og Christi 

Jahrbicher fur Classische Philologie XL, 1894, S. 38 ff. 0. A. 

SxnVn 

betyder et Telt, en temporær Bolig, ligegyldigt af hvilket Stof, 

Lærred, Huder, Filt, Grene eller Brædder. T sidste Tilfælde 

kalde vi det snarest et Skur. Det græske Drama opstod, efter 

hvad der er overleveret, ved at en Skuespiller, senere to eller 

tre Skuespillere traadte frem for Choret og samtalede med dette. 

De træde frem i Kostume, og den samme Skuespiller ofte i 

forskellige Roller; de maa altsaa have et Sted, hvor de kunne 

klæde sig paa og klæde sig om; der maatte overhovedet være et 

Sted, hvor alt det ydre Apparat, som Fremstillingen krævede, 

og hvorpaa man allerede fra først af lagde overordentlig Vægt, 

kunde opbevares. Derfor oprejstes et Telt eller Skur, cx9vg, 

påa den ene Side af den runde Plads, hvor Choret sang og 

dansede, 4oynoTpa, medens Tilskuerne grupperede sig i Halv- 

kredsen påa den anden Side. At Skuespillerne agerede påa 

samme Plads som Choret, med hvilket de stadig befandt sig i 

umiddelbar Vexelvirkning, tør vel nu betragtes som almindelig 

anerkendt.  sHovedbeviserne anførte jeg allerede paa det fjerde 

nordiske Filologmøde i København 1892 (se Forhandlingerne 

S. 18 ff.); en udførligere Redegørelse har Reisch leveret 

S. 181 få. 

Fra det Øjeblik, da det var bestemt, at disse Forestillinger, 

skulde gentages Aar efter Aar paa det samme Sted, var det 

naturligt, at man lod Skuespillernes Skur blive staaende, og det 

blev et virkeligt Hus. hvor Apparaterne kunde opbevares fra 

den ene Gang til den anden; det beholdt, som naturligt var, 

sit Navn øxyvy. Hvor tidlig man i Athen fik en fast Skene, 

vides ikke; man antager i Almindelighed, at det først var hen- 
b] 
« 
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imod Midten af det dte Aarh., og dét maa indrømmes, at der i 

Æschylos' ældste Dramer ikke er nogen Antydning af en Skene ; 

men deraf følger ikke, at den ikke havde været der. Den er 

en Nødvendighed, og der kan godt have været en fast Skene 

tidligere end der blev faste Siddepladser for Tilskuerne; i Am- 

phiaraet ved Oropos findes den første, men de sidste have 

aldrig existeret. Naar vi tale om en fast Skene, ligger deri 

ikke, at det er en Bygning af Sten; en Træbygning kan ogsåa 

staa fra det ene Aar til det andet.  Saadanne omtales af Plato 

(Leg. VII, 817): pm åd ddEnte fudg pabdtwc re obrwg bpåg moté 

map) hyiv ådøsw coxyvåg Te mngavrec xaT' dåryopåv xal x040pw- 

vove bxoxptråg elcararyæpévovg, og at de vare af det sværeste 

Tømmer, man kunde finde, viser Xenophon Cyrop. VI, 1, 54: 

ToD d& muprov Øønep Tears oxnvng Tv É&bhwv mdyog Éydv- 

Tv xol etxoow dvdpæv xat dxkwv, tobtwv érévero EAattov 9% 

TevrTexatdexa tTdAavta éxdørtøw Cebyet TO dræyiov "). 

Det maatte snart blive klart, at en saadan Bygning kunde + 

gøre anden Nytte end som Paaklædningsrum, Foyer eller Magasin 

for Skuespillerne. Ligesom Skuespillernes Kostumer karakteri- 

serede Personerne, kunde denne Bygning betegne Lokaliteten. 

Det Hus, hvorfra Personerne kom frem, maatte se ud som 

disse Heroers eller Kongers eget Palads. Det fik samme Længde 

som Orchestras Diameter, og det havde en stor Dør i Midten 

og en mindre ved- hver Side. Men det var ikke altid, at Skue- 

spillet foregik foran et Palads; man tænke paa Prometheus, 

Aias, Philoktet, Oedipus i Kolonos o.m.a.; i saa Fald malede 

man den passende Baggrundsdekoration paa denne Skene. Det 

1) Dette Sted har Robert ikke husket, naar han skriver i Gåtting. Gel. Anz. 

Januar 1897 S.28: «Es ist zunåchst eine ganz ungerechtfertigte Suppo- 

sition, dass die leichten Bretterbuden des finften Jahrhunderts, die 

man sich viel zu massiv vorzustellen pflegt, genau so aus- 

gesehen und genau an derselben Stelle gestanden haben wie die Marmor- 

bauten des vierten». At de saa nøjagtig ud som de senere Marmor- 

bygninger, har vel næppe nogen paastaaet; men paa samme Sted maa 

de have staaet, thi hvor skulde de ellers staa? 

3 172 
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hedder, at Agatharchos var den første, der målede en saadan, 

og det til Æschylos; Vitruv. VII præf. 11: «primum Agatharchus 

Athenis Æschylo docente tragoediam scenam fecit». Man ser, 

Ordet scena betegner her ikke selve Bygningen, men den derpaa 

malede Dekoration. Saaledes ogsaa Valer. Max. II, 4, 6: Clau- 

dius Pulcher scenam varietate colorum adumbravit, vacuis ante 

pictura tabulis extentam; quam totam argento C. Antonius, auro 

Petreius, ebore Q. Catulus pertexuit, versatilem fecerunt Luculli. 

Og Plin. XXXVI, 114: Ima pars scenæ e marmore fuit, media 

e vitro, summa e tabulis inauratis. 2xnvoroapta betyder derfor 

ligefrem Dekorationsmaleri, eller, da det her gjaldt om at frem- 

stille Genstande paa forskellige Planer, Perspektivmaleri, se 

Vitruv. I, 2,2: scenographia est frontis et laterum abscedentium 

adumbratio åd circinique centrum omnium linearum responsus, 

en Sprogbrug der gaar tilbage til den græske Litteraturs klas- 

siske Tider, som naar Polybios XII, 28 sætter tå xar ddnpderav 

wxo0ouguéva xot xateoxevaouéva som Modsætning til tøv év 

talc cxnvorpapias gpavonévæv tomwv xat Oradéoswv. Ja hos 

Romerne faar Ordet ligefrem Betydningen Landskab, som hos 

Virgil Æn. I, 164: «silvis scena coruscis». 

Il det 4de Aarh. begyndte man i Athen at opføre det store 

Stentheater, som blev fuldendt af Lykurgos c.330. Fra dette 

Øjeblik var Skenebygningen af Sten; Fundamenterne vidne 

derom. Dette er påa den mest overbevisende Maade godtgjort 

af Dorpfeld S. 36 ff., smlg. Taf.I, HI og IV. Fundamentet til 

Bygningens forreste Mur har en Bredde af 1,35 M., men det 

bestaar tydelig af 2 Dele, hvoraf Dårpfeld strax sluttede (S. 66 f.), 

at den egentlige Væg kun havde hvilet paa den bageste Halvdel, 

medens den forreste Halvdel havde baaret dekorerende « Søjler eller 

Halvsøjler». Naar han i sin Restauration har foretrukket Søjler, 

kan jeg kun beklage dette. De Grunde, han anfører, syntes 

intet at bevise; at «die Såulen des spåteren hellenistischen 

Proskenion håchst wahrscheinlich dieselben Såulen sind, welche 

einst dicht vor der Skenenwand gestanden haben», er jo intet 
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Bevis. Vi have fra de ældste Tider af mange Exempler paa 

Halvsøjler foran Murene, men, saa vidt mig bekendt, intet 

Exempel paa at man har sat hele Søjler saa tæt op til Muren, 

at de berørte denne og der ikke var nogen Plads til at gaa 

bag ved dem. Det ældste kendte Exempel paa saadanne blot 

dekorative Søjler, turde vel være Ptolemæos' Gymnasion i Athen, 

hvis jeg ellers har Ret i at betegne den ved Bazaren liggende 

Ruin med dette Navn”); tilhører den derimod, som man i Al- 

mindelighed antager, og som ogsaa Dårpfeld paastaar, Kejser 

Hadrians Tid, vilde vi vistnok kun kunne paavise Exempler fra 

Romertiden. Hele Søjler maa danne en Søjlegang, man kan 

gaa i. Vi kende dette fra Templernes Søjleomgange. At Pa- 

ladsernes Forsider smykkedes paa samme Maade, vilde vi kunne 

tænke os, selv om vi ikke havde positive Beviser derfor; men 

saadanne foreligge ogsaa i de gamle Tragedier, se f. Ex. Eur. 

Bakch. 590 f.: Ydre Adiva xtoow ÉufPola Oeddpoua tåde. Trigly- 

ferne i det samme Palads omtales v. 1214: &c Tascoalsdon xp6toø 

Tetykvøoc Tode Aéovtoc. Helen. 430 f.: idøv d& doua mepwepec 

dowyxoic tåde mbdag TE ssuvåg dvdpdc d2fBtov tiwåc (cf. v. 70). 

Orest. 1569 f.: zøde doyzø xpåte avvdpavdow cédev øné£ac 

Takard. yetøa (cf. 1620)”). 

Noget senere end Theatret i Athen er det lille Theater i 

Amphiaraet ved Oropos, hvis Skene Dårpfeld har restaureret 

saa genialt efter de bevarede Levninger, S.102—108. Den 

delvis bevarede Indskrift paa Architraven lader sig med temmelig 

stor Sikkerhed udfylde: .... fsped]g yevdnevoc Tyv oxpvnv xal 

tå dvownlarta tø ”Aulptwapdw. Man ser, øxyvn betegner Byg- 

ningen. Ligesom paa Delos, hvor man har fundet Indskrifter, 

der dreje sig om det derværende Theater, navnlig det store 

Bygningsregnskab fra Begyndelsen af 3die Aarh. f. Chr., som 

Homolle har udgivet, desværre kun med Kursivskrift og ikke 

fuldstændigt, i Bulletin de Correspondance Heilénique XVIII, 

7) Se mit Festskrift i Anledning af Kronprins Frederiks Sølvbryllup S. 77 fr. 

?”) Stederne ere angivne af Reisch S. 205. 
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1894 p. 162ff. Der læse vi: toic mv oxyvnv éor02aBnoaoe xat 

to mpocxnpviov. Videre: En har malet oa der tøjc oxyvic év 

tø desadteow. Man har betalt en vis Sum tø mg oxyvig To 

térog xataletpavr ”Epuwvi, en anden tø xatayptaavr td tetyoc 

tig oxyvnce.  Fremdeles tyv oxpvnv tyv év tø dedtow dvaxra- 

ddpac, og ØpeAwve Tobc xpovvode draxaddpavr todg Éév 77; 

coxyvn. Men der var mere end een cxyv9, se: Olsodnvw tø 

érdafBovre momjøa Tyv oxnvnv Tyv uéonv xal TÅ Tapaoxyvia tå 

xdtæ, og lidt efter: ”Erxixhbon TØ érAafBdvre TC oxpvac Tac 

Tahode [xade let] xat émiøxevdoa xat TAG Émdvæ oxyveg xavdc 

momoar Odo xat Tå Tapaoxpve tå dvæ xavd mowmoar 0vdo xat 

Tolc Talaoig mivasr TØv Tapacxnyviwv Ep! .... Car xul TAG 

SEwoTpac xat Tyv xhuaxa xat todc [2Zad]uode émiøxevdon. KReisch 

opfatter de her omtalte oxgvar som bevægelige Dekorations- 

vægge, scena ductilis, som Servius siger ad Verg. Georg. I[IÉ, 24: 

scena ut versis discedat frontibus ; smilg. Plutarch de esu car- 

nium I, 7, 3 p. 996: oxyvic mspwpespopevnc. Jeg ser heller 

ikke nogen anden Udvej. Det ses endvidere af denne Ind- 

skrift, at Skenebygningen har haft to Stokværk ligesom Theatret 

ved Oropos, og formodentlig ogsaa de andre græske Theatre. 

Særlig høje have disse Stokværk ikke været; det frie Græken- 

lands Huse kunde i Storhed ikke sammenlignes med de hel- 

lenistiske Kongerigers og det romerske Kejserriges Paladser. 

Den foran det nederste Stokværk staaende Søjlestilling (Søjlerne 

. med Architrav, Triglyfer og Tagskæg) lader sig ofte tilnærmel- 

sesvis beregne. Dårpfeld anslaar dennes Højde i Theatret i 

Athen til 4,09 M., i Piræeus ligesaa, i det lille Theater ved 

Oropos til 2,51, i Eretria og Sikyon til 3,50, i Epidauros til 

3,53, i Megalopolis c.3,75. Paa Delos, hvor Omgangen gaar helt 

omkring Skenebygningen, have Søjlerne tilligemed Bjælkeværket 

en Højde af 3 M.- 

Zxnyn betegner altsaa oprindelig den Bygning, Skuespillerne 

havde til Brug for dem selv, men dernæst ogsaa denne Byg- 

ning, som den viste sig for Tilskuerne, forestillende den Loka- 

6 



. Scenica. É 9259 

litet, Stykket krævede, Baggrundsdekorationen;. endelig bruges 

det, navnlig hos senere Forfatterere, om selve Skuepladsen, 

i hvilken Betydning det er gaaet over til os. De første Spor 

af denne Brug finde vi hos Demosthenes og Aristoteles i Ud- 

trykkene åd oxyvijg og én! oxnvijg. Det første læses Dem. de 

Corona 180: u78 fowa tov tvydvra, dd. tTobræv två tov åd 

ryg oxyvnc, Kpsopdvryv % Koéovra etc.  Aristot. Poet. 12: rå 

do TS oxyvncg xat x0umo, og senere: xdunog 0& donvoc xowoc 

gopob xat dm oxyvijc. Problem. XIX, i1å: 7 adr artiov 

xat OwTe TA uév dåmo TyG oxnyvnc obx dvtiotpopa, Tå d& Tob 

yopob. Smstds. 30 og 48: tabra 6 duppe y000 påév dvdpuoortu, 

Tolg d& dmo oxnyvng otxewtepa. Det kunde synes, som om 

denne Modsætning imellem Choret og Scenen antydede to for- 

skellige Steder; men vi vide jo, at vi ikke kunne adskille Choret 

og Skuespillerne pa denne Maade, og Åristoteles gør det heller 

ikke; thi han nævner netop xømno, d.e. Vexelsange mellem 

Choret og Skuespillerne. Vi maa snarere gøre opmærksom paa, 

at Skuespillerne træde frem fra Skenebygningen, og maaske 

ikke fjerne sig meget langt fra denne, der gav deres Stemme 

Rygstød, saa at de vel kunde siges at synge dro oxnyvig i 

Modsætning til Choret, der kom ind åd 740000: påa Orchestra 

og stadig bevægede sig der. Udtrykket &x! oxyvøg læses Dem. 

Tap p. 337: éxetdn d& odx ér! tTyc oxnvnc, AAN év tolc xowvots 

xalt ueytørtorcg tg måkewe modyuoo pdpv elpyactar xaxd. Aristot. 

Poet. 13: &xt tøv øxyvæv xat tøv dyævwv. 1T: ér! T1G 6x1v1C 

Senedev. 24: To ér! TC oxnyvng xal tøv brxoxpirøv pdvov, 

og senere: tå xeo! tyv "Extopog diwsw éxt oxnvijg dvra ys40ta 

dv pavetn. Det vil næppe kunne nægtes, at dette Udtryk her, 

ligesom i de Steder af Scholiasterne, Reisch anfører S. 286 f., 

er taget i den almindelige Betydning «Skueplads» ; thi naar Reisch 

ogsaa her forstaar det om Bagvæggen, og derfor oversætter 

eat ved «bei» eller «vor», er dette noget, som Sprogbrugen 

næppe tillader. I Betydningen Skueplads læses Ordet hos 

Polyb. XXX, 13, 9: "Aua då tobtowg érxixturodvtec of yopot xa! 
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øvvererøtovtec Tyv cxyvyv, og I1: doynatat Oddo etonrovto petå 

ovupæviacg etc Tyv dpynotpav xat mixtar téccapeg dvéfPnoav 

ét Tyv oxnvyv. Og hos Romerne bruges det ganske al- 

mindelig saaledes; se f. Ex. Indskriften om Augusts Sæcular- 

lege, Ephemeris epigraph. VIII, 231 v. 100: in scaena quoi 

theatrum adiectum non fuit. v.153: theatrum positum et scaena, 

og ofte hos Forfatterne lige fra Cicero og Cornelius Nepos 

aprodire in scenam», «agere in scena», «gestus scenicus» 0. a. 

Iapacoxpvia 

er, som Ordet viser, de Dele af Bygningen, der ligge ved 

Siden af oxpvy. I Athens Theater vise disse sig først (i det 

4de Aarh.) som to firkantede Rum, der springe frem paa Siderne 

af Skenebygningen, 7 M. brede og 5 M. dybe, efter Dorpfelds 

Rekonstruktion med 6 Søjler foran og 4 paa Siderne. Trækker 

man en Linie imellem deres Forsider, bliver denne Tangent til 

Orchestras Cirkel. Den Del af Skenebygningen, som ligger 

imellem dem, har samme Længde som Orchestras Diameter. 

Pladsen mellem Paraskenierne bliver altsaa en Rektangel 20,80 M. 

lang og 4,90 bred. Er nu dette den egentlige Skueplads, hvor 

Skuespillerne agerede?  Skulde de virkelig altid have holdt 

sig allerbagest og fjernest fra Tilskuerne, naar de havde hele 

den foran liggende Orchestra til deres Raadighed? Der maa 

sikkert være en anden Grund. Vi have set, at Skenebygningens 

Facade i Almindelighed forestillede et Palads med en Søjlegang 

foran; men dette passede ikke altid; Stykket kunde kræve en 

anden, f. Ex. en landskabelig Baggrund, der da maatte frem- 

bringes ved en paa Tæpper eller Trætavler malet Baggrunds- 

dekoration. Vi høre, at man, naar man skulde vise det indre 

af Paladset, har hjulpet sig med et efter vore Forestillinger 

noget naivt Middel, idet man aabnede den store Dør, og saa 

skød en Estrade frem (xxx, SÉ£wotoa); de derpaa staaende 

Skuespillere antoges at staa inde i Huset. Vi høre ogsaa Tale 
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om azeptaxtor, hvorved man tænker sig tresidede Prismer, der 

ved deres Omdrejning viste forskellige Dekorationer; men disse 

siges at have været anbragte ved Siderne, saa at Dekorations- 

forandringen kun blev partiel. Og dog var der sikkert Tilfælde, 

hvor hele Scenen maatte fåa et andet Udseende. Lad os tage 

et Par Exempler. I Æschylos” Eumenider foregaar den første 

Del af Stykket foran Apollos Tempel i Delphi, hvorfra Apollo 

og Erinnyerne komme ud, den anden foran Athenes Tempel i 

Athen; Orest gaar hen imod Templet og omfavner Gudebilledet 

(v. 242. 259). Det er ikke troligt, at Athenæerne have fundet 

sig i samme Dekoration paa begge Steder; og hvad har Athenes 

Statue at gøre i Delphi? I Sophokles' Aias foregaar Begyn- 

delsen foran Aias' Telt; det aabnes, og man ser ham derinde; 

men fra v. 815 befinde vi os i en afsides Egn, hvor Aias har 

dræbt sig selv og Tekmessa finder hans Lig. Ogsaa her kræves 

nødvendig en anden Baggrundsdekoration.  Saadanne  Foran- 

dringer lade sig næppe udføre i en Haandevending; det maatte 

da være ønskeligt at unddrage Publikum Synet af dem ved at 

trække et Forhæng for. Og der er andre Tilfælde, hvor Anbrin- 

gelsen af et saadant Fortæppe ikke blot synes hensigtsmæssig, 

men endog nødvendig. Medens nemlig de græske Dramer for 

det meste begynde saaledes, at Skuepladsen er tom, og saa 

enten Choret eller en af Personerne træder frem, er der dog 

ogsaa en Del Dramer, ved hvis Begyndelse man ser Personer 

i hvilende Stilling, liggende eller siddende inde paa Skuepladsen. 

A.Miller (Lehrbuch der griechischen Biihnenalterthimer S.166f.) 

anfører Æschylos' Agamemnon, hvor Vægteren staar påa Taget, 

Euripides' Herakles, hvor Amphitryon tilligemed Megara og 

hendes Børn ved Begyndelsen af Stykket sidde ved Alteret, 

Hiketides og Herakliderne, der begynde ganske påa samme 

Maade, Troades, hvor Hekabe under Prologen ligger paa Gulvet, 

Orestes, hvor den syge Mand ligger sovende paa sit Leje foran 

Huset, samt Aristophanes' Skyer og Vesperne. Bethe (Pro- 

legomena zur Geschichte des Theaters S. 194) tilføjer Sophokles” 
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Oedipus Tyrannos og Euripides' Andromeda efter Schol. Arist. 

Thesmoph. 1065. Den sidstnævnte Forfatter slutter deraf med 

Rette, ligesom tidligere Genelli, K. O. Miller, Wieseler o. a., 

at der maa have været et Forhæng, som blev fjernet ved Stykkets 

Begyndelse; thi det er dog altfor latterligt at lade Personer 

komme gaaende ind paa Skuepladsen for Tilskuernes Øjne, og 

saa fortælle dem, at der havde de ligget i lang Tid. Ved 

Tæppets Fjernelse begynder Stykket. Robert!) kan have Ret 

i at dette ogsaa kunde angives paa anden Maade, f. Ex. ved at 

en Udraaber kaldte Personalet ind, som i Åristoph. Acharn. 11: 

elsay, & Osørvi, tov yopåv; men det er ligefuldt usandsynligt, 

at alle Forberedelserne skulle foregaa for Publikums Øjne, der 

skulde lade, som om det intet saa, indtil Udraaberen traadte 

frem og sagde: Luk nu Øjnene, nu begynde vi. At saadanne 

Fortæpper ikke udtrykkelig omtales før hos den aåugusteiske 

Tids Forfattere, Horats og Ovid, er naturligvis intet Bevis imod 

deres Existents. Ordet aulæum er græsk, og Pollux anfører 

det iblandt de Ting, der hørte til Theatret, IV 122: ZÉsør d£ 

xat TO TapanÉtaoua adAatav xadetv. Han beraaber sig paa 

Hyperides: of d& évvéa doyovtec etøtinvto év 77) "6TOØ TEpt- 

ppasduevot tt pépog adtyc avdkatg, ligesom ogsaa Hesychios 

har: adAaia To TyCc oxnvng mapanétaoum med Anførelse af 

samme Åutoritet, altsaa netop fra den Tid, da Theatret i Athen 

blev bygget. Lignende store Forhæng (Tapoaretdouata) omtales 

af Chares i hans Skildring af Alexander den Stores Telt, og af 

Kallixenos i Ptolemæos Philadelphos' (Athenæos XII p. 538 d. 

Væske): 

Det ved de fremspringende Paraskenier afgrænsede Rum 

vilde afgive tilstrækkelig Plads til Anbringelsen af Fortæppet og 

Ordningen af de Dekorationsgenstande, man vilde opstille bagved 

det. Men Rummet behøvede ikke at være saa stort, som det 

var i Athens Theater fra Begyndelsen af. Ved den Ombygning, 

1) Gotting. Gel. Anzeig. 1897. S.31. 
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der er foregaaet, vi vide ikke naar, men i ethvert Tilfælde før 

og vistnok længe før Keiser Neros Tid, har man ogsåa for- 

mindsket dets Dybde fra 4,9 M. til 1,1.  Søjlegangen foran 

Skenebygningen er rykket noget frem og Paraskeniernes Front 

er rykket. tilbage, se Dorpfeld S. 63 og Taf.IV. Afstandene 

imellem Paraskenierne og Tilskuerpladsen, de saakaldte x490004, 

hvorfra Ghoret marscherede ind paa Orchestra, vare uden Tvivl 

ogsaa for smalle. Medens de i alle andre Theatre vare c.4 M. 

brede, havde de her kun en Bredde af 2,6 M. Ved den fore- 

tagne Udvidelse bleve de 4,3 brede. Lignende, svagt frem- 

springende Paraskenier findes i Theatret i Piræeus, i det i 

.Epidauros, og som det synes ogsaa i Magnesia; de andre hos 

Dårpfeld optegnede Theatre mangle disse Fremspring "); For- 

tæppet har altsaa ogsaa kunnet anbringes uden disse. 

I den klassiske Litteratur forekommer Ordet xapgacoxyvov 

egentlig kun 1 Gang, i Demosthenes Tale mod Midias, 17: xa? 

ove évtadbd Éorn Tic bBpøswc, dkk tocobrov adtø mepinv, 

ate Tov éotspavwpévov dpyovta brépdepe, Ttobe y0pyrode 
7 

avvijrev ér éué, PBowv, dnedæøv, buvdovør mapgsøTyzæs Ttnic 

xowdic, Tå Tapaoxpvia ppåttwv, Tposnkæv, idwørys Øv TÅ Oy 0- 

ca, x0xå xat mpdypate dyddntd po mapéyæwv Oetékscev. Midias 

driller og chikanerer Demosthenes påa enhver mulig Maade; 

han afspærrer endog Paraskenierne, som han i Egenskab af 

Chorag havde nødvendig Brug for, enten det nu var til Opstil- 

ling og Ordning af Choret, eller fordi dette derfra skulle træde 

ind paa Orchestra, eller af en anden Grund; dette vide vi ikke; 

thi vi kende ikke Paraskeniernes Indretning; vi kende kun 

Theaterbygningens Grundplan, og antage, at de paa Siderne 

fremspringende Fløje have baaret dette Navn. Men i den 

deliske Indskrift fra Begyndelsen af det 3die Aarh., som vi 

ovenfor omtålte, og som er meddelt i Bulletin de Correspon- 

dance Hellénique XVIIM p. 162 ff., læse vi ... GLVETNØAVT To 

SR | Sikyon antager Dorpfeld dog at de oprindelig have været, S. 119. 
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Tapaoxnviov xal ... og lidt efter: 7ø Ttode mode érAafpdvrr 

ToDCG £lg TAG ox|gvdg xat Tå mapaoxgvia Tu uvav(?) Dernæst 

de ovenfor anførte Steder: tå za0aoxyva TÅ xdtø, og: tå 

Ta9acxpvia T& dvw xavd Omø xat TolG maharoig mivagt Tv 

Tapgaoxpyvlwv Ep! .... cat, samt: Tolg érZafBodo:r yoga tåc 

oxgvåg xat Tå TAp9a6xpva tå TE åmdvæ xal tå Dxoxdtø, og 

derefter: rø érAafdvre .... ar TO TapaBxnviov To év TD FedTow. 

Endelig: ”Aoøtoxået xat Kal hyéver tg Aderac TC Elc TO Tapa- 

øxpviov éx modwv mevrtaxostwv Édopev thy mpærnyv ddow xatå 

ovyrpagpnv 0o.s.v. Vi se heraf, at der var Paraskenier baade 

for oven og for neden, d.e. i begge Stokværk; Skenebygningen 

har; som vi bemærkede S. 258, haft to Stokværk. Vi se frem-. 

deles, at Paraskenierne vare af Sten, men der var Trætavler, 

naturligvis Malerier, i dem. Men dernæst findes Ordet ogsaa 

i Enkeltallet, 7o aaoaoxpgviwov, hvilket ikke synes at passe 

påa fremspringende Sidefløje som i det attiske Theater, hvoraf 

der jo altid maatte være to. Og betragte vi Planen af 

Theatret i Delos, Dårpfeld S.144f., da er der heller ingen 

saadanne Fløje. Skenebygningen har ikke blot paa Forsiden, 

men ogsaa paa de andre tre Sider en 3. M. bred Omgang 

eller Peristyl, der dog ikke dannes af Søjler, men af fir- 

kantede Piller, 8 paa de smalle Sider, 11 paa Bagsiden, men 

paa Forsiden 14; disse sidste staa nemlig tæltere, ere smykkede 

med Halvsøjler, og der har været sat malede Trætavler imellem 

(se ndfr.). Her er altsaa ingen xapaoxyuia i den af os an- 

tagne Betydning. Dårpfeld mener derfor (S. 147), at Indskriften 

ikke er at henføre til det Theater, som nu ses, men til et 

andet, der var en Del ældre. Man har imidlertid ikke set Spor 

af nogen Ombygning. 'Jeg er derfor mere tilbøjelig til at tro, at 

to mapaoxpviov er brugt kollektivt, og betegner det samme som 

tå Tagaoxpvia, i dette Tilfælde Omgangen udenfor Bygningen ; 

den ligger jo i Virkeligheden zaod, d. e. ved Siden af denne, 

især naar man særlig afsondrer den forreste, med Halvsøjler 

dekorerede Gang, der kaldtes 7oocxnvrov. 
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Iloooxpviov 

er det, der er foran cxpv9. Hvad Ordet egentlig betyder, er- 

fare tvi i Amphiaraet. Foran Skenebygningen staar her en 

Søjlestilling, paa hvis Architrav læses ... dlywvoderhøag tå 

Te006xgvwæv xat todg mtv[arac. Den to Meter brede Søjlegang 

hører sammen med Skenebygningen, hvis Indskrift vi have an- 

ført ovf. S.257. Skene og Proskenion ere upaatvivlelig opførte 

paa een Gang og i samme Aar; til den ene har Præsten, til 

den anden Agonotheten givet Pengene.  Søjlegangen dannes af 

8 Søjler, eller rettere firkantede Piller med Halvsøjler foran, og 

bagtil forsynede med Riller, hvori man kunde indsætte de i 

Indskriften nævnte zævaxsc, d. e. malede Trætavler, hvormed 

Søjlemellemrummene lukkedes med Undtagelse af det midterste, 

og som saaledes dannede Baggrundsdekorationen. Oprindelig 

vare slige Dekorationer vistnok malede paa selve Skenebygningen ; 

men då man ønskede at give denne større Anseelse, og, som 

vi ovenfor have set, ligesom ved andre Paladser og Templer 

satte en Søjlegang foran den, men denne dog skulde danne 

en Baggrund for de Stykker, der opførtes, foretrak man at give 

den Udseende af en med Halvsøjler smykket Væg. At man 

har plejet at danne Proskeniet påa denne Maade, er klart, naar 

vi se den samme Indretning som i Amphiaraet uforandret gen- 

tage sig i Epidauros, Eretria, Assos og paa Delos. Paa det 

sidste Sted omtales det ogsaa i den ovenfor nævnte Indskrift: 

Toic Tyv oxyvnv éprokafpnonor xat to mpooxpviæov og fremdeles: 

Hpaxketdn cic To mpooxkviov ypåpavn mivarag bio pioddg bpaypa! 

HERI" ”Avrddrø Tod mxpooxnviov ypåpavn xivarag dbo proddc 

dpozpot FEEL" Osoddrø aivaxa elg Tod mpooxhviov mocmkoavrt 

podoc Opaypor AAA. I en Indskrift fra Kalymna, formodentlig 

fra det Aarh. f. Chr. (Inscriptions of the British Museum II, 

231), beder en vis Aratokritos om en Plads ved Theatret (zo7 

tø dedtow, d. e. Tilskuerpladsen, i Apollos Helligdom ågre 

oxavåv xa) apooxåviov xotaBxevådsn tø den, mxØåonv évreln) Tåv 

13 



266 J. L. Ussing. 

otxodoptav xat tTåv ovupposgw dbøtdoråne|voc; Raadet indrømmer 

ham det og tilføjer, dedbodar adrø xat dvarpapåv tobde Tod 

paptonatog éxt TØC oxavåg, åg dvatidytt, xat &AXav dvayrpapdåv 

Tic dvadésswe ér! Tob xpooxaviov tåvde" ”Apatoxpitoc ”Aptøtta 

Tåv Gxavdv xal To m9ooxdviov øtepavopopnyonc Axokkwve Aal. 

Ganske som i Amphiaraet. I samme Betydning findes Ordet 

i den bekendte Indskrift fra Patara, Aar 147 e. Chr., C.I. 6. I], 

n. 4283: TO moooxpvwv 0 xateaxevacev éx denektwv 6 TaTyp 

adtijg, og i Indskriften fra Ephesos hos Wood 46 1.3: tov métagov 

TOD Jedtoov xal To mp0coxpviov xal to m00wna xat Tobg cEpdpove. 

Fremdeles i et Citat af Duris hos Athenæos XIII, 536'a: revonévwv 

d& Anuntptwv ”Adyvnor érpåpeto én! tob mpooxyviov Én! tyc 

otxovpévyg byovdpevoc, og hos Plutarch Lykurg. 6, hvor han siger, 

at det ikke er sundt for Folkeforsamlingen, Ørtav sic drdAuarto. xat 

reagds % mpvoxpvia dedtowv % otéyag Bovdevryptwv Exp Évag 

teptttwe dxoBlérwor, og Non posse svaviter vivi sec. Epic. 15, 

p. 1096 b: yadxzodv ”AXéSavdpov év 116321 Povhonevov momoat to 

Tzp0o6xHviov 00% elagev 6 teyviryc æg drapdepobvra Tv bxoxpiTæøv 

tyv pwvøv, hvortil endnu kunde føjes det af Reisch S. 294 ci- 

terede Sted af Malalas XI p. 276. 

Men zoooxpviwov bruges ogsaa paa anden Maade om det, 

der er foran cxyvn. Efter Suidas bruges det om Forhænget: 

Ilpooxpviov to mpo Tjg oxyvyg mapanétaona. Denne Forklaring 

belægges med et Citat, som man autager, af Polyb: 7 d& zwyn 

TapeÅxopévn Tyv mpbpacv xaddnep Ti!) mgooxyviov Taperbuvace 

tåc ddndesic émwotac. Og saaledes maa vistnok ogsaa Synesios 

forstaas De provid. Ill, 8: ex dé zg eg Tyv øxyvyv eiafBidCorto 

xat TO Aerouevov cEic tTobro xuvopdakutcorro did ToD T000xnvtov, 

TV TA0GDXEDVNV ddpbav dåmacav dgwvv éTOonTEDoa, , ét TODTOV 

Elhavodtxrar todg pagstyopdpove bmAtCovow. 

Fremdeles bruges det om den Plads, hvorpaa Skuespillerne 

agerede, Skuepladsen. Saaledes vistnok Polybios XXX, 13, 4: 
Ul 

])) Saaledes Wieseler; Hdskr. har Sat. 

14 



<Q] Scenica. 926 

TODTOuC (d: Tobg aDAnTÉEC) oTnoag ÉT! TO mp0oxnviov met TOD 70900 

adbhkelv éxéJevøev du mdvtac. Hos Romerne er dette det alminde- 

lige. Vi se det i Forbindelsen theatrum et proscenium (Livius XL, 

Sø 3 AE 2135502 islndskrifternes C-LÆ: XL 12710. 5413837). 

Hos Plautus Amph. 91: Etiam histriones anno quom in proscenio 

hic lovem invocarunt, venit. Poenul. 17: Scortum exoletum ne 

quod in: prøscenio sedeat (cf. Alkiphr. Ep. Il, 4, 5). ibid. 56: Locus 

argumento est suum sibi prøoscenium.  (Trucul. 10 er corrupt.) 

Vergil. Georg. II, 381: veteres ineunt proscenia ludi, og stadig 

hos de senere, saaledes at Caper endog (De orthographia VII 

p. 104 Keil) erklærer det for en Fejl åt bruge Ordet i den op- 

rindelige Betydning: «Errant, qui proscenia appellant [id est 

scenam] operosam fabricam ex adverso caveæ, quæ apud Græcos 

de fronde ornatus umbræque causa fiebat, et ab umbra, quam 

præstabat, scena dicebatur, unde proscenia rectius pulpita, quæ 

ante scenam sunt, appellabuntur». Han kender slet ikke de 

ægte græske Proscenia; han kender kun de romerske Theatre, 

hvor Baggrunden dannes af en pragtfuld, tæt til Muren stillet 

Søjledekoration. Noget saadant mener han at Grækerne have 

dannet af Grene og Kranse og have kaldt scena. Han dadler 

dem, der kalde det proscenium, som f. Ex. Suetonius, Nero 26: 

«Interdiu quoque clam gestatoria sella delatus in theatrum 

seditionibus pantomimorum e parte proscenii superiore signifer 

simul ac spectator aderat, et cum ad manus ventum esset la- 

pidibusque et subselliorum fragminibus decerneretur, multa et 

ipse jecit in populum atque etiam prætoris caput consauciavit». 

Vitruv følger samme Regel som Caper: proscenium betyder 

hos ham Skuepladsen, og det, som Sueton kalder proscenium, 

hedder scenæ frons. 

Aoretov 

er Stedet, hvorfra der tales, Skuepladsen i Theatret, som Navnet 

viser, og som Lexikograferne forklare det, Hesychios p. 993 
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Schmidt: 2drtov ... å Tøjc oxnyvijg Tog, ép' ob dmxoxpitat kÉyovat. 

Phrynichos p. 163 Lob.: od vévror, Évda pév xwuwdo! xat Toa- 

7æw00! dræwvicovtar, Aoyetov épctc. Den første Gang Ordet med 

Sikkerhed kan paavises, er i en Delisk Indskrift fra Aar 180 

f. Chr.; thi i den 100 Aar ældre Indskrift (Bull. de Gorresp. 

p. XVIII p. 162) synes man med Urette at have suppleret Ordet, 

se Reisch S. 302. I hin Indskrift læse vi (Bull. Corr. VI, 27 

v. 232): Tyv xatacxevnv tøv mivdxæv tøv ént To Åoyetov. Hos 

Plutarch læse vi det 3 Gange i Betydningen Skueplads: Theseus 

16: 6 Mévæc det dretéler zxaxæe dxovdæv xat Xowopovdnevoc év Ttotc 

”Artixoic dedtootc .... of tTpartxot m02A/nv dmd Ttob Aoyetov xzat 

ryc oxnyvijg ådodtav adbrtø xatsoxédacoav.  Demetr. 34: 6 4dnu%- 

TØLoG xEAEbOAC elg To Jéatoov ddpowwdnvar måvtag, dm kote uév 

avvéppage Thv øxyvnv xat Oopvpdpowc td Zoyetov teptélafev, 

adbtoc d& xzatafdc Øarsp oct Tparwdot då tov dvw map6dwv.... 

Præcept. ger. reip. 31 p. 823B: 00 uexpov puépac ét Tod Byuatos 

1) ToD Aoyetov mo/evopevoc.  Ligesaa i de af Reisch citerede 

Steder af Scholierne til Aristophanes. I den nys anførte Theater- 

indskrift fra Patara (Corp. Inscr. Gr. 4283) læse vi: xadrowdsn 

TÅ TE TPOOxXHviov .... xat Tv tTob Åoyeiov xataoxevnv xat TAd- 

xwow, hvoraf vi se, at det var en for Skuespillerne særlig ind- 

rettet og med et omhyggelig lagt Gulv forsynet Plads. Hos 

Pollux IV, 124 læses: td drxooxpvov xioor xat draMpattorc 

8xex60unto, mpoc td déarpov TeTpampévov, bad To koyetov xetnevov, 

hvoraf følger, at det har været hævet et Stykke over Orchestras 

Gulv. Og hermed stemmer ogsaa Vitruv. I Beskrivelsen af 

det romerske Theater (V, 6, 2): «ita latius factum fuerit pul- 

pitum quam Græcorum, quod omnes artifices in scena dant 

operam, in orchestra autem senatorum sunt sedibus loca de- 

signata. Et eius pulpiti altitudo sit ne plus pedum quinque, 

uti qui in orchestra sederint, spectare possint omnium agentium 

gestus.… Dette stemmer nogenlunde med Monumenterne; kun 

er det Maximum, han angiver for Skuepladsens Højde over Or- 

chestra, 5 Fod, snarere for stort end for lille. I Pompeii og 
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Herculanum have vi omtrent 3 Fod, i Athen (i den romerske 

Ombygning) c. 4, og ligesaa i lilleasiatiske Theatre; kun i Magnesia 

har Skuepladsen efter Dårpfeld S.156 havt den usædvanlige Højde 

2,30 M. Men i Vitruvs parallele Beskrivelse af det græske Theater 

(c. 8 (7), 2) hedder det: «ampliorem habent orchestram Græci et 

scenam recessiorem minoreque latitudine pulpitum, quod Zoystov 

appellant ideo, quod eo tragici et comici actores in scena peragunt, 

reliqui autem artifices suas per orchestram præstant actiones ; 

itaque ex eo scenici et thymelici separatim nominantur». Da 

det er givet, at Choret i de gamle græske Dramer ikke kan 

skilles fra Skuespillerne, er det klart, at disse «reliqui artifices » 

eller «thymelici» ikke kunne forstaas om Choret i Dramerne; 

der maa menes lyriske Præstationer af anden Art. Vitruv fort- 

sætter: «Eius logei altitudo non minus debet esse pedum X, 

non plus Xll». Det har altid forekommet højst besynderligt, 

at Skuepladsen skulde have en stor Højde. Dørpfeld har ogsaa 

ved en simpel geometrisk Optegning (S. 356) tydelig paavist 

Umuligheden deraf. Fra de forreste Tilskuerpladser, som 

skulde være Hæderspladserne, vilde man, naar Skuespilleren 

ikke stod netop allerforrest paa Skuepladsen, kun kunne se en 

Del af ham. Og dog har denne Anskuelse i den senere Tid 

haft ikke faa Forkæmpere. Da nemlig Theatret i Epidauros 

var blevet udgravet, viste det sig, at Søjlestillingen foran Skene- 

bygningen havde en Højde af 3,53 M. eller omtrent 11 Fod. Dette 

svarede til Vitruvs Angivelse af Logeets Højde, imellem 10 og 12 

Fod. Man sluttede da, at dette havde ligget ovenpaa den omtalte 

Søjlestilling, og at denne ikke var, som man skulde tro, et Pro- 

skenion, men et Hyposkenion. Pladsen ovenpaa Taget af Pro-. 

skeniet — man tillade os at nævne Sagen ved sit virkelige 

Navn — havde imidlertid en Bredde af højst 3 Meter, og en 

Længde af 22 M. En saadan Plads var aabenbart meget ube- 

kvem for Skuespillerne åt bevæge sig paa, selv om man ved et 

Gitter sikrede dem imod den foranliggende Afgrund, og for 

Tilskuerne var den, som vi have set, lige saa uhensigtsmæs- 

D.K.D. Vid. Selsk. Overs. 1897. 17 18 
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sig. Vi ville derfor hellere tro den sunde Fornuft end den 

saakaldte Vitruvius, der, som jeg mener at have godtgjort i 

min tidligere Afhandling, ikke er en Architekt fra Augusts Tid, 

men en meget senere Forfatter, der væsentlig hår udskrevet og 

excerperet Varro. Varro hår ganske sikkert ikke skrevet, at 

Logeet skulde være 10—12 Fod højt; han har skrevet, hvad 

der, som vi ovenfor have set, stemmer med Monumenterne, at 

Proskeniet, d. e. Søjlestillingen foran Skene, havde denne 

Højde; men Vitruv, der kun kender Ordet i den romerske Be- 

tydning, — pulpitum, har forstaaet det saaledes, og. lærd, som 

han ønskede at være, har han her, hvor det drejede sig om 

det græske Theater, brugt det græske Ord Zoretov, hvormed . 

han netop havde gjort sit Publikum bekendt, ikke det hos 

Varro staaende proscenium. 

Her er altsaa virkelig en grundig Misforstaaelse hos Vitruv, 

men en Misforstaaelse, som, naar man betragter de virkelige 

Forhold, er saare forklarlig, ja næsten nødvendig. [ 

Skulde nogen mene, at denne Anskuelse om en stærkt 

ophøjet Skueplads fandt en Støtte i det ovenfor anførte Sted af 

Pollux, hvor han siger, at dxocxpviov laa under Zoyetov og var 

smykket med Søjler og Statuer, maa vi bemærke, at dette ikke 

er urigtigt, naar det forstaas om de senere Tiders Skueplads, 

men det gælder ikke om det. ægte attiske Theater. I Athens 

Theater, som det viser sig: efter Ombygningen i Kejsertiden, se 

vi Hyposkeniet, d. e. Fundamentmuren under Skuepladsen, der 

vender ud mod Tilskuerne, smykket med Relieffer og med de 

fortræffelige knælende Silener. Lave Søjler, eller snarere Halv- 

.søjler eller Pilastre paa Hyposkeniet se vi afbildede paa et Par 

nederitaliske Vaser, hos Dårpfeld S. 317 og 318. Denne Årt 

Vaser, hvoraf ikke saa faa ere bevarede, fremstille komiske 

Karrikaturbilleder,… Scener af de raa Fjælebodsstykker, der op- 

førtes rundt om i Landet paa Torvedage eller naar ellers Be- 

folkningen samledes paa offentlige Pladser. Her opslog man 

da i Hast en Skueplads af Brædder, som, da Terrainet var jevnt 
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og ikke hævede sig theaterformigt, maatte løftes lidt i Vejret 

for at Mængden kunde se, hvad der foregik. En af disse Vaser 

(Dårpf. fig. 74 S. 315) viser os en saadan Forhøjning opført af 

uhøvlede Bjælker; men oftest skjulte man Konstruktionen ved 

et Lag Brædder, saa at Forsiden kunde smykkes med Tæpper 

(Dorpf. fig. 79 S. 323), med nedhængende Baand, med Kranse, 

virkelige eller malede (Dorpf. fig. 78 S. 322), med Halvsøjler, 

som ovenfør omtalt, eller med foranstillede Thymiaterier (Dårpf. 

fig. 80 S. 324). Flere Steder se vi smaa Trapper, såa at Skue- 

spillerne kunde gaa ned til Publikum, ligesom i Pompeii og i 

mange andre Theatre i Romertiden. 

Der er i og for sig intet, der forbyder; at tænke sig, at 

det romerske pulpitum kunde være opstaaet af disse extempo- 

rerede Fjælebodsforhøjninger; men- naar man betænker, hvor 

afhængige Romerne i alle Henseender vare af Grækerne og 

hvor lidet nyt de i Virkeligheden have skabt, er det ligesaa 

troligt, at det er i Grækenland selv, i den hellenistiske Tid, at 

Skuespillerne eller de dionysiske Kunstnere, der jo spillede en 

stor Rolle i de Dage, og som vistnok paa mange Maader have 

modificeret Theaterforestillingerne, af en eller anden Grund 

have ment, at det var hensigtsmæssigt at belægge den bageste 

Del af Orchestra med et eget, lidt ophøjet Gulv, og at den 

Forandring, som Romerne antages at have indført, og som da 

vel maa regnes fra Pompejustheatret, kun har bestaaet i at 

dette ophøjede Gulv eller pulpitum blev rykket længere frem. 

En mere indgribende Forandring, men som ogsååa kan være 

fremkommet i Alexandria eller andensteds i den hellenistiske 

Tid, er det, at Skenen eller Baggrundsbygningen bliver ført op 

til samme Højde som Tilskuerpladsens øverste Del, og at det 

hele saa bliver forenet til en eneste mægtig Bygning. 

Ved Antagelsen af en lidet ophøjet Skueplads i de græske 

Theatre vilde vi paa en Maade mødes med Bethe, men vi ville 

kun være tilbøjelige til at antage en saadan for den hellenistiske 

Tid, og ikke som han føre den tilbage til Athen c. 427 f. Chr. 
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Hans Hypothese om at Theatret ved den Tid skulde være under- 

gaaet en gennemgribende Forandring, forekommer os grebet ud 

af Luften og lidet stemmende med den virkelige Overlevering. 

Hvad de nærmest følgende Aarhundreder angaar, savne vi ogsaa 

positive Beviser for en ophøjet Skueplads; der er kun et af de 

i Dorpfelds Bog undersøgte og afbildede Theatre, hvori det ikke 

er ganske umuligt at der kan have været en saadan, nemlig 

Theatret i Megalopolis, der ikke er udgravet af Dorpfeld, men 

af E. Gardener med Assistance af Arkitekterne Loring og W. 

Schultz, og udførlig beskrevet i Excavations at Megalopolis, 

Supplementary Paper to the Journal of Hellenic Studies, 1892, 

og senere af Dorpfeld S. 133 ff. 

Megalopolis 

blev, som bekendt, anlagt efter Slaget ved Leuktra 371. Det 

gjaldt om at skabe et stærkt Arkadien som Bolværk imod Sparta. 

Man haabede, at alle Arkader vilde forene sig i dette Øjemed, 

og der anlagdes en Hovedstad, Megalopolis, egentlig uerd4n 

aoltc, den store Stad, i den sydvestlige Del af Landet imellem 

Sparta og Elis. Den fik en Omkreds af 50 Stadier, og gennem- 

strømmedes af Floden Helisson, der falder i Alpheos. Næst 

efter Befæstningen var det første, der maatte sørges for, et 

Forsamlingslokale for alle Arkaderne, naar de mødtes til fælles 

Raadslagning og Beslutning; man regnede, der kunde komme 

10,000, og Forsamlingen blev kaldt de Titusinde. Som bekendt 

holdtes Folkeforsamlingerne i de græske Stæder i den senere 

Tid i Almindelighed i Theatrene. Disse vare ikke mindre nød- 

vendige til politiske Forsamlinger end til Skuespil, og Megalo- 

polis kunde derfor fra føret af ikke undvære et saadant. Vi 

vide, at Arkaderne som andre Bjergfolk elskede Sang, men 

hvorvidt den dramatiske Kunst er bleven hjemme hos dem, vide 

vi ikke. I Megalopolis har ved Anlæggelsen af det ualmindelig 

store Theater det æsthetiske Hensyn vistnok været det pwsitiske i 
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underordnet. Ogsaa her fandt man en Plads, som Naturen 

syntes at have dannet til et Theater. I den S. for Floden 

liggende Del af Byen laa der ved Foden af Bjerget en halvrund 

Dal omgivet af jævnt skraanende Højder. Der -.kunde Orchestras 

Kreds anlægges i Bunden, og koncentrisk omkring den Til- 

skuernes Bænkerader (Theatret). Men lige over for dem finde 

vi ikke en almindelig Skene, men en stor Bygning af en hel 

anden Slags, en Forsamlingssal, der kunde modtage hele den 

panarkadiske Forsamling, naar Vejrliget ikke tillod den at holde 

Møde under aaben Himmel. Pausanias (VIII, 32, 1) omtaler 

denne Forsamlingssal — han kalder den Raadhus, 20ovAeuryorov 

— for de Titusinde, og siger, den kaldtes Thersilion efter den 

Mand, der havde ladet den opføre; i hans Tid laa den i Ruiner; 

man såa kun Grundmurene, tå deuédra. Efter Udgravningen 

viser den sig som en firkantet Bygning, 66 M. lang, 52 M. 

dyb... Den hår omtrent samme Størrelse som Telesteriet i 

Eleusis (se Bulletin de Correspondance Hellénique 1885 pl. 1). 

Ogsaa her maatte Loftet støttes af en Mængde Søjler ligesom 

i Eleusis, men de vare anbragte paa en anden Maade.  Søjle- 

rækkerne staa vel parallelt med Væggene, men de ere desuden 

beregnede påa et fælles Midtpunkt, hvorfra de udgaa som 

Straaler. Fra dette, uden Tvivl Talerens Plads, hævede Gulvet 

sig. til alle Sider, saa at det ved Ydervæggene ligger 2,50 M. 

højere. Men dette Midtpunkt er ikke et virkeligt Centrum. 

Det er dette med Hensyn til de 3 Sider; men paa den fjerde 

Side imod Syd, lige overfor Theatret, er dets Afstand fra Væggen 

kun lidt over halv saa stor som fra de andre Sider. Her var 

Bygningens Hovedfacade. En stor fremspringende Søjlehal med 

14 doriske Søjler i Fronten og 2 Søjler .og en Ante paa Siderne 

dannede Adgangen. , Den havde en Dybde af 6 M., en Længde 

af 32, og dens Højde var over 8 M., og den staar paa to 

c. 0,30 M. høje Trin. Som den ligger der, lige overfor Theatret, 

kan der ikke være Tvivl om, at det hele maa betragtes som 

eet sammenhængende Anlæg.  Søjlehallen synes her at gøre 
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Tjeneste som Proskenion og Thersiliet som Skene; men For- 

holdene ere rigtignok ganske ualmindelig store. — Er man 

steget ned ad de omtalte to Trin, staar man paa Orchestra; 

men Theatrets forreste Siddepladser ligge over 1 Meter lavere. 

Orchestra vilde saaledes ikke blive en vandret Flade, men et 

Skraaplan med en såa stærk Stigning, som ikke kan antages for 

mulig (se Excavations at Megalopolis p. 83).  Dorpfeld antager 

derfor, at der fra først af har været et Orchestra, der i Niveau 

svarede til den store Søjlehal, og at Tilskuerne havde siddet 

paa Træbænke, eller som de bedst kunde, påa de omgivende 

Skrænter; men da man senere ønskede at have et elegant 

Theater med Marmorsæder, som i andre store Stæder, har man 

ved Udgravning sænket Orchestra omtrent 1 Meter; ja han mener 

endog, åt man ikke engang da havde tænkt paa at anlægge 

de med Ryg forsynede Hæderspladser i den forreste Række, 

men at disse tilligemed den foran liggende Vandrende, skulde 

være tilføjet endnu senere af den Antiochos, som den bevarede 

Indskrift nævner, hvorved Orchestra var blevet sænket endnu 

0,35 M... Hvorvidt det først antagne Orchestra nogensinde har 

existeret, ville vi ikke afgøre; vist er det, at det virkelig existerende 

Orchestra ligger over 1 M. lavere end Søjlehallen. For at dennes 

to Trin ikke skulde svæve i Luften, blev det derfor nødvendigt 

at tilføje tre Trin under denne. At disse Trin ere tilføjede 

senere, er klart båade af Arbejdet og af Fundamenteringerne. 

Men en Søjlehal med 5 høje Trin foran vilde i det mindste i 

mange Tilfælde ikke kunne bruges som Proscenium eller Bag- 

erundsdekoration. Der maatte derfor findes en anden Udvej. 

V. for Orchestra imellem Theatret og Thersiliet findes en aflang 

Bygning, som vi ere berettigede til at kalde cxavodgxa, då en 

Del dér fundne Teglsten have dette Navn indpresset med et 

Stempel. I denne Bygning findes der i Elugt med det nederste 

af de nys nævnte 5 Trin en Fundamentlinie af haard Kalksten, 

der har samme Længde som Trinet. Her har været en Rende 

eller Fals, hvori cn Bræddevæg kunde skydes frem foran 
I) 
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Trinene, og saaledes danne en dekoreret Baggrund, en scenå 

ductilis. Denne ligger imidlertid endnu 0,35 M. højere end 

den forreste Sæderække, og Orchestra har altsaa endnu et ikke 

ubetydeligt Fald ned imod Vandrenden foran Tilskuerpladsen. 

At der kunde spilles påa et saadant skraanende Gulv, tør 

næppe kaldes umuligt. Ogsaa-i vore Theatre har Skuepladsens 

Gulv jo en Heldning ned imod Publikum. Vil man imidlertid 

ikke anse dette for sandsynligt, bliver man nødt til med 

Gardener at antage en Træforhøjning foran Trinene. I senere 

Tider fandtes her virkelig en saadan ophøjet Skueplads. 7 M. 

foran den omtalte Dekorationsvæg findes nemlig Fundamentet 

til et Proscenium (se Dårpf. S. 137), først et ældre, af Sandsten, 

med firkantede Huller til Træstolper og aflange Ridser til de 

Tavler, der skulde sættes foran, dernæst ovenover. dette et af 

forskellige Stene sammenflikket Fundament, hvorpaa der har 

staaet 14 Søjler og 2 Hjørnepiller.  Søjlemellemrummene vare 

lukkede med Brædder (zvaxec), og Proskeniets Højde- beregnes 

til 3,50 å 3,75 M. (Dårpf. S. 136). Foran dette Proskenion, der 

allerede springer et godt Stykke frem paa Orchestra, maa der 

have været en Træforhøjning til Skueplads, som har sprunget 

endnu længere frem, med andre Ord: her have vi et virkeligt 

romersk Pulpitum; men det er sagtens ogsaa fra Romertiden. 

Der synes altsaa ikke med nogen Sikkerhed at kunne paavises 

nogen ophøjet Skueplads i den ægte helleniske Tid. 
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Scenica, 

åa propos de V'ouvrage de MM. W.,. Dårpfeld et E. Reisch, 

intitulé Das griechische Theater, 

par 

J.-L. Ussing. 

Résumé. 

brom de ces pages n'a ni Vintention de faire V'éloge de 

cet ouvrage, ce qui serait tout å fait superflu, ni d'en faire 

la critique en exprimant ses propres doutes sur les points de 

moindre importance au sujet desquels il penserait différemment. 

Je me borne ici å un seul point, et cela pour des raisons per- 

sonnelles; car il touche aux Observations publiées I'an dernier 

dans les Mémoires de 1I'Académie concernant Vitruve ainsi 

que låge de son ouvrage. 

En examinant les termes employés dans I'antiquité pour 

indiquer les différentes parties des théåtres, on voit qu origi- 

nairement le mot zoooxnwwov désigne le portique construit 

devant la cxyv7, C'est-å-dire Pédifice contenant le foyer et le 
magasin des acteurs et formant en méme temps le fond du 

théåtre.  Ges portiques consistaient généralement, comme on 

le voit par les exemplaires conservés å Oropos, å Épidaure, 

a Délos et å Assos, en piliers quadrangulaires ornés de demi- 

colonnes et munis de rainures, dans lesquelles on insérait des 

planches décorées de peinture qui fermaient les intervalles. 

Deux inscriptions précieuses provenant du théåtre d'Oropos et 

appartenant V'une å la oxyvn, Vaåutre au xpoooxpvov, nous 

informent que lå oxyyn a été érigée par le prétre du dieu, 

. tepeb]g yevdmevoc tyv oxyvyv xat Tå dvooulara TØ Au]pe 

apdw, tandis que le zoooxnvwov est då å V'administrateur des 

spectacles, .…... dlrwvorsednaac To mToocoxpviov xat tToDC miv|axac. 
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Nous avons donc le témoignage le plus authentique sur lå 

signification propre du mot —7900x4vov. 

Mais on donnait ce nom non seulement au portique ici 

mentionné, mais, conformément å sa dérivation, å tout ce qui 

était devant lå cxpvp. On appelait ainsi le rideau, comme 

Suidas nous lapprend en alléguant un passage d'un auteur 

ancien, peut-étre Polybe; et c'est ainsi qw'il faut comprendre 

un passage de Synesios, De Provident. III, 8, p. 128 c. On 

appelait surtout ainsi la place devant lå cxyvn, sur laquelle on 

jouait les piéces, ce que nous appelons la scéne. Ainsi Polyb. 

XXX, 13, 4: todg adAntåc øTnoag ét TO Tmp0oxnviov petå TOD 

Jopob adlelv éxéAevoev dura advtæac. C'est dans cette acception 
que les Romains adoptaient le mot; v. Plaut. Amph. 91: Etiam 

histriones anno quom in proscenio hic lovem invocarunt, venit. 

Pænul. 17 et 56. Vergil. Georg. II, 381: Veteres ineunt pro- 

scenia ludi. Dans la langue officielle des Inscriptions et chez 

Tite-Live nous trouvons souvent l'expression «theatrum et pro- 

scenium». De méme chez Sénéque et d'autres auteurs, y 

compris Vitruve. Cet usage était si commun que le grammairien 

Caper (De orthographia VII p.104, Keil) taxait méme comme 

vicieux d'employer le mot dans son sens propre de portique 

devant lå cxyy. En effet on trouve rarement ce sens chez 
-les auteurs classiques, v. Suétone, Néron 26: Interdiu quoque 

clam gestatoria sella delatus in theatrum seditionibus pantomi- 

morum € parte proscenii superiore signifer simul ac spectator 

aderat. 

Dans son 5 livre, Vitruve traite des théåtres. Il décrit 

séparément le théåtre romain et le théåtre grec, ce qui veut 

dire 'ancien théåtre grec, car de son temps, méme si Mon 

croit qu'il a vécu sous Auguste, il n'y aåvait guére de différence ; 

on jouait les mémes piéces å Rome et en Gréce. Sa descrip- 

tion du théåtre romain est å peu prés conforme aux monu- 

ments; il les avait vus lui-méme: mais quant au théåtre grec, 

il ne Vavait pas vu; sa relation s'appuie sur Vautorité d'un 

autre écrivain, sans doute Varron. Les deux descriptions se 

Cotoient. Il y a cette différence que dans le théåtre grec on 

attribue les trois douziémes de la circonférence de 1I'orchestre 

åa la scéne, dans le romain les quatre douziémes, ce qui parait 

étre une différence plutdt d'époque que de nationalitée. Par 

cette différence, dit-il, ch. 6, 2, «latius factum fuerit pulpitum 
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(Romanorum) quam Græcorum, quod omnes artifices in scena 

dant operam, in orchestra autem senatorum sunt sedibus loca 

designata. Et eius pulpiti altitudo sit ne plus pedum V, uti 

qui in orchestra sederint, spectare possint omnium agentium 

gestus.» Concernant le théåtre grec il dit, ch. 8, 2, «ampliorem . 

habent orchestram Græci et scenam recessiorem minoreque 

latitudine pulpitum, quod 4oyetov appellant ideo, quod eo tragici 

et comici actores in scena peragunt, reliqui autem artifices 

suas per orchestram præstant actiones: itaque ex eo scenici et 

thymelici separatim nominantur.”»  Puisqwon est d'accord que 

le chæur dans les drames grecs ne peut étre séparé des ac- 

teurs, il est évident que ces «reliqui artifices» ou «thymelici» 

ne sont pas les chæurs des drames, mais des artistes d'un 

autre genre, probablement exécutant des danses et chantant 

des chansons lyriques. Vitruve continue: «Eius logei altitudo 

non minus debet esse pedum X, non plus All». Est-il possible 

que le niveau de la scéne ait été élevé å 10 ou ;12 pieds 

au-dessus des spectateurs? Qwon jette un coup d'æil sur les 

diagrammes de M. Dårpfeld, p. 356, et on verråa que c'est im- 

possible. Ceux qui étaient assis sur le banc d'honneur, ver- 

raient les acteurs incomplétement; pour parler comme Vitruve, 

non poterant spectare omnium agentium gestus.  Cependant 

on aåa ådopté cette opinion, et Von aåa méme essayé de lå con- 

firmer par une autorité monumentale, lorsque dans le théåtre 

d'Epidaure on découvrit que la colonnade devant la oxyvy avait 

la hauteur de 37,53, c'est-å-dire environ 11 pieds.  Cette 

colonnade ne serait donc pas le xoogxyvwov, comme dit VPins- 

cription d'Oropos, mais 'dxooxgviov (selon Pollux), et les acteurs 

ne joueraient pas devant cette colonnade, mais en dessus d'elle. 

Le toit de ce portique, dont la profondeur aåavait moins de 

3 métres, serait le logeum, et les pauvres acteurs auraient å 

leur disposition une scéne longue de 22 métres, profonde å 

peine de 3, tandis que la vue des spectateurs, déjå incommodée 

pår la hauteur déraisonnée de la scéne, le serait plus encore 

par la balustrade qui devait garder les acteurs de l'abime 

quils avaient par devant. A-t-on besoin d'autre réfutation? 

A présent que nous connaissons la terminologie des Grecs 

et des Romains, on verra aisément que V'objet dont a parlé 

Vauteur qui était la source de Vitruve, et auquel il donne lå 

hauteur de 10 å 12 pieds, n'est pas le /ogeon (la scene), mais 
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le zoooxywov, Cest-å-dire la colonnade devant la cxyvg, ce 
qui en effet répond ordinairement å la mesure indiquée.  Vi- 

truve ne connaissait au mot proscenium que la signification 

romaine de pulpitum; ici, conséquent avec son explication pré- 

cédente, il emploie le terme /ogeum. Le målentendu est bien 

grave, mais pour Vitruve il était trés naturel, on pourrait 

presque dire nécessaire. 

Parmi les théåtres grecs que M. Dårpfeld a examinés et 

décrits, il n'y en a qu'un pour lequel il soit possible de sup- 

poser une scéne élevée au-dessus de VForchestre; c'est le 

théåtre de Megalopolis, et M. Gardener qui en a fait les fouilles, 

croit quil a été ainsi. En effet, le degré le plus bas du por- 

tique se trouve å 07,35 plus haut que le premier rang des 

spectateurs. Par suite, si la scéne et V'orchestre formaient un 

seul plan, celui-ci aurait une pente sensible et beaucoup plus 

grande que dans les autres théåtres, mais toutefois presque 

égale å celle de quelques théåtres modernes, de sorte qu'on 

ne peut nier aåabsolument qwon ait joué sur 'une telle scéne. 

Cependant nous voyons que du temps des Romains il se trouvait 

devant la colonnade une estrade élevée pour les acteurs, et il 

ne parait pås impossible que cet arrangement date des artistes 

dionysiaques du temps hellénistique, qui peut-étre sont les 

vrais novateurs dans ces choses. 
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OVERSIGT OVER DET KGL. DANSKE VIDENSKABERNES SELSKABS 
FORHANDLINGER, 1897. Nr. 3. 

Undersøgelser over ÅAtomvægten for Aluminium. 

Af 

Julius Thomsen. 

(Meddelt i Mødet den 7de Maj 1897.) 

Nesa de Undersøgelser, ved hvilke jeg bestemte Vandets kvan- 

titative Sammensætning eller med andre Ord: Forholdet imellem 

Brintens og Iltens AÅtomvægte, og som findes optagne i Sel- 

skabets Oversigt 1895, Side 342 ff. og Side 384 ff., benyttede 

jeg en Fremgangsmaade, som var væsentligt forskellig fra alle 

tidligere anvendte. Jeg bestemte nemlig dels Vægten af den 

Mængde Brint, som udvikles ved Opløsning af en Vægtenhed 

Aluminium i Kalilud, dels Vægten af den Iltmængde, som 

udfordres til at forbrænde den ved Opløsning af en Vægtenhed 

Aluminium udviklede Brint, og Undersøgelsen blev udført paa 

saadan Maade, at jeg ganske undgik at veje og maale de tvende 

Luftarter i luftformig Tilstand. Der er næppe nogen Tvivl om, 

at disse Undersøgelser have ført til et meget nøjagtigt Resultat. 

Disse Undersøgelser afgive imidlertid ogsaa Materiale til 

en Fastsættelse af Aluminiumets Atomvægt; thi de føre jo 

netop til en direkte Bestemmelse af Vægtforholdet imellem 

Atomvægtene for Aluminium og Brint, ligesom ogsaa for Alu- 

minium og Ilt. Bestemmelsen er en direkte, thi den forud- 

sætter ikke Kendskab til andre Stoffers Atomvægte, saaledes 
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som det altid er Tilfældet, naar Atomvægten skal afledes af den 

kvantitative Sammensætning af en eller anden Forbindelse af 

Stoffet. . 

Mine omtalte Forsøg førte til det Resultat, at naar 1 Gram 

Aluminium opløses i Kalilud paa den angivne Maade, frigøres 

0,11190 Gr. Brint. Da nu hvert Atom Aluminium ved Opløs- 

ning giver 3 Atomer Brint, maatte altsaa Atomvægten for Alu- 

minium blive 3:0,11190 eller 26,810, naar Brintens Atomvægt 

sættes lig 1. Ligesaa gav mine Undersøgelser det Resultat, 

at der til Forbrænding af den ved Opløsning af en Vægt- 

enhed Aluminium udviklede Brint udfordres 0,88787 Gr. Ilt. 

Da nu 1. Atom Aluminium svarer til 3/2 Atomer Ilt, saa vilde 

dets Atomvægt, naar Iltens Atomvægt sættes lig 16, blive 

FOREIGN BET STEeller 270 SE 

Disse Resultater vilde nu være gyldige, dersom det opløste 

Aluminium havde været fuldstændig frit for fremmede Stoffer, 

og dersom tillige de omtalte Forsøg havde givet de absolute 

Vægtmængder af Brint og Ilt, som svare til en Vægtenhed af 

Metallet. Medens disse Hensyn ganske kunde lades ude af 

Betragtning ved Bestemmelse af Forholdet imellem Brintens og 

Iltens Vægt paa Grund af den i Forsøgene anvendte Fremgangs- 

maade, stiller Sagen sig anderledes, naar det gælder at bestemme 

det absolute Vægtforhold imellem Aluminium og Brint eller Ilt. 

For at kunne benytte de vundne Resultater til en Beregning af 

Aluminiumets Atomvægt maatte der altsaa dels foretages en 

Undersøgelse af det benyttede Metals Indhold af fremmede 

Stoffer, dels maatte selve Opløsningsprocessens volumetriske 

Forhold underkastes en nærmere Undersøgelse. 

I. Analyse af det benyttede Aluminiummetal. 

Som det vil erindres, maatte Metallet i de omtalte Forsøg an- 

vendes i Pladeform, udklippet til smalle Strimler, og da der i 

samtlige Forsøg blev benyttet henimod 500 Gram Aluminium, 

kunde der selvfølgelig ikke tilvejebringes Metal af en absolut 

Renhed; men saa rent Metal som muligt blev ved Velvilje stillet 
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til Raadighed. En Undersøgelse viste, at Metallet kun indeholdt 

Jern og Silicium i paaviselig Mængde. Til Bestemmelsen af 

disse Stoffers Mængde blev Aluminiummetallet opløst i koncen- 

treret Kalilud ligesom i de tidligere omtalte Forsøg. Ved denne 

Indvirkning udskilles Jernet metallisk, men alt Silicium gaar i 

Opløsning som Kiselsyre. 

Jernet blev skilt fra Vædsken, opløst i fortyndet Syre, 

reduceret til Jernforiltesalt ved Zink og dernæst titreret med 

manganoversurt Kali. Fem Analyser, i hvilke der i alt blev 

opløst 75,38 Gr. Aluminium, gave i alt 0,2432 Gr. Jern eller 

for 1 Gr. Aluminium 0,00322 Gr. (de enkelte Bestemmelser gave 

henholdsvis 0,0032, 33, 31, 32 og 34 Gr. Jern for 1 Gr. Metal). 

Silicium blev bestemt ved Opløsning af Metallet i Kali- 

lud (Opløsning i Saltsyre var utilraadeligt, da der derved let 

dannes Siliciumbrint). Det udskilte Jern blev fraskilt, Opløs- 

ningen overmættet med Saltsyre, inddampet til Tørhed og 

Resten opvarmet; Saltet blev dernæst opløst i Vand, den ud- 

skilte Kiselsyre vejet og endelig behandlet med Flussyre. Kisel- " 

syremængden i den anvendte Kalilud blev bestemt paa samme 

Maade og fradraget Resultatet. 

Opløst Kiselsyre. 
Metal. pr. 1 Gr. Metal. 

7,660 Gr. 0,1344 Gr. 0,01755 Gr.| 
0 0:1334 - 001724 =. f 

Atomvægten for Silicium er sat til 28,40. 

Kiselsyre. Middel. 

0,01739 <€ 0,00819 Gr. Sili- 

cium. 

Metallets Sammensætning bliver altsaa følgende : 

Aluminium . . . 0,98859 

Sliens 0,00819 

TEDE sk ens 0,00322 

1,00000. 

Ved Opløsning af Metallet i Kalilud gaar den hele Mængde 

Silicium i Opløsning som Kiselsyre under Udvikling af Brint. 

Da hvert Atom Silicium giver 4 Atomer Brint, svarer altsaa 

284 4 —= 7,1 Gr. Silicium til I Atom. Brint; "derimod! giver 
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1 Atom Aluminium kun 3 Atomer Brint ved Opløsning i Kali- 

lud, altsaa vil 27:3 — 9 Gr. Aluminium svare til 1 Atom Brint. 

I Beregningerne kunne vi altsaa lade Silicium optræde som 

Aluminium med en 9:7,1 Gange større Vægt. I Stedet for 

0,00819 Gr. Silicium kunne vi altsaa sætte 0,00819.9:7,1 

— 0,01038 Gr. Aluminium ; og føjes saa denne Vægt til 0,98859, 

saa vil Vægten af Aluminium svarende til 1 Gr. Metal blive 

0,99897 Gr., hvilket Tal altsaa angiver den Vægt af rent Alu- 

minium, som vilde give samme Brintmængde som 1 Gr. af det 

anvendte Metal; det angiver altsaa Korrektionen for Metallets 

Indhold af fremmede Stoffer. 

Kontraktionen ved Opløsning af Aluminium i 

Kalilud er den anden Omstændighed, som maa medtages ved 

den endelige Beregning. Kaliluden havde samme Styrke, som 

i de omtalte Forsøg, i hvilke Aluminiums Vægtforhold til Brint 

blev bestemt (c. 2 Dele Kalihydrat og 3 Dele Vand), og For- 

holdet imellem , Metallets og Ludens Vægt var omtrent det 

samme, som i omtalte Forsøg. Af Kaliludens Vægt og dens 

Vægtfylde findes dens Rumfang; føjes hertil Rumfanget af det 

til Opløsning bestemte Metal, haves det hele Rumfang før Op- 

løsningen. Naar Reaktionen er tilendebragt, bestemmes atter 

Ludens Vægtfylde; dens Vægt er da den oprindelige plus Me- 

tallets Vægt, minus Vægten af den udviklede Brint samt af det 

udskilte Jern og af det fordampede Vand; dette bestemtes paa 

almindelig Maade, idet den udviklede Brint blev tørret med 

Klorcalcium, hvis Vægtforøgelse bestemtes. Forsøgenes Enkelt- 

heder ere følgende: 

(Aum mums AV EN es 75690: "Gr: SPRE GT 

by Kalludensavæ st SES SOREN SER: 75,62% v =1- OSS BER 

Celdens te VæStyl de TNS RER 1,2949 - 1,2964 - 

d. — — + efter Reaktionen 1,4502 - 1,4123 - 

estfordampetivand 16 oxealnereen 0,174 Omesmes 

for mdskik erne vene) 1492 0025 = 0,019  - 

gt dvikkerBrnee, AE Are 0,861 - 0,661 - 
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Da Ludens Vægt efter Opløsningen af Metallet som omtalt 

er a—b-—c—f—g, bliver dens Rumfang 

Er rr EEN MEN 56,858 Kubc. 57,039 Kube. ; 

føjes hertil Rumfanget af det fordampede Vand og af det ud- 

skilte Jern, saa haves det hele Rumfang efter Reaktionen, hen- 

KØL Sr EEN ST KUDC.: 575166 -Kubde: 

Rumfanget forinden Reaktionen er Summen af Ludens og 

Aluminiumets Rumfang; sættes dettes Vægtfylde lig 2,67, er- 

holdes 

a b k Ma. i . 
267 mrk SELE CE ANSER ar TEDE fe 61,433 Kubc. 60,414 Kubc. 

Kontraktionen bliver dd..... 4,398 - 3,248  - 

eller for hvert Gram Åluminium 0,57 - 0,55 - 

Resultatet er altsaa følgende: Naar Aluminium opløses i 

Kalilud i et lukket Kar, af hvilket kun den udviklede Brint kan 

undvige, vil de reagerende Stoffers samlede Rumfang formind- 

skes med 0,56 Kubc. for hvert Gram opløst Metal. Vægten af 

den af Apparatet udtraadte Brint svarer altsaa ikke til den 

absolute ved Reaktionen fremtrædende Brintmængde, men maa 

forøges med det Rumfang, som angiver Forskellen imellem 

Rumfanget af de reagerende Stoffer og den ved Reaktionen 

dannede Opløsning. Nu viser ovenstaaende Forsøg, at naar 

1 Gram Aluminium opløses i 10—12 Gange sin Vægt stærk 

Kalilud (2 Vægtdele Kalihydrat og 3 Vægtdele Vand), vil den 

ved Reaktionen dannede Opløsning, iberegnet det udskilte Jern, 

have et Rumfang, som er 0,56 Kubc. ringere for hvert Gram 

Metal end det Rumfang, som svarer til det opløste Metals Vægt. 

Dette Rumfang indtages nu af fugtig Brint. Ifølge særskilte 

Forsøg er Kaliludens Dampspænding ved 18? lig 8,6 Mm., og 

de omtalte 0,56 Kubc. ville da svare til 0,52 Kubc. tør Brint 

ved 0” og 760 Mm. eller have en Vægt af 0,000047 Gram. 

Ifølge mine omtalte Forsøg vil der ved Opløsning af I Gr. 

af det anvendte Aluminium udtræde 0,111902 Gram Brint af 

D.K.D. Vid. Selsk. Overs. 1897, É 19 eJ 
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Apparatet, lægges nu hertil 0,000047 Gram, som holdes tilbage 

i Apparatet påa Grund af den ved Opløsningen indtrædende 

Kontraktion af reagerende Stoffer, bliver den til 1 Gram af det 

anvendte Metal svarende absolute Vægt Brint 0,11195 Gram. 

Ovenfor er det paavist, at I Gram af det anvendte Metal 

svarer til 0,99897 Gr. med Hensyn til Brintudvikling ved Op- 

løsning i Kalilud, og Atomvægten for Aluminium i Forhold til 

Brintens Atomvægt bliver derfor 

3 - 0,99897 

AS SES 

Paa lignende Maade findes dernæst Aluminiumets Atomvægt, 

naar Iltens Atomvægt sættes lig 16. Mine omtalte Forsøg viste, 

at der til hvert Gram af opløst Metal svarer en Vægt Ilt lig 

0,88787 Gram. Lægges nu hertil den Vægt Ilt, som svarer til 

de omtalte 0,000047 Gram Brint, altsaa 0,00037 Gram, bliver 

den absolute Vægt Ilt, som svarer til 1 Gram af det anvendte 

Metal, 0,88824 Gr. Da der til hvert Atom Aluminium svarer 

3/2 Atomer Ilt, bliver Aluminiumets Atomvægt for O — 16 

24 - 0,99897 Al Hilig Er RAMSES 95 992. 

0,88824 ØS 
Undersøgelsens Resultat er altsaa, at Aluminiumets 

Åtomvægt bliver 

Hyuen (26,770 for H = 

126,992 for O — 16. 

Det bør fremhæves, at disse to Værdier ere uafhængige af 

hinanden og Resultatet af særskilte Undersøgelser, i hvilke 

saavel Forholdet imellem Aluminium og Brint som Forholdet 

imellem Aluminium og Ilt ere direkte Bestemmelser og ikke, 

saaledes som det sker for de fleste Grundstoffers Vedkommende, 

beregnede det ene af det andet efter et antaget Forhold imel- 

lem Brintens og Iltens Atomvægte. — 

Ældre Bestemmelser af Aluminiumets Atomvægt give 

en højere Værdi. De vigtigste af disse ere de af Mallet i 
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Aaret 1880 offentliggjorte; beregnet for H — 1 falde hans An- 

givelser imellem 26,952 og 26,867"). Det første Tal er afledet 

af en Bestemmelse af Lerjordens Mængde i Ammoniakalun; en 

anden Bestemmelse af Forholdet imellem Bromaluminium og 

Sølv gav 26,916; i en tredie Forsøgsrække bestemte han For- 

holdet imellem Metal og Brint omtrent som ovenfor og fandt 

Tallet 26,890, og i en fjerde Række fandt han Tallet 26,867 

ved at bestemme Vandmængden, som den af Aluminium med 

Natronlud udviklede Brint kan danne. 

De tvende sidstnævnte Bestemmelser skulde altsaa nærmest 

kunne sammenlignes med mine ovenfor vundne Resultater ; 

men der er dog følgende at indvende imod dem: 1. Mallet 

har arbejdet med for smaa Mængder Aluminium; i 6 Forsøg, 

i hvilke Metallet opløses i Kalilud under Brintudvikling, anven- 

des ialt kun 3,35 Gr., hvorimod 162,37 Gr. bleve opløste i mine 

tilsvarende Forsøg; 2. Mallet har bestemt den udviklede Brint- 

mængde efter sammes Rumfang; denne Metode er højst 

usikker, dels paa Grund af den ringe Mængde, 4—900 Kubik- 

centimeter, dels fordi Reduktionen af den maalte fugtige Brint- 

mængdes Rumfang til Vægten af tilsvarende tør Brint frembyder 

mange Kilder til Fejltagelser; i mine Forsøg blev Brintmængden 

ligefrem bestemt ved Vejning, uden at det var fornødent at 

opsamle den i luftformig Tilstand. 3. Det af Mallet anvendte 

Apparat var meget ufuldkomment, og endelig har han ved sine 

Beregninger ikke taget Hensyn til Vædskens Kontraktion ved 

Processen. » 

I den sidste Forsøgsrække bestemmer Mallet den udviklede 

Brintmængde ved at ilte den til Vand; hertil anvendte Mallet 

Methoden at lede Brinten over glødende Kobberilte; men denne 

Methode frembyder dels stor Usikkerhed, og saa godt som alle 

Forsøg paåa at bestemme Vandets Sammensætning ad denne Vej 

have som bekendt ogsaa givet urigtige Resultater; dernæst har 

1) Clarke, The Constants of Nature, Part V, 1897, p. 176. 
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Mallet i 3 Forsøg tilsammen kun anvendt 10,37 Gram Metal, 

medens der i mine 11 Forsøg blev benyttet 86,94 Gram Metal 

til Bestemmelse af Forholdet mellem Aluminium og Ilt. 

Jeg tvivler saaledes ikke om, at de af mig udførte Bestem- 

melser frembyde en større Garanti med Hensyn til Resultatets 

Paalidelighed end de tidligere bekendte. 

Universitetets kemiske Laboratorium, April 1897. 



OVERSIGT OVER DET KGL. DANSKE VIDENSKABERNES SELSKABS 
FORHANDLINGER, 1897. Nr. 3. 

Biologiske Undersøgelser over de sclerotiedannende 

” Copriner. 

Af 

Emil Chr. Hansen. 

(Meddelt i Mødet den 12. Marts 1897). 

Den første Gang, at der i den danske Litteratur meddeles noget 

om Dyrkningsforsøg med Sclerotier,. er i en Afhandling af Dr. 

E. Rostrup. Den udkom i 1866 i første Bind af det danske 

botaniske Tidsskrift og handler ikke blot om Copriner, men 

ogsaa om Årter af andre Slægter. Jeg fandt heri den første 

Vejledning i mine Studier paa dette Omraade. 

Omtrent en halv Snes Aar senere var jeg ved en Prisopgave 

fra Universitetet bleven ført ind paa Studiet af de Svampe, hvis 

Liv er knyttet til Exkrementer, og kom saaledes ogsaa til at 

beskæftige mig med de Sclerotier, som optræde i Pattedyr- 

gødning. De bleve den Gaug uden nærmere Prøve henførte til 

Selerotium stercorarium D. C. og de Frugtlegemer, som udvik- 

ledes deraf, bleve af nogle Forfattere bestemte som Coprinus 

stercorarius og af andre som Coprinus niveus. Der var to 

Opgaver, som skulde løses: dels maatte der foretages en sam- 

menlignende anatomisk Undersøgelse af Sclerotierne for fra den 

Side at fåa klare og sikre Udgangspunkter, og dernæst maatte 

Formernes Udviklingshistorie gennemgaas ved Dyrkningsforsøg. 

1 



290 Emil Chr. Hansen. 

Jeg kom den Gang ikke videre end til at løse den ene af disse 

Opgaver; til den anden bragte jeg kun nogle Bidrag. Ved at 

studere Sclerotiernes Anatomi paaviste jeg bestemte Karakterer, 

hvorved det blev muligt at skælne imellem tre Arter. Af den 

ene udviklede der sig en Peziza, af den anden Coprinus 

stercorarius og af den tredie en Coprinus, som i visse Hen- 

seender har Lighed med Coprinus niveus. Hvad der vilde ske, 

naar Udgangspunktet blev taget fra Sporerne af de nævnte 

Coprinus-Arter, derom vidste jeg intet; det var kun den ene 

Halvdel af Udviklingskredsen, jeg havde fulgt. Navnlig var For- 

holdet. mellem Coprinus miveus og Sclerotieformen fremdeles 

uklart"). 

Nogen Tid efter at jeg havde udgivet min Afhandling, ud- 

kom der en Række morfologiske og biologiske Undersøgelser af 

Brefeld over nogle Coprinus-ÅArter, navnlig over en Art, hvorom 

han er i Tvivl, om han skal bestemme den som Coprinus ster- 

corarius eller ej; han foreslaar foreløbig at betegne den med 

Navnet Coprinus noetiflorus.. De Undersøgelser, jeg senere har 

anstillet, vise, at den i væsentlige Karakterer er forskellig fra 

Coprinus stercorarius, og det vil altsaa være rigtigt at betragte 

den som en selvstændig Art og betegne den med det af Brefeld 

angivne Navn. Iblandt de Spørgsmaal, som Brefeld behandler 

i dette Arbejde, findes ogsaa nogle, til hvis Løsning jeg havde 

givet Bidrag i min Afhandling, men om de dunkle Punkter, 

som jeg ovenfor har berørt, gav han ingen Oplysning. I den 

Henseende staar Spørgsmaalet paa det samme Punkt, hvor jeg 

for over 20 Aar siden forlod det. Det synes næsten, som om 

den Opfattelse efterhaanden har gjort sig gældende, at vi 

paa dette Omraade for Øjeblikket skulde være komne til en 

Afslutning, men dette er, som det følgende viser, langtfra 

Tilfældet. 

)) Emil Chr. Hansen, De danske Gjødningssvampe. Med 6 Tavler og et 

fransk Résumé. (Meddel. fra den naturhist. Foren. i Kjøbenhavn 1876). 
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Idet jeg nu gaar over til de Undersøgelser, som jeg i de 

senere Aar har anstillet, skal jeg først med et Par Ord omtale 

Fremgangsmaaden. Sclerotierne dyrkes paa fugtigt Sand' under 

en Glasklokke. Til Udviklingen af Frugtlegemerne kræves der 

nemlig kun Vand, Luft, Varme og Lys. Væxten foregaar med 

Kraft ved almindelig Stuevarme i ikke for stor Afstand fra et 

Vindue. Dyrkningen af Sporerne foretog jeg ved at udsaa dem 

paa steriliseret Ko- eller Hestegødning, som fandtes i Glas, 

der vare overbundne med steriliseret Filtrerpapir. 

Jeg vil begynde med den Sclerotieform, der udvikler et 

Frugtlegeme, som hidtil blev opfattet som hørende til Coprinus 

miveus... Naar Sclerotiet dyrkes under de nævnte Omstændig- 

heder, ville Anlægene; i de heldige Tilfælde komme frem efter 

18 Døgn. . De vise sig som smaa hvidfiltede Tuer, der hurtig 

antage Kegleform, hvorpaa Hatten begynder at udsondre sig 

fra Stilken, med hvilken dens Sider dog en Tid lang vedblive 

at staa i Forbindelse. Først naar den er næsten fuldt udviklet, 

løsner den sig forneden, og den øvrige Væxt foregaar nu som 

Regel med Hurtighed; Stilken forlænges i betydelig Grad, Hatten 

udspændes, som vår den en Paraply, Sporerne udkastes, hvor- 

påa Hatten og den øverste Del af Stilken opløses til en Slim. 

Navnlig paa de første Stadier har dette Frugtlegeme stor 

habituel Lighed med Coprinus niveus, og dets Sporer stemme 

nøje overens med Sporerne af denne Art. Begge høre til den 

Gruppe af Coprinus-Arter, hos hvilke Sporerne ere forsynede 

med en vel udviklet Stilk. Vistnok alle Coprinus-Arters Sporer 

have Stilk; men den er hos nogle, som f. Ex. Copr. ster- 

corarius, indskrænket til en yderst ringe Spids, som tilmed 

kun kan opdages, naar Sporen befinder sig i en bestemt 

Stilling. Gaar man ind påa de mikroskopisk-anatomiske For- 

hold i Hattens Bygning, viser der sig tydelige Differenser. Hos 

Coprinus niveus bestaar Hattens Yderlag saaledes af runde eller 

ægformede Celler, medens det hos vor Sclerotieform er dannet af 

traadformede, grenede Celler. Naar Yderlaget er ubeskadiget, 
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faar derfor den førstnævntes Hat et hvidmelet Udseende, den 

sidstnævntes derimod et hvidfiltet, hvilken Forskel jeg ogsaa 

fremhævede i min forån nævnte Afhandling. Efter at jeg havde 

iagttaget denne anatomiske Karakter, maatte jeg vel endnu mere 

end forhen tvivle om, at de to Former kunde høre hjemme i en og 

samme Udviklingskreds, men en Afgørelse var dog ikke hermed 

givet, den kunde kun naas gennem Forsøg. Det var jo nemlig 

tænkeligt, at man ved at gaa ud fra Sporen vilde kunne faa en 

Udvikling af den typiske Coprinus niveus, og at man ved at tage 

Udgangspunket fra Coprinus niveus selv vilde kunne komme ind 

i en Udviklingskreds, hvori Sclerotieformen var et Led. Med 

Coprinus niveus var der hidtil hverken af mig eller af nogen anden 

bleven anstillet Dyrkningsforsøg. Resultatet blev, at Coprinus 

miveus ingensinde udviklede Sclerotier men kun Frugtlegemer 

med denne Arts sædvanlige Karakterer, og at Sclerotieformen paa 

sin Side ligeledes kun dannede Frugtlegemer med de Karakterer, 

hvorved de som foran fremhævet tydeligt kunde skælnes fra Frugt- 

legemerne af den foran nævnte Art. Der fandt ingen Overgang Sted 

fra den ene til den anden. De to Copriner viste sig kort sagt trods 

den ydre Lighed i Frugtlegemernes første Udviklingsstadier og 

trods Overensstemmelsen i Sporerne at være to grundforskellige 

Årter, og da Sclerotieformen altsaa maa opføres i Systemet som 

en ny Årt, har jeg tilladt mig at knytte min danske Forgængers 

Navn dertil ved at kalde den Copr. Rostrupianus. 

Mine Forsøg have endvidere vist, at der, for at Frugtlegemet 

skal kunne udvikles hos Copr. Bostrupianus, først maa dannes 

et Sclerotium; uden dette intet Frugtlegeme. 

Helt anderledes forholder den anden af mine sclerotie- 

dannende Copriner sig. Hos Copr. stercorarius have vi det 

nemlig i vor Magt at fremkalde en Udvikling af Frugtlegemet 

med eller uden foregaaende Sclerotiedannelse. Disse to Arter 

blive saaledes Typer for to forskellige Udviklings- 

modi: Copr. Rostrupianus med obligatorisk, Copr. sterco- . 

rarius med fakultativ Sclerotiedannelse. 
z 
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Sclerotiedannelsen hos de to Arter. indtræder kun, naar 

Ernæringsforholdene ere gunstige; jo gunstigere de ere, med 

desto større Kraft vil den finde Sted. De to Arter vise ogsaa 

med Hensyn til Myceliedannelsen et forskelligt Forhold.  Copr. 

Rostrupianus indspinder hele Gødningsmassen med et hvidt, 

tykt Mycelielag og stemmer heri overens med Copr. niveus, og 

ligesom denne Art imellem sine Frugtlegemer efterlader store 

Partier af ikke benyttet Mycel, saaledes ser man det samme hos 

Copr. Rostrupianus, naar den har afsluttet Dannelsen af Scle- 

rotierne. En saadan overflødig Udvikling af Mycel finder derimod 

ikke Sted hos Copr. stercorarius; hverken imellem dens Sclerotier 

eller imellem dens Frugtlegemer iagttager man Mycelium, som 

er blevet tilovers; denne Årt udviser kort sagt en meget større 

Økonomi. 

Spire de to sclerotiedannende Arters Sporer påa en mager 

Bund, saa dannes der vel et tydeligt Mycel, men hos Copr. 

Rostrupianus kommer Udviklingen ikke ud over dette Sta- 

dium, medens der hos Copr. stercorarius udvikles et Frugt- 

legeme direkte fra Myceliet. Dette sidste sker ogsaa ofte i yppige 

Gødningskulturer med Copr. stercorarius, naar de blive gamle ; 

først danner Hovedmassen af Sporerne Sclerotier, derefter frem- 

kommer der nogle faa smaa Frugtlegemer uden Sclerotiedannelse. 

En anden Vej, ad hvilken denne Arts Sporer kunne blive bragte 

til strax at danne Frugtlegemer, er ved at udsætte dem for en 

vis Indtørring under Luftens direkte Indvirkning. Disse Sporer 

udviklede i en normal Gødningskultur strax talrige Frugtlegemer 

uden nogen Sclerotiedannelse; denne viste sig først senere 

og kun meget sparsomt. Det synes, at man ved Hjælp af 

denne Fremgangsmaade vil kunne fæstne Variationen saaledes, 

at der ved Sporens Spiring bestandig kun fremkommer Frugt- 

anlæg uden Sclerotier. Disse Forsøg belyse paa flere Maader 

Theorierne om Variationen, og jeg agter derfor i et særligt 

Arbejde at vende tilbage dertil. 

Kun i et Par af de talrige Kulturer, som jeg i Aarenes 
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Løb anstillede med Copr. Rostruptanus, iagttog jeg noget, der 

kunde se ud som en Afvigelse fra Hovedreglen, men som ved 

nøjere Eftersyn viste sig ogsaa at falde sammen dermed. I en 

Sandkultur udviklede et stort Sclerotium nemlig et Frugtlegeme, 

fra hvis Udspringssted der som sædvanlig udviklede sig en hvid 

Filtmasse, men med større Yppighed end ellers. Da Frugt- 

legemet var modent og fjernet, låa denne Filtdannelse henad 

Sandet til den ene Side af Sclerotiet, med hvilket det endnu 

stod i Forbindelse, og i kort Tid dannede der sig nogle nye 

Frugtanlæg i dette Filt, hvoraf et gennemgik hele Udviklingen. 

Dette Frugtlegeme havde altsaa dannet sig uden at staa i direkte 

Forbindelse med Sclerotiet. Ved første Øjekast synes dette 

Fænomen at være mere paafaldende, end det i Virkeligheden er. 

Ret beset falder det nemlig ind under den fra gammel Tid 

kendte Regel, at saavel Stilk som Hat hos Agaricineerne ere i 

Stand til at danne nye Frugtlegemer. I de gamle mykologiske 

Forfatteres Værker finde vi talrige Exempler derpaa (se f. Ex. 

Afbildningerne i Flora Danica og i Schaeffers Værk), og i den 

foran nævnte Afhandling af Brefeld indeholdes smukke Forsøg 

i den samme Retning. Hos Copr. Rostrupianus iagttog jeg 

ligeledes flere Gange, at nye Frugtlegemer kunde udvikle sig 

fra Stilken af et ældre Frugtlegeme. Den omtalte Filtdannelse 

hører i Virkeligheden ogsaa til Stilken, og det iagttagne Fænomen 

er saaledes kun et Led i en Række af ret hyppige Fænomener. 

Ligesom i alle andre Tilfælde viser det sig altsaa ogsaa i dette, 

at Sclerotiedannelsen er et nødvendigt Mellemled for,Fremkomsten 

af Frugtlegemet; dette traadte hos Copr. Rostrupztanus aldrig 

frem som en direkte Følge af Sporens Spiring. 

Ved de foran meddelte Dyrkningsforsøg er Udviklingshistorien 

af de tre Arter, hvormed vi i denne Afhandling særlig beskæf- 

tige os, nemlig Copr. niveus, Copr. stercorarius og Copr. 

Rostrupianus, lagt klart frem og hermed deres systematiske 

Stilling bestemt. Disse Forsøg give os tillige typiske Exempler 

påa Coprinernes Udviklingsgang. Jeg skal derefter gaa over til 
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at omtale nogle Undersøgelser af mere almindelig biologisk og 

morfologisk Interesse. 

Sclerotierne ere ligesom Sporerne spiredygtige strax efter 

Modningen, og i Laboratorieforsøgene udvikles og spire begge 

disse Organer til alle Aarets Tider. 

Sporerne have en Kimporus i Issen; herfra udsendes en 

Spiretraad, som i Reglen strax svulmer stærkt op. Hos Copr. 

stercorarws iagttog jeg hyppig, at Myceliet fremstod derved, at ; 

to Sporers Spiretraade smeltede sammen, og jeg antager, at 

det hører til Reglen, at Frugtlegemerne og Sclerotierne frem- 

komme som Resultat af en saadan Sammensmeltning. 

Gentagne Gange gjorde jeg den lagttagelse, at Sclerotier, 

som vare avlede paa den samme Tid, i det samme Substrat, 

efter Udsæd af Sporer fra et og samme Frugtlegeme, og som 

tilsyneladende vare aldeles af den samme Beskaffenhed, des- 

uagtet med Hensyn til Tiden for Anlægets Fremkomst kunde 

vise stor  Forskellighed. Medens nogle Exemplarer i den 

samme Kultur allerede dannede Frugtlegemer efter kun at have 

ligget faa Uger under Glasklokken paa det fugtige Sand, var 

der andre, som først efter et eller endog først efter henved 3 Aar 

naaede saa vidt. I den lange Mellemtid laa de tilsyneladende 

uforandrede, skønt alle ydre Betingelser for en Udvikling vare 

tilstede. Hvad Aarsagen er til dette mærkelige fysiologiske 

Forhold vides ikke. Hos de højere Planter har man iagttaget 

lignende individuelle Uregelmæssigheder ved Frøenes Spiring, 

men saavidt jeg ved, har man ej heller her fundet nogen For- 

klaåring dertil. 

I min Afhandling fra 1876 fremhævede jeg, at Stilkens 

Væxt kun finder Sted i det Parti, som oprindelig er indesluttet 

af Hatten. Hvor Hattens Rand frigøres fra Stilken, viser der 

sig en ringformet Ophøjning, og den Del, som findes under 

denne, forlænger sig ikke. Jeg havde den Gang ogsaa bemærket, 

at de sidste Udviklingsstadier af Frugtlegemet hos Copr. Rostrupia- 

nus vare knyttede til Natten. Brefeld kom i sine Undersøgelser 
= 
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af Coprinus noctiflorus til det samme Resultat og fremhæver 

endog, at der hos denne Art ikke findes Undtagelser derfra. I 

mine nye Undersøgelser fik jeg vel Bekræftelse paa Rigtigheden 

af min gamle Iagttagelse, idet jeg saa, at dette Forhold er Regel 

saavel for Copr. Rostrupianus som for Copr. stercorarius, men 

jeg fandt tillige, at der under visse Omstændigheder ogsaa kan 

indtræde Undtagelser. Hos Copr. niveus finder Sporernes Udkast- 

ning og Hattens Opløsning derimod i Reglen Sted om Dagen. 

Stilkene af de tre Coprinus-Årter, hvormed mine Forsøg 

bleve anstillede, viste sig i alle Tilfælde at være tydelig positiv 

heliotropiske. Hos Copr. Rostrupianus iagttog jeg ret ofte, at 

Bøjningen mod Lyset endog kunde være saa stærk, at Frugt- 

legemet derved blev løsnet fra sit Sclerotium, førend det havde 

naåaet at faa Hatten udspændt. 

Med Hensyn til den Maade, hvorpaa Sporerne udspredes 

hos de forskellige Coprinus-åÅrter, gør der sig forskellige 

Forhold gældende. Mekanismen er meget kompliceret og langtfra 

fuldstændig opklaret. Hos Copr. stercorarius har jeg iagt- 

taget, at Lyset spiller en vigtig og ejendommelig 

Kolle i den Henseende. Jeg skal her beskrive en længere 

Række Experimenter, som jeg i Marts anstillede med Sclerotier i 

de beskrevne Sandkulturer, som stode i et Østvindue ved alminde- 

lig Stuevarme. Anlægene traadte i Reglen frem efter 8 Døgns 

Forløb, hele Frugtlegemets Udvikling var afsluttet $—10 Døgn 

senere, Stilkene bøjede sig paa de første Stadier temmelig 

stærkt henimod Lyset, senere rettede de sig lodret i Vejret. Ud- 

kastningen af Sporerne fandt Sted om Natten; i et Par Tilfælde 

iagttog jeg dog, at der om Formiddagen i fuldt Daglys blev 

udtømt en ringe Portion Sporer, efter at den store Hovedmasse 

om Natten i Forvejen var bleven udkastet. Hvad jeg navnlig 

her finder Grund til at fremhæve, er den lagttagelse, at Sporerne 

under disse Dyrkningsforhold bleve udkastede til 

denfra Lyset bortvendte Side, altsaa i dette Tilfælde mod 

Vest. De findes om Morgenen paa Sandet som en sortebrun 

8 
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Stribe eller Kile, og de blive udkastede med forskellig Kraft, 

nogle kunne f. Ex. findes paa Stilken selv eller i faa Millimeters 

Afstand derfra, andre derimod i en Afstand af 120 Millim. eller 

derover. Stilkens Længde var i et saadant Tilfælde kun $80 

Millim., og naar Sporens ringe Størrelse (c. "100 Millim. lang) 

endvidere erindres, såa ses det, at i det mindste en stor Del af 

disse smaa Legemer blive udslyngede med en overordentlig 

Kraft. 

Ogsaa naar jeg om Aftenen efter Solnedgang stillede sort- 

malede Klokker over vedkommende Kulturer og herved fuld- 

stændig afspærrede dem fra alt Lys, rettede Stilkene, 

som tidligere vare bøjede mod Lyset, sig lodret i Vejret, kort for- 

inden Hattene udspændtes, og Sporerne bleve ligeledes udkastede 

om Natten (altsaa i fuldstændigt Mørke) til den modsatte Side af 

den, hvorfra Frugtlegemerne om Dagen havde været udsatte for 

Lysets Indvirkning. 

Ved at lade Lyset virke paa en anden Maade indtraadte 

der Afvigelser fra, den foran beskrevne Lovmæssighed. Disse 

Experimenter lære os saaledes, at Lyset fremkalder Bevægelses- 

Fænomener i forskellige Retninger. 

Sporerne dannes vistnok hos Coprinerne som hos de andre 

Basidiomyceter, og man opfatter dem i Almindelighed som en ren 

exogen Dannelse. Det er gaaet her som paa andre Punkter i Vi- 

denskaben; efterhaanden har man gættet paa flere Muligheder. 

Saaledes traadte af og til Botanikere frem med den Paastand, 

»at Basidiosporen tværtimod den almindelige Antagelse skulde 

være af endogen Natur. Saavidt jeg ved, er Schleiden den 

første, som udtalte en saadan Formodning; siden kom Tulasne, 

Hoffmann, De Seynes og Van Tieghem. Tulasne gav Bidrag til 

Spørgsmaalets Historie i Selecta Fung. Carpol. t. I. p. 32, 33. 

Det er kun Analogislutninger, hvortil de støtte sig, og langtfra 

overbevisende; af lagttagelser har man hidtil ikke haft 

en eneste. Det er derfor ganske naturligt, at De Bary og 

med ham de fleste Autoriteter paa dette Omraade hidtil ikke 

9 
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vilde have noget at gøre med denne Tydning. Spørgsmaalet er 

af en fundamental morfologisk Betydning, og jeg kunde derfor 

under mine Studier af Coprinerne ikke undgaa at skænke det 

Opmærksomhed. 

Hos Copr. stercorartus fandt jeg et gunstigt Objekt, og der- 

påa beror jo saa meget ved den Slags vanskelige Undersøgelser. , 

Jeguharshossdenne Artigjortiden lagttagelseteatk 

Sporerne, tvertimod hvad vi hidtil have vidst om 

disse Organer, LilszeerisetuyHylkster:mVedsat:udøvelet 

Tryk paa Dækglasset sker det ofte, at Hylsteret brister, og 

Adskillelsen mellem dette og Sporen bliver tydelig. Hylsteret 

hænger da hyppig som en foldet Sæk ved Sporen. Jeg har 

iagttaget dette saavel hos de modne, sortebrune Sporer som hos 

de halvmodne, gulgraa. Særlig tydeligt træder det frem, naar 

Sporen en Tid lang behandles med Chlorbrinte eller med Chlor- 

zinkjod. Det bestaar af en tynd Hinde med en svag graaladen 

Farve. Hvad vi hidtil opfattede som en Spore, træder altsaa 

her op med Karakter som et Sporangium. 

Min Iagttagelse staar vel endnu ene, og der lader sig selv- 

følgelig ikke uddrage nogen almindelig og afgørende Slutning 

deraf; men den taler for, at Basidiosporen paa en eller anden 

Maade skyldes en endogen Dannelse. I hvert Fald vil Banen 

vel nu blive aabnet for en dybere Forstaaelse af dette Organs 

Morfologi. 

Jeg har i det foregaaende givet en Oversigt over de vigtigste 

Resultater, som mine Studier over Coprinerne hidtil have bragt. 

Enkelthederne vedrørende Undersøgelserne, systematisk Beskri- 

velse af Arterne og Afbildninger har jeg meddelt i en udførligere 

Afhandling, som samtidig hermed udgives i Botanische Zeitung. 
SENER 



OVERSIGT OVER DET KGL. DANSKE VIDENSKABERNES SELSKABS 
FORHANDLINGER, 1897. Nr. 3. 

Om Mundbygningen hos Insekterne. 

(Sur Vappareil buccal des insectes.) 

Af 

Fr. Meinert. 

Åvec résumé en francais. 

(Meddelt i Mødet den 23. April 1897.) 

Koren lille Afhandling om Insekternes Munddele er et 

Forsøg paa at supplere den gamle komparative angtomiske Be- 

handling med den nyere ontogenetiske, men uden Hensyn til 

fylogenetiske Spørgsmaal. 

Undersøgelsen tager i ontogenetisk Behandling kun et Par 

Former, nemlig Hydrophilus og Dytiscus, med, men det er 

Forfatterens Anskuelse, at de her vundne Resultater ville vise 

sig ogsaa at gælde for alle andre Insekter af Coleopterernes, Hy- 

menopterernes, Lepidopterernes, Neuropterernes og Dipterernes 

Ordner, og at der derigennem vil vindes den Overensstemmelse 

saavel i Anlæg som i Bygning af Munden hos alle Insekter, 

som for den komparative Anatomi, saa forekommer det mig, 

synes at være vanskelig, men som rigtignok den ontogenetiske 

Undersøgelse mener sig saa let og sikkert at kunne eftervise. 

Det er til den fortræffelige Savigny man altid maa gaa 

tilbage, naar man vil forfølge Spørgsmaalet om Insekt-Mund- 

delenes Morfologi; og uagtet hans Theori udelukkende er bygget 

paa den komparative Anatomi, er det dog den, som de ontogenetiske 

1 
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Undersøgere her gaa ud fra som deres Børnelærdom, forsaavidt 

som disse Lemmers Morfologi overhovedet ligger dem paa Sinde. 

Savignys") Opfattelse af og Formel for Munddelene: «19 lå lévre 

supérieure ou le labre, 2? les deux mandibules, 3? les deux 

måchoires, 4? la lévre inférieure ou lévre proprement dite, qui 

est plus ou moins fendue et quw'on peut considérer comme, 

formée par la réunion de deux secondes maxillaires» er det, 

som nu bruges og læres i alle Lære- og Skolebøger. 

Mine Studier”) af Insektmunden have allerede for mange 

Aar siden ført mig til en anden Rækkefølge af Munddelene, 

nemlig (med Udeladelse af Overlæben, som ikke hører Mund- 

delene til) for Coleoptera, Hymenoptera, Neuroptera og Diptera: 

1% Labium (Underlæben) med Labialpalper, 2 Maxillæ (Kæberne), 

3? Mandibulæ (Kindbakkerne) og for Orthopteråa (genuinaåa og 

Pseudo-Neuroptera) og Hemiptera (Heteroptera og Homoptera) : 

1? lemmeløs Metamer, 2? Maxillæ, 3? Mandibulæ, 4? Labium 

med Labialpalper %). 

Jeg oversaa naturligvis ikke, at der herved fremkom en 

meget betydelig Mangel påa Homologi i Insekternes Mundbyg= 

ning, men til at fjerne den saa jeg mig ikke i Stand. Paa den 

anden Side kan jeg ikke noksom fremhæve, at denne Tvedeling, 

som herved fremkommer indenfor Insekterne, svarer til og falder 

sammen med Tvedelingen: Insekter med fuldstændig Forvandling 

1) Mémoires sur les animaux sans vertébres. 2. Mém. p. 40—41. 

2) Jeg kan navnlig henvise til saa tidlige Publikationer som et Foredrag 

holdt ved de Skandinaviske Naturforskeres 12. Møde i Stockholm 1880 

(trykt 1883, p. 510—16, dog Særtryk '1880) og dets Oversættelse paa 

Fransk i Entomologisk Tidskrift I 1880 p. 147—50. Dernæst kan jeg 

ogsaa anføre min Afhandling, Ordenen Diploglossata, Vid. Medd. Nat. 

For. 1879—80, p. 343—46. og Fluernes Munddele. Trophi Diptero- 

rum 1881. 

3) For Hemipterernes Vedkommende kan jeg ogsaa her henvise til Prof., 

Dr. N. Leon (Jassy)y som gentagne Gange har undersøgt disse Insekters 

Næb (Labium) med dettes Vedhæng, og sidst, ganske nyligt, Zool. Anzeig. 

XX. B., Nr. 527, 29. 3. 97, hævder «eine volkommene | Homologie 

zwischen dem Labium der Hemipteren und dem Labium der beissenden 

Insekten (Mordentia)». 
& 
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og Insekter med ufuldstændig Forvandling, hvilken Tvedeling jo 

benyttes, og det vel med Rette, som Hovedinddelingsgrund for 

Insekternes Klasse. Men om Labium er første eller sidste 

Metamer, vil lettest kunne afgøres ved at se efter, om den staar 

i Forbindelse med, er sammenvoxet med Pharynx eller fri af 

Pharynx. Herefter vil Formuleringen af Insekternes Inddeling 

kunne blive denne: 1? Insekter med fuldstændig Forvandling og 

Underlæben (Labium) sammenvoxet med Pharynx (eller Tungen): 

de fem Ordener, Coleoptera, Hymenoptera, Lepidoptera, Neuro- 

ptera og Diptera. 2? Insekter med ufuldstændig Forvandling og 

Underlæben (Labium) fri af Pharynx (eller Tungen): de to øvrige 

Ordener, Orthoptera og Hemiptera. i 

Af de smaa Ordener maa Collembola og Thysanura") hen- 

regnes til første Afdeling, Siphunculata til anden, men jeg skal 

ikke komme ind påa Spørgsmaalet, om Munddelene, Naalene, 

hos Siphunculata og for den Sags Skyld ogsaa hos Hemiptera 

maa betragtes som Omdannelser af eller vel rettere Erstatninger 

for de oprindeligt anlagte tre forreste Par Mundlemmer). 

Ligesom mine Undersøgelser vare begyndte paa en Tid, da 

Nutidens Studier af Udviklingshistorien, dens ontogenetiske 

Undersøgelser eller Embryonaludviklingshistorien knap vare be- 

gyndte, og de derfor kun toge Hensyn til den efter-embryonale 

Skikkelse, Larve og Imago, saaledes fortsattes de ogsåa ikkun 

paa Larver og Imagines. Men paa den anden Side begyndte 

]) Jeg maa her dog bemærke, at hvad jeg i min tidligere Afhandling, Cam- 

podeæ: en Familie af Thysanurernes Orden, Nat. Tidsskr. 3. R. 3 B., 

betragtede som Tunge, senere hen af mig tydedes og tydes fremdeles 

som lemmeløs Metamer. Paa Tav. XIV. Fig. 8, 17 og 19, af hvilke den 

første forestiller Munden hos Japyx, de to sidste samme hos Campodea, 

er bemældte Munddel betegnet med h. Tydningen som Tunge fulgte vel 

den Gang af sig selv, om end den skarpe Afgrænsning bagtil ikke ret 

stemmer med Begrebet af Tunge, som en umiddelbar Fortsættelse af 

Pharynx og nærmere dettes Underside. 

2) Jeg skal her blot henvise til min lille Afhandling, Pediculus humanus 

L. et trophi ejus, Entom. Medd. 3. B. 1891, hvor jeg i Repetitio brevis, 

p. 82, udtaler mig for den sidste Anskuelse. 

D.K.D. Vid. Selsk. Overs. 1897. 3 20 
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jeg snart at indse, at der til fuld Forstaaelse hørte med, at den 

embryologiske Undersøgelse ogsaa toges med i Betragtning, og 

jeg lagde aldrig Dølgsmaal paa, at denne maatte afgive det af- 

gørende Kriterium. Jeg har derfor altid ivrigt spejdet efter, 

hvad Resultat Embryologerne kom til; men her kan det ikke 

nægtes, at de alle, jeg skal blot nævne Mænd som Kowalevski, 

Graber, Heider og Heymons, baade i Ord og Billed viste, hvor- 

ledes der strax efter Kimskivens Sondring i Metamerer fremkom 

Cellefortykkelser, hvis Udvikling henholdsvis til 19 Mandibler, 

22 Maxiller og 3? Labialpalper det var let at følge. 

Dog her maa jeg strax gøre opmærksom paa, at ogsaa 

Embryologerne i de senere Aar have paavist Tilstedeværelsen 

af en Metamer bag Mundaabningen, men foran Mandiblernes 

Metamer. Hin Metamer bliver altsaa den første i Rækken af 

de postorale Metamerer, om der end bliver givet den et eget 

Navn, saasom «tritocerebrum» "), eller «intercalary segment» >”), 

eller «Vorkiefersegment» %). Af stor Interesse bliver det ogsaa, 

7) Viallanes, Sur quelques Points de VHistoire du Développement embryon- 

naire de la Mante religieuse, Ann. sc. nat. sér. 7. Tom. 11. 1891. 

?) Wheeler siger, A Contribution to Insect Embryology, Journ. of Morphol. 

VIII. 1891 p. 11: «Between this [2: the mandibular segment] and the 

antennary segment careful study of sections and surface preparations 

reveals the presence of another segment, shown very distinctly in 

outline Fig. 16 (tc. s.). This is no other than what I have called the 

intercalary segment in Doryphora», se samme Forfatters «The Embryology 

of Blatta germanica and Doryphora decemlineata», Journ. of Morphol. 

IIT, 1889. 

3) Jeg skal her blot henvise til Heymons, Die Embryonalentwickelung von 

Dermapteren und Orthopteren, unter besonderer Bericksichtigung der 

Keimblåtterbildung, monographisch bearbeitet, Jena, 1895, p. 28, hvor 

det hedder: «Die hieran [9: an das Antennensegment] sich anschliessende 

Abschnitt enthålt zwar ebenfalls kein Extremitåtenpaar, aber aus der 

spåter zu schildernden Gliederung des Mesoderms und des Gehirns ergiebt 

sich, dass er gleichwohl einem echten Segmente entspricht.  Letzeres 

wurde bisher als «Vorkiefersegment» (Intercalarsegment) beschrieben» osv. 

jfr. Fig. 9, hvor vks betegner nævnte Segment. Samme Forfatter har, Die 

Segmentirung des Insektenkårpers, Anh. z. d. Abhandl. d. k. pr. Akad. Wiss. 

z. Berlin 1895, p. 36, under Punkt 3: «Der Kopf besteht aus 6 Korper- 

abschnitten: dem Oralstuck, Antennensegment, Vorkiefersegment und 

den 3 Kiefersegmenten. » 

Næs 
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at Wheeler i sin først citerede Afhandling, Journ. of Morphol. 

VIII. p. 57, påa Téxtfiguren afbilder et Par meget smaa Ved- 

hæng paa denne første postorale Metamer hos Anurida maritima 

(«tc. ap., minute appendage of the tritocerebral segment») !). 

Til Slutning skal jeg her kun fremhæve, at denne af de 

forskellige Forfattere efterviste og med forskellige Navne be- 

nævnede Metamer netop er den lemmeløse Metamer hos Orthoptera 

(genuina og Pseudo-Neuroptera), som mine komparative anato- 

miske Studier havde vist mig. 

I øvrigt staar jeg ikke ene med disse mine Studier, men 

ogsaa en dansk Kollega af mig, Dr. H. J. Hansen, har drevet 

lignende Undersøgelser som jeg ogsaa i en lang Række af Aar 

og i en videre Udstrækning. 1 hans «Zur Morphologie der 

Gliedmassen und Mundtheile bei Crustaceen und Insecten» , 

Zool. Anz. Nr. 420 og 21, 1893, p. 194, fremhæves som et af 

de vigtigste Resultater «der Nachweis bei Thysanuren 

und einigen Orthopteren von vier Paarenvon Mund- 

theilen» ogi hans «On the Structure and Habits of Hemimerus 

talpoides Walk.», Entom. Tidsskr. Aarg.15, H. 1 og 2, p. 71, 

hedder det: «These two processes are generally described as 

paraglossæ, but . . . they must be considered as the reduced 

mawzillæ, homologous with the first pair of maxillæ in Crustacea 

(which I have called mazillulæ), and these organs are found 

much higher developed like real maxillulæ in Machilis and 

especially in Campodea and Japyr». Dog jeg kan aldeles ikke 

gaa ind paa Dr. Hansens Paastand om Forekomsten af fire sam- 

tidige, fuldt udviklede Par Munddele hosde her nævnte Msekter, 

idet ogsaa jeg antager de saakaldte Maxillulæ for ikkun at være Pa- 

raglossæ ; derimod antager jeg, at Hansens Hypopharynx>), I. c. p. 70 

1) Ogsaa paa Pl. I. Fig 8, hvor et Embryo af Xiphidium ensiferum afbildes 

maatte vel nærmest, naar denne Figur toges for sig, 4 Par Munddele 

siges at være fremstillede, dog har dette vel næppe været Meningen. 

?Y «The median sternal part of which as in other Orthoptera and in Thy- 

sanura prolongs itself forward in the mouth-cavity as a free process, 

which is called the hypopharynx. » 

5 20" 
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(Pl. 2, Fig. 9 b), maa betragtes som den af mig før omtalte 

lemmeløse Metamer. Hvor skuffende pharyngeale Dannelser- 

kunne faa Udseende af et Par Kæber, har allerede Schiødte 

vist i Danmarks Eleutherata; man betragte blot hans Billeder 

af Bitungerne (Paraglossæ) hos en Dytiscus marginalis Imag., 

Tab. XXI, Fig. g og h, I det hele taget forekommer det mig, 

at Dr. Hansen sætter en altfor nøje Forbindelse mellem Cru- 

staceer og Insekter og lægger altfor megen Vægt' paa visse lavt 

staaende Insekters Mandibel-Bygning, hvor der virkeligt findes 

et crustaceagtigt Træk, som jeg allerede saa tidligt som 1865 

har gjort opmærksom paa"). 

Vi saa altsaa før, hvorledes Embryologerne vare enige i at 

fremstille Anlæget af de tre Par Munddele i den een Gang 

antagne Orden, hvilken Orden saa gennem hele Udviklingen skulde 

bevares af disse Organer. Med Hensyn til Mandibler og Maxiller 

er jeg ogsaa ganske enig med dem, idet jeg mener, at disse 

Munddele hos alle Ordener, med Undtagelse af Hemipterernes, 

snart blive saa karakteristiske, at der ikke kan rejses Tvivl om 

Identiteten af dem paa de forskellige Udviklingsstadier. Men 

anderledes forholder det sig med Labium og dens Labialpalper; 

thi medens disse hos Insekter med ufuldstændig Forvandling 

ikke volde Vanskeligheder, er der hos de øvrige Insekter visse 

Forskelligheder mellem den nyanlagte eller unge Labium og 

samme i Slutningen af Embryonaludviklingen, saaledes som den 

gaar over i Larven. Dog hertil ville vi komme tilbage under 

Fremstillingen af Udviklingen hos Embryonet af Hydrocharis 

caraboides. 

Mod at antage Identiteten af Labium og Labialpalper hos 

det unge og det voxne Embryo af Insekter med fuldkommen 

Forvandling stod, som nys forklaret, ikke blot Forskellen i 

Bygning men endnu, mere, saaledes som jeg har fremhævet i 

Begyndelsen af denne Afhandling, den ændrede Rækkefølge af 

1) Campodeæ: en Familie af Thysanurernes Orden, Nat. Tidsskr. 3 R. 3 B. 

1864—65, p. 403. 
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Mundlemmerne. Sandt nok er det, at Mundlemmerne, som 

anlægges i to parallele Rækker forfra bagtil, efterhaanden ændre 

denne derés oprindelige Stilling, idet Mandiblerne skride stærkt 

ud til Siderne, og. Labialpalperne nærme sig hinanden stærkt 

efter Midtlinien, idet de samtidigt rykke frem henad Munden til. 

Men for at komme frem foran Mandibler og Maxiller hører 

ydermere, at disse to Par Munddeles Metamerer skulle gennem- 

brydes eller forsvinde og Labium voxe fast til Pharynx' Forrand. 

Jeg antager nu rigtignok, at Mandiblernes Metamer helt eller 

for største Parten svinder, men til nogen Reduktion af Maxil- 

lernes Metamer har jeg ikke fundet Spor. 

Embryologernes Eftervisning af Munddelenes første Anlæg 

og af deres Udvikling stemmer altsaa godt overens med den af 

Systematikerne antagne Rækkefølge, og i mange Aar har jeg gaaet 

og pint mig med at bringe den i Samstemning med det af mig 

vundne Resultat, som jeg ikke kunde bekvemme mig til at 

opgive; dertil havde jeg altfor længe studeret Insekternes Mund- 

dele. Og at mine Undersøgelser, i alt Fald for Dipterernes Ved- 

kommende, har en vis Udstrækning, derom kan vel min Afhandling, 

Fluernes Munddele"), tilstrækkeligt borge, ligesom ogsaa min 

lille Opsats om Tungens Udskydelighed hos Steninerne”) viser 

med al ønskelig Tydelighed, saa forekommer det mig, den 

her fremhævede Forbindelse. For mig stod altsaa Labiums 

Forbindelse med Pharynx og dens Stilling som Nr.1 i Rækken 

hos Insekter med fuldstændig Forvandling som et Facit, hvortil 

Studiet af Larve og Imago havde ført mig; men hvorledes dette 

skulde: komme ud, det vidste jeg ikke. 

Det laa nu nær nok, kan man sige, selv at gaa de embry- 

ologiske Undersøgelser efter; men jeg holdtes i lang Tid tilbage 

dels ved min egen Uerfarenhed i denne Slags Undersøgelser 

1) Fluernes Munddele. Trophi Dipterorum. 6 Tavler. 1881. 

?) Tungens Udskydelighed hos Steninerne, en Slægt[-Gruppe] af Staphy- 

linernes Familie, Vid. Med. Nat. Foren. 1884—87. p. 180. Tav. XV 

og XVI. 
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, 

dels ved min Tro paa, at de hertil nødvendige embryologiske 

Studier fordrede en særlig vanskelig Kunstfærdighed, hvortil 

kom mine forskellige mislykkede Forsøg paa at skaffe mig til- 

strækkeligt og friskt Materiale paa passende Stadier af Udvikling. 

Jeg havde sandsynligvis fremdeles tøvet hermed, hvis jeg ikke 

i min unge Ven, stud. mag. Søren Jensen, havde fundet en 

Hjælper til at skaffe mig rigeligt Materiale af et Par Arter af 

Coleoptera og til at behandle Materialet påa ret Maade med 

Fixering, Farvning etc. Men paa samme Tid jeg fik dette friske 

Materiale, gik jeg ogsaa Museets gamle Spiritussamlinger efter, 

at jeg deriblandt maatte finde Hjælp til mine Undersøgelser. 

Her vår vel ikke meget at vente; thi Insektæg høre indtil 

videre ikke til de Genstande, som vore Museer danne sig Sam- 

linger af, og selv om Æggene undertiden tages med ved Ind- 

samlinger af Larver, bryder man sig i Reglen lidet om, ved 

Fixering og passende Styrke af Spiritus til Opbevaring at bevare 

disse Æg til embryologiske Undersøgelser. Det var derfor 

egentlig kun indenfor Hydrophilernes Familie, at jeg fandt brug- 

bare Samlinger af Æg, idet Æggekapsler med Æg fandtes af 

flere Arter af denne Coleopterfamilie. Navnlig var det Hydro- 

charis") caraboides L., af hvis Æggekapsler der fandtes endel 

Stykker, indsamlede af mig for en Snes Aar siden, som frem- 

bød Rækker af Æg i brugbar Stand. Desværre viste det sig 

snart, at der manglede flere Mellemtrin, som det vilde have 

været mig af største Interesse at undersøge, men dog tror jeg 

at have fundet tilstrækkeligt til at godtgøre Hovedresultatet i 

denne min Undersøgelse, nemlig den samtidige Tilstede- 

værelse: af. 2.-Par Labialpalper (med Labium)y "de 

7) Det er ikke let at fastslaa det rette Slægtsnavn for denne Art. De store 

og meget store Arter af europæiske Hydrophiler fordeles som oftest i de 

to Slægter Hydrophilus og Hydrous, men med stadig Omskiften af 

Navnene. For at undgaa Forvirring har jeg brugt det af Leconte ind- 

førte Slægtsnavn Hydrocharis, hvilket Navn ogsaa er optaget i det sidste 

store Katalog over europæiske Coleoptera: (Catalogus Coleopterorum 

Europæ et Caucasi, af v. Heyden, Reitter og Weise, 1883. 
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primære og de sekundære, saaledes som det er min Agt 

at foreslaa dem benævnede. 

Det var mig nu i tredobbelt Maade kærkomment, at det 

netop var Hydrophil-Æg, som viste sig brugbare. Thi først 

høre denne Families Æg til dem, som det er lettest at skaffé 

sig i Antal og følge Udviklingen af, hvorved Kontrollen med og 

den videre Forfølgning af mine Undersøgelser lettes. Dernæst 

frembyde de, saaledes som de talrige velkendte Fremstillinger 

af Larvens Munddele godtgøre, en særdeles heldig, ved Form 

og Leje fremtrædende Modsætning mellem de primære og se- 

kundære Labialpalper. Endelig have de eller rettere den Hydro- 

charis nærstaaende Slægtsform Hydrophilus med Arten piceus 

været Genstand for Undersøgelser af Insekternes Embryonal- 

udvikling, og man ser dem gaa igen i alle Haandbøger, ja selv 

i større - Skolebøger. 

Det er altsaa Embryonaludviklingen af Hydrocharis cara- 

boides, som navnlig har været Genstand for mine Undersøgelser, 

men ved Siden deraf hår jeg ogsaa kunnet studere en mindre 

Hydrophil-Form, Hydrobius fuscipes, og endelig giver jeg mine 

Undersøgelser af en Dytiscus (marginalis?) efter de mig af S. 

Jensen velvilligt overladte Præparater. 

— Før jeg nu gaar over til mine egne Undersøgelser af 

Hydroch. caraboides, maa jeg bede mine Læsere at følge de 

Rækker af Udviklingstrin, som Kowalevski "), Heider”) og Graber %) 

give af Embryonet hos Hydroph. piceus. Af disse Rækker er 

vel Heiders den længste, bestaaende af 25 Billeder, medens 

Kowalevski har 18 og Graber ikkun 4, men af Heiders Billeder 

er: det égentligt kun Figurerne 9, 10a, 10b, 11 og 12, som 

interessere os her, og Kowalevskis Figurer 8—13 give en for 

7) Embryologische Studien von Wurmern und Arthropoden, 1871 T. VIII 

og IX. Fig. 1—19. 

?) Die Embryonalentwicklung von Hydrophilus piceus L. 1. Th. 1889. T. 

I—II. Fig. 1—3. 

3): Beitråge zur vergleichenden Embryologie der Insecten. 1891. T. 1. 

Fig. 1—4. 
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vor Undersøgelse ligesaa god Række, hvorhos Fig. 17 giver et 

vigtigt, yderste Led, som fattes hos Heider. Det bliver der- 

for Kowalevskis Figur 8$—13 og 17, som jeg navnlig maa henvise 

til, idet jeg dog antager, at Fig. 11 ikke kan være indført paa 

'sin rette Plads i Rækken, men burde være sat efter Fig. 13. 

Af Grabers 4 Figurer kan dernæst den sidste føjes til Kowa- 

levskis Række, da den afbilder et lidt senere Trin end dennes 

Fig. 17... Endelig kunde Kowalevskis Fig. 19 citeres som en 

Supplerings Figur hentet fra den spæde Larve, hvis den her 

afbildede Larve ikke havde været fremstillet fra Oversiden; thi 

herved blive Munddelene tildels og navnlig deres Udspring al- 

deles skjult. Men for Larvernes Vedkommende have vi i Schiødtes 

storslaaede Arbejde over Coleopter-Larverne, De Metamorphosi 

Eleutheratorum observationes (første Stykke i Nat. Tidskr. 3. R. 

128; 1861), fortræffelige og brugbare Fremstillinger af Mund- 

delene fra neden hos forskellige Hydrophil-Larver og saaledes 

baade af Hydrophilus (af ham kaldet Hydrous) aterrimus, Tab. 

III. Fig. 11, som staar H. piceus meget nær, og af Hydrocharis 

(af ham kaldet Hydrophilus) caraboides, Tab. VI. Fig. 3. 

Ved Undersøgelsen af de omtalte 3 Rækker af Udviklingsfigu- 

rer vil det snart vise sig, at Rækkerne indtil Kowalevskis Fig. 13 

eller 10 (hvis den af mig foreslaaede Omskiften af disse 2 Figurer 

tages til Følge), indtil Heiders Fig. 12 og indtil Grabers Fig. 3 maa 

siges at være såa sluttede, at man ligesom med Øjnene kan 

følge Udviklingen af Labium og Labialpalper; derimod maa det 

indrømmes, at der mellem Kowalevskis Fig. 10 (13) og hans 

Fig. 17 lige saavel som mellem Grabers Fig.3 og 4 er et stort 

Spring, et stort Gab, som skal fyldes ud. Dette Gab hos Kowa- 

levski kunde ikke interessere den efterfølgende Heider synderligt, 

da han overhovedet ikke førte sine Undersøgelser længere end 

til dette Gab, og Kowalevski selv faldt det vel ligesaa lidt som 

Graber ind, at Labialpalperne, som han havde fulgt fra deres 

første Udvikling af, ikke skulde være de samme Lemmer, som 

hos Larven føre dette Navn; thi saavel. Embryo som Larve 
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havde jo hver sine 3 Par Lemmer, og da Mandibler og Maxiller 

utvivlsomt vare identiske, maatte Labialpalperne vel ogsaa 

være det. 

Her rejser sig nu et vigtigt Spørgsmaal: Er Embryonets 

tidligste og dets senere Labium og Labialpalper nu ogsaa saa 

overensstemmende, at de maa antages at være identiske, selv 

om man ikke har kunnet følge dem under hele Udviklingen, eller 

er Forskellen saa stor, at Identiteten bliver usandsynlig om end 

ikke helt umulig? Hvad først Udspringet eller selve Labium, 

Metameren, angaar, saa ligger den hos Embryonet i dettes tid- 

ligste og tidligere Stadier sikkert bagved Maxillernes Metamer, 

hvorimod den i Embryonets sidste Stadier samt hos Larve og 

Imago ligger foran sidstnævnte Metamer, en Stilling som hos mange 

Insekter gør Udskydeligheden af første Metamer og Tungen mulig, 

medens anden eller Maxillernes Metamer forbliver paa sin Plads, 

jfr. mine «Fluernes Munddele» og «Tungens Udskydelighed hos 

Steninerne». Selv den mest overfladiske Undersøgelse af en Cole- 

opter, Imago eller Larve (før at blive ved denne Orden), vil klart 

vise, hvorledes Forenden af Labium gaar umiddelbart over i 

Pharynx's Gulv med dens Forlængelser i Ligula (Tunge) og 

Paraglosser (Bitunger). At Labiums bløde Overside hører Pha- 

rynx til og ikke hidrører fra Metameren, viser sig ogsaa tydeligt 

ved Tilstedeværelsen af en midtstillet, kegleformig Proces, som 

saa ofte forekommer paa Insektembryonets sidste Udviklings- 

trin og saaledes ogsaa hos de fleste Hydrophiler fortil påa Labium 

i Hukken af Labialpalperne. En saadan midtstillet Proces findes 

aldrig udgaaende fra nogen Metamer og'er ogsaa uforenelig 

med Tanken om et Par sammensmeltede første Led af Lemmer; 

derimod er den vistnok homolog med Spindevorten eller Spinderø- 

ret hos Lepidopterernes Larver og vel ogsaa med Dipterernes Hy- 

popharynx. Hos Hydrocharis, min Fig. 4,5 og 86,,, p. 15, 18, lige- 

som hos Hydrophilus er denne, Proces noget nyt, noget væsentligt 

nyt, som kommer til paa Embryonets sidste eller sekundære La- 

bium, medens dens Tilstedeværelse paa første eller primære Labium 
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altsaa knap var tænkelig. Den Forskel i Bygning, som saaledes 

findes hos de to Labier, øges end mere derved, at den pri- 

mære Labium er hel, medens den sekundære Labium tydeligt er 

tværdelt. 

Som det vil ses, ere de Omstændigheder, som tåle mod de 

to Labiers Identitet ikke ringe, og det laa derfor temmelig nær 

at opgive den og forsøge at eftervise den sekundære Labiums 

Fremkomst uafhængigt af den primære Labium, men et saadant 

Forsøg vilde kun forblive et Tankeexperiment, saåalænge indtil 

det lykkedes at eftervise Forsvinden af den primære Labium med 

Labialpalper og Fremkomst af den sekundære Labium med 

dens Palper, eller ogsaa den samtidige Tilstedeværelse af begge 

Labier med Palper; og det er navnlig dette sidste, som jeg 

antager er lykkedes for mig for Hydrocharis caraboides' Ved- 

kommende. R 

Var Formodningen om et primært Par Labialpalpers Afløs- 

ning af et sekundært Par rigtig, maatte der vel findes Stadier, 

hvor begge Par samtidigt vare til Stede, og det, som det altsaa 

kom an paa, var påa samme Objekt at finde om ikke begge 

Par færdige, fuldt udviklede, saa dog Levningerne eller Udvik- 

lingsstadierne af de to Par samtidigt. Det var dernæst tydeligt, 

at saadanne Mellemstadier maatte søges i de af mig som Spring 

eller Gab i Udviklingsrækken betegnede Stadier, det er mellem 

Kowalevskis Fig. 13 og 17 og Grabers Fig. 3 og4. Påa samme 

Tid var det tydeligt, at saadanne Mellemstadier ikke kunde 

være saa lette at finde, eller ogsaa frembøde særegne Vanske- 

ligheder med Hensyn til Konstateringen af Samtidigheden af de 

to Par Labialpalper; thi hvorfor havde hverken Kowalevski eller 

Graber fremstillet saadanne Mellemstadier, som jo med et Slag 

havde ændret Opfattelsen af Labialpalpérnes Identitet hos Embryo 

og Larve og i det hele taget den gængse Opfattelse af Mund- 

bygningen i de fleste Insektordener. Vel kunde det antages, at 

Munddelenes Tydning ikke interesserede de nævnte Zoologer 

synderligt, efter den Vind, som for Øjeblikket blæser over de 
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zoologiske Studier i Almindelighed og ontogenetiske og fyloge- 

netiske Undersøgelser i Særdeleshed, men at Larvens Labialpalper 

ikke ere identiske med Embryonets første, primære Labialpalper, 

maatte dog have haft Interesse for dem. Man vil derfor kunne 

forstaa, at det ikke var med noget let Sind, at jeg gik til mine 

Undersøgelser her af Hydrocharis caraboides' Embryonalud- 

vikling. 

Mit Materiale bestod af en fire Æggekapsler med indesluttede 

Æg ien brugelig Opbevarings Tilstand, hver Kapsel indeholdende 

Cc c BEN 

b b 

a a 

Fiesl Fig. 2. Fig. 3 

Hydrocharis caraboides: tidlige Stadier i Embr. Udvikl. a Primære Labial- 

palper, b Maxiller, c Mandibler, d Antenner, €&é forreste postorale Metamer, 

g Thoracal Ben, / Labium, 0 Mund. 

en 30 Æg. Alle Æg i samme Kapsel vare omtrent påa samme 

”" Udviklingstrin, alle enten påa et meget tidligt Trin, mellem 

Kowalevskis Fig. 12 og 13, eller lidt senere, jfr. mine ovenstaaende 

Figurer 1—3, eller ogsaa paa et meget sent Trin, mellem Kowalev- 

skis Fig. 17 og Grabers Fig. 4, medens de mellemliggende Trin, 

hvorpaa Udviklingen af de' sekundære Labialpalper maa antages at 

være foregaaet, manglede. Følger man paa mine Figurer de pri- 

mære Palper, da vil man se, hvorledes disse (aa) paa dobbelt Maade 

skifte Plads, idet de dels fra nogenlunde at staa i samme Længde- 

linier som Mandiblerne (ce c) og Maxillerne (6 6) nærme sig 
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hinanden henad Midtlinien, dels med det samme rykke fremefter; 

men paa den anden Side kan der ikke være Tvivl eller Spørgs- 

maal om Identiteten af de med aa betegnede Organer; de maa 

stedse være Embryonets (primære) Labialpalper. " For Maxillernes 

og Mandiblernes Vedkommende er Forskydningen ikke saa stor, 

ja Maxillerne hævde omtrent deres Plads, medens Mandiblerne 

skride noget ud til Siderne, en Bevægelse, som de fortsætte 

hele Embryonaludviklingen igennem, indtil de hos Larven 

komme til at staa i Hovedets Sidekanter, tilsyneladende foran 

de andre Munddele. 

Det næste Spørgsmaal bliver dette: er der ikke allerede Spor 

til de senere, de sekundære Labialpalper? Jo, ogsaa det fore- 

kommer det mig, at der er. Det lille Felt, som påa Fig 1 og 

2 er betegnet med é, og som paa Fig. 1 er,meget lille og utydeligt, 

men efterhaanden bliver større og mere fremtrædende, er for 

mig Hovedets fjerde, den forreste postorale Metamer, svarende 

til «Vorkiefersegment», «intercalary segment», «Tritocerebrum», 

min «lemmeløse Metamer» (hos Orthoptera) eller «Tunge» (hos 

Campodea og Japyx — efter min gamle Tydning) og Hansens 

«Hypopharynx» (hos Hemimerus), jfr. det foregaaende. Man vil 

paa Figurene se, hvorledes dette Felt paa Fig. 2 voxer og træder 

tydeligere frem (paa Fig. 3 er samme Felt dækket af Labium). 

Min anden Række af Figurer, 4—7, er mere overbevisende 

for mig. De sekundære Palper (a' a') ere paa dem tydeligt 

udviklede, næsten færdige, om de end paa Fig. 7 paa Grund af 

Munddelenes Stilling kun ere meget lidt fremtrædende. De ses 

paa Fig. 4—6 tydeligt udgaaende fra en fælles firkantet Plade 

(6) med en lille, uparret midtstillet Tap (e,,) springende frem . 

mellem dem. Denne Tap er tydeligt en Forlængelse eller et Frem- 

spring af Pladens Underside (efter den snart forestaaende Om- 

væltning af alle Munddele bliver det Overside), og, saaledes som 

jeg før har udtalt mig, en umiddelbar Fortsættelse af Pharynx' 

Underside, Mundhulens Gulv. Under og bagved de sekundære 

Palper vil man paa alle 4 Figurer finde Levninger af de gamle, 
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primære Labialpalper (a a). Paa Fig. 4, som er det yngste af 

Udviklingstrinene i de 4 Figurers Række, men hvor deres ind- 

byrdes Stilling er noget forrykket, ses endnu tydeligt Spidsen 

af de primære Palpers Metamer (7), medens den større forreste 

Fig. 6. Fig. 7. 

Hydrocharis caraboides: senere Stadie i Embr.-Udvikl. a Primære Labial- 
palper, a' sekundære Labialpalper, b Maxiller, c Mandibler, d Antenner, e den 

sekundære Labiums bageste Del, é&€, sammes forreste Del, é,, Tappen («Tunge- 

støtten») fra Pharynx, f primære Labium. 

Del alter henfalden. Ovenover og foran, tildels dækkende disse 

Palper, ses de secundære Palper (a' a'), som endnu ikke ere 

helt leddelte, og Tappen fra Pharynx (eé,,), som endnu er meget kort. 

Paa den følgende Fig. 5 ere de sekundære Palper mere udvik- 
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lede, toleddede, og Tappen (e,,) forholdsvis længere, uden dog 

endnu at have naaet den lange smækre Form, som man finder 

hos Larven. De primære Palper (a a) og navnlig deres Meta- 

mer er noget utydeligere end paa forrige Figur. Derimod er 

den sekundære Labiums forreste Del (e,) langt tydeligere, mere 

udformet end dennes bageste Del (e) og klart fremtrædende. 

Paa Fig. 6 har jeg tegnet samme Objekt, som er gengivet paa Fig. 5, 

men set fra Siden. Her træder den sekundære, todelte Labium (e &e,) 

med de toleddede Palper (ad/ d') (af hvilke kun den ene er syn- 

lig) tydelig frem, og Labium viser sig ogsaa tydeligt at ligge et 

godt Stykke foran Maxillerne. De primære Labialpalper (4 a) ses 

liggende bagved og under de sekundære Palper (a' a') og Maxillerne 

(6 6), udefter adskilt fra disse Organer ved et stort Mellemrum 

og indefter liggende tæt op til Hovedets Underside, for en ringe 

Del skjult af dettes Sidekant. Paa Fig. 7, som ligeledes er set 

fra Siden, har jeg fremstillet de primære Palper (a a) indeslut- 

tede af en Hinde og omgivne af en Masse af Celler mer eller 

mindre i Opløsning. Selve Palperne ere her vanskelige at se 

og fordre god Belysning for at træde frem i den grødede 

Masse. 

Hvad der kan indvendes mod mine Figurer og min Tyd- 

ning, er naturligvis her som overalt, hvor det kommer an paa 

vanskelige Undersøgelser, at jeg har set fejl, saaledes at det, 

som jeg har tegnet paa mine sidste Figurer og mærket med aa, 

slet ikke er de gamle, eller som jeg kaldte dem de primære 

Labialpalper, men kun Folder eller andre usammenhængende 

Linier, som fejlagtig af mig ere samlede til at danne Omridset 

af rørformede Legemer. En for mig væsentligere Indvending 

vilde det dog være, at man vel antog Tilstedeværelsen af de 

rørformede Legemer, men såa tydede dem paa anden Maade 

og da navnlig som Skeder for Larvens sekundære Palper. 

Denne Indvending, som lettest fremkommer, naar Hovedet ses 

franeden, jfr. mine Fig. 4 og 5, kan dog imødegaas påa dobbelt 

Maade. For det første passe hverken paa Fig. 4 eller endnu 
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mindre paa Fig. 5 de underliggende i andet Plan beroende, jfr. 

Fig. 6 og 7, under en spids Vinkel sammenstødende primære 

Palper til de spærrede sekundære Palper med disses mellem- 

liggende Tap (e,,)), til hvilken sidste der heller ikke er Skede 

paåa de supponerede tomme Palpeskeder. Men dertil kommer 

som det andet og vigtigste Moment, at de primære Palper ere 

omgivne af en særegen, fælles, begge Palper omsluttende Hinde, 

hvorved en Udtræden og Frigørelse af de sekundære Palper 

vilde umuliggøres, og at denne Hinde omgiver en Masse af 

Celler mer eller mindre i Henfalden. Endelig ser man ofte, og 

dette Moment turde i og for sig være tilstrækkeligt, hvorledes 

der indeni disse rørformede Legemer, jfr. Fig. 6, findes enten 

en Belægning af Celler eller en strukturløs Masse, som aldrig 

forekommer mellem de ved Hudskiften opstaaende tomme Skeder 

og de nye Organer, og da heller ikke mellem Maxillerne her og 

deres Skeder. Endelig maa jeg her gøre opmærksom paa det 

med &e betegnede Stykke, som er den bageste, proximale Del 

af Labium, og som hos Larven indtager en saa mægtig frem- 

trædende Part af Munddelene og næppe kan antages at være et 

Produkt af den oprindelige Metamer f, som vi havde set i det 

foregaaende mer og mer at forsvinde. 

Mod mine Tegningers Paalidelighed vil man maaske ind- 

vende, at saa tydeligt kunde dog ikke begge Par Palper samtidigt 

være tilstede, thi da havde det været umuligt for Kowalevski 

eller Graber at overse dem. Men for det første maa jeg gøre 

gældende, at den store Tydelighed af de primære Palper kun 

meget sjælden er til Stede, naar de sekundære Palper have |, 

naaet en vis Udvikling (de fandtes kun nogle faa Gange under Un- 

dersøgelsen af et Halvhundrede Embryoner), og dernæst at man 

maa vogte sig for at rense Objekterne for tidligt, at borttage Lev- 

ningerne af Serosa og Amnion for tidligt, da saa de primære 

Labialpalper såa saare let gaa med i Løbet. Paa Embryonerne 

i de 3 Larvekapsler var Labium med de sekundære Palper altid 

… meget tydelig, og her gjaldt det altid kun at faa Vished om de 
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primære Palpers Tilstedeværelse; men at disse ikke kunde ventes 

meget tydelige, ligger vel allerede i den Omstændighed, at samme 

primære Palper allerede paa et tidligt Stadium, jfr. den første 

Række af Figurer, blive utydeligere og utydeligere, om end ikke 

i samme Grad som deres Metamer. 

Som Munddelene ere fremstillede paa Fig. 7, maa de siges 

at have naaet deres fulde Embryonaludvikling, og det, som 

staar tilbage er kun, at Maxillerne og Labium skulle følge Man- 

diblerne efter og gøre en halv Drejning, fra at være rettede 

bagud, som de ere strax efter deres første Fremspring i Em- 

bryonet, til at vende forud og fremefter, som alle Munddele i 

Reglen ere hos Arthropoderne. En Fremstilling af Larvens 

Munddele har jeg derfor anset for nyttig, og henviser her til 

min Fig. 8, som er tegnet efter en ganske ung Larve. Hos faa 

eller maaske ingen anden Familie af Coleoptera 

findes Labium saa tydeligt og saa langt sprin- 

gende frem foran de øvrige Munddele som her. 

Jeg skal ikke her gåa ind paa at henføre 

de gamle Betegnelser for Hovedets Undersides 

.… Stykker, som «Mentum, Submentum og Gula» 
Fig. 8. Hydrocharis É Re: LION j 
caraboides: spæd eller «menton, prébasilaire og basilaire» til 
Larve. a' sekundære 
Labialpalper, 6 Maxil- 

ler, cMandibler, eden nøjes med at fremhæve, at Labium ikke 
sekundære Labiums X 
bageste Del, e, sam- er opstaaet ved en Sam'mensmælt- 
mes forreste Del, e&e i & É 

Tappen («Tungestøt- ning af Labialpalpernes Grundled 

ten») fra Pharynx, f" 
Maxillernes Metamer. 

Hovedets 3 bageste Metamerer, men blot 

eller Stammer; thi som Udviklingen og 

mine Figurer tydeligt vise, blive Palperne 

her som alle Exponenter anlagte som selvstændige Udvæxter påa 

Metameren. Var Stykket ée &, fremstaaet ved Sammensmeltning af 

et Par Exponenters Roddel, da vilde den fremspringende phåryn- 

geale Taps (€,,) Fremkomst være en Urimelighed. Noget andet er 

det, at samme Metamer hos andre Coleopter-Familier til Under- 

støttelse af Palperne og til Befæstelse af disses Muskler ofte kan 

faa et Udseende, som om et Par chitiniserede, rørformede Legemer 
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vare indgaaede i deres Dannelse; eller ogsaa kan som hos Cara- 

berne (jfr. Schiødtes Eleutherata) Exponenternes Grundled eller 

Hofteleddet ikke være helt udskilt fra Metameren og den sammen- 

stødende Pharynx. Hos Hydrophilerne findes ikke Spor til saadanne 

Chitinfortykkelser, og Metamerens Tværdeling forklares let ved 

dennes langstrakte Form og fremskudte Stilling, der i alt Fald under 

Udviklingen gør et saadant Knæk eller Tværdeling meget ønskelig. 

Saavidt gaa mine Undersøgelser af Udviklingen hos Hydro- 

charis caraboides; men jeg har ogsaa kunnet studere en anden 

Hydrobius fuscipes: spæd Larve. a Primære Labialpalper, b Maxiller, c 

Mandibler, d Antenner, g Thoracal Ben. 

Slægtsform af Hydrophiler, nemlig Hydrobius fuscipes. Dog 

Udbyttet af disse Studier var ikke betydeligt. Opbevaringsstan- 

den og de forefundne Stadier vare langtfra 'saa gode som hos 

Hydroch. carab., om de end, forsaavidt som de kunde bruges, 

maatte siges at bekræfte de paa H. carab. vundne Resultater. 

Naar jeg dog her paa Fig. 9 og 10 har givet 2 Afbildninger 

af Embryonet, har jeg gjort det, fordi. det forekommer mig, at 

det her tydeligt fremgaar, hvorledes de primære Palper om- 

D. K. D. Vid. Selsk. Overs. 1897. 19 21 
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gives af en fælles sækformig Hinde, der ikke kan være den 

Skede, der som Levning af det gamle Hudskelet skulde godt- 

gøre Identiteten af. 2 paa hinanden i Tiden følgende Organer. 

De 2 gengivne Figurer ere ikke, saaledes som Fig. 5—6, samme 

Objekt set fra neden og fra Siden, men de staa dog paa nøj- 

agtig samme Udviklingstrin. 

Uagtet jeg maa hævde, at jeg ikke ret vel kunde have valgt 

eller fåaet et bedre Specimen end Hydrocharis-Larven til at 

Fig. 13. Fig. 14. 
Dytiscus marginalis: 2 tidlige og 2 senere Stadier i Embr.-Udviklingen. 

a Primære Labialpalper, b Maxiller, e Mandibler, d Antenner, e& sekundære 

Labium (= forreste postorale Metamer), f Maxillernes Metamer, ff” de pri- 

mære Labialpalpers Metamer, g Thoracal Ben, / Labium, 0 Mund, p Pha- 

rynx' distale Ende. 

20 



Om Mundbygningen hos Insekterne. 319 

anstille mine Undersøgelser paa, saa er det naturligvis nødven- 

digt at udstrække Undersøgelserne til mange andre Former, og 

jeg anser det derfor for et Held, at jeg kan tilføje et Bidrag 

til Embryonaludviklingen af den med Hensyn til Mundens Byg- 

ning saa højst forskellige Dytiscus-Familie. Som jeg allerede 

før har omtalt, skylder jeg alle Præparaterne til Stud. zool. S. 

Jensen, men desværre naas der i hele Rækken (c. 20 Stykker) 

ikke længere end til det Trin af Udviklingen hos Hydroch. carab., 

som betegnes ved min Fig.3. Af mine ovenstaaende Figurer 11—14 

vil man nu se, hvorledes der hos Dytiscus følges samme Udvik- 

lingsgang som hos Hydrophilerne. Mandibler, Maxiller og de 

primære Labialpalper anlægges i den angivne Rækkefølge forfra 

bagtil i 2 omtrent parallele Rækker. Kun kan jeg her gøre 

opmærksom paa et Forhold, som ikke traadte tydeligt frem hos 

den forrige Familie, nemlig at de primære Labialpalper lige 

saa vel og lige saa tydeligt som Maxillerne have deres Udvæxt 

eller Exponent, ad: vordende Flig. Dog denne Udvæxt svinder 

snart, og allerede paa den følgende Figur, 12, ses der ikke 

noget til den. Paa den næste Figur, 13, fremtræder der et 

Par trekantede Plader (e,), som jeg tyder som den første Be- 

gyndelse til den sekundære Labium, dens endnu adskilte Sternal- 

dele. At de ikke kunne være de fra Fig. 11 kendte Udvæxter 

eller Flige, følger dels af, at disse alt ere forsvundne paa et 

mellemliggende Trin, Fig. 12, dels af, åt de ligge i et andet 

Plan, over og uden paa de primære Palper. Paa det følgende 

Trin, Fig. 14, ser man samme Plader tiltagne stærkt i Størrelse 

og nu sammenstødende og sammenvoxede i Midten til at danne 

Metamerens nu samlede Sternaldel, fremdeles dækkende Roden 

af de primære Palper. Yderligere ser man let påa denne Figur, 

hvorledes denne Sternaldel, altsaa Metamerens væsentligste Stykke, 

med sin lige afskaarne Rodende er sammenhængende med Mund- 

hulens Gulv eller Pharynx (p). 

Vi have i det foregaaende kun kortelig omtalt Mandiblerne 

og Maxillerne og disse Lemmers Forskydning; vi skulle nu se 
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lidt paa selve Metamererne. Begge Metamererne ere ved den første 

Embryonaldannelse meget tydelige, og om de end begge efter- 

haanden træde mindre skarpt frem, saa kan man dog stedse 

følge Maxillernes, og paa de senere Stadier træder denne Me- 

tamer atter meget tydeligt frem, og Maxillerne vise sig tydeligt 

udgaåaende fra dens Siderande, jfr. min Fig. 8, hvor Metameren 

er betegnet med 7". Metameren selv holder sig altsaa og bevarer. 

sin Stilling under hele Embryonaludviklingen, og saaledes gør 

ogsaa dens Exponenter, Maxillerne. 

Anderledes forholder det sig med Mandiblernes Metamer ; 

thi medens Mandiblerne voxe stærkt under en stadig Bevægelse 

ud imod Hovedets Siderande, svinder Metameren mer og mer, 

saa at den tilsidst rent forsvinder eller kun bliver tilbage i sine 

Exponenter, Mandiblerne. Ved denne Svinden af Mandiblernes 

Metamer kommer Maxillernes Metamer med Maxiller i umiddel- 

bar Forbindelse med den sekundære Labium og herigennem med 

Pharynx, og såaledes komme vi til samme Resultat, hvortil jeg 

for såa mange Åar siden var kommen ad komparativ anatomisk 

Undersøgelses Vej, nemlig at hos Insekter med fuldstændig For- 

vandling slutte Labialpalper som første og Maxiller som andet 

Par Munddele sig nøje sammen udgaaende fortil umiddelbart fra 

Randen af Pharynx. 

Der bliver dernæst Spørgsmaal om Mandiblernes Plads i 

Rækkefølgen af Munddelene. Efter Udviklingen gaa de foran 

Maxillerne, men skydes efterhaanden bort og til Siden og slutte 

sig saa nøje til Mundrammen, at de synes at udgaa fra denne. 

Denne møje Tilslutning til Mundrammen var det, som bevægede 

mig til at sætte dem som Nr. 3, som det bageste Par, hos 

Insekterne med fuldstændig Forvandling, og jeg lagde ikke ringe 

Vægt paa, at de artikulerede med Hovedskallen med deres Led- 

tap og Ledgrube. Dog dette sidste Moment anser jeg nu for 

at være uden Betydning, da Artikulationen maa siges at være 

falsk i den Forstand, at der her ikke er Tale om noget Ud- 

spring eller Forbindelse mellem Mandiblerne og Mundrammen, 
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men denne i Virkeligheden finder Sted længere tilbage, bagved 

og indenfor Ledgrube og Ledtap. Der bliver derfor en dobbelt 

Rækkefølge af Munddelene hos Larver og Imagines af Insekter 

med fuldstændig Forvandling mulig, efter Udvikling: 1? (sekun- 

dære) Labialpalper, 2? Mandibler, 3? Maxiller, efter faktisk Leje: 

1? (sekundære) Labialpalper, 2? Maxiller, 3? - Mandibler. 

Det kunde maaske synes at være meget vovet af de faa 

her givne Undersøgelser at fremsætte saa vidtgaaende Ændrin- 

ger i Opfattelsen af Insekternes Mundbygning, og jeg skal 

ikke nægte, at det vilde være meget ønskeligt, om denne min 

lille Afhandling vilde fremkalde nye Undersøgelser til videre 

Oplysning, men jeg kan dog ikke afholde mig fra allerede nu at 

vise, hvilken Betydning de af mig her fremsatte Resultater, deres 

Virkelighed og Almengyldighed forudsat, vilde faa for en ligelig 

Opfattelse af Insekternes Mundbygning efter Anlæg og Udvikling. 

Er min Fremstilling her af Munddelenes Udvikling hos Hydro- 

philer og Dytiscer rigtig, og kan den overføres ikke blot paa 

Coleopterernes Orden, men ogsaa paa de i saa mange Henseender 

nærstaaende Neuroptera, Hymenoptera og Lepidoptera, da have 

disse Ordener samme Antal Metamerer i Hovedet som Ortho- 

ptera, og der bliver kun den Forskel, at medens hos de førstnævnte 

4 Ordener den forreste Metamer først sent udvikler sig og sine 

Exponenter, og den fjerde Metamer forsvinder tilligemed sine 

Exponenter, saa bliver hos Orthoptera forreste Metamer stedse 

tilbage og udvikler kun sjældent Exponenter, medens fjerde 

Metamer fortsætter sin tidligt begyndte Udvikling til Enden; 

men en Forsvinden af Metamerer og Epxonenter er noget, som 

vi træffe saa jævnligt hos Arthropoderne, særlig i Bagkroppen, 

og en forsinket Udvikling af forskellige Exponenter i Hovedet 

træffes ogsaa ofte, ja rammer selv saa vigtige Organer som 

Mandiblerne. 
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Sur Pappareil buccal des Insectes. 

Par 

Fr. Meinert. 

Résumé. 

Comme on le saåit, Savigny!) établit pour les piéces 

buccales des Insectes V'ordre que voici: 1? la lévre supérieure 

ou le labre; 2% les deux mandibules; 3? les deux måchoires ; 

49 la lévre inférieure, ou lévre proprement dite, qui est plus 

ou moins fendue et qu'on peut considérer comme formée par 

la réunion de deux secondes måchoires. 

Hormis 1? lå lévre supérieure, qui n'est pas homologue 

aux piéces buccales proprement dites, cette succession a fini 

par s'imposer. 

Dans une série de mémoires >), le présent auteur å cherché, 

par voie anatomique purement comparée, å faire valoir, pour 

les Coléoptéres, les Hyménoptéres, les Lépidoptéres, les Névrop- 

téres et les Diptéres, c'est-å-dire des Insectes å métamorphose 

compléte, une succession différente: 1? lå lévre inférieure (avec 

palpes labiaux) ; 2? les deux måchoires; 3? les deux mandibules, et, 

pour les Orthoptéres (comprenant aussi les Pseudo-Névroptéres) 

et pour les Hémiptéres, c'est-å-dire des Insectes å métamor- 

1) Mémoires swr les animauæ sans vertébres. 2e Mém., p. 40—41. 

?) Je peux surtout renvoyer å des publications aussi anciennes que: une 

conférence faite au XIle Congrés des Naturalistes scandinaves, å Stoc- 

kholm 1880 (imprimé en 1883, p. 510—16, bien qu'un tirage å part ait 

eu lieu en 1880, et traduite en francais dans ' Entomologisk Tidskrift I, 

1880, p. 147—50). Je puis également citer mon mémoire intitulé 

Ordenen Diploglossata, dans Vid. Medd. Nat. Foren. 1879—80, p. 343 

—46, et Fluernes Munddele. Trophi Dipterorum, 1881. 
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phose incompléte: 1? métaméride sans appendices; 2% les deux 

mandibules; 3? les deux måchoires; 4? la lévre inférieure. 

Pourtant j'ai toujours soutenu que V'étude de Pontogenése devait 

décider la question; mais jusqu'ici toutes les publications ayant 

trait å V'ontogenése ont donné raison å Savigny. 

Par contre, les recherches, présentées ici par moi, de 

deux formes de familles, Hydrophilus et Dytiscus, appartenant 
aux Coléoptéres, par conséquent å des Insectes å métamor- 

phose compléte, me semblent permettre de constater qu'iici 

nous sommes en réalité en présence de quatre métamérides 

qui arrivent å se développer, mais de telle sorte que le méta- 

méride le plus en arriére avec ses appendices, €'est-å-dire lå 

lévre inférieure avec les palpes labiaux (/es palpes primaires), 

disparait pendant le développement embryonnaire pour étre 

remplacé par le métaméride antérieur, de développement posté- 

rieur, avec ses palpes (/es palpes secondaires), et ici je peux 
me borner å renvoyer å mes figures 4—7, p. 15, ou Von voit 

å la fois les palpes primaires en disparition et les palpes secon- 

daires complétement développés. Mais, å cdté de ce fait ana- 

tomique, je dois faire ressortir qu'on ne peut pas bien penser 

que les palpes primaires, contigus å leur base, puissent se 

développer en palpes secondaires divariqués å leur base et 

ayant entre eux une languette, qu'il faut rapporter au pharynx, 

et non pas å un métaméride, voire troisiéeme ou quatrieme, 

d'ou partent, comme on le sait, au commencement du déve- 

loppement embryonnaire, les palpes primaires. On ne saåurait 

guére, non plus, admettre que le métaméride avec les palpes 

primaires puisse percer au travers du meétaméride toujours 

conservé des maxilles, afin de se fixer au bord antérieur du 

pharynx et de se fusionner avec lui, tandis que simultanément 

les appendices devraient, d'une maniére tout å fait inexplicable, 

changer de place. Mais que, chez la larve et Pimage, la lévre 

inférieure avec les palpes, qw'ils soient primaires ou secon- 

daires, se relient immédiatement avec le pharynx, c'est lå, je 

pense, Vopinion unanime ou qui doit finir par Vétre. 

Pendant le développement, le métaméride des mandibules, 

par opposition aux métamérides situés tant en avant qu'en 

arriéere des mandibules, disparait, et ce sont seulement ses 

appendices, c'est-å-dire les mandibules, qui croissent et se 
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développent, tandis qu'en méme temps les deux métamérides 

qu'on vient de nommer les refoulent latéralement. 

Selon mon exposition, les piéces buccales de 1'embryon 

des Insectes å métamorphose compléte différent donc beau- 

coup dans ses premiers et dans ses derniers stades ou chez 

la larve, et, tandis que, dans les premiers stades, la succession 

établie par Savigny fait loi, il faut que, dans les derniers, la 

succession Soit, ou bien, si Von se base sur le développement : 

1% la lévre inférieure avec les palpes (secondaires); 2? les deux 

mandibules; 3? les deux måchoires; ou bien, si "on considére 

seulement la position: 19 la lévre inférieure avec les palpes 

(secondaires); 2? les deux måchoires; 3? les deux mandibules. 

Or, je suppose que I'évolution constatée chez I Hydro- 

plulus et le Dytiscus se retrouve aussi dans tous les autres 

Coléoptéres, voire méme dans tous les Insectes å métamor- 

phose compléte, tandis que, chez les Insectes å métamorphose 

incompléte, le 4" métaméride postoral le plus en arriére, c'est- 

a-dire le métaméride primaire de la lévre inférieure avec ses 

palpes labiaux primaires, conserve sa place et continue son 

développement, pendant que le métaméride le plus en avant, 

correspondant au métaméride laåbial secondaire des autres In- 

sectes, ne se développe que plus tard et acquiert rarement 

des appendices. Exemple, Orthoptéres (Collemboles); comp. 

Wheeler, A Contribution to Insect Embryology, Journ. of 

Morphol. VII, 1891. 

S'il n'y a rien d'incorrect dans la description que je viens 

de donner de la marche évolutionnaire des Insectes å méta- 

morphose complete, elle fait cesser la discordance qui existe 

entre les deux sections principales des Insectes et que mes 

recherches antérieures n'ont pu corriger. 



OVERSIGT OVER DET KGL. DANSKE VIDENSKABERNES SELSKABS 
FORHANDLINGER. 1897. Nr. 3 

Bidrag til Salpeterundersyrlingens Kemi. 

Af 

Aage Kirschner. 

I Aaret 1871 fremstillede Divers") Sølvhyponitrit ved at reducere 

en Opløsning af Natriumnitrit med Natriumamalgam og, efter 

at have gjort Opløsningen sur med Eddikesyre, at udfælde det 

gule Sølvsalt med Sølvnitrat. 

Denne Metode gav kun ringe Udbytte; derfor er den i 

Aarenes Løb adskillige Gange søgt forbedret; kun to Ændringer 

i Metoden have vist sig gode, nemlig Anvendelsen af 1) Kalium- 

nitrit som Udgangsmateriale og 2) en flydende Natriumamalgam. 

Udbyttet kan dog næppe ad denne Vej drives højere end 7 gr. 

Sølvsalt for hvert 100 gr, anvendt Kaliumnitrit. 

Desuden hår man forsøgt dels andre Reduktionsmidler for 

Nitritet dels at fremstille den ved Iltning af Hydroxylamin, uden 

at det dog derved er lykkedes at faa bedre Resultat. 

Disse Fremstillingsmaader skal jeg ikke her komme nærmere 

ind paa, men indskrænke mig til at henvise til Thums?”) og 

og Hantzsch og Kaufmann's%) Afhandlinger om Salpeterunder- 

syrling, i hvilke der findes tilfredsstillende Litteraturoversigter. 

I 1889 offentliggjorde Divers og Haga 7") en ny Metode til 

Fremstilling af Syren, som skulde give 6—7 Gange saa stort 

1). Lond. Roy: Soc. Proc.- 19... 425. 

2) Sitzber. d. Wiener. Akad. 1893. 102. Bd. II b. 287. 

")LiebAnns292:,-317: 

4) Journ. chem. Soc. 1889. 760. 
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Udbytte som de tidligere foreslaaede. Da i alle senere Med- 

delelser om Salpeterundersyrlingen Amalgamprocessen stadig 

anbefales som den bedste, og der end ikke henvises til den 

omtalte Afhandling, maa den anses for fuldstændig overset. 

Endelig i Oktoberheftet af Ber. deut. Chem. Gesell. 1896 

henviser Divers paany til Metoden, men da havde jeg i over et 

halvt Aar anvendt den til de Undersøgelser, jeg i det følgende 

skal beskrive. 

Ved Indvirkning af Kaliumsulfit paa Kaliumnitrit dannes 

som bekendt alt efter Omstændighederne forskellige Produkter. 

Blandt disse have oxyimido- og oxyamidosulfonsur Kali særlig 

Interesse for Dannelsen af Salpeterundersyrlingen. 

Kaschig") betragter det første Salt ikke som et Reduktions- 

produkt af Kaliumnitrit, men som et Kondensationsprodukt af 

dette Salt og Kaliumsulfit: 

(HO)s: N—+.H.S02.0K — (H0)2: N. SO2- OK + H20 

Dihydroxylaminsulf. K. 

(H0)2:N-S02:0K— H-SO0»-0K— HO-N:(SO2-OK)2 + H20 

oxyimidosulf. K. 

Ved Behandling med varmt Vand fraspaltes en Sulfonsyre- 

gruppe, og Saltet gaar over til oxvyamidosulfonsur Kali: 

(HO)N(SO3K)2 + H20 — (OH)NH(SO3K) + KHSO4 

oxyimidosulf. K. oxvamidosulf. k. 

Dette giver, som paavist af Divers og Haga, ved Behandling 

med stærk Natronhydrat Sulfit og Hyponitrit: 

(OH)NH(SO03K) = HON -+- HKSO5 

7) Liebig Ann. 241. 207. — Her benævnes Saltene Hydroxylamindi- og 

Hydroxylaminmono-sulfonsur Kali; men da han samtidig nævner Imido- 

og Amido-sulfonsur Kali, bør man for Konsekvensens Skyld beholde de 

andre (engelske) Benævnelser. 
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Denne Fremstillingsmaade for Salpeterundersyrlingen staar og 

falder imidlertid med Letheden, hvormed man fremstiller Oxy- 

imidosaltet. Tidligere gave Metoderne for Fremstillingen af dette 

Salt kun ringe Udbytte; først i 1893 offentliggjorde Divers og 

Haga") en Metode, der giver omtrent det teoretiske Udbytte, og 

hermed er en let og sikker Fremstillingsmaade for Salpeterunder- 

syrlingen givet. 

Præparation af oxyimidosulfonsur Kali. 

Den i det følgende beskrevne Metode er fuldstændig den 

samme, som Divers og Haga angiver. 

Jeg opløser 45 gr. Kaliumnitrit og 55 gr.tvekulsur Kali i 350 gr. 

Vand i en Kogeflaske paa 700 ccm. Denne forsynes med en Prop, 

i hvilken der er anbragt et Termometer, et Tilledningsrør for 

Svovlsyrling, der ender et Stykke over Vædskeoverfladen, og et 

Afledningsrør for Kulsyren. Der sørges ved en Kuldeblanding 

for, at Vædskens Temperatur under hele Operationen ikke over- 

stiger — 2". Til Vædsken ledes nu en rask Strøm af Svovl- 

syrling. Denne optages fuldstændig, idet Flasken rystes uafbrudt 

under hele Tilledningen. Efter nogen Tids Forløb begynder 

Kalisaltet at udskilles som smaa fine Krystaller. Naar Vædsken 

netop er bleven sur (hvilket prøves med Lacmoid), afbrydes 

Tilledningen; der neutraliseres med lidt fortyndet Kaliopløsning, 

Moderluden hældes fra, og Krystallerne bringes paa et Filter og 

vadskes under Sugning med lidt Vand. Endelig behandles Sal- 

tet med Vinaand og Æther og lufttørres. Udbyttet er c.125 gr. 

Det er et overordentlig smukt, hvidt Salt, der krystalliserer 

med to Mol. Vand og er uopløseligt i koldt Vand”), men sønderdeles 

af dette ved Henstand i Oxyamidosalt og sur svovlsur Kali. 

1) Journ. chem. Soc. 1894. 529. 

2) Da det analoge Natronsalt er letopløseligt i Vand, anser jeg det for 

upraktiskt at benytte dette til Fremstilling af Salpeterundersyrling. 
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Denne Proces foregaar ogsaa i det tørre Salt ved Henliggen i 

nogle Dage, idet det indeholdte Krystalvand da virker sønder- 

delende. Strax foregaar denne Omdannelse ved varmt Vand. 

Præparation af Salpeterundersyrling af 

oxyamidosulfonsur Kali. 

Om denne Præparation skriver Divers og Haga kun kort: 

Man behandler Oxyamidosaltet med conc. Natronopløsning 

og varmer da til Kogning eller lader henstaa i 24 Timer ved 

alm. Temperatur. Vædsken udvikler Kvælstofforilte og inde- 

holder til Slut Hyponitrit og Sulfit. Man neutraliserer med 

Eddikesyre og tilsætter Sølvnitrat, hvorved faåaas en Fældning af 

Sølvhyponitrit og Sølvsulfit. Dette sidstes Fældning kan man 

undgaa ved at fælde Svovlsyrlingen med Barytvand !") inden Til- 

sætning af Sølvnitrat eller ved at gaa ud fra oxyamidosulfonsur 

Baryt. 

Forsøgsresultater: 

0,5772 gr. oxyamidosulfonsur Kali gav efter 24 Timers Hen- 

stand med stærk Kalilud 76/0 af det beregnede Udbytte. 

Ved Kogning gav 0,937 gr. Salt 30 %0 Udbytte. 

Herved synes det at fremgaa, at de ikke have foretaget 

større Præparationer, men kun kvantitative Forsøg. 

Jeg har gjort talrige Forsøg med Metoden og er bleven 

staaende ved følgende Fremgangsmaade : 

30 gr. Oxyimidosalt bringes i en 500 ccm. Kogeflaske, og 

"der tilsættes c. 35 ccm. Vand. I det man opvarmer, opløses 

Krystalpulveret, og naar Vædsken netop er begyndt at koge, 

standses Varmetilførslen; man afkøler da i koldt Vand. 

Til Vædsken, der nu indeholder oxyamidosulfonsur Kali 

og sur svovlsur Kali, sættes under Afkøling i Is lidt efter lidt 

1) Jeg anvendte her at sætte lidt Brintoverilte til. Det ilter Svovlsyrlingen 

i sur Vædske til Svovlsyre uden samtidig at sønderdele Salpeterunder- 

syrlingen. Herved undgik jeg at indføre Baryt og at filtrere Vædsken. 
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10 ccm. conc. Natronopløsning (I Del Na4O0H: 1 Del Vand), 

idet man iagttager, at Temperaturen ikke overskrider c. 30”; der- 

paa afkøles atter til c. 10%, og 90 ccm. af den samme Natron- 

opløsning tilsættes paa én Gang. Man sætter nu Kolben i varmt 

Vand og holder Temperaturen paa 50? i c. Y2>—%/4 Time. Strax 

idet Natronopløsningen tilsættes, udvikles der en rigelig Mængde 

Kvælstofforilte. Udviklingen aftager dog hurtig og er efter en 

halv Times Forløb kun ringe. Efter endt Henstand hældes den 

dannede Saltmasse i c. én Liter Vand, hvori den. fuldstændig 

opløses. 

Denne Vædske indeholder nu foruden Sulfat, Sulfit og 

Hyponitrit lidt udekomponeret Oxyamidosalt og maaske lidt 

Hydroxylamin. Da disse sidste ved den senere Tilsætning af 

Sølvnitrat ville virke reducerende og udskille Sølv, gøres de 

uskadelige, ved at man til selve Vædsken sætter gult Kviksølv- 

tveilte, indtil dette ikke sønderdeles mere til sort Kviksølv, hvilket 

let ses paa Bundfaldets Farve. Dette fintdelte Kviksølv kan strax 

filtreres fra paa en Nutsch, der tilberedes paa følgende Maade: 

underst lægges et hærdet Filter, derover et godt Lag Asbest og 

endelig igen et hærdet Filter. En saadan Nutsch filtrerer, under 

samtidig Sugning, Vædsken let og hurtigt klar. 

Nu fortyndes den til c. 4 Liter, og idet man tilsætter en 

Opløsning af Sølvnitrat (5/o holdig), faas et smukt, lysegult 

Bundfald. af Sølvhyponitrit. Man ser let, naar der er tilsat 

Overskud af Sølvopløsningen, idet Farven gaar over fra lysegul 

til brungul. Efter kort Tids Henstand har Bundfaldet sat sig, 

og man dekanterer med varmt Vand, til Vandet ikke reagerer 

alkalisk. : 

Har man ikke Nutsch, kan man ikke filtrere Kviksølvet fra, 

men maa da strax fælde Sølvsaltet og senere skille dem ved 

at opløse Sølvforbindelsen i Ammoniak og efter Filtrering — der 

nu gaar hurtig — udfælde det igen med Salpetersyre. 

Man bruger altid mere Sølvnitrat, end der svarer til den 

dannede Mængde Sølvhyponitrit, da det tilstedeværende Alkali- 

» 
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sulfit danner et opløseligt Sølvdobbeltsalt. Derfor maa Vædsken 

oparbejdes for Sølv. 

Det er nødvendigt at fortynde Opløsningen stærkt ved Ud- 

fældningen af Sølvsaltet, da Omsætningen ellers ikke gaar saa let 

og fuldstændig. 

Det dannede Sølvsalt indeholder af Urenheder lidt Klorsølv 

(dannet af Klornatrium fra Natronopløsningen), lidt Sølvilte og 

lidt Sølv. — Disse Urenheder ere bestemte til c. 3 gr. pr. 100 

gr. Sølvsalt. 

Udbyttet er 15—18 gr. urent Salt, og i Løbet af c. 7 Timer 

kan jeg omdanne 90 gr. Kaliumnitrit til Sølvhyponitrit. Af den 

beregnede Mængde Sølvsalt, der kan faas af en vis Mængde 

Kaliumnitrit, faas 45—50 ?/0. 

Salte af Salpeterundersyrlingen. 

Om disse existerer kun meget faa spredte Meddelelser. 

Foruden Sølvsaltet er egentlig kun Saltene af Baryum, Strontium, 

Calcium og Ammonium undersøgte nøjere. 

Min Undersøgelse har omfattet Saltene af Baryum, Stron- 

tium, Calcium, Bly, Kobber og Sølv. 

Natriumhyponitrit. 

Dette er kun kendt i vandig Opløsning. Vel meddeler Jack- 

son"), at han har faaet Krystaller af Saltet ved Afdampning af 

en stærkt alkalisk Opløsning af Saltet over Svovlsyre; men jeg 

tror ikke, at det er dette Salt, han har faaet udskilt. 

Derimod maa det vel kunne faas ved at tilsætte en Opløs- 

ning af Natronhydrat i absolut Alkohol til en Opløsning af 

Salpeterundersyrling i Æther. 

Ved Dobbeltdekømposition af Sølvhyponitrit og Klornatrium 

faas ikke en ren Opløsning af Saltet; den indeholder altid Klor- 

1) Journ. chem. Soc. 1893. 210. 
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natrium. Man danner sig derfor først en Opløsning af den fri 

Syre ved Sønderdeling af Sølvsaltet med Saltsyre og tilsætter 

derpaa Natronhydrat. 

Vædsken bliver neutral, naar man til en bekendt Mængde 

Salpeterundersyrling sætter saa megen Natronopløsning, som 

svarer til. Dannelsen af et surt Salt NaH(NO)2 (Phenolphtalein 

anvendes som Indikator). Dette Salt er imidlertid meget ube- 

standigt i en vandig Opløsning, hvilket ses paa, at Vædskens 

Reaktion snart bliver alkalisk. Det normale Salt Na2N202 er 

- ret bestandigt, særlig ved Nærværelse af Overskud af Alkali. 

Med sidsnævnte Salt har Hantzsch og Kaufmann!) gjort 

nogle Ledningsmodstandsbestemmelser. 

Ammoniumhyponitrit. 

Zorn?) lod Sølvhyponitrit reagere paa en Klorammoniumopløs- 

ning, hvorved strax udskiltes Klorsølv. Vædsken, som han for- 

modede indeholdt det søgte Ammoniumsalt, lod sig ikke behandle 

videre, da en Sønderdeling efter kort Tids Forløb gav sig til 

Kende ved Udviklingen af en Luftart. 

Jackson) mente at have faaet Saltet i fast Form ved at 

behandle Sølvsaltet med vinaandig Svovlammonium og Fordamp- 

ning af den dannede Opløsning i Vacuum over Svovlsyre. — 

Det krystaliserede da i Grupper af lange Naale. Krystallerne 

bleve imidlertid vundne i saa ringe Mængde, at en Analyse ikke 

var til at udføre. 

Tanatar angav fornylig, at den fri Salpeterundersyrling er 

opløselig i Æther. Jeg forsøgte da at fremstille Ammoniumsaltet 

ved at lede tør Ammoniak til den ætheriske Opløsning af Syren; 

jeg fik ogsaa en Udskilning af Krystaller, i hvilke der let paa- 

ly Lieb. Ann. 292. 317. 

Be 11322217; 

3) Journ. chem. Soc. 1893: 210. 
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vistes baade Salpeterundersyrling og Ammoniak. — Det vår såaledes 

efter al Sandsynlighed det søgte Salt, jeg havde faaet frem. 

Ved Tørring over Svovlsyre i Vacuum fordampede det 

under Udvikling af en Luftart og Dannelse af Vand. Derfor 

er det næppe sandsynligt, at Jackson har haft Saltet i fast 

Form. 

Inden jeg imidlertid fik det nøjere undersøgt, meddelte 

Hantzsch og Kaufmann "), at de havde fremstillet Saltet paa 

samme Maade som jeg, og jeg opgav derfor den videre Under- 

søgelse. 

De to førnævnte Kemikere tørre det paa Lerplader efter 

Vaskning med Æther. Det smelter ved 647—65” under vold- 

som Sønderdeling. — Det er let opløseligt i Vand med alkalisk 

Reaktion. É 

Det tørre Salt sønderdeles ved alm. Temperatur langsomt 

i Ammoniak, Vand og Kvælstofforilte, og man kan derfor ikke 

udføre nøjagtige Analyser. Formlen maa dog være NH4HN>20> 

efter de Tal, de anføre. 

Baryum-, Strontium- og Calcium-Hyponitrit. 

Zorn”) har beskrevet et normalt Baryumsalt som vand- 

frit, medens Maquenne?”) finder, at det indeholder vexlende 

Vandmængder. Sidstnævnte har derimod fremstillet et Strontium- 

og et Calciumsalt med Sammensætningen R(NO), mH20. 

Foruden at fremstille disse to Salte paa en lettere Maade 

end Maquenne er det lykkedes mig at præparere et Baryumsalt 

med den konstante Sammensætning Ba(NO)> 4H20. 

Et surt Baryumsalt har Zorn paavist?”) og Dobbeltsalte af 

Formlen R(NO)2 + R(C2H302)2 + 2C2H4 02 + åg, hvor P= Ca, 

Sr, Ba, har Maquenne?) fremstillet og analyseret. 

Vie stAnns2O2SE3 I: 

) Ber. 151007 

3) Ann. de chim. et de phys. [6] Tome 18. 551. 
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Præparation af de normale Salte. 

Zorn har fremstillet det vandfri Baryumsalt ved Tilsætning 

af Baryumklorid til en Opløsning af Natriumhyponitrit i Vand; 

herved udskiltes Krystalnaale, som han rensede, tørrede og 

analyserede. 

Maquenne opløste Sølvsaltet i fortyndet Salpetersyre, til- 

satte BCI2"), filtrerede hurtigt fra Klorsølv og fik en krystallinsk 

Fældning ved en derpaa følgende Overmætning med Ammoniak. 

Krystallerne bleve udvaskede med Vand, Vinaand og Æther 

og tørrede over Svovlsyre. 

Jeg er gaaet en anden og simplere Vej: Jeg opløser det 

raa Sølvsalt i stærk Ammoniak og filtrerer Vædsken; derpaa 

tilsættes en ammoniakalsk Opløsning af R(NO3)2”), og man 

faar da en rigelig Udskilning af et krystallinsk Salt. Det 

sætter sig let og udvaskes for Sølvsalt ved Dekantering med 

stærk Ammoniak. Derefter vaskes det med Vinaand og Æther 

paa et Filter ved Hjælp af Sugeren, bredes da ud paa et 

Stykke Papir og rystes, til det falder fuldstændig hen til et 

Pulver. Det er da tørt. Andre Tørringsmaaåder kan ikke an- 

vendes for Baryum og Strontiumsaltenes Vedkommende, da de 

let afgive Krystalvand selv ved Henliggen i Luften. Da Baryum- 

saltet "lettest afgiver Vand, forstaar man, hvorfor Zorn faar 

det vandfrit og Maquenne med vexlende Vandmængder. 

Analytisk Undersøgelse af Saltene. 

Basen bestemmes ligefrem ved at afdampe Saltet med Svovl- 

syre, gløde og veje. 

Kvælstof bestemmes efter Dumas” Metode: Jeg anbringer 

i et langt Forbrændingsrør en Længde af Kobbercylindre (dan- 

nede af Traadnet) samt Analysen, blandet med Kobber i en 

== Ba: SFS Ga: 

2?) R— Sr. Ca. Ved Præparationen af Baryumsaltet anvendes bedst Barvyum- 

acetat. 

D.K.D. Vid. Selsk. Overs. 1897. 9 22 
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Platinbaad og opvarmer. Kvælstoffet, der dannes, uddrives af 

Røret med Kulsyre, udviklet af Marmor og Saltsyre. Luften 

"opsamles i et inddelt Rør over en Natronopløsning. Paa 

denne Maade har jeg kun kunnet bestemme Kvælstof i Cal- 

ciumsaltet. — Baryum og Strontiumsaltet sønderdeles allerede 

i Kulden af Kulsyre, idet man driver Luften ud af Røret; 

hvad man kan se paa, at Saltet strax afgiver Vand, som 

fortættes lige over Platinbaaden. — Fuldendte jeg Forsøget, fik 

jeg ogsaa kun c. !/3 Del af det beregnede Volumen. 

Maquenne har bestemt Kvælstof i Strontiumsaltet uden at 

angive Enkeltheder; i Stedet for at uddrive Luften af Køret med 

Kulsyre har han formodentlig pumpet Røret lufttomt. 

Jeg har ikke udført saadanne Forsøg, men derimod har 

jeg bestemt Salpeterundersyrlingen i Saltene ved Fældning med 

Sølvnitrat. 

Salpeterundersyrlingen kan bestemmes, som Zorn") hår vist, 

paa følgende Maade: Man opløser den afvejede Mængde Salt i 

lidt fortyndet Eddikesyre, tilsætter Overskud af Sølvnitrat, neu- 

traliserer hurtigt med Ammoniak og opvarmer paa Vandbad, til 

Bundfaldet har sat sig. 

Efter nogen Tids Henstand filtreres Saltet fra, udvaskes, 

tørres, glødes, og det dannede Sølv vejes. 

Da der let kan indtræffe en lille Forpufning under den 

første Del af Filtrets Bortbrænding, anbefales det at lægge et 

Laag over Diglen. 

Til Bestemmelsen af Vand anvendte jeg samme Apparat 

som til Kvælstofbestemmelsen. 

Kobbercylinderen bibeholdt jeg, medens Saltet her blev blan- 

det med tvekromsur Kali. Ved at foretage et Kontrolforsøg med 

tvekromsur Kali alene viste det sig, at Vandabsorptionsrøret 

tillog 3 mer. i Vægt, hvilken Korrektion jeg derfor indførte i 

Resultaterne. 

Bero 0ge 
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Idet jeg såaledes udførte Analyserne, fik jeg følgende Re- 

sultater: 

Ba (NO)2 4H2O 

Mol. 269,4 

Beregnet: 

519% Ba 26,73 0 H20 23,01 ?/0. H2N20>2 

O8550 0 Fr FS Fra OST SER OLD E TET EO 

UDAD Dory Elo BENS dog gt 10733 

Salt, gav ,0,3041, gr. BaSO4 ;50,97 90 Ba 0,3510 gr. 

» ” 51,13 »” ” OPOBSRe ror. mn 02805 

0,2736 gr. Salt gav 0,2187 gr. Ag 22,97 fo H2N20>- 

Sr(NO)2 5H20 

Mol. 237,7 
Beregnet: 

36,89 %08r 37,850 H20 26,08 %/0 H2N202 

MED OS SS AES ONDE SO u2 0,3253 gr. Salt gav 0,1242 

"Sr SO41136,81-2/0; Sr (9 fe - 0,2586 gr. Salt gav..0,1995 

0,3586 gr. Salt gav 0,3270 gr. Ag 26,18 %0 H2N20> 

Ca (NO)2 4H2>O 

Mol. 172 

Beregnet: 

23,26 %/0;Ca. 41,86 %0:H20. 16,28.9%0 N 

0.3193 gr. Salt gav 0,1345 gr. H20' 42,12 9/0 H20 

0,351.» 57 Bell bpæfg  233 50 rn HøvyD 14 

0,3022 gr..Salt gav 0,2401 gr. CaSO4 . 23,35 %0. Ca 

0,3088 gr. Salt gav 43 ccm. N ved 19% 763 mm. 16,05 % N 

0,3132 gr. Salt gav 43,8 ccm. N ved 17,7? 767 mm: 16,309%0N 

11 29» 
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Som man vil se af det foregaaende, er Calciumsaltet det 

mest bestandige. Det sønderdeles ikke af Kulsyre i Kulden og 

taber ikke saa let sit Krystalvand. Ved Opvarmning til 60? i en 

Tørrekasse tabte Baryumsaltet alt sit Vand, Strontiumsaltet c. 

70/0, medens Calciumsaltet kun tabte meget lidt. 

Ved Opvarmning til 100? kunde jeg ikke, i Modsætning til 

Maquenne, faa Strontiumsaltet til at afgive alt sit Vand.  Cal- 

ciumsaltet ej heller i Overensstemmelse med Maquenne. 

Over Svovlsyre tabte Calciumsaltet intetVand. Alle tre ere 

lidt opløselige i Vand med alkalisk Reaktion. Ved Behandling 

med fortyndede Syrer udvikle de Kvælstofforilte. Efter Afvanding 

af Baryumsaltet ved Ophedning i en Tørrekasse gav jeg det 

stærkere Varme i en Digel; det smeltede da under Brusen, og 

et vandigt Udtræk af den smeltede Masse reagerede alkalisk 

(Barythydrat) og gav Reaktion for Salpetersyrling. 

Surt Baryumhyponitrit. 

For at bestemme, om Syren er én- eller to-basisk, søger 

Zorn") at fremstille et surt Baryumsalt. 

Han udrører det normale (vandfri) Salt i Vand og tilsætter 

den beregnede Mængde fortyndede Svovlsyre. Den netop neu- 

trale Vædske giver ved Tilsætning af Ammoniak en Fældning 

af normalt Salt. Opløsningen sønderdeles allerede ved kort 

Henstand under Udskilning af normalt Salt. Ved Inddampning 

af den conc. Opløsning over Fosforsyreanhydrid i Vacuum ud- 

vikledes Kvælstofforilte og udskiltes ringe Mængder normalt Salt 

samt Krystaller af det sure, hvilke imidlertid ikke kunde analy- 

seres påa Grund af deres Ubestandighed. 

Derimod bestemmer han Forholdet mellem Syre og Base i 

Opløsningen, idet han fælder Syren som Sølvsalt og Basen som 

1 Bero 4005 



Bidrag til Salpeterundersyrlingens Kemi. 337 

Baryumsulfat. Af ret overensstemmende Analyser bekræftes det, 

at der findes et surt Salt i Opløsningen, og Syren er derfor 

tobasisk. 

Dobbeltsalte af Salpeterundersyrlingen. 

Maquenne") har fremstillet tre Salte med følgende Formel: 

RN202 + R(C2H302)2 + 2 C2H402 + mH20 

BEES Ed Ann PSR ESKE E LI 

R — Ba ME=3 

De fremstilles ved at mætte Eddikesyre (30 ”/o holdig) med 

Hyponitrit. Naar Mætningspunktet omtrent er naaet, udskilles 

Dobbeltsaltet i Krystaller, som tørres mellem Filtrerpapir. — De 

ere opløselige i Vand og reagere neutralt. 

Analyserne stemme godt med ovenstaaende Formel. 

For Kalksaltets Vedkommende gør han Frysepunktsbestem- 

melser for at afgøre, om Saltets Molekule maaske er det halve. 

Forsøgene stemme imidlertid med ovenstaaende Formel, 9: Sal- 

peterundersyrlingens Molekule er H2N202. 

Blyhyponitriter. 

Disse ere ikke undersøgte før. 

Ved Tilsætning af Blyacetat til en Opløsning af Natrium- 

hyponitrit fåas et hvidt, uopløseligt Salt, der ved Henstand i svag 

sur Vædske bliver gult og krystallinsk. Den første Forbindelse, 

hvis Formel det ikke er lykkedes mig at bestemme, maa være 

et basisk Salt, medens det sidste er det normale. 

Til Præparation af Saltet danner jeg mig en Opløsning af 

Natriumhyponitrit paa følgende Maade: 

Jeg opløser det raa Sølvsalt i fortyndet Salpetersyre, tilsætter 

1) Ann. de chim. et de phys. [6] Tom. 18. 551. 

13 
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Underskud af Klornatrium og neutraliserer med Natron; skønt 

der herved fældes Sølvhyponitrit, kan Opløsningen dog inde- 

holde lidt Klornatrium og lidt Klorsølv; dette sidste udfældes, efter 

at Hovedmængden af Klorsølvet er filtreret fra paa Nutsch, ved 

at Opløsningen gøres svag sur; man filtrerer atter gennem en 

anden Nutsch, gør alkalisk med Natron og tilsætter Blyacetat. 

Herved faas det hvide Salt. — Da det er et basisk Salt, frigøres 

Eddikesyre ved Fældningen. Derfor måa man stadig under Til- 

sætningen af Blysaltet forvisse sig om, at Vædsken reagerer 

alkalisk. — For at faa såa lidt Blyiltehydrat fældet som muligt 

tilsætter man Underskud af Blyacetat. Bundfaldet, der sætter 

sig let, udvaskes med koldt Vand og renses for Klorbly ved 

Opløsning i Eddikesyre, Filtrering og en derpaa følgende Ud- 

fældning med Ammoniak. — Det tørres over Svovlsyre og har 

da en hvidgul Farve. 

Dette Salt danner ved Tilsætning af noget Eddikesyre Bly- 

acetat og et gult krystallinsk Salt, som udvaskes med varmt 

Vand og tørres over Svovlsyre. 

Det gule Salt har Sammensætningen Po N202. 

Det hvidgule Salt antager jeg har Sammensætningen PhO 

PbN202. — At Analyserne ikke stemme med denne Formel, 

formoder jeg, har sin Grund i, at der samtidig med Saltet fæl- 

des lidt Blyiltehydrat. I Overensstemmelse hermed finder jeg 

Blybestemmelsen for stor og Kvælstofbestemmelsen for lille samt 

et Indhold af Vand. 

Den analytiske Undersøgelse af Saltene er udført paa samme 

Maade som ved Saltene af de alkaliske Jordarter. 

Ved Bestemmelsen af Bly maa man dog inden Tilsætning 

af Svovlsyre opløse Saltet i lidt fortyndet Salpetersyre. 

Ved Vandbestemmelsen kan man udelade Tilsætningen af 

tvekromsur Ixali. 
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Basisk Blyhyponitrit. 

Beregnet for PhO0O PbN202: 

84,5 %0 Pb sno FI] 

Præparat I: 

0,3258 gr. Salt gav 0,4058 gr. PhbS04 85,05 %0 Pb 

0,5548 gr. Salt gav 0,0095 gr. H2O 1,71 9/0 H20 

OBOPE 1% DSO OTTE FE 1,49 » ”» 

0,6332 gr. Salt gav 22,2 ccm. N ved 17,0? 748 mm. 3,996 0 N 

U5530 55 "41877 øre Neds 0% 7 obl; 3,904. ?f0; N 

Præparat Il: 

0,3543 gr. Salt gav 0,4394 gr. PbSO4 84,7 9/0 Pb 

USPD 00 09 TES ORE ES EET 

0,5728 ær. Salt gav 20,30 ccm. N ved 18,0? 757 mm. 4,07 %0 N 
a La 7 

PbN20> 

Mol. 266,9 

Beregnet: 

ll gD ob 10,49 90 N 

0,5920 er. Salt gav 0,6700 gr. PbS'O4 

OBO Ares Mn 1 ros NO 

77,28 ?/0. Pb 

” 11555 » ” 

0,2269 gr. Salt gav 19,3.ccm. N ved 17,5? 748,0 mm. 9,63 %0 N 

OPIIb5 553 OS UNE ved 1018739 5.mm, 9,58 %0.N 

Det basiske Salt er hvidgult og amorft, medens det nor- 

male danner meget smaa gule Krystaller. 

Begge ere uopløselige i Vand, men opløses af fortyndede 

Syrer og fældes af disse Opløsninger igen af Natron eller Am- 

moniåk som basisk Salt. 

15 
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Ved Ophedning forpuffer det basiske Salt, medens det gule 

exploderer; begge efterlade et meget lyst Blyilte. 

Det basiske Salt sønderdeles i spredt Dagslys og bliver 

brungult under Dannelse af Blyilte; derfor maa det tørres og 

opbevares i Mørke. 

Kobberhyponitrit. 

Kolotow") fremstiller Salpeterundersyrling ved Iltning af Hy- 

droxylamin med bromundersyrligt Natron. Paa Grund af Vædskens 

Indhold af Brombrinte fælder han Syren med Kobbersulfat, hvor- 

ved han faar et grønt Bundfald, som han giver Formlen Cx 

N202,H20 uden dog at anføre Analyser. 

Efter min Undersøgelse af Saltet maa det have Sammen- 

sætningen CuN2 02 Cu(0H)2. 

Til Præparation af Saltet danner jeg mig en Opløsning af 

Natriumhyponitrit paa den ved Blysaltene angivne Maade og 

tilsætter Underskud af Kobbersulfat. Ved en omtrentlig Neu- 

tralisation med Ammoniak fældes et grønt Salt, der udvaskes 

med varmt Vand ved Dekantering og tørres i Tørrekasse ved 100?. 

Saltet er amorft, lysegrønt, uopløseligt i Vand, men opløse- 

ligt i fortyndede Syrer (ogsaa Eddikesyre) samt Ammoniak. Det 

er bestandigt ved Ophedning til 100%, men ved stærkere Varme 

efterlader det Kobbertveilte. 

Det er hygroskopisk, og Analysen voldte mig derfor stor 

Ulejlighed. Jeg forsøgte alle Tørringsmaader, men det beholdt 

stadig lidt Fugtighed, tilbage. Ved Tørring i 12 Timer ved 100”? 

blev der c. 1/0 tilbage. Ved Tørring i Vacuum ved 110 i 

1 Centr: 189111 7859: 

16 
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8 Timer indeholdt det endnu c. 0,3 %/o Fugtighed. Da det saa- 

ledes var omtrent umuligt at bestemme Fugtighedsmængden 

direkte i Saltet, gik jeg følgende anden Vej: Jeg lader Saltet 

mætte sig med Fugtighed ved Henliggen i Luften i 24 Timer. 

Det kan da afvejes, og jeg gør en Kobber-, Vand-og Kvælstof- 

bestemmelse. 

Den fundne Vandmængde er Summen af Saltets Vand og 

Fugtighedsmængden. — Trækker jeg nu den for Saltet bereg- 

nede Vandmængde fra den fundne, har jeg Fugtighedsmængden ; 

jeg kan derefter let beregne den virkelige Kobber- og Kvælstof- 

mængde. 

Hvis Saltets Formel er rigtig, skal disse to Bestemmelser 

passe. med det beregnede, hvad de ogsaa gjorde. 

Ved den analytiske Undersøgelse af Saltet blev Kobber be- 

stemt som Kobberforsulfid paa sædvanlig Maade. Vand og 

Kvælstof bleve bestemte som tidligere beskrevet. 

Cu N202 Cu (OH): 

Mol: 2212 
Beregnet: 

57,519 Cu 1266%0N 8,192 0 

0,5882 gr, Salt gav 0,0829 gr. H2O 14,09.%0 H20 

0,5993 »:; » »… 0,0845 » » JÆMODK. s 

Total Vandmængde 14,10 9/9 

Beregnet » 8,14 » 

Fugtighedsmængde 5,96 9/, 

0,2972 gr. Salt gav 0,2003 gr. Cu2S 

Fugtigt Salt: 53,82 ?/0 Cu; tørt Salt: 57,22 %, Cu 

0,2200 gr. Salt gav 0,1478 gr. Cu2S 

Fugtigt Salt: 53,65 /0 Cu; tørt Salt: 57,55 ?/0 Cw. 

17 
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0,5143 gr: Saltsgav 51,5 ecm..N ved18,3% 759,.mm: 

Fustietisale HIS ION sa tor hs alt 1225 ON 

0,3989 gr. Salt: gav 40,5 ccm. N ved 15,5? 759 mm. 

Fugtigt Salt: 11,66 9/0 N; tørt Salt: 12,490, N 

Sølvhyponitrit. 

Da dette tjener til Isolering af Syren ved alle Fremstillings- 

maaderne, er det den bedst bekendte Forbindelse. 

Det raa Salt renses ved Opløsning i meget fortyndet Sal- 

petersyre, Filtrering af Vædsken og Udfældning af det rene 

Salt ved Neutralisation med Ammoniak. — Det udvaskes ved 

Dekantering med varmt Vand og tørres over Svovlsyre. 

Saltet er amorft, og da tidligere Forfattere ikke havde faaet 

det i krystallinsk Form, gjorde jeg Forsøg i denne Retning. 

Da Saltet er opløseligt i Ammoniak, forsøgte jeg at lade det 

krystallisere af denne Opløsning ved Fordampning af Ammoni- 

akken. Jeg fik det ogsaa let i smaa Krystaller, der dels dannede 

«Kager» paa Overfladen dels satte sig fast paa Glassets Sider; 

det var mig derfor umuligt at faa et smukt Præparat ad 

denne Vej. 

Jeg gik derfor en lidt anden Vej: 

Jeg digererer det rene amorfe Sølvsalt med conc. Ammo- 

niak, saa at der til Slut er uopløst Sølvsalt i Vædsken. Denne 

filtreres og hældes i en stor Mængde Vand. Efter et Øjebliks 

Henstand udskilles en stor Mængde af Saltet i fine smaa gule 

Krystaller, der let sætte sig til Bunds. De udvaskes med varmt 

Vand og tørres over Svovlsyre i Mørke. 

- 

Ved den analytiske Undersøgelse bestemmes Sølvmængden 

ligefrem ved Glødning af Saltet; rent Sølv efterlades da. 

Kvælstof bestemmes paa sædvanlig Maade. 
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Ag2 N2 O> 

Mo112 7558 
Beregnet: 

USD od ge MOMS Po. N 

0,5732 'ør. Salt gav 0,4470 gr. Ag 77,99 9/0 Ag 

OGS 5" » VE URE oe NE lak ET ET heel 1 Kedesd) 

0,4886.gr. Salt gav.42 ccm. N ved .17,8? 769 mm. 10,040 N 

0,4983 » » » 43 ” N ved 120 i6Tmm 10,10 9/0 N 

Saltet er let opløseligt i fortyndet Salpetersyre og Svovlsyre 

samt stærk Ammoniak, men tungt opløseligt i Eddikesyre. — 

Det sønderdeles øjeblikkeligt af fortyndet Salsyre til fri Syre og 

Klorsølv. 

Der er i Tidernes Løb fremsat forskellige Meninger om 

Saltets Bestandighed i Lyset. Det sønderdeles imidlertid lang- 

somt i spredt Dagslys, hvad man kan se ved at opløse det i 

Ammoniak. Opløsningen er da sort af fintdelt Sølv. — Senere 

bliver det udskilte Sølvs Mængde saa stor, at Saltet antager en 

sort Farve. — Påa Grund af dette Forhold maa de rene Sølv- 

salte præpareres i Mørke. 

Ved Opvarmning til 100? sønderdeles det langsomt. 

Ved Ophedning i Luft eller Kulsyre, udvikler det røde 

Dampe af Salpeterundersyre, idet Saltets Farve samtidig gaar 

over fra gul til sort; først ved lidt højere Temperatur antager 

Remanensen Sølvets almindelige graa Farve. 

Disse Forhold ere delvis blevne undersøgte af Berthelot og 

Ogier"). — Da de imidlertid kun gøre Forsøgene for at bevise, 

at Sølvsaltet har Formlen Ag4 N4O5, hvilken fra alle andre Sider 

bliver bestridt, have deres Resultater aldeles ingen Interesse. 

])) Ann. de chim. et de phys. [6] Tom. 4. 236. 
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Salpeterundersyrlingens Forhold over for Jod og Brom. 

v. d. Plaats!) meddeler, at den fri Syre frigør Jod af Jod- 

kalium, medens Divers>) angiver, at den affarver en Jodopløsning. 

Thum”) kommer derimod til det Resultat, at den hverken gør 

det ene eller det andet. 

For at komme til Klarhed over disse Forhold foretog jeg 

nogle Forsøg, dels med den fri Syre og Jod, dels med Syren 

og Jodkalium. Til en Opløsning af Calciumsaltet i Svovlsyre 

satte jeg noget Stivelseopløsning og draabevis en meget tynd 

Opløsning af Jod i Jodkalium. De tre første Draaber affarvedes 

raskt, den fjerde først efter nogen Tids Forløb, og efter Tilsæt- 

ning af den femte Draabe vedblev Opløsningen at være blaa. 

Der fandtes imidlertid rigelige Mængder af Salpeterunder- 

syrling i Vædsken efter Jodtilsætningen, og Mængden af for- 

brugt Jod var såa ringe, at man lige netop kunde iagttage en 

Dannelse af Jodsølv ved Tilsætning af Sølvnitrat til Vædsken. 

En Opløsning af Strontiumsaltet og en Opløsning af den fri 

Syre (dannet ved Sølvsaltets Dekomposition med Saltsyre) viste 

samme Forhold. Affarvningen kan altsaa ikke skyldes en Urenhed i 

den enkelte Forbindelse. Hvorledes den derfor skal forklares, 

ved jeg ikke. 

Ved Tilsætning af Jodkalium og Stivelse til én af de nævnte 

Opløsninger udskiltes der en ringe Mængde Jod efter nogen Tids 

Henstand. Hantzsch og Kaufmann") have gjort samme TIagt- 

tagelse. — Efter deres Undersøgelse er det ikke Salpeterunder- 

syrlingen, der frigør Jodet, men en ringe Mængde Salpeterunder- 

syrling, der dannes ved den sure Opløsnings Henstand i Luften. 

Det virkelige Forhold maa altsaa være, at Syren hverken frigør 

Jod af Jodkalium eller affarver en Jodopløsning. 

Beers 007 

) Lond. Roy. Soc. Proc. 19, 425. 

3) Sitzber. d. Wien. Akad. 1893. 102. Bd. II b. 287. 

NR BASERNE 
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Brom ilter, som vist af Berthelot og Ogier"), meget hurtigt 

Syren til Salpetersyre, hvilket Forhold de have. anvendt ved 

deres thermokemiske Maalinger. 

Maquenne ”) har gjort en Række Forsøg med Calcium- og 

Strontium-forbindelserne for at bestemme den til Iltningen for- 

brugte Mængde Brom. 

Da Bromopløsningen let afgiver Brom ved Fordampning, 

anvendte han ved Bestemmelserne en sammenlignende Metode, 

hvorved Brommængden elimineredes. Der foretages altsaa to 

parallele Forsøg for hver Bestemmelse. 

Foruden Bromopløsningen, der indeholder c. 20 gr. Brom 

og 50 gr. Bromkalium pr. Ltr., anvendes en saltsur Opløsning 

a19;9 gr. Arsensyrling pr. Ltr. og ”/10 n. Jodopløsning (40 ccm. 

af denne svarer altsaa til 20 ccm. Arsensyrling). — Der anven- 

des i alle Forsøgene 0,1 gr. Hyponitrit. 

Forsøgene udføres paa følgende Maade: 

I en Flaske med Glasprop bringes 20 ccm. Arsensyrlingopl. 

og 20 ccm. Bromopl. Flasken rystes og man tilsætter 10 ccm. 

AÅrsensyrlingopl., hvorved Bromet affarves. — Til den sure 

Vædske sættes tvekulsur Kali, og Overskud af Arsensyrling ti- 

treres tilbage med Jodopløsning. 

Nu gentages Operationerne i samme Orden; kun tilsætter 

man i Stedet for de 20 ccm. Arsensyrlingopl. 0,1 gr. Hyponitrit. 

Den af Salpeterundersyrlingen forbrugte Mængde Brom an- 

gives i ”/100 Atomer ved Udtrykket r—Jb — Ja—+- 40, hvor Jb 

og Ja ere de forbrugte Antal ccm. Jodopløsning henholdsvis i 

det andet og første Forsøg. Man har nemlig: 

20 ccm. Br + Ja-— 40 ccm. J (= 20 ccm. As2 03) 10 ccm. Ås203 

20 ccm. Br Jb — æ + 10 ccm. Ås2 O3 

TO —= Th == 40 "1 

CIC Ja 40 

"Ann. de chim. et de phys. [6] -Tom. 4. 239, 

?) Ann. de chim. et de phys. [6]. Tom. 18. 560. 
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Herved faar Maquenne, at ét Mol. Calciumhyponitrit for- 

bruger 7,76 Atomer Brom, og at ét Mol. Strontiumhyponitrit 

forbruger 7,62 Atomer Brom. 

Jez har gjort en Række Forsøg med denne Metode. — 

Som man vil se af Resultaterne, er Metoden ikke meget nøjag- 

tig og kan derfor ikke anvendes til kvantitative Bestemmelser 

af Salpeterundersyrling. 

Calciumhyponitrit (23,01 9/0 Ca) 

1 Mol. Salt forbrugte 7,0 Atomer Brom 

i » » » 145 » » 

Baryumhyponitrit (51,3 70 Ba) 

1 Mol. Salt forbrugte 7,4 Atomer Brom 

BET i ”» » 
) 

l ” ” ” (0 ” ” 
> 

Strontiumhyponitrit (36,74 %70 Sr) 

1 Mol. Salt forbrugte 7,4 Atomer Brom 

1 »” »” ”» 71,6 » » 

Sølvhyponitrit (77,99 %/0 Ag) 

1 Mol. Salt forbrugte 7,7 Atomer Brom 

1 ” » ” 7885 » » 

Salpeterundersyrling og Kaliumpermanganat. 

At Salpeterundersyrling affarver Kaliumpermanganat, har 

været bekendt længe, men først Thum ") har nøjere studeret denne 

Proces. Han er kommen til det Resultat, at Syren iltes i sur 

Vædske til Salpetersyre, medens den i alkalisk Opløsning kun 

iltes til Salpetersyrling. 

1) Sitzber. d. Wien. Akad. 1893. 102. Bd. Ilb. 287. 
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Da jeg for den første Reaktions Vedkommende har faaet 

et andet Resultat, skal jeg referere hans Undersøgelse udførligt. 

Han danner sig en frisk Opløsning af Syren i fri Tilstand 

og bestemmer dens Mængde ved at fælde og gløde Sølvsaltet. 

100 ccm. indeholde da 0,05649 gr. H2N202. Titreringen ud- 

føres da påa følgende Maade: 

Til 50 ccm. Permanganatopl. (3,24447 gr. pr. Liter) til- 

sættes 20 ccm. af Syreopløsningen. Efter !/4 Times Henstand 

ved alm. Temperatur tilsættes fortyndet Svovlsyre, og efter endnu 

1/4 Times Henstand titreres tilbage (med hvilket Reduktions- 

middel, angives ikke). Saaledes forbruges overensstemmende 

i flere Forsøg 14,1 ccm. Permanganat, hvad der svarer til et 

Indhold af 0,0561 gr. H>2N202 pr. 100 ccm., naar man forud- 

sætter, at der dannes Salpetersyre. — Et Overskud af Svovlsyre 

er uden Indflydelse paa Reaktionen 

Han opstiller herefter følgende Ligning for Iltningen: 

5H2N202 + 8KMnO04 + 12H2S04 = 10HN03 —+ 4K2S 04 — 

8MnS 04 + 12H20 

Hans Tal viser, at ét Mol. Salpeterundersyrling forbruger 

63752R9r:: 1]t.== 4Atomer. 

Som omstaaende Forsøgsresultater vise, har jeg ikke kun- 

net opnaa konstante Resultater; men alle Forsøgene pege dog 

henimod, at ét Mol. Syre kun optager ét Atom Ilt. 

Min Opløsning af Permanganat indeholdt 2,811 gr.Salt pr. 

Liter, og Syren blev tilført som Calcium-, Baryum- eller Sølv-salt. 

Titreringen udførtes påa følgende Maade: 

En lidt større end beregnet Mængde Permanganatopløsning 

fortyndedes med Vand til et bestemt Vol. Man tilsatte den af- 

vejede Mængde Salt og endelig et bestemt Volumen fortyndet 

Svovlsyre. 

Efter nogen Tids Henstand titreredes tilbage med en Opløs- 

ning af Ferrosulfat, hvis! Titer bestemtes umiddelbart i For- 

vejen. 
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I følgende Oversigt angiver jeg det anvendte Vol. Vædske 

saaledes: Accm. + Bcecm., hvor Å angiver det Antal ccm., hvortil 

Permanganatopløsningen er fortyndet, og B Antallet af tilsatte 

ccm. Svovlsyre. 

Forsøg Volumen Vædske | Antal ccm. Iltmængde 
Stof i , Gram Salt , 

Nr. i ccm KMnO+0pl. | pr. Mol. Salt 

FA 0,1013 25 + 25 13,35 | 16,13 

(fo 0,1029 ” 13,0 | 15,47 

SR Bars me 42011029 , 14,0 16,66 
E 4 0,1022 75 + 25 12,0 14,40 
E 5 OMOT SY 175 + 25 12,0 | 14,48 

6 0,1032 | era 15,9 18,86 

byer 0,2052. | 30 +- 25 29,5 17,60 

REDE KODER 25 + 25 Ar, 17,5 

R. Se OASE Ø 15,2 17,8 
E 10 OM OLSEN » 14,3 17,2 
CH VER BE RE] å 35,0 21,2 

12 0,2048 ” 38,0 92,7 

re se OS SAD ip (ET NØ JE 450 ES REN KSE RES 
[sa] | 

E 1 H 01033 DE Rs 11,0 20,8 
z 15 0,1021 | ; 10,4 20,0 

Som man ser, maa man antage, at der kun optages ét Atom 

Ilt pr. Molekule Hyponitrit, og at der derved dannes en For- 

bindelse, der langsomt iltes videre. 

Anvender jeg et stort Overskud af Permanganatopløsning, 

udskilles der efter nogen Tids Forløb brune Manganilter. Er 

der derimod kun et lille Overskud, holder Vædsken sig meget 

længe violet. Forsøg Nr. 3, der var svagt violet efter nogen 

Tids Henstand, kunde jeg opvarme i varmt Vand til c. 50, 

uden at Farven blev svagere, eller Vædsken blev uklår; først 

over denne Temperatur udskiltes brune Ilter. 
ce Rø 4 » 
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Anvender jeg som i Forsøg 14—15, Sølvsaltet, udskilles 

Manganilterne meget let; selv ved et lille Overskud af Perman- 

ganat optræde de hurtigt. = 

Åt der kun optages ét Atom Ilt for hvert Molekule Hypo- 

nitrit, er hævet over enhver Tvivl, selv om adskillige af mine 

Forsøg ere faldne lidt højere ud. Der kan jo nemlig kun være 

Tåle om Optagelse af ét eller fire Atomer Ilt for hvert Mole- 

kule. — En Optagelse af to Atomer Ilt vilde danne Salpeter- 

syrling, men den iltes jo selv af Permanganat i sur Vædske til 

Salpetersyre. 

Hvorledes Thum kan faa den stærkere Iltning, er mig en 

Gaade. Vor Permanganat er omtrent af samme Styrke; jeg 

anvender derimod c. 4 Gange såa meget Salpeterundersyrling 

til hvert Forsøg og har mindre Vædskemængde. 

Da mine Forsøg Nr. 4 og 5 vise, at den forbrugte [lt- 

mængde bliver mindre, naar Opløsningen fortyndes, fjærner mit 

Resultat sig endnu mere fra Thums. 

Jeg forsøgte at anvende — som Thum — et stort Over- 

skud af Permanganat, idet jeg til 0,1 gr. Kalksalt tilsatte 30 

ccm. Permanganat og 25 ccm. Svovlsyre, men Resultatet blev kun, 

at der hurtigt udskiltes brune Manganilter. 

Interessant er det imidlertid, at Thum!") ad en helt anden 

Vej kommer til samme ny Forbindelse. Idet han nemlig for- 

søger at titrere Hydroxylamin med Permanganat i alkalisk Op- 

løsning, finder han, at den forbrugte Iltmængde netop svarer 

til Dannelsen af Forbirfdelsen H2N203. Han udfører Forsøget 

saaledes : 

Til Overskud af Permanganat tilsættes svovlsur Hydroxyl- 

amin; efter et Par Timers Indvirkning i Kulden opvarmes til 

Kogning, og der titreres tilbage med Arsensyrling. 

1) Sitzber. d. Wien. Akad. 1893. 102. Bd, II b. 287. 

D.K.D. Vid. Selsk. Overs. 1897, 95 - 23 
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Man ser herved, at den ny Forbindelse kan koges i alkalisk 

Opløsning uden at sønderdeles. 

Han giver den Formlen OGRE og kalder den Azoxyhy- 

droxyl i Analogi med de tilsvarende Forbindelser i de aroma- 

tiske Legemers Kemi. — Fremtiden er det imidlertid forbeholdt 

at isolere og nærmere undersøge den. 

Ved Afslutningen af dette Arbejde takker jeg Hr. Prof. Dr. 

med. & phil. Julius Thomsen for den store Elskværdighed, 

hvormed den nødvendige Tid er stillet til min Disposititon. 

Universitetets kemiske Laboratorium. April 1897. 
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OVERSIGT OVER DET KGL. DANSKE VIDENSKABERNES SELSKABS 
FORHANDLINGER, 1897. Nr. 4. 

Nogle jodometriske Undersøgelser. 

Af 

Gunner Jørgensen, 

Cand. pharm. 

Hertil Tavle VI og VIL. 

Som bekendt anvendes Kaliumjodat jævnligt i Titreranalysen 

dels til Fastsættelse af Natriumthiosulfatopløsningers Styrke og 

dels ved jodometriske Syretitreringer, idet man i Almindelighed 

gaar ud fra, at Processerne kan udtrykkes ved følgende Reak- 

tionsligninger, 

6HR—+ KJO3 + 5KJ =— 6KR—3J2 + 3H20, 

hvor der ved BP forstaas Syrerest, og 

J2 + 2Na25203 =— 2NaJ—- Na2S406. 

Begge disse Ligninger er ogsaa i større eller mindre Grad 

tilforladelige Udtryk for de i Almindelighed stedfindende Reak- 

tioner; men at der dog ved jodometriske Syretitreringer under 

visse Omstændigheder kan finde Sideprocesser Sted, har bl. a. 

Prof. Kjeldahl gjort opmærksom paa (Carlsberg Laboratoriets 

Meddelelser, Bind H, Side 323). Jeg har i det foreliggende 

Arbejde søgt at eftervise, hvorledes nogle af disse kan forklares ; 

imidlertid vil jeg dog, forinden dette Afsnit behandles, fremsætte 

nogle Undersøgelser over forskellige Syrers Virkning paa Kalium- 

jodat og -jodid, idet disse Undersøgelser for en Del har bevirket, 

at min Opmærksomhed rettedes paa de nævnte Sidevirkninger. 
D.K.D. Vid. Selsk, Overs. 1897. 1 24 



352 Gunner Jørgensen. 

Til Slut anføres under eet Undersøgelserne over de anvendte 

Kemikaliers Renhed, samt Bestemmelserne af de benyttede Op- 

løsningers Styrke. 

HE 

Nogle Syrers Reaktionshastigheder, maåalte ved den 

jodometriske Syretitrering. 

Over Syrernes relative Reaktionsevne foreligger 

der et betydeligt Antal Undersøgelser, idet man som Maal for 

samme blandt andre Metoder har benyttet den Hastighed, hvor- 

med de forskellige Syrer formaar at hydrolysere Rørsukker-, 

Acetamid- og Methylacetatopløsninger, og herved har 

det vist sig, at Syrerne ordner sig i samme Rækkefølge, som 

opnaas ved Bestemmelse af det Forhold, hvori de i fortyndede 

Opløsninger deler en til Saltdannelse utilstrækkelig Mængde 

Base (J. Thomsen termokemisk, W. Ostwald volumkemisk), 

og at Syrernes elektriske Ledningsevne tiltager omtrent propor- 

tionalt med deres Affinitet, maalt ved en af de nævnte eller 

ved andre dertil egnede Metoder. 

Det ligger da nær at antage, at denne Syrernes regelmæssige 

Ordning har en fælles Aarsag, og S. Arrhenius har ogsaa 

(Zeitschr. f. physik. Chem., Bind I, Side 631), paa Grundlag af 

en Sammenligning af fortyndede Syre-, Salt- og Baseopløsningers 

abnorme Frysepunktsdepressioner med deres elektriske Lednings- 

evne, opstillet den Teori, at i vandige Opløsninger er disse 

Stoffer mere eller mindre dissocierede i Joner, og at Reaktions- 

evnen samt den elektriske Ledningsevne er proportional med 

Dissociationsgraden. Denne Teori, der har vist sig i høj Grad 

tjenlig til at forklare de Afvigelser, der viser sig mellem de 

fortyndede vandige Opløsninger af letreagerende Stoffer og Op- 

løsninger af ikke eller kun i ringe Grad reaktionsdygtige For- 

bindelser, trænger sikkert mere og mere igennem, selv om den 

ved sin Fremkomst syntes at stille de Begreber helt påa Hovedet, 
SD & 



Nogle jodometriske Undersøgelser. 353 

som man havde dannet sig om Forbindelserne af udprægede 

elektropositive og elektronegative Radikaler. 

Af de i øvrigt foreliggende Metoder til Bestemmelse af 

Syrernes Affinitet skal her kun anføres nogle, der nærmer sig 

til den af mig anvendte. W.Ostwald og senere W. Meyer- 

hoffer (Zeitschr. f. physik. Chem., Bind II, Side 127 og 585) 

har anstillet Forsøg over den Hastighed, hvormed Bromsyre 

og Jodbrinte omsætter sig i vandig Opløsning med og uden 

Tilsætning af andre Syrer. Reaktionen 

HBr03 + 6HJ — HBr —+ 3J> + 3H20 

forløber betydelig hurtigere, naar Syrer er til Stede, end i rene 

vandige Opløsninger, og Ostwald paaviser, at Syrernes reak- 

tionsfremskyndende Indflydelse er proportional med deres Affi- 

nitetskoefficienter, hvad der fremgaar af en Sammenstilling af 

de fundne Tal med de samme Syrers elektriske Ledningsevne. 

Afvigelser viser foruden Brombrinte kun nogle reducerende 

Syrer (Myresyre, Svovlundersyre og Fosforundersyrling). Den 

fremskyndende Virkning lader sig dog ikke udtrykke ved den 

almindelige Reaktionsligning af anden Grad, hvad der forklares 

ved det frigjorte Jods hemmende Indflydelse og tillige ved den 

Fejl, der fremkommer ved det fri Jods Flygtighed. Denne 

sidste Fejl har Meyerhoffer søgt at undgaa, ligesom han har 

foretaget en Omregning af Ostwalds Forsøgsresultater, men 

denne giver dog omtrent de samme Tal som Ostwalds, og 

Meyerhoffer anfører selv, at de for Reaktionskonstanterne 

fundne Tal ikke svarer til den Nøjagtighed, som man i Reglen 

opnaar ved Undersøgelser af denne Art. 

Senere har Burchard (Zeitschr. f. physik. Chem., Bind II, 

Side 796) anstillet Forsøg med Jodbrintens Omsætning med 

Jodsyre, Bromsyre og Klorsyre baade, naar fremmede 

Syrer tilsættes og uden saadanne. Det viser sig, at Virkningen 

aftager meget stærkt fra Jodsyre gennem Bromsyre til Klorsyre, 

og at Tilsætning af andre Syrer har en fremskyndende Indflydelse, 

men det lykkes ikke Burchard at udtrykke Reaktionsforløbet 

3 247 



354 Gunner Jørgensen. 

ved en almindelig Differentialligning, hvorfor han nøjes med en 

grafisk Fremstilling af sine Resultater. 

Den Forsøgsanordning, jeg har benyttet overalt, hvor ikke 

andet er anført, var følgende: 

I en 200 Ccm. Flaske med Glasprop bringes ved 20? C. 

95 Ccm. Vand, 30 Ccm. !/10 normal Syreopløsning, 10 Ccm. 

Jodkaliumopløsning og, idet Tiden aflæses, 15 Ccm. Kaliumjodat- 

opløsning. Vædsken farves herved efter Syrens Natur mere 

eller mindre hurtigt brun, og der tilsættes derfor fra en Byrette 

Natriumthiosulfatopløsning, saaledes at Mængden af frit Jod 

hele Tiden holdes saa ringe som muligt, uden at der dog ind- 

føres Overskud af Thiosulfat. Til forskellige Tider optegnes 

Thiosulfatforbruget, idet dette dog for de første Tider er korri- 

geret, da det viste sig, at Vædskeovertladen i Byretten steg lidt 

efter et større Forbrug af Opløsningen påa Grund af Vædskens 

Vedhængning ved Glassets Sider. Ligningen i 

KJOs + 5KJ + 6HR + 6Na2S203 — 

6KJ —+ 6NaR + 3Na2S406 + 3 H20 

- skulde være et nøjagtigt Udtryk for den stedfindende Reaktion, da de 

15 Gcm. Kaliumjodatopløsning indeholdt 0,107 Gram KJOs og 

de 10 Ccm. Jodkaliumopløsning 0,415 Gram KJ, netop de 

Mængder, der efter ovenstaaende Ligning svarer til 30 Ccm. 

1/10 normal Syreopløsning. Natriumthiosulfatopløsningen inde- 

holdt ”/10 Grammolekyl i 1 Liter, heraf skulde altsaa medgaa 

30.Ccm. Mængden af Jodkalium stiger med Reaktionens Frem- 

skriden fra 5—6, men da Opløsningens Rumfang forøges i 

samme Forhold (fra 150—180 Ccm.), vil Jodkaliummængden 

iRumfangsenheden være konstant under hele Keaktions- 

forløbet. Foruden disse Forsøg med ækvivalente Mængder 

Syre og Kaliumjodat er der for nogle af Syrernes Vedkommende 

foretaget Forsøg med Overskud af et eller to af de påa venstre 
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"Side af Lighedstegnet i ovenstaaende Reaktionsligning opførte 

Stoffer. Endvidere er Virkningen af nogle af Syrernes Na- 

triumsalte undersøgt, og endelig er der i enkelte Tilfælde 

anstillet Forsøg med Vandmængdens, Temperaturens 

og Natriumtetrathionats Indflydelse. I de Forsøg, der er 

udstrakte over 6 Timer, er der efter denne Tid ikke affarvet saa 

regelmæssigt, ligesom Temperaturen, der ellers er holdt meget 

nær 20? G. ved Henstilling af Flasken i Vandbad af denne Tempe- 

ratur, ogsaa har været underkastet større Svingninger; men 

,Thiosulfatforbruget er da i de fleste Tilfælde saa ringe, og 

Temperaturens Indflydelse er i det hele taget saa lidet frem- 

trædende,, at dette neppe kan spille nogen væsentlig Rolle. De 

allerførste Aflæsninger kan ikke ved de svagere Syrer gøre 

Krav paa synderlig Nøjagtighed, da det har vist sig, at den 

Hurtighed, hvormed Thiosulfatopløsningen tilsættes, især i 

Begyndelsen spiller en Rolle, ligesom Jodfrigørelsen foregaar 

saa hurtigt, at det ikke er let nøjagtigt at afgøre, naar Opløs- 

ningen er farveløs — de er derfor ikke medtagne. Tilsætningen 

af Kaliumjodatopløsningen varede omtrent 12 Sekunder. De 

opførte Tider er regnede fra det Øjeblik, da Tilsætningen af 

Kaliumjodat begyndte, og Aflæsningerne af Thiosulfat- 

forbruget er foretagne med fordoblede Tidsaf- 

stande; dog er nogle af dem i en Del af Forsøgene beregnede 

ved Interpolation eller aflæste af de optrukne Kurver, idet der i 

saa Fald er aflæst langt flere Tider end de anførte. En Til- 

sætning af Stivelseopløsning er aldeles overflødig; man kan i 

Dagslyset se Overgangen fra gul til farveløs Vædske med stor 

Nøjagtighed i den anvendte Fortynding. 

En Del af Forsøgene er udført som Dobbeltbestemmelser, 

men langtfra alle, da det viste sig, at ovenstaaende Ligning 

ikke er et fuldstændig exakt Udtryk for Reaktionsforløbet, idet 

især Jodsyre, men ogsaa frit Jod og maaske Luftens Ilt ved 

længere Tids Indvirkning omdanner Tetrathionsyre til Svovlsyre. 

Dette er ganske vist ikke Tilfældet i nogen høj Grad, naar 
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Forsøgene ikke udstrækkes over et alt for langt Tidsrum, men" 

Reaktionsforløbet forandres dog, idet der forsvinder for stor en 

Mængde Jodsyre, og der bliver et for stort Indhold af fri Syre 

i Opløsningen ved de senere Tider. Virkningen mellem Natrium- 

tetrathionat og Kaliumjodat kan nemlig udtrykkes ved følgende 

Ligning: 

TKJO3 + 3Na28S406 + 9H20 = TKJ—+3Na2S04 + 9H2S04. 

I dette Forhold maa Grunden søges til, at der ikke i et 

eneste af de Forsøg, hvor der er anvendt ækvivalente Mængder 

Syre og Kaliumjodat, medgaar fuldt ud 30 Ccm. Thiosulfatop- 

løsning. 

Til Trods for disse Mangler ved Methoden viser det sig ved 

en grafisk Fremstilling af Reaktionsforløbene, at Kurverne har 

et regelmæssigt Forløb, og jeg har derfor optegnet en stor Del 

af Forsøgene paa denne let overskuelige Maade. 

De anstillede Forsøg med de i alt undersøgte 14 Syrer har 

givet følgende Resultater: 

A. Enbasiske Syrer. 

1) Saltsyre. 

Med denne Syre er anstillet tre Forsøg, hvoraf A var udført 

under normale Omstændigheder, B som A, kun var der opløst 

0,702 Gram Klornatrium i Vandet, d.v.s. for hvert Molekyl 

Klorbrinte fandtes ved Forsøgets Begyndelse 4 Molekyler Klor- 

natrium, og C, hvor der anvendtes den dobbelte Mængde Kalium- 

jodat. 

Tider. Thiosulfatforbrug i Ccm. 

A. B: C. 
17 24” 29 60 29,55 
2! 49) 29 68 29 62 29 80 
SS UGL 29 75 29.70 

1171576 29 80 29 78 
22' 30” 29 82 29,80 
45' 29,82 29 85 
15550 29,85 
31 29 85 29,95 
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Baade i A og B var al Jodsyre reduceret, medens der var 

lidt fri Syre i dem begge. Det fremgaar af disse to Forsøg, 

at Klornatrium neppe har nogen paaviselig Ind- 

flydelse paa Reaktionshastigheden. 

Med Overskud af Kaliumjodat naar Reaktionen omtrent til 

Ende, dog tager det nogen Tid. Anvendes derimod Overskud 

af Saltsyre og Jodkalium, frigøres den teoretisk beregnede 

Mængde Jod som bekendt saa hurtigt, at man ved Titreringen 

strax faar det rigtige Forbrug af Thiosulfat, hvad jeg ogsaa har 

konstateret ved adskillige Forsøg. 

2) Salicylsyre. 

Da denne Syre er saa tungt opløselig, er den beregnede 

Mængde afvejet og opløst i 125 Ccm. Vand under Opvarmning. 

Ved Afkøling til 20? udkrystalliserede lidt af Syren, hvorfor der 

er anstillet to Forsøg, Å, hvor al Syren var opløst, men Be- 

gyndelsestemp. c. 27”, der dog hurtigt nedsattes til 207, og B, 

der er udført ved 20”, men hvor der var lidt uopløst Salicylsyre 

ved Forsøgets Begyndelse. 

Tider. Thiosulfatforbrug i Ccm. 

Å. B. 

i 24) 27,35 
2' 49” 27,75 27,60 

5.577 28,15 27,95 
1 154 28,55 28,28 

29/30" 28,88 28,55 
45" 29,10 28,83 
17 30" 29,30 29,03 

3h 29,40 29 17 
6! 29,25 

Efter A er Kurven tegnet. Reaktionen var ikke helt til 

Ende, hvad der viste sig ved Tilsætning af Fenolftalein 

og  STitrering med ro  mnormal Natron; heraf medgik 

0,8 Ccm. Ved Tilsætning af Saltsyre frigjordes Jod, der for- 
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brugte 0,15 Ccm. Thiosulfatopløsning. Hvis Keaktionen var 

forløben fuldstændig efter den jodometriske Ligning, skulde 

Ccm.forbruget af Natron og Thiosulfat have været 

lige stort. I B var al Jodsyre omdannet i Løbet af 8 Timer, 

og der var da medgaaet 29,28 Ccm. Thiosulfat. At Reaktionen 

allerede er standset paa dette Punkt, tyder paa, at den oven- 

nævnte Sidevirkning har fundet Sted i lidt større Omfang end i Å. 

3) Myresyre. 

Denne Syre er undersøgt dels, Å, under normale Omstæn- 

digheder, dels, B, i samme Koncentration, men der fandtes ved 

Forsøgets Begyndelse lige Ækvivalenter fri Myresyre og Natrium- 

formiat i Opløsningen. Denne fremstilledes ved i Stedet for 30 

Ccm. Y10 normal Myresyreopløsning og 95 Ccm. Vand at tage 

60 Ccm. Myresyreopløsning, 30 Ccm. !/10 normal Natron og 

357 Gem; Vand. 

Tider. Thiosulfatforbrug i Ccm. 

Å. B. 

2' 49" 23,25 18,33 

SÆBE 24 33 19,67 

HIsrSE 25,23 21,15 

BDOS 26,10 BAT 
45/ 26,85 23,90 
1:30 27,55 25,20 

3 202 26,23 

62 28,55 27,02 

127 28,82 24593 

244 27.35 
sø 

Natriumsaltet har saaledes en tydelig hemmende Indflydelse 

paa Reaktionshastigheden. 

4) Mælkesyre. 

A er udført under normale Omstændigheder. De øvrige 

indeholdt Overskud af Mælkesyre. I Stedet for 30 Ccm. fandtes 

i B 30,8,.i C, D og E 45 Ccm., i F 60 Ccm., men Rumfanget 
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var overalt ved Titreringens Begyndelse 150 Ccm. Titreringerne 

er udførte med sædvanlig Hurtighed undtagen i D, hvor Thiosul- 

fatopløsningen tilsattes betydelig langsommere end sædvanlig, 

saa at Opløsningen først var affarvet efter 2749”, samt i E, 

hvor der ikke begyndtes paa Titreringen før 5” efter, at Kalium- 

jodatopløsningen var tilsat. 

Tider Thiosulfatforbrug i Ccm. 

AA: B. C. D: E. F. 

17 24” 22,33 27,75 29,20 
2' 49” 22,77 23,15 28,25 27,40 29,50 

VG 23,52 24,02 28,82 28,58 29,53 

i sære rK 24 50 24 85 29,20 29,18 28,75 29,55 

227 30” 25,45 25,85 29,38 29,50 29,58 
45' 26,27 26,68 29 68 

30 27,03 27,55 
3 27,68 28,05 

ORK: 28,20 28,55 

2: 28,57 28,90 

242 28,85 29,05 

48" 29,02 29,15 

I alle Forsøg var Jodsyren fuldstændig reduceret, i A dog 

først efter 120”, hvorved Thiosulfatmængden var steget til 

29 07SC.CM: 

Af disse Forsøg fremgaar, at et Overskud af fri Syre 

har en betydelig fremskyndende Virkning, medens en lang- 

som Titrering virker i modsat Retning i den første Del af 

Forsøget, hvortil vel sagtens det frigjorte Jods hemmende Ind- 

flydelse er Aarsagen. Af G, D og E ses endvidere, at Tetra- 

thionsyrens Iltning til Svovlsyre foregaar i størst Udstrækning, 

naar Titreringen udføres hurtigt, hvad der naturligt kan 

sættes i Forbindelse med, at Tetrathionsyren i dette Tilfælde 

kommer i Berøring med en større Mængde uomdannet Jodsyre 

end ved den langsomme Titrering. 
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Er ligesom Salicylsyren afvejet i tør Tilstand og opløst ved 

Gunner Jørgensen. 

5) Benzoesyre. 

Opvarmning i Vand eller i Vand og ”/10 normal Natron. 

Å er udført under normale Omstændigheder, B indeholdt 

0,692 Gram Jodkalium i Stedet for 0,415 (5:83), € indeholdt 

0,5 og D 2 Ækvivalenter 

Begyndelse. 

Tider. 

DE 49” 

5/ od 

TLS 
224308 
ABs 
1550? 
gh 

6” 

127 

94 h 

48k 

96) 

Medens en Forøgelse af Jodkaliummængden virker reaktions- 

As 
17,40 
18,78 
20,18 
21,72 
23,10 
24,40 
25,50 
26,52 
27,15 
27,90 
28,32 
28,57 

Natriumbenzoat 

B. 
19,50 
20,85 
22 27 
23,60 
24 82 
25,95 
26,78 
27,50 

Thiosulfatforbrug i Ccm. 

C. 
14,75 
15,50 
16,87 
18,23 
19,95 
21,65 
25,80 
24,68 
25,60 
26,35 
26,95 

ved Forsøgenes 

D. 

4,40 
6,50 
9,27 
195 
15,15 
17,83 
20,53 
22195 
23,58 
24,33 
25,30 

jremskyndende, hemmer Natriumbenzoat Reaktionen. 

Å er normal, B indeholdt 1 Ækvivalent Natriumacetat. 

6) Eddikesyre. 

Tider. 

5/ 37” 

MISES 
292730” 

45/ 
7] 30 

gh 

67 

22 
241 
484 
96% 

Thiosulfatforbrug i Ccm. 

Å. 
11,72 
15,15 
14,77 
16,48 
18,30 
19,95 
21,57 
23,05 
24,25 
25,45 
26,37 

10 

og 

B. 
1,10 
2,10 
3,55 
5,65 
3,23 

18193 
13,70 
16,50 
18,62 
20,80 
22,42 
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Eddikesyrens Reaktionshastighed sættes i høj Grad tilbage 

ved Tilstedeværelsen af Natriumacetat. 

7) Valerianesyre. 8) Smørsyre. 

Disse to Syrer er kun undersøgte under normale Forhold. 

Tider.  Thiosulfatforbrug i Ccm. 

Valerianesyre  Smørsyre 
5737" 12,00 11,88 

ir LG Mag 13,22 12,93 
22' 30” 14,70 14,32 
45' 16,27 15,87 
150 18,03 17,55 
3) 19,90 19,30 
67 21,50 20,95 

ILD 23,00 22,57 
24h 24 30 23,78 
48" 25,50 
96" 26,43 

Disse enbasiske Syrers Reaktionshastigheder 

er — maaske med Undtagelse af Eddikesyre og Valerianesyre 

— alle forskellige, hvad der lettest ses af den grafiske 

Fremstilling af Reaktionsforløbene, og det viser sig tillige, at 

Reaktionshastighederne formindskes i samme 

Rækkefølge som den, hvori den elektriske Lednings- 

evne aftager. For at anskueliggøre dette, sammenstilles her 

de forskellige Syrers Thiosulfatforbrug under normale Forhold 

efter tre Timers Forløb og til Sammenligning de af Ostwald 

(Zeitschr. f. physik. Chem., Bind III, Side 170 etc.) anførte 

Dissociationskonstanter for de samme Syrer, beregnede af deres 
2 

elektriske Ledningsevne |KÆ — 100 — re ; 
v(1—m) 

Thiosulfatforbrug ce 
Salicylsyre 29,40 0,102 
Myresyre 28,12 0,0214 
Mælkesyre 27 68 0,0138 
Benzoesyre 25,50 0,0060 
Eddikesyre 19,95 0,00180 
Valerianesyre 19,90 0,00161 
Smørsyre "19,30 0,00149 
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Myresyren viser ikke her — saaledes som ved Ost- 

walds tidligere nævnte Forsøg med Bromsyre og Jodbrinte — 

en mindre Reaktionshastighed end Mælkesyren; 

men ved denne Forsøgsanordning neutraliseres Syren ogsaa 

hurtigt omtrent fuldstændigt, ligesom Mængden af frit Jod ikke 

paa noget Tidspunkt er synderlig stor. 

B. Tobasiske Syrer. 

Forsøgene med disse Syrer er anstillede, som tidligere nævnt ; 

der var kun halvt saa mange fri Syremolekyler, men altsaa 

samme Antal Syreækvivalenter i 150 Ccm. Opløsning 

ved Titreringens Begyndelse. 

1) Svovlsyre. 

Å er udført under normale Omstændigheder, B med den 

dobbelte Mængde Kaliumjodat. 

Tider. . Thiosulfatforbrug i Ccm. 

Å. Bi 

2/49" 29 50 29 82 

543107 29,60 29 85 

lbk 29 70 29 90 

PRISVYT 29,78 29 95 
45 29,80 
17 30" 29,82 29,95 

3h 29 85 

Å indeholdt ikke mere Jodsyre, medens Thiosulfatforbruget 

i B efter 19 Timer var steget til 30,0 Ccm. 

2) Oxalsyre. 

Å er ligeledes her under normale Forhold, medens der i 

de tre andre Forsøg er 5 Jodkalium i Stedet for 3. B er ellers 

normal, C er derimod strax tilsat et Overskud af Thiosulfat, 

saa al Opløsningen var farveløs efter 1/24”. D er udført ved 30? C. 
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Tider. Thiosulfatforbrug i Ccm. 

Ås B. C. D? 

1/24” 24,85 

2/49” 24 23 25,40 26,40 25,58 
by 31% 24,93 26,00 26,67 26,17 
IRS 25,68 26,65 26,98 26,80 

22" 30” 26,40 27,25 27,43 27,40 

45" 27,10 27,80 27,75 27,90 

130" 27,70 28,28 28,30 28,38 
SM 28,20 28,63 28,63 28,70 

62 28,60 28,95 28,90 28,98 

TEDE 28,90 29,10 29,15 

241 29,10 29,25 29,28 

Ved Sammenligning af A og B ses, at en Forøgelse af 

Jodkaliummængden fremskynder Reaktionen; af B og C 

fremgaar, at et Overskud af Thiosulfat ligeledes virker 

fremskyndende, og af B og D ses, at en Temperatur- 

stigning paa 10? kun udøver en ringe Virkning (fra 0,18 til 0,03 

Ccm., jævnt aftagende). 

3) Vinsyre. 

A er her under Normalomstændigheder, B indeholder 5 

Jodkalium i Stedet for 3. 

Tider. Thiosulfatforbrug i Ccm. 

A. B. 
BLD MS DD EN SS OD 
Bange 088 

115157 24,45 25,72 

22" 30” 25,40 26,52 

45" 26,28 27,23 

150" 27,03 27 ,82 

3) 27,70 28,33 

62 28,23 28,72 
) Lag 28,62 29,00 
241 28,90 29,22 
48% 29,15 

13 
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Ogsaa her viser det sig, at en Jodkaliumforøgelse har en 

fremskyndende Indflydelse. 

4) Æblesyre. 

Under normale Forhold fandtes: 

Tider. Thiosulfatforbrug i Ccm. 

BEG 20,58 

JTS 20,78 

22" 30” 21,12 

45' 21,73 

ur 0/ 22,52 

314 23,45 

6 24,43 

lee 25,33 

24h 26,10 

5) Ravsyre. 

Å ogsaa her under normale Omstændigheder. B indeholdt 

den dobbelte Mængde Ravsyre. C almindelig Mængde fri Syre, 

men desuden et Ækvivalent Natriumsuccinat, fremstillet som 

anført under Myresyre. D skulde svare til C, kun indeholdende 

mere Tetrathionat, fremstillet saaledes: 0,354 Gram Ravsyre op- 

løst i 82 Ccm. Vand tilsattes 8 Ccm. Jodkaliumopløsning og 

30 Ccm. Kaliumjodatopløsning. Titreringen udførtes påa al- 

mindelig Maade. Disse Tal findes under E, der altsaa giver en 

til A omtrent svarende Kombination, kun er Koncentrationen 

betydelig større, medens Jodkaliummængden er mindre. Efter 

at 30 Ccm. Thiosulfatopløsning var medgaaet (22” 45”), aflæstes 

paa ny Tiderne med de samme Mellemrum som ved Begyndelsen 

af et Forsøg. Disse Tal er opførte under D, og paa dette Tids- 

punkt skulde der ogsaa indeholdes 30 Ccm. Y1o normal 

Syre, samme Antal Ækvivalenter normalt Salt, den til 10 Ccm. 

Jodkaliumopløsning "svarende Mængde Jodkalium samt 15 Ccm. 

Kaliumjodatopløsning i 150 Ccm., men desuden den åf 30 Ccm. 

Thiosulfatopløsning opstaaede Mængde Tetrathionat. 

14 
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Tider. Thiosulfatforbrug i Ccm. 

NEAS Be C. lig E. 

2' 49” 11525 18,55 0,45 23,85 

5337 12,18 20,00 0,55 0,80 25,60 

Ti Ca NSG 13,23 21,75 12 1,40 27,60 

22" 30” 14,50 23,42 2,03 2,40 29 92 

45' 15,68 25,00 3,35 3,80 32,40 

17 30" 17,02 26,62 5 lå 5,70 34,90 

3 18,32 27,90 7,28 7,98 37,50 

6? 19,63 28,80 9,57 10,45 40,20 

22 20,95 29,15 12,10 12,55 42,50 

24h 21,95 29,40 14,07 14,50 4445 

48) 23,15 16,38 16,72 46,72 

96% 18,20 

Af A, B og C fremgaar, at et Overskud af Syre virker 

meget fremskyndende, medens en delvis Neutralisa- 

tion har en stærkt tilbagesættende Indflydelse paa Reak- 

tionshastigheden. B skulde nærmest angive "Virkningen af 

Ravsyrens primære, C af dens sekundære Brintatom. E forløber 

omtrent med dobbelt saa stor Hastighed som A, men Koncen- 

trationen er ogsaa over dobbelt saa stor. Endelig synes det at 

fremgaa af C og D, at en Forøgelse af Tetrathionatmængden 

fremskynder Hastigheden lidt; men jeg er snarere tilbøjelig til 

at formode, at smaa Variationer i Tetrathionatmængden ikke 

har nogen Virkning, men at der i D er opstaaet lidt Svovlsyre 

ved Jodsyrens Indvirkning paa Tetrathionatet, og herved er 

Syremængden i D bleven lidt større end i C. 

Der kan nemlig kun have fundet en meget ringe Svovlsyre- 

dannelse Sted i C, da der efter de 96 Timer fandtes fri Syre 

svarende til 11,7 Ccm. !/10 normal Natron og Jodsyre, som med 

Saltsyre frigjorde Jod, der forbrugte 11,5 Ccm. Thiosulfatopløsning. 

Efter Beregningen skulde der være medgaaet 11,8 Ccm. af hver. 

Denne meget ringe Svovlsyredannelse kan vel bedst forklares ved, at 

Ravsyrens sekundære Brintatom har en saa lidet udpræget Syrevirk- 

ning, at der ikke paa noget Tidspunkt har været fri Jodsyre i Op- 
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løsningen, hvad der ved de stærkere Syrer altid vil være Tilfældet 

i den første Del af Forsøget. 

Disse tobasiske Syrer viser ligesom de enbasiske en 

Reaktionshastighed, der aftager med Dissocia- 

tionsgraden, hvad der ses af nedenstaaende Sammenstilling 

af Syrernes Thiosulfatforbrug efter tre Timer og de af Ostwald 

(Zeitschr. f. physik. Chem., Bind III, Side 170) beregnede Disso- 

ciationskonstanter. 

Thiosulfatforbrug JEG 

Oxalsyre 28,20 ce. 10 

Vinsyre 27,70 0,097 

Æblesyre 23,45 0,0395 

Ravsyre 18,32 0,00665 

C. Trebasiske Syrer. 

Af disse er kun Citronsyre undersøgt. 

Forsøg A er udført under normale Forhold, B indeholdt 3, 

C 1,5 Gange saa megen Citronsyre som A; i D fandtes 0,5, i 

E 2 Ækvivalenter Natriumsalt, overalt i 150 Ccm. Opløsning 

ved Titreringens Begyndelse og med såa megen fri Citronsyre, 

at der skulde medgaa 30 Ccm. Thiosulfat til Binding af det 

frigjorte Jod. 

Der skulde saaledes være: 

Ved Titreringens Ved Titreringens 

Begyndelse. fuldstændige Afslutning. 

JA fri Syre normalt Salt 

B do. primært Salt 

C Tore sekundært Salt 

D primært Salt normalt Salt 

E sekundært Salt do. 

16 
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Titreringerne gav følgende Resultater: 

Tider Thiosulfatforbrug i Ccm. 

A. B. C. D: E. 

1/24” 27,85 19,15 

PNY, 28,75 19,90 
DS SØs 15,05 29,35 20,85 7,73 

ib Sr bg 15,77 29,68 21,85 8,88 05 

ADDED DE URE BAGE DBS RD 0,27 
45' 17,40 24,05 11,48 0,55 

RG TOM 18,28 25,25 12,75 1,15 
37 19/27 26,35 14,17 2,10 

Og 20,10 27,30 15,48 3,77 

ile 20,82 28,10 16,78 5,63 

24h 21,67 28,68 1592 (1350 

484 22,50 29,20 Lee ig 

SNGNa 20,10 12,00 

I B var al Jodsyre reduceret, medens der indeholdtes fri 

Syre, svarende til 60,4 Ccm. "10 normal Natron. 

I C var endnu Jodsyre, svarende til 0,35 Ccm. Thiosulfat, 

og fri Syre, der forbrugte 16,1 Ccm. "/10 normal Natron. 

P. Walden har (Zeitschr. f. physik. Chem., Bind X, Side 568) 

bestemt Citronsyrens Dissociationskonstant til 0,082 ved den 

elektriske Ledningsevne. 

Med Citronsyre er endvidere anstillet en Forsøgsrække, 

hvor Indflydelsen af Temperaturen, Koncentrationen 

samt Overskud af Kaliumjodat og -jodid er undersøgt, 

men Fortyndingsgraden var en anden end i de tidligere nævnte 

Forsøg, hvorfor de ikke direkte kan sammenlignes med de foran 

anførte. 

Til disse Forsøg benyttedes overalt 50 Ccm. "/10 normal 

Citronsyreopløsning, der, hvor intet andet er anført, ved 20? C. 

blev tilsat de efter den jodometriske Syreligning beregnede 

Mængder Kaliumjodid og -jodat samt saa meget Vand, at Op- 

løsningens Rumfang ved Titreringens Begyndelse var 117,5 Ccm. 

Thiosulfatopløsningens Styrke var som sædvanlig "/10 Grammolekyl 

D. K. D. Vid. Selsk. Overs. 1897. ill 25 
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i 1 Liter, af denne skulde altsaa medgaa 50 Ccm. I de Tilfælde, 

hvor en Variation af een eller 

fundet Sted, er dette anført. 

flere af disse Størrelser har 

Tidsaflæsningerne er her andre 

end i de tidligere Forsøg, og Jodkaliummængden stiger ikke 

proportionalt med Fortyndingen. 

Kemper turens Fortyndingens 

Indflydelse. Imttkyudenser 

159 20? 30? Tider" 67,5.Ccm.117;5'Ccm. 217 51Ccm 

2975 30,000 30,30 10” 32,15 30,00 26,70 

SODS DEN SEEK RR DE 33,40 31,70 28,10 

BED SU EPS 34,25 32,50 28,90 

33,35 33,70 34,00 ile 35,55 33,70 30,30 

33,95 34,45 34,75 1730" 36785 34,45 31,20 

3455 3495 35,40 DE 36,90 34,95 31,80 

35,40 "35,85. 36,10 3) 37,75 35,85 32,70 

3570500 56,80 1136375 4) 38,35 36,30 33,25 

36,45 36,90 37,15 Dz 38,75 36,90 33,75 

36,85 37,25 37,45 6% 39,10 37,25 34,15 

30315015 4/58 37185 mn 39,45 37,55 34,45 

Overskudenes Indflydelse. 

Tider — Normale Forhold Dobbelt KJ Dobbelt KJO: BIO RAE 
ild 30,00 32,75 33,30 37,25 

20' 31,70 34,05 34,80 38,25 

30” 32,50 34 85 35,65 38,95 

ile 33,70 36,20 37,00 40,20 

15530) 34,45 37,05 37,85 40,95 

PR 34,95 37,65 38,45 41,60 

3% 35,85 38,45 39,40 42,25 

4h 36,30 39,05 40,05 43,10 

5g 36,90 39,45 40,50 43,60 

62 37,25 39,80 40,95 44,00 

CR 37,55 40,10 41,30 44,30 

Medens 

Forsøg findes optegnede som Kurver paa Tavle VI, 

Resultaterne af en stor 

sidste paa Tavle VIET. 

18 
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Til Forstaaelse af disse Kurvetavler skal bemærkes følgende: 

VI. Ordinaterne er Thiosulfatforbrug i Ccm., medens Abscis- 

serne er Tiderne i Timer. Ved de Forsøg, der er anstillede 

under normale Omstændigheder, findes kun Syrens Navn.  Til- 

føjelsen af 1 Na betegner Tilstedeværelsen af 1 Ækvivalent af 

Syrens Natriumsalt ved Titreringens Begyndelse. Syreoverskud 

er antydet ved Tilføjelsen 2 Ækv. etc. For ikke at forringe 

Overskueligheden er hverken de Forsøg, der er anstillede med 

Overskud af Kaliumjodat (Saltsyre og Svovlsyre) eller med 

Overskud af Jodkalium, medtagne; ogsaa nogle af de øvrige 

Forsøg er udeladte. 

Kurverne af alle Forsøg med enbasiske Syrer viser et 

regelmæssigt Forløb; der finder saa godt som ingen 

Skæringer Sted, ej heller i de Forsøg, hvor der er anvendt 

Overskud af Syre," eller hvor der har været Natriumsalt til Stede 

ved Forsøgets Begyndelse. Med Overskud af Syre er af en- 

basiske Syrer kun undersøgt Mælkesyre med det Resultat, 

at Syreoverskud har en betydelig reaktionsfremskyndende Ind- 

flydelse. Hvad Saltsyre angaar, da er det alt tidligere nævnt, 

at et Overskud heraf bevirker, at Kaliumjodatets hele Jodmængde 

frigøres meget hurtigt. Tilstedeværelsen af Natriumsalt har 

med Undtagelse af Saltsyre, hvor en Virkning neppe kan spores, 

for de øvrige undersøgte Syrer (Myresyre, Benzoesyre og 

Eddikesyre) en tydelig svækkende Indflydelse, der er mest 

fremtrædende for Eddikesyrens Vedkommende. At Reaktions- 

hastigheden for de enbasiske Syrer aftager med deres Affinitet, 

er der tidligere gjort opmærksom paa. 

Kurverne af de tobasiske Syrer viser derimod i adskillige 

Tilfælde et fra de enbasiske Syrers afvigende Forløb. Svovl- 

syre, Oxalsyre og Vinsyre forløber parallelt med de en- 

basiske, men medens Svovlsyrens Kurve er meget nær Saltsyrens, 

findes Oxalsyrens ikke paa den Plads, hvor den kunde 

ventes, eftersom Oxalsyre i vandig Opløsning er långt mere 

dissocieret end Salicylsyre; dens Kurve falder derimod kun 
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en Ubetydelighed over Myresyrens. Vinsyrens og Mælke- 

syrens Kurver falder i saa høj Grad sammen, at de kan 

fremstilles som een, uagtet disse to Syrers Dissociationsgrad er 

meget forskellig. Æblesyren og Ravsyren viser derimod 

Kurver af helt andre Former end de enbasiske Syrer. Dette 

kan forklares ved, at de tobasiske Syrers Reaktionsevne svækkes 

langt mere ved en delvis Neutralisation end de enhbasiske, et 

Forhold, hvorpaa f. Ex. J. Spohr har gjort opmærksom (Zeitschr. 

f. physik. Chem., Bind II, Side 194); thi den Del af Reaktions- 

forløbene, som Kurverne fremstiller, er jo Syrernes Virkning, 

efter at de for en meget stor Del er neutraliserede. Indflydelsen 

af Syreoverskud er kun forsøgt for Ravsyrens Vedkom- 

mende (Svovlsyre forholder sig i denne Henseende som Salt- 

svre), og Reaktionsforløbet i Forsøget med to Ækvivalenter 

Ravsyre viser en Kurve, der ikke hår noget Sidestykke; den 

skærer Kurverne af Mælkesyre, Vinsyre, Myresyre og Oxalsyre. 

Natriumsuccinat svækker Ravsyrens Reaktionsevne i meget høj 

Grad. Hvad der er sagt om Ravsyre, kan overføres paa den 

trebasiske Citronsyre, hvis Kurve ved Forsøget under nor- 

male Omstændigheder bliver meget horizontal. At dette ogsaa 

skyldes den delvise Neutralisation, fremgaar af Forsøgene med 

delvis neutraliseret Citronsyre. 

VIL Ogsaa paa denne Kurvetavle er Ordinaterne Thiosul- 

fatforbruget i Ccm., Abscisserne Timer. Det fremgaar af disse 

Kurver, at en Temperaturforandring ikke har synderlig Ind- 

flydelse paa Reaktionshastigheden; dog fremskyndes denne 

noget ved en Temperaturstigning. Langt større Rolle spiller 

Fortyndingen, idet Hastigheden aftager med denne. Over- 

skud af Jodkalium og Kaliumjodat virker betydeligt frem- 

skyndende. 

Hvad angaar den matematiske Behandling af de ovenfor 

anførte Forsøg, da maa det siges, at denne ikke har ført til 

noget nævneværdigt Resultat. Processen er i og for sig temmelig 

kompliceret, og da dertil kommer, at der i tydeligt Omfang 

20 
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finder en Sidevirkning Sted, hvorved Mængdeforholdet af fri 

Syre og Kaliumjodat forrykkes, og denne Faktor neppe kan 

bringes ind under Beregningens Form, kan Metoden ikke siges 

at egne sig til en kvantitativ Bestemmelse af Syrernes Reaktions- 

hastigheder. Jeg har undersøgt, om Processerne lod sig ud- 

trykke ved den almindelige Reaktionsligning af 2. Grad (hvis 

[ l 1 Å 2 
Integral er ( 7) —4— K); men ingen af Syrerne har 

a=X" sa i j 

herved givet nogen Konstant, men derimod en stærkt aftagende 

Størrelse. Dette skyldes uden Tvivl i de fleste Tilfælde Dan- 

nelsen af det neutrale Salt, men tillige navnlig for Saltsyrens 

Vedkommende, hvor Neutralsaltet ingen synderlig Rolle kan 

spille, at Sidevirkningen har fundet Sted. Med Benyttelse af 

Reaktionsligninger af højere Grader stiller Forholdet sig ikke 

bedre, da nogle af Syrerne nok kan bringes til at give nogen- 

lunde konstante Størrelser; men der maa anvendes forskellige 

Ligninger for de forskellige Syrer, hvad der naturligst har sin 

Begrundelse i, at Neutralsaltenes Virkning ikke er lige stor. 

Den Fremgangsmaade, jeg hår anvendt for at eliminere 

Rumfangsforandringen, var den, at a—% og a ved de Tider, 

hvor Thiosulfatforbruget vår optegnet, beregnedes for 1 Liter 

Opløsning, udtrykt som Ccm. !/10 normale Syreopløsninger, og 

disse Størrelser er saa indførte i Ligningerne. 

Ihvorvel disse Forsøg ikke udviser noget interessant nyt, 

maa de dog siges at bekræfte tidligere fundne Forhold, og saa- 

ledes kan de maaske have nogen Betydning i kvalitativ Hen- 

seende. 

Nogle Forhold vedrørende jodometriske Titreringer. 

I Carlsberg Laboratoriets Meddelelser, Bind Il, Side 323 

har Prof. Kjeldahl fremsat sine Undersøgelser over den jodo- 

metriske Syretitrerings Anvendelighed ved Ammoniakbestemmelser 

og viser her, at man kan faa nøjagtige Resultater ved altid at 
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arbejde påa samme Maade til Trods for, at Svovlsyre ved Til- 

sætning af Overskud af Kaliumjodat og Jodkalium ikke strax 

frigør den teoretisk beregnede Mængde Jod hverken med eller 

uden Ammoniaksaltes Tilstedeværelse, men at der altid, efter 

den korte Tid Titreringen varer, vil mangle et lige stort Maal 

Thiosulfatopløsning, nåar blot Opløsningens Rumfang er det 

samme. Ved at indstille Thiosulfatopløsningen påa Syren efter 

at have destilleret Ammoniaken af en kendt Vægt rent Ammo- 

niumsalt ned deri og uden Ammoniak kan man beregne Syrens 

Styrke til Brug ved disse Titreringer. 

Senere har Prof. Kjeldahl i sin Afhandling om Sukker- 

arternes Reduktionsevne (Carlsb. Laborat. Medd., Bind IV, 

Side 27) meddelt, at det er muligt at bestemme Mængden af 

svage Syrer ved efter Tilsætning af Jodkalium og Kaliumjodat 

at tilsætte Overskud af Thiosulfat og efter Henstand titrere 

tilbage med Jodopløsning. 

For at undersøge, om det ikke var muligt at foretage de 

almindelige jodometriske Syretitreringer paa sidstnævnte Maade, 

hvorved man, forudsat at Reaktionen skrider helt til Ende, 

vilde opnaa at have et exakt teoretisk Grundlag for Processen, 

har jeg foretaget forskellige Forsøg dels med og dels uden 

Åmmoniumsalt, der imidlertid har vist, at dette ikke lader sig 

gøre, men at Ammoniakbestemmelserne altid falder for lave ud. 

Forinden jeg gaar videre, skal her nævnes Koncentra- 

tionen af de anvendte Opløsninger. 

Jodopløsningen, Natronopløsningen, Salt- 

syren og Svovlsyre Å var "/10 normale, Natriumthio- 

sulfatopløsningen var ”/5 normal, Kaliumjodatopløs- 

ningen var !/30 normal, Jodkaliumopløsningen var !/4 

normal, og Svovlsyre B var lidt stærkere end normal. Am- 

moniakopløsningen var omtrent "10 normal, men den 

forandrede sin Titer ved Opbevaring; dens Styrke blev derfor 

fastsat overfor Svovlsyre A, hver Gang den blev benyttet. 

Da der som Enhed i de følgende Beregninger er valgt 
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1/100 Mgrm. atomer og -molekyler, skal her angives de benyttede 

Opløsningers Styrke, udtrykt i disse Enheder. 

1 Ccm. Jodopløsning indeholdt 10 100 Mgrm.atomer 

1 — KNatronopløsning — 10... "/100 Mgrm.molekyler 

1  — KThiosulfatopløsning — 10 - — 

1 —  Saltsyre — 10 - — 

1 — Svovlsyre A — ) - — 

1 — — B — 52l0E o= — 

1 —  Kaliumjodatopl. — 31/3 - == 

1 —  Jodkaliumopl. = 25 - == 

Naar der i det efterfølgende tales om Ccm. Na2S203, 

Ccm. Svovlsyre B etc., menes altid de her nævnte Opløsninger. 

Som Indikatorer er ved Neutralisationer anvendt Fenol- 

ftalein, undtagen naar Åmmoniumforbindelser var til 

Stede, i hvilke Tilfælde der benyttedes Lakmoid. Dette 

giver, naar kun stærke Syrer findes i Opløsningen, en tydelig 

Overgang fra rødt til violet med een Draabe ”/10 normal Natron, 

medens Omslaget fra blaa til violet Farvning ikke forekommer 

mig fuldt saa skarpt; dog kan man ved Tilbagetitrering opnaa 

samme Nøjagtighed, saa at der ikke i noget Tilfælde kan være 

Tale om Aflæsningsfejl udover 0,1 Ccm. Ved Titreringerne 

med Jod eller Thiosulfat er kun Jodets gule Farve benyttet ; 

men denne Overgang er i Dagslyset saa skarp, at den ved de 

anvendte Fortyndinger er fuldt ud tilstrækkelig.  Angaaende 

Svovlsyrebestemmelserne som Baryumsulfat skal bemærkes, 

at de er foretagne ved Fældning i svagt saltsur, varm Opløsning 

med Klorbaryum, idet jeg ikke har kunnet mærke nogen væ- 

sentlig Indvirkning af Saltsyren eller Opvarmningen paa Tetra- 

thionsyren. Topf mener derimod at have iagttaget en saadan 

Indvirkning (Zeitschr. f. anal. Chem. 1887, Side 166); men 

denne Afhandling var mig ikke bekendt, da disse Forsøg 

udførtes. Kun naar Opvarmningen har været fortsat for 

længe eller har været for stærk, opstaar mere Svovlsyre, 

men i saa Tilfælde vil Filtratet indeholde Svovlsyrling. For 
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denne hår jeg imidlertid undersøgt ved Tilsætning af Jodopløs- 

ning til Filtratet fra Baryumsulfatet, og kun forsaavidt der ingen 

Svovlsyrling fandtes, er Bestemmelsen medtaget. Den dannede 

Mængde Svovlsyre vil altid kunne beregnes, og det viser sig, 

at Forskellen mellem fundet og beregnet Svovlsyre ikke er 

større, end at Baryumsulfatbestemmelserne i de fleste Tilfælde 

maa siges at bekræfte Beregningerne, og i alt Fald er de lige 

saa hyppigt for lave som for høje. 

For at lette Forstaaelsen af de i det følgende udførte Be- 

regninger, skal Reaktionsligningerne i deres simpleste Form 

anføres samlede paa dette Sted med Henvisninger til de Steder 

i Texten, hvor Undersøgelsen af nævnte Omsætning er foretaget, 

ligesom der påa de paagældende Steder i Texten vises tilbage 

til denne Oversigt. 

Thiosvovlsyre og Jod. 

I) Itning til Svovlsyre : S202 + 04|Hs + Js, 2 Syreækv. 

bliver til 12 (1—6) 

II) Itning til Tetrathionsyre: $202—+ 0%|H+J, 2 Syreækv. 

bliver til 2 (1—1) 

Side 28—30, Side 40, F. (Med Ammoniak.) 

Thiosvovlsyre og Jodsyre: 

Ill) Itning til Svovlsyre: S6 Os + 012|H4J4, 10 Syreækv. 

bliver til 16 (1—1,6) 

IV) [tning til Tetrathionsyre: $12012—+ O3|HJ, 13 Syreækv. 

bliver til 7 (1—0,54) 

Side 31—32, Side 40, A. (Med Klorammonium.) 

Side 32, Side 40, C. (Uden Klorammonium.) 

Side 37—39, Side 40, H. (Med Saltsyre.) 

Tetrathionsyre og Jod. 

V) [ltning til Svovlsyre: S405 + O7|H14 + J14 , 2 Syreækv. bliver 

til 22 (1—11) 

Side 33—34, Side 40, E. (Med Ammoniak.) [ 

Side 36—37, Side 40, G. (Neutral Opløsning.) 
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Tetrathionsyre og Jodsyre. 

VI) Iltning til Svovlsyre: $12015 + O21|H7J7 , 13 Syreækv. bliver 

til 31 (1—2,38) 

Side 32—33, Side 40, D. (Med Ammoniak.) 

Side 34—35, Side 40, B. (Med Klorammonium.) 

Side 35 —36, Side 40, C. (Uden Klorammonium.) 

Af de Forsøg, der er anstillede for at undersøge, om den 

ovenfor omtalte Modifikation af den jodometriske Syretitrering 

lod sig anvende ved Titreringer af Ammoniak, skal her kun 

nævnes nogle, hvortil der er benyttet ”/10 normal Saltsyre, 

medens nogle tidligere udførte Forsøg, hvor der i Forlaget 

fandtes Svovlsyre, gav tilsvarende Afvigelser. De benyttede 

Mængder Kloråmmonium er uden Betydning, da det kun er 

Differenserne mellem Thiosulfatforbruget efter Henstand med 

Overskud heraf og det ved den direkte Titrering fundne, der 

spiller nogen Rolle; de anføres derfor kun tilnærmede, såa 

meget mere som Opløsningernes Rumfang ikke har været ens. 

Ved de Forsøg, der er anstillede uden Destillation, er en nogen- 

lunde nøjagtig kendt Mængde Klorammonium opløst i Vand, 

tilsat ”/10 normal Saltsyre, og Titreringen udført hermed. I 

alle Tilfælde anvendtes 20 Ccm. KJ og 20 Ccm. KJ Os. 

= S SEE ! S sg (5) > n£ 9 2 
S ma re 20 = SETE nm 
aa aa SEE S SR sS9S ce 
BROT BER Så BE => Så 

SAN S= BINRS ARENSE ringe ag - 
O = Æ = må sm = ber = 

& D a => => O 

30 0 29 88 Fy 14 4,82 30,06 
30 0 9,92 5 24 4.85 30,07 

Destillerede. 

30 0,16 1,15 5 14 4,50 1,65 
30 0,15 1,48 3 ES 4,48 2,00 

Uden Destillation. 

100207: og 5 24 4,27 10,71 
40 11,58 

F; 9 c 3] (5, 7 
10 1,13 J,98 z 20 14,22 10,76 
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. Ved Tilbagetitreringen i det sidste Forsøg med (det store 

Indhold af Klorammonium fremkom Gulfarvning efter Forbrug 

af 3,4 Ccm. Jod; men denne forsvandt temmelig hurtigt, hvorfor 

Titreringen fortsattes. Efter en Time var der medgaaet 4,22 Ccm., 

og herefter holdt Farven sig. I de to første Forsøg er Thio- 

sulfatforbruget strax omtrent 0,1 Ccm. for ringe; men ved 

Henstand med Overskud af Na2S203 er Reaktionen skreden 

frem, saa at Thiosulfatforbruget bliver lidt for højt. Differen- 

serne mellem Thiosulfatforbruget efter Henstand og strax er 

dog kun 0,18 og 0,15 Ccm. I de klorammoniumholdige 

Opløsninger bliver disse Differenser derimod betydelig større, 

i de tre første 0,50, 0,52 og 0,73, medens det fjerde Forsøg 

viser, at Metoden slet ikke kan benyttes, naar større Mængder 

Klorammonium er til Stede, da Titreringsovergangen ikke er 

skarp. Forklaringen påa disse Fænomener vil blive givet i det 

følgende (Side 40, J), da jeg efter at have iagttaget disse ejendomme- 

lige Forhold tog hele Spørgsmaalet op for at udfinde Grunden 

til disse Afvigelser. 

Den Fremgangsmaade, der forekom mig bedst egnet til at 

udfinde Aarsagen til de nævnte Forhold, var en systematisk 

Undersøgelse af de mulige Kombinationer mellem de reagerende 

Stoffer, hvoraf det var iøjnefaldende, at Klorammoniumet ud- 

øvede den største Virkning, og jeg har i dette Øjemed fore- 

taget en Del Forsøg, først med Udeladelse af een, derpaa med 

to etc. af de tilstedeværende Forbindelser, for at udfinde de 

simpleste Kombinationer, der gav tydelige Sidevirkninger, og 

dernæst varieret disse Forsøg saaledes, at Sidereaktionerne blev 

saa fremtrædende, at det blev muligt at forklare dem. Her 

skal dog kun nævnes de Forsøg, der har ført til en Løsning 

af nogle af Spørgsmaalene, idet jeg anser en Fremstilling af 

alle de foretagne Forsøg for at være overflødig. I de Tilfælde, 

hvor Omsætningen er kendt — særlig fri Syres Virkning paa 

Thiosulfat — er der ingen Forsøg anstillet, ligesom Forsøgene 

med Tetrathionat ikke kunde udføres uden samtidig Tilstede- 
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værelse af Jodkalium, da Tetrathionatet fremstilledes af Thio- 

sulfat og Jod. Af denne Grund har Jodsyrens Indvirkning 

paa Tetrathionsyre i sur Opløsning ikke kunnet undersøges, 

da der, naar Jodkalium er til Stede, strax frigøres Jod. 

De Stoffer, der ved den jodometriske Syretitrering efter 

ovennævnte Forsøgsordning kommer til at virke paa hinanden, 

er Klorammonium, Saltsyre, Jodkalium, Kalium- 

jodat, Thiosulfat og Tetrathionat, dog er der Underskud 

af Syre i Forhold til Kaliumjodat og -jodid; men da der dog 

var en Mulighed for, at der ikke vilde opnaas fuldstændig Neu- 

tralisation, er Saltsyre medtaget i disse Forsøg, dog ikke i 

større Mængde, end at det tilsatte Kaliumjodat og Jodkalium 

var i Overskud, hvor begge disse Stoffer anvendtes. 

Der bliver saaledes 56 Kombinationer mellem de 6 Stoffer, 

og af dem er de, der kunde have Betydning for det nævnte 

Spørgsmaal, undersøgte, og yderligere er der anstillet nogle 

Forsøg med fri Ammoniak og nogle med Jodopløsning. 

De Kombinationer mellem de ovennævnte Stoffer, hvor 

Virkningen var i særlig Grad fremtrædende, var følgende: 

1) Klorammonium, Kaliumjodat, Thiosulfat. 

2) Klovammonium, Jodkalium, Kaliumjodat, Te- 

trathionat. 

3) Saltsyre, Kaliumjodat, Thiosulfat. 

1) Klorammonium, Kaliumjodat, Thiosulfat. 

Ved at bringe disse tre Stoffer sammen og lade dem virke 

i længere Tid påa hinanden iagttog jeg, at Opløsningen rea- 

gerede alkalisk, og at Titreringen ikke gav nogen skarp 

Overgang; der forbrugtes forskellige Mængder Jod efter Koncen- 

trationen og Tiden, og den sidste Del af Jodabsorptionen fore- 

gik meget langsomt, akkurat som i det sidste af de ovenfor 

nævnte Forsøg. Endvidere var baade Thiosulfat- og Jodsyre- 

mængden aftaget i betydelig Grad, medens der ikke var for- 

svundet noget Ammoniak. 
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For at udfinde Grunden til denne Virkning af Jodet paa 

den ammoniakalske Opløsning forsøgtes en Titrering af om- 

trent !/10 normalt Ammoniakvand med Jod, da det laa nær at 

antage, at den kendte Reaktion: 

ANHs + 3J — 3NHJ + N 

vilde foregaa, saa at en Titrering af Ammoniåak med Jod lod 

sig udføre. Dette viste sig imidlertid ikke at være muligt, då 

der selv ved forsigtig Tilsætning af Jodopløsningen, saaledes at 

Ammoniaken maatte være i forholdsvis rigeligt Overskud, alligevel 

udfældedes Jodkvælstof, og dette vilde ikke opløses paany. 

Sættes derimod til Ammoniakopløsningen noget Thiosulfat og 

dernæst Jod, faar man det samme Fænomen, som ovenfor 

nævnt: Opløsningen farves gul, men Farven holder sig kun en 

kort Tid, hvorpaa mere Jod kan tildryppes, indtil en varig 

Farvning tilsidst fremkommer. Tilsættes nu lidt mere Thiosulfat, 

forsvinder Farven, og en større Mængde Jod kan atter tilsættes, 

og dette gentager sig, indtil der tilsidst strax fremkommer en 

holdbar Gulfarvning, men saa er Forbruget af Jod netop 

svarende til Omdannelsen af det for hver Gang tilsatte Thiosulfat 

til Tetrathionat, medens det, saalænge Overgangen ikke er 

skarp, er betydelig større og især forholdsvis størst, naar 

Thiosulfatmængden er ringe. 

De paa denne Maade udførte Titreringer gav følgende 

Resultater: 
1) Til 22 Ccm. "Y1io Ammoniak. 

Tilsat Forbrugt Tilsat Forbrugt Tilsat Forbrugt 
Thiosulfat  Jodopløsning Thiosulfat  Jodopløsning Thiosulfat  Jodopløsning 

0,1 la 1,4 8,02 4,0 17,70 
0,2 1/35 1,6 9,10 4,5 18,75 
0,3 1,80 185 10,00 5,0 19,60 
0,4 2,40 2,0 10,85 5,5 20,45 
0,5 3,00 2,2 11-70 6,0 21,10 
0,6 3,60 2,4 12,60 6,5 21,68 
0,7 4,20 KJAGB EG 13,40 7,0 22 15 
0,8 4,75 2,8 14,10 8,0 23,15 
0,9 5,50 3,0 14,90 Efter Destillation 
Eg 6,05 3,3 15,90 fandtes 20,75 Ccm. 
Jo 1405 3,6 16,70 1/10 Ammoniak. 
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2) 3) 4) 

21,6 Ccm. !/10 Ammoniak. 22 Ccm. !/10 Ammoniak. 22 Ccm. "/10 Ammoniak. 

Tilsat Forbrugt Tilsat Forbrugt Tilsat Forbrugt 

Thiosulfat  Jodopløsning Thiosulfat Jodopløsning Thiosulfat  Jodopløsning 

0,2 1,3 1,0 4,5 25,0 hurtigt 34,0 

0,4 2,3 2,0 8,4 efter 20” 39,9 

0,6 3,3 3,0 11,8 Farven holdt sig. 

0,8 4,4 4,0 14,8 Efter Destillation 

1,0 5,5 5,0 HSytad: fandtes 20,7 Ccm. 

2,0 9,3 6,0 19,6 1/10 Ammoniak. 

3,0 12,9 7,0 21,4 

4,0 155, 8,0 22,7 5) 

5,0 18,2 0 23,9 
22 Ccm. "/10. Ammoniak, 

6,0 20,2 24 E 
k i Sy ål tilsat 25,0 Thiosulfat og 47 

7,0 21,4 Reagerede neutralt. z 
Jodopløsning, henstod 247, 

8,0 22,45 Gav 0,0988 Gram É 
& Der forbrugtes nu 6,6 Thio- 

2,0 2845 Pas Qy sulfat, og fandtes fri Syre 12,0 26,45 Bis 2 
svarende til 0,4 Ccm. Na- 

Efter Destillation 5 
tronopløsning. 

fandtes 20,15 Ccm. 

1/10. Ammoniak. 
&. 

Ved Tilsætning af Saltsyre efter Titreringerne, frigjordes Jod, 

men dette forbrugte dog ikke i noget Tilfælde mere end 0,1 Ccm. 

Na-S203 . Mængden af tilstedeværende Jodundersyrling eller Jod- 

syre kan saaledes kun være meget ringe. AÅntager man, at 

Jodet har omdannet Thiosulfatet til Tetrathionat, og altsaa fra 

det ialt anvendte Jod subtraherer Thiosulfatforbruget, finder 

man, at der bliver en med Ammoniakindholdet nogenlunde 

proportional Mængde Jod tilovers, hvad der fremgaar af følgende 

Sammenstilling: 

1) 22,00 NH 0g.15,15 Jod 

2) 21,6 — - 14,45 — 

3) 220 — - 14,90 — 

4) 220 — - 14.90 — 

AN RD Oa este nar elk dl. 5 
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Da der tillige viser sig et omtrent lige stort Tab af Am- 

moniak i de Forsøg, hvor denne efter Titreringen er afdestilleret, 

kunde der være Grund til at formode en Omsætning mellem 

Jod og Ammoniak; men dette er alligevel ikke Tilfældet, hvor- 

imod Ammoniakens Tilstedeværelse betinger Omdannelsen af 

Thiosulfat til Sulfat og det i højere Grad, jo mere Ammoniak 

der er til Stede. Derfor den langsomme Åftagen i Forholdet 

mellem forbrugt Jod og tilsat Thiosulfat, indtil det bliver — 1, 

naar Opløsningen er bleven neutral. At der tillige forsvinder 

lidt Ammoniåk — vel sagtens som frit Kvælstof — er sikkert, 

men Hovedreaktionen er følgende: 

10NH3 + Na2S203 + 4J2 + 5H20 — 

8NH4J + (NH4)28504 + Na2S04 

ved Siden af den almindelig kendte: 

2Na2S203 + J2 = Na2S406 +2NaJ. (Side 24, I og II). 

Dette fremgaar f. Ex. af Forsøg 3, hvor der er foretaget 

en Svovlsyrebestemmelse. 10 Ccm. Na2S203 er af 24,9 Ccm. 

Jod omdannet til Tetrathionat og Sulfat, og Opløsningen er 

bleven neutral. Ved Beregning finder man, at 249 Jod kan 

omdanne 

100Na2S203 til 39,35 Na2S406 og 42,6 Na2SO4. 

Den fundne Mængde Baryumsulfat svarer til 42,3 Mol. Na2S04. 

Da Opløsningen efter Titreringen er bleven neutral, kan 

man beregne Mængden af tilstedeværende Ammoniumjodid ved 

at lade de tiloversblevne Natriumatomer indgaa som Jodid og 

Resten af Jodatomerne som Jodammonium. Hele Ligningen 

bliver da, med en ringe Uoverensstemmelse paa Grund af, at 

Decimalerne er udeladte: 

100Na2S203 + 249J + 212NH3 + 106H20 — 

39Na2S406 - 43Na2S04 — 37NaJ + 212NH4J. 

Ammoniakmængden 212, der findes paa denne Maade, er ganske 

vist lidt lavere end den benyttede, 220; men da der i de øvrige 

Forsøg er konstateret et Ammoniaktab, hvorved Mængden tager 
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af til 207, kan denne Ligning vel siges at stemme godt med 

den stedfundne Reaktion"). . 

Efter saaledes at have vist, hvorledes selve Titreringen af 

den ammoniakalske Thiosulfatopløsning med Jod kan opfattes, 

skal jeg nævne de Forsøg, der 'er anstillede for at undersøge 

Virkningen af Kaliumjodat påa Thiosulfat baade med og 

uden Klorammonium. 

Af Forsøg med Klorammonium er foretaget to, eet, hvor 

Mængden af Kaliumjodat netop kunde omdanne Thiosulfatet til 

Tetrathionat, og eet, hvor der var et betydeligt Overskud af 

Kaliumjodat. 

I det første Forsøg blev 3,5 Gram Klorammonium efter Op- 

løsning tilsat 15 Cem. KJO3 og 30 Ccm. Na2S203, og Op- 

løsningen henstod i en 100 Ccm. Maalekolbe med Glasprop i 48”, 

30 Ccm. af den til 100 opfyldte Vædske brugte 7,7 Ccm. Svovlsyre 

A til Neutralisation. Andre 30 Ccm. blev neutraliserede ved Tilsæt- 

ning af samme Maal Svovlsyre A, og de forbrugte nu 1,3 Ccm. Jod 

til svagt gul Farve (herved angives Mængden af uomdannet Thiosulfat). 

Syret med Saltsyre medgik 0,9 Ccm. Na2S203 (der giver uomdannet 

Jodsyre). 

Der er saaledes i de 100 Ccm. Opløsning forsvundet 45 

Mol. KJO3 og 257 Mol. Na2S203 samt dannet 257 Mol. fri 

NHsz. Ved Beregning af Thiosulfatets Iltning til en Blanding 

af Tetrathionat og Sulfat ved den medgaaede Mængde Jodsyre 

finder man med Udeladelse af Decimalerne, at 

45KJO3 + 257Na2S203 + 126H20 — 

ANa2SO4 + 127Na25406 + 252Na0H + 435KJ. 

Mængden af frit Alkali er fundet til 2537, medens denne Be- 

regning giver 252, hvad der maa anses for at være tilstrækkeligt 

overensstemmende til, at ovenstaaende Ligning kan betragtes 

som Udtryk for Reaktionen. (Side 24, III og IV). 

1) Topf har i sin ovenfor nævnte Afhandling (Zeitschr. f. anal. Chem. 

1887, Side 188) undersøgt Virkningen mellem en ammoniakalsk Jod- 

opløsning og Thiosulfat og finder ved sine Undersøgelser de samme 

Fænomener, som jeg har fundet ved ammoniakalsk Thiosulfat og Jod. 
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Uden Neutralisation finder man derimod helt andre Tal, idet 

30 Cem. af Opløsningen brugte 6,97 (strax) — 8,05 Ccm. Jod, 

medens der efter paafølgende Syring medgik 6,1 Ccm. Na2S$203. 

Af disse Titreringer kan der imidlertid neppe udledes noget Resultat. 

I det andet Forsøg hensattes 3,5 Gram Klorammonium med 

30 Ccm. KJO3 og 6,5 Ccm. Na2S203 i 96?, Efter Opfyldning til 

100 udtoges 3 Gange 30 Ccm. Der fandtes i 30 Ccm. fri AÅmmo- 

niak, svarende til 1,8 Ccm. Svovlsyre A. I andre 30 Ccm. bestemtes 

hele Ammoniakmængden ved Destillation med Natron og med 20 Ccm. 

Svovlsyre B i Forlaget. Ved Tilbagetitrering medgik 12,3 Ccm. 

NaOH, hvilket svarer til et Indhold af 3,498 Gram NHaC/. Til 

de sidste 30 Ccm. sattes draabevis 7/10 normal Saltsyre, hvoraf der 

forbrugtes 2,0 Ccm. for at farve Vædsken gul, hvortil jo kræves et 

lille Overskud af Saltsyre. Med Jodkalium og Overskud af Saltsyre 

frigjordes Jod, svarende til 15,7 Ccm. Na2S203, og endelig fandtes 

ved Fældning med Klorbaryum 0,002 Gram BaS04. 

Reaktionen kan i dette Tilfælde under Forudsætning af, at 

alt Thiosulfat er iltet, hvad der fremgaar af Titreringerne. til 

Neutralisation og til Jodudskilning, udtrykkes ved følgende 

Ligning, dér er beregnet af det forbrugte Kaliumjodat og Thio- 

sulfat, 

13KJO3 + 65Na2S203 + 29H20 — 

ANa2SO4 + 32Na2S406 + 58Na0H— 13KJ. 

Af frit Alkali er fundet 60, af Na2S04 3 Molekyler. (Side 24, 

III og IV.) 

Medens det saaledes ses, at Omdannelsen af Thiosulfat til 

Tetrathionat ved Jodsyrens iltende Virkning foregaar i meget 

tydelig Udstrækning, naar Klorammonium er til Stede, finder 

dette kun Sted i meget ringe Grad, naar Klorammonium ikke 

er nærværende. 

Her skal anføres, at ved Henstand af 15 Ccm. KJO3 og 30 Ccm. 

Na2S203 i 24" fandtes 29,82 Ccm. Na2S203 og 14,95 Ccm KJO3. 

Hvis man derimod af ovenstaaende Resultat vil drage den 

Slutning, at Jodsyre i ammoniakalsk Opløsning neppe virker 
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påa Tetrathionsyre, saa passer dette i alt Fald ikke, naar Jod- 

kalium er til Stede, hvad der fremgaar af følgende Forsøg. 

Til en Opløsning af Natriumtetrathionat (tilberedt af 76 Ccm. 

Na2S203) sættes 21,9 Ccm. NHs og 15 Ccm. KJO3. Efter 6 

Døgn brugte Halvdelen 6,0 Ccm. Na2S203 efter Overmætning med 

Saltsyre, og der udfældedes 0,0252 Gram BaSOs med Klorbaryum. 

Den anden Halvdel brugte 8,4 Ccm. Svovlsyre A til Neutralisation. 

Efter Destillation genfandtes de 21,8 Ccm. NHz. I det andet 

Forsøg henstilledes Natriumtetrathionat, fremstillet af 25 Ccm. Wa2S203, 

med 26,2 Ccm. NHs og 15 Cem. KJO3. Efter 7 Døgn fandtes, 

at Halvdelen af Opløsningen, overmættet med Saltsyre, brugte 9,2 Ccm. 

Na2S203, og der vandtes 0,026 Gram BaSO4. Den anden Halvdel 

forbrugte 11,2 Ccm. Svovlsyre A til Neutralisation. Efter Destillation 

genfandtes 25,8 Ccm. NH3. 

Der er saaledes i første Forsøg forsvundet 30 Mol. KJO3, 

neutraliseret 51 Mol. NHs og dannet 22 Mol. SO3; i andet 

Forsøg er forsvundet 19 Mol. KJO3, neutraliseret 38 Mol. 

NHs og dannet 22 Mol. SO3. Af de som neutraliserede op- 

førte NH3-mol. er dog i første Forsøg 1 og i andet Forsøg 4 

helt forsvundne. At der finder en stærk Indvirkning Sted, er 

altsaa utvivlsomt, men denne kan efter de fundne Tal ikke 

udelukkende bestaa i en Svovlsyredannelse, thi baade den 

neutraliserede NH3 og den dannede SO3 er for lave i Forhold 

til den forsvundne Jodsyre. Den Proces, der angiver Omdan- 

nelsen af Tetrathionat til Sulfat ved KJOs i ammoniakalsk 

Opløsning, lyder nemlig 

3Na2S406 + TKJO3 + 18NH3 + 9H20 — 

3Na2S04 + 9(NH4)2S04 + 7KJ . (Side 25, VI.) 

Der er saaledes Sandsynlighed for, at der foruden Svovl- 

'syren er opstaaet en anden Iltningsgrad af Svovlet, men hvilken 

det er, kan ikke afgøres ved den benyttede Undersøgelsesmetode, 

da Mængden af paavirket Tetrathionsyre ikke er kendt. Der er 

vist mest Rimelighed for, at det er Di- eller Trithionsyre. 

Endvidere er Virkningen af frit Jod paaen ammoniakalsk 

Opløsning af Natriumtetrathionat undersøgt, og heraf frem- 

D.K.D. Vid. Selsk. Overs. 1897. 33 26 
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gaar, at følgende Ligning omtrent svarer til de fundne Tal, kun er 

især Svovlsyrebestemmelserne for lave: 

Na2S406 +- 7J2 + 20NH3 + 10H20 — 

Na2 SO4 — 3(NH4)2SO4 + 14NH4J . 

Indvirkningen foregaar langsomt, men kan her iagttages 

ved Affarvningen af Opløsningen. (Side 24, V.) 

De to udførte Forsøg gav følgende Resultater: 

1) Til Natriumtetrathionat, fremstillet af 20 Ccm. Na2S203, 

sattes 21,9 Ccm. NH3 og dernæst Jod langsomt, efterhaanden som 

Farven aftog. I Løbet af 15" var medgaaet 15,8 Ccm. Jod, og 

Vædsken var saa nær neutral, at 0,1 Ccm. HC! var tilstrækkeligt. 

Med Overskud af Saltsyre frigjordes Jod, men dog ikke mere, end 

at 0,1 Ccm. Na2S203 affarvede Opløsningen. Med Klorbaryum 

fældedes 0,0765 Gram BaSO4. Der genfandtes kun 20,7 Ccm. NH3 

ved Destillation. 

2) Natriumtetrathionat fremstilledes af 2,2 Ccm. Na2S203 og til- 

sattes 21,9 Ccm. NHz.  Absorptionen foregik her meget lang- 

sommere, men i Løbet af 3 Uger var Opløsningen farveløs og 

reagerede neutralt. Der var da ialt tilsat 15,3 Ccm. Jod. Tilsat 

Syre farvedes Vædsken gul, og der var 0,7 Ccm. Na2S$203 fornødent 

for at affarve den. Der fandtes 0,066 Gram BaS0O4a. Hele Ammo- 

niakmængden var 20,1 Ccm. 

Efter ovenstaaende Ligning skulde 20 Ccm. NH forbruge 

14 Ccm. Jod, hvad der til 21,9 Ccm. NH giver 15,33. Jod. 

Her er fundet 15,8 og 15,3; men da der i begge Forsøg er 

konstateret et lille Tåb af Ammoniak, bliver disse Tal lidt for 

høje i Forhold til Ammoniakmængden. I 1) er der ikke dannet 

saa megen Jodundersyrling eller Jodsyre som i 2). Beregningen 

giver for Svovlsyrens Vedkommende, at der skulde findes 

0,1023 Gram BaS04, såa Jodets Virkning maa være en anden 

end en udelukkende Iltning til Svovlsyre; sandsynligvis dannes 

der tillige en anden Iltningsgrad af Svovlet. 

2) Klorammonium, Jodkalium, Kaliumjodat og Tetrathionat. 

Naar disse fire Stoffer bringes sammen i Opløsning, vil 

der finde en Jodudskilning Sted; men denne tiltager ifåe særlig 
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hurtigt. Virkningen maa være den, at lidt Tetrathionat iltes 

til Sulfat, hvorved der opstaar fri Syre, der virker paa Kalium- 

jodat og Jodkalium under Frigørelse af Jod. 

De anstillede Forsøg gav følgende Resultater: 

1) Tetrathionat, fremstillet af 15 Ccm. Na2S203, tilsættes 30 Ccm. 

KJO3 og 3,5 Gram Klorammonium. Opløsningen fyldes op til 

100 Ccm. Efter 24" brugte 30 Ccm. 1,68 Ccm. Na2S203 til 

Affarvning og reagerede neutralt. Destilleret med Natron fandtes i 

30 Ccm. hele Ammoniakmængden af det tilsatte Klorammonium, idet 

der i Forlaget var 20 Ccm. Svovlsyre B, og ved Tilbagetitrering 

forbrugtes 12,3 Ccm. NaOH, hvilket svarer til 3,498 Gram NH4C1 

i 100 Ccm. Andre 30 Ccm. brugte ligeledes 1,68 Ccm. Na2S203 

og efter Tilsætning af Jodkalium og Saltsyre 12,55 Ccm. Na2S203. 

Endvidere fandtes 0,030 Gram BaS0O4 i 30 Ccm. Der har saaledes 

været frigjort 5,6 Ccm. Jod, og hertil er medgaaet 9,1 Ccm. KJO3, 

medens der er opstaaet Svovlsyre, svarende til 0,100 Gram BaS04. 

2) Tetrathionatet fremstilledes af 32 Ccm. Na2S203, der tilsattes 

15 Cecm. KJO3 og 2 Gram Klorammonium. Efter 20" fandtes 

6,1 Ccm. frit Jod og 5,1 Ccm. KJO3; af sidstnævnte var altsaa 

medgaaet 9,9 Ccm. 

SEN IS Ce KT OS 07115, Com. NKT sættes 0 Ce. ÆGI 02 

9,98 Ccm. Na2S203; til den saaledes netop affarvede Opiøsning 

sættes 2 Gram Klorammonium. Efter 24" var der frigjort 3,95 Com. 

Jod, hvortil der var forbrugt 6,4 Ccm. KJO3. 

Denne Reaktion kan udtrykkes ved følgende Ligning: 

10KJ 03 + 3Na28S406 + 8KJ — 

3Na2S04 + IK2S04 + 92. 

Herefter skal der for hver forsvundne 5 Ccm. af den an- 

vendte KJO3-Opløsning være dannet 3 Ccm. Jod, hvilket ogsaa 

paa. det nærmeste passer med de fundne Rumfang, idet de 

staar i Forholdene, 1) 4,88:3, 2) 4,87:3 og 3) 4,86: 3. Svovl- 

syrebestemmelsen i 1) skulde efter Beregningen give 0,087 Gram 

BaS04, den er saaledes lidt for høj. (Side 25, VI.) 

Uden Tilsætning af Klorammonium finder der en ganske 

ringe hæsvirkning Sted, hvad der vil ses af dette Forsøg: 
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25 Ccm. Na2S203 tilsættes 25 Ccm. Jod, og til den netop 

affarvede Opløsning sættes 15 Ccm.. KJO3. Efter 3 Døgn var der 

frigjort saa meget Jod, at 0,3 Ccm. Na2S203 maatte anvendes til 

Affarvning, Opløsningen reagerede neutralt og gav med Saltsyre Jod, 

der forbrugte 29,35 Ccm. Na2S203. Der er saaledes forsvundet 

OF Com KTO (Side 25 VD) 

Klorammonium paavirker Kaliumjodat og Jodkalium, idet 

der frigøres Jod. 

NH4Cl KJO3 KJ  Henstand Ccm. Na2S203 Forsvundne 

Gram Com Com AT mer til Affarvning  Cem. KJ Os. 

i BO Hø 24 0,50 
1,0 30); bøg 24 0,30 0,12 
4.0 PA VAER ED) v 24 0,68 0,32 
20 USLE I) 24 0,50 

Det sidste Forsøg er anstillet i en lille, næsten helt fyldt 

Flaske, der lukkedes tæt med en Korkprop, hvorved Luftens Ind- 

virkning var saa godt som udelukket. 

I Forbindelse med disse Kombinationer skal nævnes et 

Forsøg, der paa en Maade svarer til de ovenstaaende, hvor det 

i alt Fald for en Del bliver det frigjorte Jod, der kommer til at 

virke. Dette Forsøg er Jodets Forhold overfor Tetrathionat, 

hvor der ved almindelig Temperatur finder en meget langsom 

Iltning Sted. (Side 24, V). 

For at fremskynde Indvirkningen og for åt undgaa Temperatur- 

forandringer henstilledes Opløsningen 1 en tæt tillukket Flaske med 

Glasprop i Termostat ved 30?C. I Opløsning var sammenbragt 

6 Ccm. Na2S203 og 48 Ccm. Jod, hvorved der altsaa strax opstod 

Tetrathionat. Efter 12 Døgns Forløb var Opløsningens Farve aftaget 

meget betydeligt, hvorfor Forsøget afbrødes. Der var endnu frit 

Jod, svarende til 7,1 Ccm. -Na2S203. den opstaaede fri Syre 

forbrugte 50,7 Ccm. NaOH, og endelig fandtes 0,253 Gram BaS04 

ved Fældning med Klorbaryum. Reaktionen er efter Dannelsen af 

Tetrathionat mellem 420 Jod og 30 Na28S406; men da der kun 

er medgaaet 349 Jod, kan disse højst have omdannet 25 Na2S406 

til Sulfat. 

36 



Nogle jodometriske Undersøgelser. 387 

Efter Ligningen 

349J + 25Na2S406 + 250H20 — 

350HJ + 25Na2S04 + 75H2S04 

skulde der være forbrugt 50,0 Ccm. NGOH og fundet 0,2335 Gram 

BaS04, Tal, der maa siges at ligge tilstrækkelig nær ved de 

fundne til, at ovenstaaende Ligning kan betegnes som et ret 

nøjagtigt Udtryk for Reaktionsforløbet. Uoverensstemmelserne 

tror jeg snarest maa søges i Luftens Indvirkning; thi et 

andet Forsøg, der anstilledes ved almindelig Temperatur, gav 

efter 3 Maaneders Forløb, hvor ikke nær alt Jod var medgaaet, 

Tal, der afveg mere end de ovennævnte fra de beregnede. 

3) Saltsyre, Kaliumjodat og Thiosulfat. 

Omsætningen mellem disse tre Stoffer omtaler Prof. Kjeldahl 

i sin ovennævnte Afhandling om jodometriske Syretitreringer 

(Carlsberg Laborat. Meddel., Bind Il, Side 323), hvor der an- 

føres, at man kan titrere Syrer, tilsat Kaliumjodat (uden Jod- 

kalium), med Thiosulfat, men Resultatet bliver herved ikke et 

til Syremængden svarende Forbrug af Thiosulfat, men et noget 

større, hvad Kjeldahl forklarer ved, at Kaliumjodatet ikke 

alene virker med sin Ilt, men tillige med sit Jod. Efterfølgende 

Forsøg viser dog, at en noget fyldigere Forklaring kan gives. 

Sættes Thiosulfat til en Blanding af Saltsyre og Kaliumjodat, 

kunde man vente, at Processen lod sig udtrykke saaledes: 

KJO3 + 6HCI —- 6Na28203 = 

KJ + 6Na Cl + 3Na25406 — 3H20, 

men det viser sig, ved at tage Kaliumjodat og Saltsyre netop 

i dette Forhold, at Thiosulfatforbruget er mindre end det be- 

regnede, medens det med Overskud af Kaliumjodat kan blive 

større end det til Syremængden svarende, men altid vil være 

mindre end det, der kunde ventes efter Kaliumjodatmængden. 

Dette forklares ved, at der foruden ovenstaaende Proces tillige 

forløber følgende: 

4AKJO3 + 3Na2S203 + 3H20 + aHC!I — 

4KJ + 6Na HS 04 + a HCl. 
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Her deltager Saltsyren ikke i Processen, da Vædsken bliver 

mere sur ved Reaktionen, men dens Nærværelse er nødvendig, 

da der ingen Jodudskilning finder Sted ved at sætte Kaliumjodat 

til Thiosulfat. (At der finder en yderst ringe Indvirkning Sted, 

er nævnt Side 32.) Af sidste Ligning ses, at Thiosulfatopløs- 

ningens Mængde her er betydelig ringere i Forhold til Kalium- 

jodatet end efter den første, medens den er uafhængig af Salt- 

syremængden; men da begge Reaktioner forløber samtidig, vil 

Mængden af Syre komme til at spille en Rolle, idet lidt Syre 

hurtigt vil blive neutraliseret, og såa forløber Reaktionen meget 

langsomt. I de anstillede Forsøg er det væsentligt Tiden, 

der er varieret, d.v.s. den Hurtighed, hvormed Thiosulfat- 

opløsningen er tilsat, og dette viser sig at have en i høj Grad 

afgørende Indflydelse påa, i hvilken Grad de to Processer for- 

løber. 

Der er anvendt 15 Ccm. KJO3 og med Undtagelse af 

sidste Forsøg 30 Ccm. HC!/, og i nedenstaaende Skema er af 

Forholdet mellem KJO3 og Na2S203 beregnet, hvor meget 

Sulfat og Tetrathionat der skulde dannes. Tetrathionatet er 

opført som normalt, Sulfatet som surt Salt; men da Decimalerne 

er udeladte, er der en ringe Uoverensstemmelse. Øverst er an- 

ført Reaktionen, som den skulde forløbe, hvis der udelukkende 

dannedes Tetrathionat, nederst Reaktionen med Dannelse af 

Sulfat. (Side 24, TIT og IV). 
madu 

HCI + KJO3 + Na2S20! 

300 — 50 + 

1) Hele Titreringen varede 17 24” 300 + 50 + 

2) Hele Titreringen varede 10” 300 + 50. — 

3) Henstod med 3,75 Ccm. Na28S203 . | 

i 257 før Titreringen 300 Fr lee 

4) Paa samme Maade i 45” 300 — 50 — 

5) Paa samme Maade i 24" 300 — 50 —+ 

375H20:-145800 70 Bo RNEer 

300 

262 

255 

187 

143 

108 
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I det sidst anførte Forsøg er kun benyttet 10 Ccm. HC/, 

men for Oversigtens Skyld er der adderet 200 paa begge Sider 

af Lighedstegnet. Her er saaledes et Exempel paa, at den 

forbrugte Mængde Thiosulfat overstiger den tilsatte Syremængde. 

Efter Titreringerne foretoges Bestemmelse af fri Syre og af 

Svovlsyre, men Overgangen var ikke skarp i de langsomst ud- 

førte Titreringer, da der var udskilt Svovl, hvad der endvidere 

viser, at Reaktionen ikke udelukkende forløber efter de nævnte 

to Ligninger. 

(fundet: 60. 67 +, 166 211286), 05288 
BE one HANS An AROe 4 Add av TÅ 

bitudet 1 18007416 37 54 65 
RE SN arseniek LE 12 32 45 55 
De fundne Tal er vel helt igennem lidt højere end de ved 

Beregningen fremkomne, men Overensstemmelsen forekommer 

mig dog tilstrækkelig til, at det maa anses som fastslaaet, 

at i alt Fald Hovedprocessen kan udtrykkes ved de to ovenfor 

anførte Reaktionsligninger. 

NaHSO4 + Na2S406 + KJ + NaCl! + HC! + H20 

BE 10505319 550 4 12001 Hz 140 Bh 7 250 
HE 50 rl 257 sr sddn ry (123 
Bl 158 150,4 240 KEB 4. 138 

RE 5 485 fo UEbOK EN fol 1 Far aB Der ,60 

45 —— 60 + 50 — 121 + 179 — 38 

55 — 40 + 50 + 81 + 219 — 135 

75 — 0 + 50 — 0 + 300 — 0 

(Sy o 



390 

Å 

B Sags 

E Sr 

F) 

G) 
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Resultatet af disse Undersøgelser kan udtrykkes saaledes: 

I Nærværelse af Klorammonium ilter Kalium- 

jodat Natriumthiosulfat til Tetrathiomat samt 

en ringe Mængde Sulfat, idet Opløsningen bliver 

alkalisk. Der forsvinder ingen Åmmoniak. 

I Nærværelse af Klorammonium iltes Natrium- 

tetrathionat af Kaliumjodat (i alt Fald naar Jod- 

kalium er til Stede) til Sulfat, medens der ikke for- 

svinder noget Åmmoniak. 

Selv uden Klorammonium kan spores en ringe Virkning i 

begge Tilfælde. 

I ammoniakalsk Opløsning omdanner Kalium- 

jodat Natriumtetrathrondt tilesaulfat tndeteder 

dog er Sandsynlighed for, at der tillige opstaar en anden 

Itningsgrad af Svovlet. Et Tab af Ammoniak finder maaske 

Sted, men er i alle Tilfælde meget ringe. 

I ammoniakalsk Opløsning forholder Jod sig 

overfor Natriumtetrathionat som Kaliumjodat, 

dog forsvinder der lidt Ammoniak. 

I ammoniaåakalsk Opløsning ilter Jod Natrium- 

fhiosulfatstilsens blanding takesulfat og Tetra- 

thionat under et lille Tab af Ammoniak. 

FneutrakopløsninstiltesNatriumt'e trak hotoneek 

vr Jod til Sulfat idet Op lø snin een sedlen 

svække Sr, 

Af en saltsur Opløsning af Kaliumjodat om- 

dannes Natriumthiosulfat til en Blanding af 

Tetrathionat og Sulfat, hvorved Opløsningen vedbliver 

at være sur. 

En Titrering af Ammoniak efter den i Begyndelsen af dette 

Afsnit nævnte jodometriske Metode (ved Henstand med 

Overskud af Thiosulfat og Tilbagetitrering med Jod) er, 

som alt tidligere anført, ikke mulig; thi dels vil noget af 

Thiosvovlsyren iltes efter A, og dels vil en Titrering af den 
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herved opstaaede - ammoniakalske Opløsning medføre et 

større Forbrug af Jod efter F. Denne sidste Virkning er 

imidlertid for ringe til at opveje den første, og saaledes 

bliver Resultatet, at Thiosulfatforbruget bliver for stort, 

d. v.s. at Ammoniakmængden findes for ringe. 

Disse Forsøg viser, at man ved Benyttelse af den med 

Rette saa skattede Jodometri er nødsaget til at anvende en 

betydelig Grad af Forsigtighed og Kritik, da baade Thiosvovl- 

syre og Tetrathionsyre ved jodometriske Titreringer kan om- 

dannes til Svovlsyre, og at dette er Tilfældet, er i Grunden 

kun, hvad man kunde vente ifølge Jodets Analogi med Klor og 

Brom, der som bekendt strax omdanner Thiosvovlsyre til Svovl- 

syre. 

LIL: 

De anvendte Kemikaliers Renhed etc. 

1) Det destillerede Vand anvendtes overalt i udkogt Tilstand. 

2) Jodet fremstilledes af den almindelige rene Handelsvare ved 

Omsublimation med lidt Jodkalium. Før Afvejningen henstod 

det i længere Tid i Exsiccator over Svovlsyre. Jodopløsningen, 

tilberedt med Jodkalium, indstilledes paa Thiosulfatopløsningen. 

3) Kaliumjodatet, vundet ved Omkrystallisation og Tørring af 

den rene Handelsvare, reagerede neutralt. . 

Kaliummængden bestemtes ved Afdampning af en afvejet 

Portion Salt med Overskud af Saltsyre og Vejning af det dannede 

Klorkalium. Afdampningen foretoges paa Vandbad, i en Porcellæns- 

skaal dækket med en omvendt Tragt, indtil Udviklingen var forbi, 

hvorefter Opløsningen indtørredes, og Saltet varmedes forsigtigt paa 

AÅrgandsk Brænder, til alt Knistringsvand var uddrevet. Det vejede 

Klorkalium fældedes i salpetersur Opløsning med Sølvnitrat, Klor- 

sølvet reduceredes i Brint, hvorefter Sølvet vejedes. 

Jodmængden forsøgtes bestemt paa forskellige Maader, hvoraf 

kun følgende viste sig brugbar. Til en fortyndet vandig Opløsning 

af Saltet lededes Svovlbrinte, indtil Vædsken var farveløs. Overskud 

af Svovlbrinte blev bortskaffet ved længere Tids Henstand ved c. 60, 

hvorved det udfældede Svovl, der strax var fint fordelt, samlede sig 
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til gule Klumper, der let lod sig frafiltrere. Filtratet fældedes med 

Overskud af Sølvnitrat, og der tilsattes saa meget Salpetersyre, at 

Opløsningen omtrent indeholdt 4/0, hvorefter det hele varmedes i 

nogen Tid paa Vandbad. Efter Afkøling frafiltreredes Jodsølvet, 

der for største Delen skiltes fra Filtret; det ved Filtret hængende 

afdampedes efter Filtrets Bortbrænding med Jodbrinte og vejedes 

som Jodsølv, eller det smeltedes med KWNaCO0O3 og vejedes som 

Sølv. Den ovenfor nævnte Opvarmning med Salpetersyre foretoges, 

fordi det havde vist sig, at Resultaterne ellers faldt for høje ud, 

hvad der sandsynligvis skyldes en samtidig Udfældning enten af lidt 

Sølvsulfid eller lidt Sølvsulfat. Reduktionen med Svovlbrinte forløber 

nemlig ikke udelukkende efter Ligningen KJO3 + 3H28S = KJ— 

3H20—38S, men der dannes en ikke saa ringe Mængde Svovlsyre 

efter Formlen 4KJO3 + 3H2S = 4KJ—+ 3H2S04. 

Der fandtes følgende Tal: 

3,3490 Gr. KJO3 gav 1,1668 Gr. KC/, hvoraf vandtes 1,6885 Gr. Ag. 

130538 VE 411560 = LAGT 

TET SS SER S GSAT 
Beregnet Fundet 

K. 39,14 18,29 ?/0 IRESS0ISRØ LER ESJOLS RD 

JR. 686 59,28 9/0 59,27 9/0 59,28 9/0 

03. 48,00 22,43 9/9 

En Bestemmelse af Iltmængden ved Glødning af Saltet i Brint- 

strøm viste sig ikke udførlig, da der bortgik Jod, ligesom en Fæld- 

ning som Sølvjodat af en vandig Opløsning gav altfor lavt Resultat 

paa Grund af Sølvjodatets Opløselighed, og en Titrering overfor 

Sølvnitrat med Kaliumchromat som Indikator var heller ikke mulig, 

da der strax fældedes en gul Blanding af Sølvchromat og -jodat. 

Dette Kaliumjodat opløstes i den beregnede Mængde Vand, og 

denne Opløsning holdt sin Titer uforandret; der fandt ingen Skimmel- 

dannelse Sted. 

4) Natriumthiosulfatet var rent og i Besiddelse af den 

rigtige Sammensætning Wa2S203,5H20, hvad der fremgik af Ti- 

treringerne baade overfor Jod og overfor Kaliumjodat. 

Af de i denne Retning anstillede Forsøg skal kun nævnes to, 

der udførtes med større Mængder af Stofferne med det Formaal at 

undersøge, om Kaliumjodat afgiver den beregnede Mængde Jod. 

1) 0,9658 Gram Jod brugte 76,1 Ccm. Thiosulfatopløsning 

BYBOD OS ES RT OS EEN 5 ES 2 
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Det Antal Ccm. Thiosulfatopløsning, der indeholder et Gram- 

molekyl, er efter 1) 9996, efter 2) 100053. 

Det til nogle af Titreringerne overfor de organiske Syrer be- 

nyttede Thiosulfat var ikke fuldstændig tørt; men senere lykkedes 

det mig at skaffe dette gode Præparat, der er anvendt overalt i 

Afsnit II og ved største Delen af Forsøgene i Afsnit I. 

5) Jodkalium var det almindelige rene Handelsprodukt med 

neutral Reaktion; det farvedes først ved lang Tids Henstand i Op- 

løsning , tilsat Syre eller Kaliumjodat, lidt gult. Opløsningen, der 

fremstilledes af det tørrede Salt og den beregnede Mængde Vand, 

holdt sig ufarvet. 

6) Klorammonium var den rene tørrede Handelsvare, fuld- 

stændig hvid og flygtig. Den vandige Opløsning reagerede neutralt. 

Klormængden bestemtes ved Vejning af det Sølv, der efterlodes efter 

Reduktion af det fældede Klorsølv i Brint.  Ammoniumindholdet 

fandtes ved Destillation af Saltet med Natron. I Forlaget fandtes 

20 Ccm. Svovlsyre B, der titreredes tilbage med ”/10 normal Natron, 

Indikator Lakmoid. 

0,7128 Gram Salt gav 1,4385 Gram Sølv. 

1,05 Gram Salt forbrugte 20 Ccm. Svovlsvre B— 12,2 Ccem. NaOH. 

Herefter er Sammensætningen: 

Beregnet Fundet 

C165545 66,26 ”/o 66,29 9/0 

NH4 18,05 33,74 9/0 33,73 9/0. 

7) Klornatrium var store klare Krystaller af Stensalt (Merck). 

8) Saltsyren var fremstillet ved Fortynding af den rene Syre, 

indtil 30 Ccm. gav 0,3235 og 0,3237 Gram Sølv. Herefter beregnes 

det Antal Ccm., der indeholder 1 Grammol. HC/ til 10006. 

9) Svovlsyren var ligeledes tilberedt af den rene Syre ved For- 

tynding. 

Den benyttedes i to Fortyndinger: A, hvoraf 30 Ccm. gav 

0,3500 Gram Baryumsulfat, og B, hvor der af 20 Ccm. vandtes 2,4345 

og 2,4313 Gram Baryumsulfat. 

Af A indeholdt 10007 Ccm. 0,5 Grammol. H2S04 

ÅS£B  — 959,7 — 05 — — 

10) Natronhydratopløsningen var fremstillet ved Opløsning af 

rent Natriumhydroxyd (e Natrio) og Jndstilling paa 10 normal 

Salt- og Svovlsyre, saaledes at lige Rumfang af Natronopløsningen 

og de to Syrer neutraliserede hinanden (Fenolftalein). 
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11) Ammoniakvandet indstilledes paa !/10 normal Svovlsyre 

med Lakmoid; det var lidt svagere end ”/10 normal. 

De faste organiske Syrer, 12) Salicylsyre, 13) Benzoe-: 

syre, 14) Oxalsyre, 15) Vinsyre, 16) Æblesyre, 17) Rav- 

syre og 18) Citronsyre, var alle rene og forbrugte med Und- 

tagelse af Æblesyren, der var lidt fugtig, den beregnede Mængde 

af Natronopløsningen, saa at Ækvivalenterne har haft de rigtige 

Størrelser. Ækvivalentet af Æblesyren, der var Kahlbaum's rene 

Vare, forsøgtes bestemt ved Neutralisation af den vandige Opløsning 

med Baryumhydroxyd og Fældning med Vinaand. Det ved 97? 

tørrede Baryumsalt, hvoraf der kun kunde fremstilles en ringe 

Mængde, da der ikke var mere Syre i Behold, fældedes i saltsur 

Opløsning med svag Svovlsyre.  0,2147 Gram Baryummalat gav 

0,1821 Gram Baryumsulfat. Herefter beregnes Ækvivalentet til 69,9, 

medens det skulde være 67. Denne Uoverensstemmelse er jeg dog 

mest tilbøjelig til at tilskrive et ringe Vandindhold i Baryumsaltet, 

da der ved Undersøgelser, der tidligere var foretagne med det samme 

Præparat, ikke lod sig paavise nogen af de almindelige organiske 

Syrer (Vinsyre, Citronsyre, Ravsyre). 

Oxalsyren indeholdt 2 Mol. Krystalvand, Citronsyren 1 Mol. 

Benzoesyren var omkrystalliseret af en lidt gul Syre, hvorved vandtes 

en fuldstændig hvid Syre. Ravsyren var ligeledes fri for empyreu- 

matiske Stoffer. 

De flydende Syrer fortyndedes, til 30 Ccm. brugte 30 Ccm. 

NaOH til Neutralisation. 

19) Myresyrens Ækvivalent (46) bestemtes gennem det tørrede 

Baryumsalt. 

0,7945 Gram Baryumformiat gav 0,8155 Gram BaS0O4 

ifeossme= => 3y ge == — 
herefter beregnes Ækvivalentet til 46. 

20) Mælkesyrens Ækvivalent (90) bestemtes af Sammensætningen 

af det krystalliserede Zinksalt. 

1,159 Gram Zinklaktat gav 0,3890 Gram ZnO 

LOG == zz == son sr sæ 

Syreækvivalentet bliver herefter 39,6 og 89,4. 

21) Eddikesyrens Ækvivalent (60) blev bestemt ved Hjælp af 

Baryumsaltet, hvoraf udfældedes Baryumsulfat. 

1,1168 Gram Baryumåcetat gav 1.0188 Gram BaSO4 

1,0010 — — -  0,9131 — — 

Heraf beregnes Ækvivalentet til 60,3. 
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22) Valerianesyrens Ækvivalent (102) fandtes til 102,1, idet 

0,5185 Gram af Syren forbrugte 50,77 Ccm. Na0H. 

23) Smørsyrens Ækvivalent (88) fastsattes gennem det udkry- 

stalliserede Sølvsalt. 

0,8108 Gram Sølvbutyrat gav 0,4488 Gram Ag. 

0,9190 — — - 0,5090 — = 

Smørsyrens Ækvivalent beregnes herefter til henholdsvis 88,1 

og 87,9. 

Mælkesyren var den almindelige Gæringsmælkesyre uden 

Virkning paa det polariserede Lys og dannende det tungtopløselige, 

karakteristiske Zinksalt. 

Valerianesyren var vistnok en Blanding af den almindelige 

Isosyre og Methylæthyleddikesyre.  Baryumsaltet viste ikke den 

ringeste Tilbøjelighed til at krystallisere; det indtørrede ved almin- 

delig Temperatur til en gummiagtig Masse. Et saadant ukrystallinsk 

Baryumsalt kendes kun hos Methylæthyleddikesyren, der tillige er 

den eneste optisk virksomme Valerianesyre. En vandig Opløsning af 

den benyttede Syre (1—30) drejede Polarisationsplanet + 8' i 

220 Mm. Rør, saa at en Virkning er konstateret; men paa den 

anden Side er denne Drejning kun ringe, og Lugten af Syren var 

meget gennemtrængende, hvilket tyder paa, at den almindelige 

Isovalerianesyre har været til Stede, da Methylæthyleddikesyren kun 

skal have svag Lugt. Syren var opløselig i omtrent 24 Dele Vand. 

Smørsyren var den normale Syre; den kunde blandes med 

Vand i alle Forhold. 
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OVERSIGT OVER DET KGL. DANSKE VIDENSKABERNES SELSKABS 
FORHANDLINGER, 1897. Nr. 4. 

; 

Électrolyse des sels alcalins d”'acides organiques. I”. 

Par 

Julius Petersen, 
attaché å 1'Ecole Polytechnique. 

I a paru, depuis Kolbe, beaucoup d'ouvrages traitant de 

Pélectrolyse des sels d”acides organiques; mais ces travaux 

sont trés disparates et en partie incomplets. C'est pourquoi 

Von n'acquiert ordinairement qu'une mauvaise idée de chaque 

série d'acides vis-å-vis de Vélectrolyse, méme en réunissant 

les observations éparses. La présente étude est une premiére 

tentative pour donner un exposé collectif des relations surtout 

des acides gras et de la série oxalique dans Télectrolyse de 

leurs sels de potassium. 

Pour faciliter la vue d'ensemble, je vais présenter en bloc 

les travaux de mes devanciers et les miens, disposés d'aprés 

des points de vue de la chimie. 

Autant que possible, j'ai employé, dans toutes mes ex- 

périences, des solutions acidulées des sels de potassium. Lå 

ou Von ne dit rien de particulier, la température d'expérience 

est environ 0? C. 

1) Le travail dont voici le résumé, a été présenté, vers la fin d'octobre 

1896, å 1'Académie des Sciences, comme résolvant la question de 

chimie de cette méme Académie. 
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Acides gras. 

Åcide formique. 

Bourgoin: Annales de ch. et de phys. [4], t. 14 157. 1868. 

Renard: Jahresber. uber die Fortschr. d. Ch. 1879 482. 

N.-A. Bunge: Chem. Central-Bl. 1881 104. 

H. Jahn: Ann. der Phys. u. Ch. N.F. 37408. 1889. 

L'électrolyse des sels de V'acide formique fait dégager, en 

quantités alternantes, de Vacide carbonique, de l'hydrogéne et 

de Foxygéne. M. H. Jahn a établi les: équations suivantes 

comme expressions des réactions qui ont lieu: 

FRR COOD HC OOS 

UERPETCO OFF ORE COOHELO 

ERR COO OFTE SONDØR 

IVÆRPELCO OT EKO EEK OR ED CO5 

Or comme, selon les recherches de M. Bunge, il ne se dé- 

gage pas d'hydrogéne au påle positif, la réaction Il ne semble 

pas avoir lieu, et, pour cette raison, M. Jahn pense que 

P'électrolyse s'exprime par I, II et IV. En tout cas, la teneur 

totale en hydrogéne sera d'autant plus grande que lå teneur 

en acide carbonique dégagé, indiquée par le double de la 

quantité d'oxygéne dégagée. M. Jahn constata également ce 

fait par voie expérimentale. 

Afin de voir Vinfluence de la concentration et de Vintensité 

du courant, j'ai effectué bon nombre d'analyses des gaz dégagés 

par I'électrolyse de solutions acidulées de formiate de sodium. 

Tablet 

ZSSgPEEG: 15 spe 

— i | ag) v—= æ | RR 

Temp SC: Dk il DE I pE ulk 
é 2 2 2 2 2 
EN IN IN en en in 

aL |: E "| |: ER 

'Amperes ere Se 0,50 | 2,25 5,40 0,50 2,30 5,40 
= ==—=—— =— FN =——— === == —= = —= i 

Ogjetner NR ARE kral] 0,0 | 0,35 | 0,40 || 1,95 | 1,65 | + 1,95 
Hydroztnett. REISEN. | 99,60 | 99,65 | 99,60 | 98,05 | 98,35 | 98,75 
Acide carbonique ...../ 98,80 | 98,95 | 98,80 | 94,15 | 95,05 | 96,25 



Électrolyse des sels alcalins d'acides organiques. I. 399 

Tabl. 2. 

| bleg der | 2 D-C. 

| nr == ba Ca] ad NR 

| om ik: — - 
Temp. ?C. fe ba ill 2 + 

2 2 ( 
2 'S Pi —- 2 

| S |» F |: "|: = 

ERIE ES Eee, gs Å | 0,50 2,25 5,25 0,50 | 2,10 4,50 

Il 

LEE REN RR NR SER | 95514100 1105, 5740 19475. 21.60 

Hydrogen er ars | 90,45 | 89,95 | 88,95 | 82,60 | 80,25 | 78,40 

Acide carbonique ..... 71,35 | 69,85 | 66,85 || 47,80 | 40,75 | 35,20 

Tabl. 3. 

env. 0,5 'amp.; env. 0? C. 
Teneur saline centésimale - 

de la solution 95 | 15 | 5 9 

Ove e SET ERNE 0,40 1,95 9,55 | 17,40 

Hydro enes SISSE 99,60 | 98,05 | 90,45 | 82,60 

Acide carbonique ..... 98,80 | 94,15 | 71,35 | 47,80 

Tabl. 4. 

env: 2725 amp; .eny;0S G. 
Teneur saline centésimale 

de la solution 95 | 15 z 9 

Uren eo ee SDR 30 0,35 1,65 | 10,05 !' 19,75 

Hydrogen 714, 155 99,65 | 98,35 | 89,95 | 80,25 

Acide carbonique ..... 98,95 | 95,05 | 69,85 ! 40,75 

Tabl.5: 

Teneur saline centésimale 

de la solution 

nv. Sam; env) 0%. 

25 | 113 | SR | 2 

HERREN ET. 5] SVENS TEES TERE 0,40 185 | 11,05 | 21,60 

Hydro svar 99,60 | 98,75 | 88,95 | 78,40 
Acide carbonique ..... 98,80 | 96,25 | 66,85 | 35,20 

D.K.D,. Vid. Selsk, Overs. 1897. 3 27 
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Les deux indications de température des tableaux 1 et 2 

montrent les températures initiale et finale pour VFélectrolyse. 

L'oxygéne et I'hydrogéne sont directement déterminés dans 

les mélanges de gaz exempts d'acide carbonique et sont, pour 

cette raison, indiqués en tantiémes pour cent de ces mélanges, 

tandis que Vacide carbonique est calculé par rapport å ces 

mélanges d'aprés les équations I, II et IV. 

Les tableaux 1 et 2 montrent Vinfluence de Vintensité du 

courant, laquelle le plus souvent est faible, surtout pour les 

solutions fortes, tandis que, pour les faibles, elle est assez 

sensible et tend absolument å faire décroitre la réaction IV, 

quand TVintensité du courant augmente. 

Les tableaux 3—5 présentent les expériences de maniére 

å faire voir Vinfluence de la concentration, quand on maintient 

constante Tintensité du courant. On constate alors qu'å me- 

sure que décroit la concentration, la teneur en oxygeéne s'éleve 

fortement; IV s'affaiblit donc. 

Åcide acetique. 

19 Kolbe: Ann. der Chem. u. Pharm. 69279. 1849. 

20 Bourgoin: Ann. de chim. et de phys. [4] t. 14157. 1868. 

30 G.-E. Moore: Ber. d. d. ch. Ges. 41519. 1871. 

40 Kolbe u. Kempf: Journ. f. pr. Ch. [2] 446. 1871. 

5% Renard: Jahresber. uber die Fortschr. d. Ch. 1879 482. 

69 Habermann: Sitzungsber. d. Wiener Akad. $1 747. 1880. 

79 Habermann: Sitzungsber. d. Wiener Akad. 94533. 1886. 

80 Lassar Cohn: Ann. der Chemie. 251 335. 1889. 

90 H.Jahn: Ann. d. Pharm. u…… Gh, N.F. 37 420.1889, 

1092 T.-S. Murray: Journal of the chem. soc. 6110 Tr. 1892. 

Comme il ressort de cette bibliographie, plusieurs såavants 

ont électrolysé cet acide . facilement accessible.  Tous sont 

daccord sur la formation d'acide carbonique, d'oxygéne, d'hy- 

drogéene, d'éthane et d'acétate méthylique. Kolbe et Kempf 

(49) indiquent qw'il se forme en méme temps un peu d'éthyléne, 

tandis que M. Murray (10?) conteste la rectitude de cette as- 

sertion. 
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L'ouvrage de M. Murray donnant d'une maniére éminem- 

ment satisfaisante tous les renseignements désirables sur Vin- 

fluence exercée, sur la composition des mélanges de gaz formés 

par la concentration et Vintensité du courant ainsi que par la 

température et d'autres conditions, je m'ai fait qwun petit 

nombre d'analyses de gaz å titre de contråle de mon propre 

travail. 

Solution å 20 p.c. 

Ampéres ..| — dag flg Aa 0 SN aha bra: 0,65 | 0,60 | 0,29 | 0,27 

Éth Détermi- |). | | | | | 
rene) nations de £! 0,81 | — | — | 0,74 | — | 0,69 | — | 0,63 
Hydrogéne /"| Hur f | 

Ethane Vi Les VV Ran 
vd Hydrogéne SV miennes f' 0372 hrrisb 070 hor (49:65 b— 

Comme le montre ce tableau, mes déterminations cadrent 

trés bien avec la série de Murray. 

Or, quoique VF'électrolyse de Vacide acétique paraisse élucidée 

aussi parfaitement que possible, il y a au moins deux points 

faibles.. D'abord on n'a jamais fourni de preuve compléte de 

la formation d'acétate méthylique; ensuite on n'est pas d'accord 

sur la présence de V'éthyléne dans les gaz formés. 

Comme nous Iavons déjå dit, on pose communément en 

fait que Vélectrolyse suscite la formation d'acétate meéthylique ; 

les indications de Kolbe et Kempf (4?) suggérent méme la 

formation d'un mélange d'acétate, de formiate. et de carbonate 

méthyliques, sans que toutefois ces auteurs constatent ultéri- 

eurement comment ils peuvent prouver cette assertion. Que le 

mélange de gaz contienne un élément absorbable par Vacide 

sulfurique concentré et que la boule de coke employée å cet 

effet sente, aprés cet usage, Vacide acétique, ce sont lå les 

faits sur lesquels on base la présence de Vacétate méthylique. 

Mais il faut y ajouter les expériences que voici. M. Murray fit 

passer å travers de V'éther de pétrole placé dans un réfrigérant 

oa år 



402 Julius Petersen. 

les gaåaz dégagés, qui venaient de traverser le chlorure de cal- 

cium et I'hydrate potassique, aprés quoi il agita å V'eau. Une 

partie de cette eau ayant une odeur fortement éthérée, fut 

traitée par 10% d'acide chlorhydrique déci-normal et tenue au 

chaud pendant plusieurs heures. En dosant avec de V'eau de 

baryte, on constata pour la teneur en acide une hausse qui 

correspondrait å 08,013 d'acétate meéthylique.  Toutefois ceci 

ne prouve pas que ce fit lå en réalité de Vacétate méthylique. 

C'est pourquoi j'ai repris cette question. 

Dans mes premiéres expériences en ce sens je ne croyais 

pas possible, il est vrai, d'isoler Pacétate meéthylique, mais 

tåchais simplement de démontrer que la sursaturation å T'hy- 

drate potassique et la distillation subséquente faisaient sortir 

de lå solution électrolysée lalcool méthylique. En effet, 

Pacétate méthylique se laissant facilement dissoudre dans V'eau, 

on devait chercher lå majeure partie de cette substance dans 

la solution méme, surtout par la raison que, comme å Vordi- 

naire, P'électrolyse s'effectuait å 0? C. Une solution concentrée 

d'acétate potassique (acidulé) fut alors électrolysée pendant 20 

heures, tout en subissant par intervalles 1'addition d'un peu 

d'acide acétique glacial, acidulant toujours la solution. Ici, 

comme partout ailleurs, å moins d'indication contraire, Vinten- 

sité du courant était d'environ !/2 ampére.  L'électrolyse ter- 

minée, on enleva par distillation un tiers du liquide; on ajoutå 

de VPhydrate potassique au produit distillé, aprés quoi Von dis- 

tilla de nouveau. Additionné de 9% d'alcool absolu, ce produit 

fut aåbandonné avec du carbonate de potassium anhydre; puis 

on en enleva par distillation 10%  Ensuite, d'aprés le procédé 

de MM. Alfred Riche et Ch. Bardy!), on transforma les alcools 

en iodures alcooliques, on les traita par V'aniline et on les 

oxyda d'un mélange de nitrate cuivrique, de sel marin et de 

sable, aprés quoi Von put constater trés nettement la présence 

1) Comptes rendus LXXX 1076. 1875. 

6 
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du violet de méthyle en extrayant par Valcool. Ainsi, V'électro- 

lyse forme un éther composé d'alcool méthylique; mais, pour 

prouver que c'est V'acétate méthylique, il faut faire 'expérience 

suivante. On fit subir 331 heures d'électrolyse å une solution 

concentrée d'acétate de potassium, en ajoutant toutes les trois 

heures un peu d'acide acétique glacial, en moyenne 1% par 

heure, et en refroidissant constamment de facon que durant 

'expérience la température w'oscillåt qu'entre' — 5? et + 5? €. 

On fit passer par un tube d'absorption rempli d'eau et refroidi 

å la glace les gaz dégagés par Vélectrolyse, afin de recueillir 

les vapeurs d'acétate meéthylique entrainées.  L'électrolyse 

achevée, on mélangea le contenu du tube d'absorption avec 

la solution électrolysée méme, puis on sépara par distillation 

environ un tiers du liquide. Le produit distillé fut largement 

additionné de carbonate de potassium; aprés un court séjour, 

il en résulta une petite couche superficielle qui, enlevée au 

moyen d'un entonnoir å robinet, fut déshydratée au chlorure 

de calcium, puis redistillée.  Cette distillation s'effectua å 

57?—65? CC. Pacétate méthylique bout å 572,5 C.; mais vu la 

faible masse de liquide, å peu prés 4%, on avait introduit dans 

la cornue un peu de solution de chlorure de calcium; il faut 

donc probablement attribuer 1'élévation du point d'ébullition å 

la présence d'une faible quantité d'eau. Dans le but d'identifier 

avec plus de précision ce produit, on en abandonna la moitié 

dans I'hydrate potassique alcoolique; on en sépara par distillation 

Palcool et constata comme précédemment la présence de Valcool 

méthylique pår la formation du violet de méthyle.  RØéaction 

trés forte.  Ensuite on distilla avec V'acide phosphorique ce 

qui restait du traitement au potassium alcoolique, et le pro- 

duit fut recueilli dans un verre contenant du carbonate d'argent 

en suspension dans de V'eau. On fit encore bouillir un peu, 

on filtra et évapora å siccité dans un creuset de porcelaine 

pesé. Aprés 12: heures ;de! séjour å.90%;- on. pesa; puis on 

calcina et 'on pesa' de nouveau. 0%",1531 de sel d'argent donné- 

7 
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rent 0",1009 d'argent, ce qui correspond å 65,9 p.c. d'Ag. 

Or, Vacétate d'argent contient 64,5 p. c. d'Ag.; mais vu la faible 

quantité de sel d'argent, d'ailleurs un peu décomposé (foncé) 

parce que l'évaporation avait été assez longue, on ne pouvait 

guére espérer un meilleur résultat.  Aussi je pense avoir bien 

prouvé dans cette expérience la formation de Pacétate méthylique 

par Vélectrolyse de Vacide acétique. De plus, gråce å une ex- 

périence postérieure durant 687 heures, j'ai isolé environ 10% 

d'acétate méthylique ayant le point d'ébullition normal. 

Passant å la question de la formation de V'éthyléne, d'aprés 

Pindication sommaire de Kolbe et Kempf, il s'en forme, 

tandis que Murray avance qu'en faisant traverser du brome 

par les gaz dégagés électrolytiquement en 12 heures, il ma 

pas obtenu trace de bromure d'éthyléne. 

Dans T'électrolyse ci-dessus de 331 heures, je fis passer 

les gaåz å travers du brome, ce qui m'a donné environ 3% de 

bromure d'éthyléne. Or, comme on pourrait attribuer å V'éthane 

cette faible teneur en bromure d'éthyléne, je réitérai 1'expérience 

dans Vélectrolyse également susmentionnée de 687 heures; lå, 

je fis passer les gaz par deux matras d'absorption se faisant 

suite, remplis de brome. Si maintenant la formation du bro- 

mure d'éthyléne était réellement due å I'éthane, il se formerait 

du bromure d'éthyléne dans Vun et Vautre matras d'absorption ; 

si, au contraire, elle était due å VPéthyléne seul, on ne trouve- 

rait du bromure d'éthyléne que dans le premier matras. L'ex- 

périence réussit complétement: il s'était formée une abondance 

relative de .bromure d'éthyléne dans le premier matras, mais 

il n'y en avait pas trace dans le second. On a donc prouvé 

qu'en réalité. I'électrolyse "de Pacide acétique forme de V'éthyléne 

en petite quantité. 

Dés lors on peut exprimer par les équations ci-dessous 

la maårche de V'électrolyse: 

1352/CH. COOH: =023€H5 COOH Hs 

II. 2 CH,CO00 + H,0 = 2 CH,CO00H + 0 

8 
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[il 12 CH;C000=110;H;4-2 CO, 
IV. 2 CH,C00 = .CH,C00CH, + CO, 
Nou IGH4600: 4023105 H.H, 0 4200, 

En général, I et III prédominent, V est toujours négligeable. 

Åcide propionique. 

H. Jahn: Annalen der Phys. u. Ch. N.F. 37430. 1889. 

N.-A. Bunge: Chem. Central-Blatt. 1890, t. 1 382. 

L'électrolyse du propionate de sodium fit trouver å M. Jahn 

que, comme on pouvait s'y attendre, il se développait de V'hy- 

drogéne, de Vacide carbonique et du butane; mais il trouva 

également de T'éthyléne et par masses telles que le butane 

s'efface presque devant l'éthyléne. En électrolysant (avec 4 

éléments Bunsen, å 0? C.) une solution å 33/5 p.c. de propio- 

nate de sodium acidifié au moyen d'acide propionique, il trouva 

aprés [absorption de lIacide carbonique: 

hydrogéne: 62,43 p.c:; butane: 4,53 p. c.; éthyléne? 33,03 p.c. 

Un petit nombre d'autres expériences lui fournissent la preuve 

que la teneur en butane varie å Vinverse de la dilution. 

M. Jahn pense donc que durant l'électrolyse les choses 

se passent comme suit: 

LE "000 SØ NODER 
SEE LS GO eN 2 på 9 RS» SA) 7 8 94970 15 LD 
Bl ØER 000 OD SUB re 
ER 000 VRE ED EY 
SØER ører 2 IN 0 0 L OS EEN D AR 17) Med AE ter DN 

Puis il cherche å prouver ce que ces équations ont d'exact 

et de complet, en calculant la teneur en aåcide carbonique 

dégagé dans un cas donné et en comparant ensuite le résultat 

avec la teneur qu'ont déterminée les expériences. Mais alors 

on constate que cette derniére dépasse toujours un peu la 

9 



. 406 Julius Petersen. 

teneur calculée.  Voici ce qu'en dit M. Jahn: 4Jattribue cet 

écart å une petite quantité de polyéthylénes restant dans le 

liquide et dont le nombre était toutefois trop petit pour pouvoir 

étre constaté». Pourtant, å coup sår, on doit chercher 1'ex- 

plication dans une tout autre circonstance, savoir qwici, par 

analogie å ce qui se passe pour V'acide aåcétique, il se forme 

du propionate éthylique; car 

IO COOL BNCOOG SILAS 0022 

Toujours est-il que ceci fait augmenter la teneur en acide 

carbonique calculée d'aprés les équations de M. Jahn; et que 

cette combinaison se forme réellement, c'est ce que j'ai dé- 

montré par l'expérience suivante. 

J”électrolysai pendant 422 heures, å 0”? C. et "/2 ampére, 

une solution faiblement acide å 40 p.c. de propionate de po- 

tassium, en ajoutant, å quelques heures d'intervalle, un peu 

d”acide propionique afin de maintenir acidule cette solution. 

Toutes les fois qw'il fallait ajouter Vacide, j'interrompais V'élec- 

trolyse, versais la solution dans un entonnoir å robinet, et en 

laissais peu de temps aprés s'écouler la plus grande partie, 

y ajoutais un peu d'acide, aprés quoi je continuais pendant 

quelques heures (3—5 heures) V'électrolyse, et le phénoméne 

se reproduisait. Au bout de quelques jours d'électrolyse effec- 

tuée de cette maniére, on distinguait nettement une petite 

couche d'huile recouvrant le liquide de Ventonnoir å robinet, 

et aprés 422 heures d'électrolyse il s'en était réuni une quan- 

tité assez considérable pour que je pusse cesser.  V'huile 

isolée fut lavée å V'eau, puis déshydratée au chlorure de calcium 

et distillée aprés un jour de repos. Le produit fut de nouveau 

additionné de chlorure de calcium et redistillé le lendemain. 

Le point d'ébullition devrait étre 98—99P C.; cependant la 

masse entiére ne distilla pas tout entiére å cette température. 

On détermina les coefficients de saponification; pour cela on 

prit un peu plus de 1 gramme du liquide et le traita å chaud 

10 
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par Vhydrate potassique alcoolique; puis on dosa l'excés de 

'hydrate potassique par Vacide chlorhydrique demi-normal. Je 

trouvai 510, tandis que le chiffre caålculé est 550.  Alors je 

supposai qu'iil restait encore un peu d'eau, et ajoutai pour cette 

raison encore une fois du chlorure de calcium, puis laissai 

séjourner jusqu'au lendemain; je fis alors la distillation, et, 

dans un échantillon distillant å environ 98? C., je fis une 

nouvelle détermination, et trouvai 545,4. — 

La solution titrée fut ensuite précipitée par le nitrate 

d'argent. Le résidu (chlorure d'argent plus le sel d'argent de 

Vacide de Péther composé) fut lavé å V'eau froide, aprés quoi 

on en fit Vextraction par 1'eau bouillante. Aprés le filtrage et 

un court repos, il se décristallisa un sel d'argent qui se trouva 

contenir 59,34 p.c. d'argent, tandis que le propionate d'argent 

contient 59,67 p.c. d'argent. 

Toute cette analyse montre donc que I'électrolyse du pro- 

pionate de potassium donne réellement naissance au propionate 

éthylique. Je n'ai pas déterminé la teneur en éther composé 

isolé par cette expérience; mais, en dépit des distillations ré- 

pétées, il en resta pourtant encore 15% environ aprés les 

déterminations du coefficient de saponification. 

Je pense donc qu'en substance la marche de V'électrolyse 

peut s'exprimer par les équations suivantes: 

592 EH 0005 3615 6004 E, 
i. 305, C00L H/0 109,0, H. COOH + 0 

HO H V00= OS OSS 00] 
iv7"210, Hd 000-=.C;H,CODC.H. +00; 
CH GOAL SER 5 H 0-49 00. 

Les tableaux ci-dessous donnent les résultats des analyses 

quantitatives des gaz dégagés par V'électrolyse dans des condi- 

tions d'expérience différentes. 
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Tabl. 1. 

Solution å 40 p.c. 

IN G =IN eo id | m= [9 9) 

Températ. PC. ii DE Uj is ig u 
IRRRE> 2 (, (2 i, 
| nn — == — — - 

|: | uh» "+ EN use 

Amper RFS RENE 0,54 1,43 2,23 3,38 5,25 7,25 

Osyeenehs SE MED SRLEN 0,50 0,55 0,30 0,15 | 0,40 0,75 

Hydrorenertetn se 57,057 150,10 1198770 5574550 60-20 5905 

ButaneR I TAGE RE] 4,60 4,80 4,60 4,70 4,70 4,75 

Ethylenesaeg <Hlt r 37485 4 |;197,554 | 486400 36,770: HF ,34 700 (385505 

Lablie2: 

| .Soluts,.å..30 ;p..c… | Solut…å.20; pc. 

| Tp and | oOo GE få 

Températ. PC. | 2 Le a= | 2 | 2 

2 2 NR e IN == 255 ege = 
HR i e tk i: gD 

Ånaiperes mere ale face 0,51 2,25 5,25 | 0,45 2,03 4,63 

Oxyrene Er EREDER EINE 0,65 0,10 0,05 | 1,00 | 0,40 0,25 
Hydrogen SON 57,00 | 56,35 | 58,95 || 58,40 | 57,90 | 59,00 

But anes hes ede 3,35 3,80 3,40 1,05. | 0,95 0,90 

KNN Ea Ren res 39,00 | 39,75 | 37,60 || 39,55 | 40,75 | 39,85 

Tabl "3: 

Solus ip ke Sold BEDE 
—In | ø A vE EN T gå 

Températ. ?C. y | i -k nn Tr 

SDK se 0 VOON 2,0 2 ER 
ER KADET bod AN) be e |: , 

Amperes ss Fe eSe R 0,57 2,40 5,53 0,50 2,10 4,73 

Oxyrene, we MEE ES 1,30 0,50 0,20 1,90 | 0,65 1,30 

Hydrozenes ÆSKE SE 58,50 | 57,95 | 58,10 | 63,20 | 59,55 | 59,00 

Bute ER Rs 0,50 0,65 0,80 0,30 0,40 0,60 

Fthylenen: so SIR 39,70 | 40,90 | 40,90 || 34,60 | 39,40 | 39,10 
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Tabl. 4. 

as oe AN di Solut.å5p.c. 

"— | > pre LE In —x 

Températ. ?C. ar KL -- Ci + 

2 (2 (, 2 
— -N 2 im —- 

i] | = Ste Era 

PERIDBLEREER HE are mere i Oase 4,20 0,50 | 2,10 

DERE, REE 3,05 2,90 2,50 2,20 0,70 

Hydras ser. da Se me 65,90 | 6415 | 65,20 62,05 60,10 

[by LE? (SLK ARS KØLLER AL ERRRRRE I 0,35 | 0,35 0,40 0,35 0,45 

Blhnlinal rs lt s arsrens 30,70…| 32,60. | 31,90..||...35,40. | ..38,275 

Tab "5 

Teneur saline centésimale! Env. 0,5 amp.; env. > rl 

de la solution 40 30 20 | 131/, I 9 

| j 

HEN Ene ER SBaL DAS EN | 0,50 | 0,65 | 1,00 | "1,30 | "1,90! 3,05 

Hydrogenet!. s VIDES 5. | 57,05 | 57,00 | 58,40 | 58,50 | 63,20 | 65,90 

BRS EINE re. raid 4,60 :| ..3,835.| 1,05. ,|. .0,50.|. 0,30 | 0,35 

eee RE nen 37,85 | 39,00 | 39,55 | 39,70 | 34,60 | 30,70 

Tabl. 6. 

I « 7 o 

Teneur saline centésimale || Env.2 amp-; énv.'0" C. 2 
de la solution. 40 | 30 | 90 | 131/, 3 | 2 

| 

rene AE SEERE ok | 0,30 | 0,10 | 0,40 | 0,50 | 0,65 | 2,90 
Bidrag enes sees 58,70 | 56,85 57,90 | 57,95 | 59,55 | 64,15 
Haner el gs] 4,60 (8,80: |. ;0,95 | 0,65 | 0,40 | 0,35 
LEI LS sørge SE REBEAE | 36,40 39,75 | 40,75 | 40,90 | 39,40 | 32,60 

Tabl. 7 

> - 02 
Teneur saline centésimale | Env. 5 amp.; env. 0" C. 

de la solution 40 30 20) | 730; HEEL 
| | 

| | HER 
Oxygire digerne sl). see | 0;4o | 0,05 [14 0,25 | . 0,20,!; 1,30. | 2,50 

Hydrogéne ........… | 60,20 | 58,95 | 59,00 | 58,10 | 59,00 | 65,20 
Bilan Se ae EN I 4701 340 | 0,90) 0,80 |! 0,60 | 0,40 
bike adds. | 34,70 | 37,60 | 39,85 | 40,90 | 39,10 | 31,90 
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Les tableaux 1—4 montrent surtout Vaction de Vintensité 

du courant, les tableaux 5—7 celle de la concentration. Les 

deux derniéres analyses du tabl. 4 (solut. å 5 p.c.) sont des 

analyses-contråles. On les a effectuées, parce que la faible 

teneur en éthyléne å 0,50 amp. (tabl. 3; solut. å 5 p.c.), com- 

paårée å celle qui a été trouvée å 2,10 amp., pourrait dévoiler 

telle ou telle erreur.  Cependant ce méme fait se répéte dans 

les analyses-contråles, de sorte quw'on ne peut pas y voir le 

jeu du hasard. 

Les tableaux montrent que le role de Vintensité du courant 

est restreint; toutefois, la plupart du temps, il semble que la 

teneur en oxygéne hbaisse et que la teneur en butane s'éléve, 

quand Vintensité du courant augmente. — 

L'influence de la concentration saute davantage aux yeux. 

Sur ce point, on constate que la teneur en butane diminue å 

mesure que la solution est plus diluée, et qu'en méme temps 

la teneur en oxygéne s'éléve.  Tout d'abord, la teneur en 

éthyléne s'éléve quand on dilue la solution, et semble atteindre 

un maximum allant å environ 14 p.c., aprés quoi elle se remet 

a baisser quand la dilution reprend. i : 

Quant aux analyses de gaz, je me bornerai å dire que 

Péthyléne fut dosé par absorption dans Vacide sulfurique fu- 

mant, et qwon traita le butane et 'hydrogéne comme d'ordi- 

naåire. — 

Åcide butyrique. 

Kolbe: Memoirs of the chem. soc. Vol. II. 1845—48. 378. 

N.-A. Bunge: Chem. Central-Blatt 1890. vol. I. 383. 

J. Hamonet: Compt. rend. CXXIII. 1896. 

Au moment ou je commencai Vélectrolyse des deux acides 

butyriques, on ne .disposait que des communications faites å 

ce sujet par Kolbe et M. N.-A. Bunge. On avait alors dé- 

montré que 1'électrolyse donnait de Tacide carbonique, de 

'hydrogéne, de IF'oxygéne et du propyléne.  Kolbe pensait en 

14 



Électrolyse des sels alcålins d'acides organiques. I. 411 

outre qw'il se formait de !'hexane; mais je mai pu découvrir 

les recherches ultérieures quw'on annoncait. M. N.-A. Bunge, 

dont le travail ne se trouve qu'en langue russe, a bien voulu, 

dans une lettre particuliére (å la date du 31 mai 1895), me 

communiquer ses résultats de Vélectrolyse des deux acides 

butyriques.  Ces résultats peuvent dénoter la formation de 

Yhexane, sans que toutefois il ait été isolé. C'est pourquoi 

.mes premiéres recherches ont porté tout naturellement å fixer 

le coté qualitatif de la question, surtout la formation de I'hexane, 

par une analyse soigneuse des produits formés. — 

Par analogie, les acides précédemment traités permettraient 

d'attendre que les réactions suivantes eussent lieu: 

SE OOE R E E EDO F TE 
SE EOS FR OT ED DER NOD 
ME 0 HO GENE EØE 
ene ARE, TSA ETS RER ds pg 5 IK ra CERN 2 eger ede ae] DT 
AGE SAT 2 PE SEK u ET E S re Sd 7 fast RE 7 veto ed & sr øde 

C'est pourquoi Von fit subir Vélectrolyse å une solution 

acidule de butyrate de potassium, dans des conditions pareilles 

å celles qwon a décrites pour I'acide propionique. L'électrolyse 

agissait. depuis quelques heures, et l'on trouva isolée une 

petite couche d'huile dont la quantité, aprés 201 heures d'élec- 

trolyse, fut assez considérable pour permettre d'arréter V'élec- 

trolyse.  V'huile isolée fut abondamment lavée å V'eau et fut 

ensuite déshydratée au chlorure de calcium. Puis on effectua 

une distillation fractionnée, en recueillant surtout ce qui s éva- 

porait å environ 70”, aprés quoi Ion recueillit encore surtout 

ce qui s'évaporait å plus de 120%. Le premier produit de la 

distillation fut dissous dans I'hydrate potassique alcoolique et 

abandonné pour le lendemain, afin de décomposer la trace 

d'éther composé qui aurait pu passer en méme temps. Puis 

on ajouta une grande quantité d'eau, et comme ceci isola un 

liquide incolore qui, lavé å Veau et aprés la déshydratation au 

15 
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chlorure de calcium, donna 687—69"7 pour point d'ébullition, 

on aåa par conséquent démontré que Vélectrolyse du butyrate 

de potassium fait naitre de I'hexane. En répétant la distillation 

fractionnée, je débarrassai d'hexane l'éther composé, mais le 

point d'ébullition w'atteignit qwWå 126%.  Alors je déterminai le 

coefficient de saponification, et trouvai 399 (calcul, 431). En- 

suite le sel d'argent fut préparé å Vacide, et un dosage d'ar- 

gent donna 55,54 p.c. d'Ag (calcul, 55,38 p. c. d'Ag).. Comme 

en outre il est facile de distinguer au microscope entre le 

butyrate d'argent et I'isobutyrate d'argent, et que ceci se trou- 

vait étre du butyrate d'argent normal, on a donc prouvé par 

lå que Véther composé est ou bien du butyrate propylique ou 

bien du butyrate isopropylique. Or, le point d'ébullition 126? C. 

indique, il est vrai, ce dernier composé (le butyrate isopropylique 

bout å 128?, le butyrate propylique bout å 1429,7); mais, d'une 

part, le coefficient de saponification est assez faible, fait du 

peut-étre å une légére contamination par Vhexane ou Valcool 

propylique (ayant pour cause la saponification du liquide durant 

V'électrolyse), ce qui ferait encore baisser trop le point d'ébulli- 

tion, et, d'autre part, il ne semble pas y avoir lieu d'admettre 

une altération de constitution en dedans du radical C,/, dans 

lynreaction : 2103 H3C0 0s——C4H IC O0OCC3H, FCO MaCiesi 

pourquoi je supposai que l'électrolyse avait donné du butyrate 

propylique. 

Sur ces entrefaites, le travail de M. J. Hamonet parut 

avant la rédaction du présent ouvrage. Par 'électrolyse du 

butyrate de potassium et en employant un courant de 5 am- 

péres, M. Hamonet a provoqué, en 22 heures, la formation de 

188 d”alcool isopropylique, 48,5 de butyrate isopropylique bouil- 

lant å 128—1299 et 4 ou 5 grammes d'un produit å point 

d'ébullition plus élevé, tandis qwil n'a pu constater la présence 

de 'hexane. Pour cette raison, je refis mon analyse en augmen- 

tant 1'échelle. 

Une électrolyse de 466 heures consomma 500% d'acide 
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butyrique, et Von recueillit une couche d'huile de 133% en 

tout. Aprés lavage å V'eau et déshydratation au chlorure de 

calcium, on fit une distillation fractionnée dans un appareil 

distillatoire spécial. Entre 6875 et 6928 on recueillit 35% 

d'hexane. Puis on en recueillit un peu qui distilla avant 1269, 

et ensuite différents produits dont le point d'ébullition atteignit 

170%. Ces derniers, mélangés convenablement, furent redistillés. 

On recueillit les fractions que voici: I: 1269—131P (env. 10%); 

FÆSTE 135% "(eny. 25%); MES 1358-1402. (env.-10%);…. IV: 

140?—145P (env. 6%); de plus, il y avait encore un petit reste 

dans la cornue; mais, comme alors le produit répandait une 

odeur empyreumatique des plus désagréables, on arréta la 

distillation. Si j'ajoute encore que la séparation par distillation 

des solutions électrolysées mémes me donna env. 20% d'alcool 

isopropylique, le tout concorde, il est vrai, avec les résultats 

obtenus par M. Hamonet, en tant que cela confirme la présence 

du butyrate isopropylique; mais tout porte å croire qu'il se 

forme en outre des quantités abondantes de butyrate propylique. 

On fit barboter dans le brome les gaz dégagés par les diffé- 

rentes électrolyses, et le bromure de propyléne qui en résulta 

fut dépuré et distillé. En tout, y compris le bromure obtenu 

par V'électrolyse de Fisobutyrate de potassium, Ton a 1205% 

de bromure de propyléne pur. — 

Aprés avoir fixé de cette maniére le coté qualitatif de 

F'électrolyse, j'ai effectué bon nombre d'analyses des gaz'dégagés 

dans différentes conditions d'expérience, afin ”de voir Vinfluence 

de la concentration et de Vintensité du courant sur la marche 

de V'électrolyse. — 

Les teneurs en hexane trouvées dans les mélanges de gaz 

dégagés n'ont, cela va sans dire, aucune importance quant aux 

valeurs aåbsolues, parce qwil faut bien supposer que la plus 

grande partie de W'hexane est restée dans la solution, Vélectro- 

lyse ayant été effectuée å 0? C. Mais je pense que ces teneurs 

mettent bien å méme de déterminer Yes proportions relatives 
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dans les différentes conditions, ce que prouvent bien aussi les 

oscillations peu brusques des résultats. 

Tabl. 1. 

Solut. 3…,20pPÆC: 

4 væl | Xen an mEr:)) [s gt ig 

Températ. ”C. oil as lg | Im ES | aL 

RER NE le ask ERA 
In —- (ray I —-— ng] mn 

|» | SR ERE E |» 

Amper es ENE LEES E 0,50 1,50 255 1437254. 55,10 6,75 

Osysener SSR: 0,90 0,75 | 0,75 0,70 0,75 0,85 

Hydrogen se ENE | 62,50 | 60,65 | 58,10 | 56,30 | 55,45 | 56,75 

Propylkneeiisrrosoiite 33,50 | 34,80 | 36,00 | 37,80 | 38,50 | 35,45 

Hexal ANNE ASEERSGE | 3,10 3,80 | 5,15 5,20 5,30 6,95 

. 2 1,5 amp.; env. 0? C. 
Teneur saline centésimale Z Ps; 

de lå solution 40 | 20 | 10 5 | 9 

| 
Osyginer das n Åbne 1,20 | 0,75 | 0,80 0,80 | 2,10 

Hydrosene skere 57,85 | 60,65 | 63,20 | 66,75 | 70,05 
Propylenes kreere re 34,15 | 3480 | 32,75 | 30,35 | 27,00 
Hexane d0 FREE 6,80 | 3,80 | 3,25 | "2710 0,85 

Le tabl. 1 montre Vinfluence de VFintensité du courant sur 

Pélectrolyse d'une solution å 20 p.c. de butyrate de potassium. 

Les variations d'intensité de courant, 0,50 å 6,75 ampéres, ne 

påraissent pås avoir notablement réagi. Ainsi, la teneur en 

oxygene dégagé est å peu prés constante, et les oscillations 

relativement petites pour 1l'hydrogéne. La teneur en hexane 

montre une hausse décidée, si Vinténsité du courant augmente; 

il en est de méme,.,dans une certaine mesure, de lå teneur en 

propyléne. — 

Le tabl. 2 indique Vinfluence de la concentration, quand 

on maintient constante Vintensité du courant. Cette influence 
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se montre trés grande; ce qui saute aux yeux, c'est surtout 

que la teneur en hydrures de carbone (hexane comme propyléne) 

diminue fortement, si la dilution augmente, tandis qu'en méme 

temps la teneur en hydrogéne va en s'élevant. 

Somme toute, [augmentation de Vintensité du courant 

donne des manifestations dans le méme sens que laccroisse- 

ment de la concentration. 

Åcide isobutyrique. 

N.-A. Bunge: Chem. Central-Blatt 1890, vol. I, 383. 

J. Hamonet: Compt. rend. CXXIII. 1896. 

M. Bunge a constaté ici la présence du propyléne comme 

dans Vacide butyrique; mais le composé C,H,, m'a pas été 

isolé, tandis que pourtant, aprés Veffectuation de quelques 

analyses de gaz, il en døit supposer la présence.  D'éther 

composé, il n'en est pas question. 

Or, selon toute probabilité, les mémes équations qui sont 

P”expression de Télectrolyse de lVacide butyrique, pourront 

s'appliquer directement ici, pourvu quw'on se rappelle bien qwau 

lieu d'hexane normal il faut s'attendre au diisopropyle, et, å 

la place du butyrate propylique normal (avec des proportions 

plus ou moins grandes de butyråte isopropylique), å Visobuty- 

rate isopropylique. Pour décider cette question, j'entrepris 

Pélectrolyse d'une solution concentrée d'isobutyrate de potas- 

sium, dans les conditions d'expérience ordinaires.  Aprés 364 

heures d'électrolyse, j'avais recueilli dans l'entonnoir å robinet 

environ 45% d'huile, et en outre il s'était formé å peu prés 

3502 de bromure de propyléne. V'huile isolée fut traitée ex- 

actement comme pour Vacide butyrique; aussi bien, je cons- 

tatai qu'il s'était formé et une paraffine, diisopropyle, et un 

éther composé, isobutyrate isopropylique. La plus grande 

partie de 1'éther composé fut recueillie å 118—1217, tandis 

quwune faible quantité -avait un point d'ébullition plus élevé. 

Le produit recueilli å 118”—121P fut examiné de plus prés. 
D.K.D. Vid. Selsk. Overs. 1897. 19 98 
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D'abord je fis une détermination du coefficient de saponification ; 

elle donna pour résultat 417,6 (calcul, 431,5).  Puis j'effectuai 

un dosage d'argent dans le sel d'argent précipité aprés le 

titrage et ensuite recristallisé. Je trouvai 55,3 p.c. d'Ag (calcul, 

39,38 p.c. d'Ag). Le sel d'argent fut examiné au microscope 

et présenta l'apparence caractéristique de l'isobutyrate d'argent. 

Il n'y a donc ici aucun doute que l'éther composé ne soit 

réellement Iisobutyrate isopropylique.  Quant å la paraffine, la 

question était un peu plus difficile. C'est que la masse princi- 

paåle de VFhuile isolée est de Visobutyrate isopropylique, tandis 

quwil n'y å que trés peu de diisopropyle (par opposition å ce 

qui est le cas pour Vacide butyrique, ou il s'était formé des 

quantités d'hexane considérables).  Toutefois je réussis, en 

procédant comme pour Thexane, å isoler assez de diisopropyle 

pour que le point d'ébullition put réellement faire constater 

que c'était lå ce composé. 

Pour plus ample confirmation, je réitérai Pexpérience en 

effectuant une électrolyse de 687 heures (simultanément avec 

celle que j'ai mentionnée sous ÅAcide acétique), ou Ton con- 

somma 4508 d'acide isobutyrique. On constata la présence 

des mémes composés que précédemment, et on les identifia. 

En outre on obtint environ 20% d'alcool isopropylique par dis- 

tillation et déshydratation au carbonate de potaåassium de la 

solution électrolysée méme. 

able 

Solut.,å. 20"pie: 

alper JERN rear 
Températ. PC. elise sd] 2 É ELFELT ES INes Fr rn — 

| Sa XY — "— NR 

| cl: Jonælse… i | 

Amaperese arie 0,50 | 17507 272555 3,75:3 10 D,40 6,50 
=== ——— = > rr === == — — = — —= — ————=— = ——= 

URYSE Nes FREE RME RR E 0,40 | 0,35 0,45 0,50 0,65 0,65 

Hydrogen SE ede 61,65 | 59,25 | 58,20 |-5450 | 54,25 151,80 

Propylene seere eee | 37,85 | 39,75 | 40,60 | 43,90 | 43,95 | 46,15 

DiSoprOopNer rese 0,60 0765 | 0,75 1,10 165 BER En En) 
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Tabl. 2. 

= Ø o 

Teneur saline centésimale | 1,5 amp.; env. 0" C. 

de la solution 40 20 10 5 2 NB. 00 

Osygine "A.L. DST. | 0;a5 1| 0 0,50 1110555 7]. . 0,55) |) 255] 0,45 
HAr oBOnE ESKE Sr a | 58,55 | 159,80 | 61,80. | 64,35. |. 67,25 | 58,60 

Prapyln es VE MAES | 4015 | 39,55 | 37,15 | 34,70 | 29,90 | 40,20 
Diisopropyle dk 0 8: | 0,85 0,65 0,50 | 0,40 | 0,30 0,75 

Comme le montre le tabl. 1, VPintensité du courant imflue 

un peu plus sur la marche de I'électrolyse que dans le cas 

de Vacide butyrique. Ce sont les teneurs en propyléne et en 

diisopropyle qui montrent avec une netteté particuliére Vin- 

fluence du courant, le sens de ce dernier étant d'ailleurs le 

méme que pour Vacide butyrique. 

Le tabl. 2 montre des manifestations nettes de V'action de 

la concentration, analogues å celles de Vacide butyrique. La 

colonne NB. donne V|analyse d'un mélange de gaz résultant 

de PFélectrolyse de la solution å 20 p.c., aprés qwon y eut 

ajouté en sus 2%' d'acide isobutyrique afin de voir si une petite 

augmentation de la teneur en acide libre avait une influence 

appréciable. Comme on le voit, il n'en est pas ainsi. Les deux 

analyses de gaz du tabl. 1, 1,50 ampéres, et du tabl. 2, 20p.c., 

ont été effectuées indépendamment Vune de Vautre. La con- 

cordance des résultats devient donc un bon contråle. 

Puis Fun et VPaåutre tableau montrent clairement que, dans 

Félectrolyse de V'acide isobutyrique, la teneur en diisopropyle 

est de beaucoup plus petite que la teneur en hexane dans 

Pélectrolyse de Vacide butyrique, ce qui, également, concorde 

bien avec le résultat des essais qualitatifs. 

Ici s'arrétent jusqu'å nouvel ordre mes études sur I'électro- 

lyse des acides gras. 
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Å tout prendre, on peut bien dire que (aussi loin que 

sont poussées les recherches) V'électrolyse des sels de potassium 

de ces acides dans une solution aqueuse acidule peut au fond 

s'exprimer par les équations suivantes: 

Le CE COOH 203 COME 1000 LIL 
SEE 00 DEDE EC OG ENER 
Ik CEN. 1000 407 Ha) CO, 
Vs CSE 000 "0 0 OO CE 2 ERR 
ED DE SED ØL ike 6 BR RARE Ey BAS NERE 

Les équations III, IV et V donnent les «résultats» propre- 

ment dits de I'électrolyse, et, comme on la montré dans ce 

qui précéde, c'est tantot Vune, tantåt VPautre qui 1'emporte. 

Tandis que, pour Vacide acétique, III est prédominante, IV 

tout å fait subordonnée et V négligeable, nous voyons, pour 

les acides propionique, butyrique et isobutyrique, V arriver å 

prédominer et IV aåcquérir une certaine importance, tandis que 

III va fortement en décroissant; ici, cependant, il se produit 

encore pour les deux acides butyriques isoméres une différence, 

III s'étant le plus effacée pour la part de Vaåcide isobutyrique. 

Série oxalique. 

Åcide oxalique. 

Bourgoin: Ann. de chim. et de phys. 4 série, t. 14 157. 1868. 

N. Bunge: Ber. der deutsch. ch. G. vol. 978. 1876. 

Renard: Jahresber. u. die Fortschr. d. Ch. 1879 482. 

Balbiano et Alessi: Ber. d. deutsch. chem. G., vol. 15 2236. 

Abstraction faite de ce que, dans des conditions spéciales, 

MM. Balbiano et Alessi ont observé une réduction de 

Vacide oxalique en acide glycolique pendant l'électrolyse, ainsi 

qu'un dégagement d'oxyde de carbone, on peut en général 

exprimer I'électrolyse de laåcide oxalique par les équations 

suivantes: 

vo vo 
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1 (€00H) 2 (0010); + FH; 
DO EO 4000 TD 

III. (COD) -— "2 CO) 
sc o0, 10500. + 0. 

Tout ce que T'électrolyse nous dit des oxalates confirme 

ces équations.  D'entre les formules citées, on en peut bien 

supprimer III ou IV, tant qw'il s'agit seulement d'expliquer 

Vapparition de Vacide carbonique et le fait que la teneur en 

acide carbonique constitue toujours le dauble de la différence 

entre la teneur en hydrogéne dégageé et le double de la teneur 

en oxygéne dégagé.  Précisément å cause de cela, des ana- 

lyses de gaz ne peuvent pas donner une idée de la question 

de savoir si c'est III ou IV, ou bien III et IV qui donnent 

P”expression vraie de la marche de V'électrolyse. Ainsi, la seule 

chose qui ait de Vintérét concernant les analyses de gaz, c'est 

le dosage de TFoxygéne; car il permet de calculer le reste. 

Åussi ai-je effectué de ces dosages dans les mélanges de gaz 

développés, en électrolysant des solutions acidules d'oxalate de 

potassium et les électrolysant, comme d'ordinaire, dans une 

atmosphére d'acide carbonique, aprés quoi, Vacide carbonique 

ayant été absorbé, j'ai déterminé les quantités relatives d'oxy- 

gene et d'hydrogéne. Puis j'ai calculé la teneur en acide car- 

u he Ju BÆK! 

Solut. å 20 p.c. 

vr i: == RR ! Sy mer] 
— oo | ce 

sk 
Températ. ”C. | 2 % mr 

2 ro ilt | stå sy org 2 
BE "| g h ;h iX: | 

FERIEN ERE IE va re Ta. SIR NER 0,50 1,50 2,65 | 3,65 5,25 6,55 
mess =——= z = =—— ve — bi ER —— = 

Oxfødne 3. iidÅ .7..1f. 52 110585 | 0,15 0,20 |; 0,15 0,85 0,25 

"Hydrogéne 4. dunet) e 33,55 | 33,45 | 33,55 | 33,50 | 33,65 | 33,60 

Acide carbonique ..... 66,20 | 66,40 | 66,25 | 66,35 66,00 | 66,15 
| i | 
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Tably 2: 

n £ oa 

Teneur saline centésimale | lø ede env. 0" C. 
de la solution (ED OE ion BE | 9 

mere -£= : zæ ——= 

Drys ene HEE ENE LE 0,15 | 0,40 0,45 | 4,80 

Hydrorenes se RES: 33,45 | 33,70 | 33,75 | 38,15 

Acide carbonique ..... 66,40 | 65,90 | 65,80 | 57,05 
I I 

bonique correspondante, et enfin les résultats ont été exprimés 

en tantiémes pour cent. 

Les tableaux 1 et 2 montrent que la variation de Vintensité 

du courant n'a pour ainsi dire aucune influence sur la com- 

position des mélanges de gaz dégagés, tandis qwune forte 

dilution fait hausser la teneur en oxygéne. 

Åcide malonique. 

Heinrich von Miller: Journ. f. pr. Ch., vol. 127 328. 1879. 

E. Bourgoin: Bull: de la soc. chim. de Paris. N.S. t.33417. 1880. 

En électrolysant les malonates on devrait s'attendre aux 

réactions que voici: 

FR CES (CO ORKER O OD) SER 

RCT (COO) FEEDS OCH COOESEEO 

ERE COD) EK CEED GOES 

sans toutefois qu'on put attendre un dégagement de CH. 

Ce qu'il y aurait de plus probable, ce serait une oxydation 

immédiate, par exemple, CH, —+ 0, = H,0 + CO. Et nous 

voyons aussi une concordance avec les expériences de Bour- 

goin: il trouve de 1'hydrogéne, de Poxygéne, de Vacide car- 

bonique et de Voxyde de carbone, et point d'hydrures de car- 

bone. Cependant il pourrait encore y avoir une chance pour 

que deux molécules”de méthyléne pussent se réunir en éthyléne 

(2 CH, = C,H,). C'est aussi ce que pense M.v. Miller, qui, 

en faisant bårboter dans le brome les gaz dégagés, en est aår- 

rivé å obtenir une faible quantite de bromure, dont toutefois 
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P”analyse plus détaillée ne sert pås de preuve å cette opinion, 

vu Vinsuffisance de T'échantillon. 

Or, pour décider s'il se formait vraiment un peu d'éthyléne 

dans V'électrolyse, j'en fis une de fort longue durée en traitant 

de la maniére ordinaire le malonate de potassium, et fis passer 

å travers le brome les gaz dégagés. Cette électrolyse prit en- 

viron 1000 heures en tout, et consomma 300" d'acide malonique. 

Je réussis alors å isoler une faible quantité d'un bromure qui, 

lavé å 'eau et déshydraté au chlorure de calcium, fit constater 

un point d'ébullition de 131?— 1322 C. Puis je déterminai, 

comme å Vordinaire, les points de congélation et de liquéfac- 

tion, respectivement + 1” et +67? C. Il est dønc hors de 

doute que Vélectrolyse suscite V'éthyléne, bien qu'en quantité 

trop minime pour étre cotée par une analyse de gaz ordinaire. 

D'aprés ceci, les équations suivantes peuvent exprimer |'électro- 

lyse de V'aåcide malonique: 

I et Il comme précédemment, et ensuite 

MEE OH OOS: CH FÆCOS 

IV. CH,(COO), + 0, = C0+H,0+2C0,, 

Ill étant toutefois entiérement négligeable. 

Jabls=1: 

Solut. å 20 p-'e. 

-——- -=N | in i g (or) il [e 

Tempér. PC AS udd rå | , 

BER led 
rejse ars ne 

sås ere pe NS 
Amor es Sne ode 4. 0,50 1,50 | 2,65 4,65 6,50 

Te —"— ——— — — ——— ! ———— 

OXYBONE - 2 net re ET 31,05 | 30,90 | 30,40 | 30,40,| 31,45 

Hydrogen re ske ale 67,95 | 68,00 | 68,45 | 67,90 | 67,10 
| | 

Oxyde de carbone..... 1,00 1,10 | 1,15 1:70. 1 
| | I 
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Tabl-125 

Teneur saline centésimale | is anD-s Er 0' Cc. 

de la solution zl 20 | 10 5 

Osyrener rigs me ÅEN | 26,40 at | 33,05 | 33,10 

Hydrosene SS Sr | 70,45 | 68,00 | 66,75 | 66,90 

Oxyde de carbone..... BEDE Er dean ten 

Les tableaux 1 et 2 montrent 1'état des choses dans diffé- 

rentes conditions d'expérience, les analyses de gaz ayant porté 

comme dordinaire sur les mélanges de gaz exempts d'acide 

carbonique. Selon ces mémes tableaux les proportions d'oxygéne 

et d'hydrogéne V'emportent de beaucoup ou, en d'autres termes, 

les équations I et II expriment dåns ses traits essentiels la 

marche de F'électrolyse. Par conséquent il en est de VFacide 

malonique å trés peu prés comme d'un acide inorganique. 

La teneur en oxyde de carbone (produit de V'oxydation du 

méthyléne) monte faiblement quand augmente Vintensité du 

courant, assez considérablement si la concentration de la solu- 

tion augmente. 

Åcide succinique. 

Kolbe: Ann. der Chem. u. Pharm. 113244, 1860. 

Kékulé: do. do. 13179. 1864. 

Bourgoin: Ann. de chim. et de phys. 4€ sér., t. 14157. 1868. 

L'électrolyse des succinates peut, dans des conditions 

différentes, former de Poxygéne, de I'hydrogéne, de V'acide car- 

bonique et de. P'éthyléne; également de l'oxyde de carbone et 

de Tacétyléne. Les électrolyses du succinate de potassium que 

Jai faites (en vue d'analyses de gaz) en solution acidule, ne 

donnérent ni oxyde .de carbone ni acétyléne en quantités per- 

mettant d'en découvrir la trace dans les analyses. C'est pour- 

quoi les équations suivantes donnent les traits principaux de 

la marche de V'électrolyse: 
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LC HMC ORE Sel EH (C00), 4; 
Fee RR 0 — CE ICOGEN 230 
EM IG0O)- ØR 4200; 00. 

423 

Tabl. 1. 

Solut. å 20 p.c. 

== on | zA SE ca afs 

Tempér. ?C. Ti i | TE th 17 i 

Lr: vel' one GODER Bed la -2 2 
| TE Rn jk ko | de 

EOS Es 0,50 1,50 2,65 3,70 5,10 6,30 

Oy NMN der NS 31,35 | 28,35. | 24,90 |. 2410 | 22,15 |: 19,95 

Hydrogene EM NAS: 65,75 | 67,90 | 67,50 |! 67,30 | 68,85 | 68,75 

LN ERE RASESER 290 11115375 7,60 8,60 9,00 | 11,03 

Fab 2: 

1,5 amp.;. env. 09%.C. 
Teneur saline centésimale Je uld 

de la solution 40 5 ele RD) 10 B 

Oxygéne ... Ar ber væg 12,00 | 20,55 | 28,35 | 32,65 | 32,60 
| | 

Hydrogen | 6430 | 65,00 | 67,90 | 66,65 | 67,15 

Bihslene as EJERE: | 23,70.| 14,45 3,75 0,70 || 0,25 

Le tabl. 1 montre qwici aussi une augmentation de Vinten- 

sité du courant tend å faire hausser la teneur en hydrure de 

carbone. 

Le tabl.2 montre que des modifications dans la concen- 

tration se manifestent dans le sens ordinaire; mais ici la con- 

centration se montre jouer un råle de beaucoup plus important 

que dans aucun autre acide étudié jusqu'ici. 
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Åcide isosuccinique. 

Lassar-Cohn: Annalen der Chem. 251335. 1889. 

Les recherches de M. Lassar-Cohn sur Télectrolyse de 

Vacide isosuccinique (acide méthylmalonique) ne lui firent pas 

trouver d'hydrures de carbone, mais .seulement de l'oxygéne, 

de I'hydrogéne, de Vacide carbonique et un peu d'oxyde de 

carbone. 

L'électrolyse d'une solution acidule du sel de potassium 

me fit trouver que, outre.les gaz ordinaires : oxygéne, hydrogéne 

et acide carbonique, il se dégageait un peu d'oxyde de carbone 

et d'éthyléne. C'est pourquoi les équations suivantes peuvent 

exprimer la marche de T'électrolyse: 

ctr CEHCO ON, == CH. CH (00) ÆRE, 
Is CHACO GL HØ — ØHH. CD(CO OH] 
HL SÆLGE CO Os EDER 0 00: 
lv CHJCHC0 0), +20; — 20049 71020 BR 

Les équations I et II expriment les réactions ordinaires et 

inévitables, si prédominantes surtout dans la série oxalique. 

L'équation III explique la formation de V'éthyléne, comme IV 

celle de l!'oxyde de carbone.  Cependant je me figurais la 

possibilité éventuelle de l'oxydation spéciale que voici: 

CS ODER OS CD SCEO 

et pour l'examiner, je fis subir, dans les conditions ordi- 

naires, I'électrolyse å la solution, aprés avoir effectué des ana- 

lyses de gaz subséquentes, en additionnant de Vacide tant quw'il 

y en avait (j'avais préparé en tout 708 d'acide méthylmalonique). 

Cette électrolyse dura 152 heures. Ensuite je fis subir å la 

solution une distillation pendant laquelle elle se colorait en 

brun-jaune de plus en plus, tandis que le produit de la dis- 

tillation était faiblement jaunåtre.  Voici les réactions non 

équivoques que ce dernier donna pour Valdéhyde : 

Chauffé å la liqueur de Fehling, un petit échantillon 

donna une séparation abondante d'oxyde cuivreux. 
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Ajouté å une solution ammoniacale de nitrate d'argent 

contenant de V'hydrate de soude, un second échantillon donna 

une grande nappe d'argent. 

Enfin un troisiéme petit échantillon fut dilué jusquw'å oc- 

cuper 20%, puis bouilli un instant avec quelques centimétres 

cubes d'une solution concentrée d'hydrate de soude. Un court 

séjour donna de la résine d'aldéhyde. 

La supposition se trouva donc confirmée: il se forme 

réellement de 1'aldéhyde, bien qu'en faible quantité. 

tablet 

Solut:33520! pre. 

a NSSS im nn om Fry | 3 

M empér. PC. -- ER | + iz: | uk 

2 NE MR”, Åjrsiiprar2 
==) = e Rø 5 

ARNeres' TINGE. NER 0,50 1,50 2,65 | 3,60 | 5,00 
| 

iisrrne EEN 1 LEE 24,80 | 14,15 975 |: 70 4 6,65 

Hidrosenæsig es rime | 74,05 | 83,90 | 88,15 | 89,50 90,45 

Kihvidne ae 2150 11,05 1,20 1;20 | 1,70 1,70 

Oxyde de carbone. .... 0,60 | 0,75 0,90 1,10. | 1,20 

Vabdk 2: 

Teneur saline centésimale 

de la solution 

1,5. amp.;"env. 0? C: 

40] "30130 "|" 5 
|| 

Orygine ks td 

Hydrogen. 4357 . 

Ehyktner: sf:50%. x 

Oxyde de carbone. . 

En considérant ces tableaux, 

| 

8,20 | 14,15 | 24,75 | 31,10 

89,10. 83,9 | 74,15 
1,95 | 

68,00 

0,55 | — 0,55 
| 1,20 | 

0,75 | 0775 | 0,55 | 10,85 

on trouve que VFintensité du 

courant aussi bien que la concentration ont ici une influence 
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analogue å celle qu'on a observée dans V'électrolyse de Vacide 

succinique.  Åinsi, å intensité du courant et å concentration 

croissantes, la teneur en éthyléne monte dans Fun et dans 

VPautre endroit, quand méme la manifestation elle-méme différe 

beaucoup pour les deux acides:  D'autre part, méme pour 

Pobservateur superficiel, la relation mutuelle des teneurs en 

oxygéene et en hydrogéne semble présenter quelque discordance. 

Ceci tient å ce que, tandis que 1l'électrolyse de V'acide succini- 

que fait abonder l'éthyléne, dans le cas de Vacide isosuccinique 

la majeure partie du CH,CH correspondant s'oxyde tout de 

suite.  Aussi acquiert-on une meilleure intelligence de V'état 

des choses, en regardant les tableaux ci-dessous, ou la pro- 

portion + désigne ce qu'on pourrait appeler le degré d”oxydation, 

a étant la quantité d”oxygéne consommée pendant l'électrolyse 

pour Voxydation, tandis que 6 désigne la quantité totale d'oxy- 

gene qui se serait formée, si aucune oxydation m'avait lieu. 

Pour Vacide succinique, 1'exemple suivant montre comment 

on calcule a et 6. 

Ex. Solut. å 20 p.c.; 2,65 amp.; tabl. 1,-p. 423. Comme 

(équat. I et Il, p. 423) la teneur en éthyléne correspond au 

méme volume -d'hydrogéne, 1 (67,50—7,60) — 29,25 sera égal 

å la quantité totale d'oxygéne b. Or, comme il s'en forme 

24,90, Poxydation en a consommé 5,05 (4). 

Voici comment a et b se calculent pour I'acide isosuccinique : 

SAS pre ER 65 amp tab Ep 42 SER 

commence par retrancher de la teneur en hydrogeéne lå teneur 

en éthyléne, soit 88,15 — 1,20 =— 86,95 (équat. I-et-1ll); pus 

la moitié de la teneur en oxyde de carbone, soit 86,95 — 0,45 

— 86,50 (équat. I et IV). La moitié du reste, 43,25, constitue 

donc la teneur en oxygéne totale, tandis que la quantité d'oxy- 

géne consommée est égale å 43,25 — 9,75. = 33,50. 
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Babies 15 

42T 

Ampéres 

Acide succinique. Solut. å 20p.c. 

0,50 1,50 | 2,65 | 3,70 | 5,10 | 6780» 

a: Oxygéne consommé.... 

b: Quantité d'oxygéne totale. 

0,075 | 3,725 
| 

31,425 | 32,075 

| 
5,05 | 5,25 7,775 | 8,775 

29,95 | 29,35 29,925 28,725 

F rs aura agterste ne 0,002 | 0,116 | 0,169 | 0,179 | 0,260 | 0,305 

Tabli-2 

Teneur saåline centésimale de Åcide, succinique. 1,5 amp. 
la solution | 40 | 30 | 20 | 10 5 

| | | | 
a: Oxygéne consommé... 3,30 4,725 3,725 | 0,325 | 0,85 

b: Quantité d'oxygéne totale. | 20,30 25,275 | 32,075 | 32,975 33,45 

F TET EEN ESEERERDERGESNER 0,409 | 0,187 0,116 | 0,010 0,025 

Tabl. 3. 

' Acide isosuccinique. Solut. å 20p.c. 
I 

AHL 2: 37038 store be. NG 0,50 1,50 2,65 | 3,60 | 5,0 

a: Oxygéne consommé... 12,05 27,01 33,50 35,925 | 37,425 

b: Quantité d'oxygéne totale | 36,35 41,16 43,25 43,625 | 44,075 

F > ctr pelsen NE ege BLEER 0,332 | 0,656 | 0,775 | 0,824 | 0,849 

Tabl. 4. 

Teneur saline centésimale de 

la solution 

a: Oxygéne consommé.... 

b: Quantité d'oxygéne totale. 

Acide isosuccinique. 1,5 amp. | 
| 

| 40 
I 

35,185 

43,385 | 

0,811 | 

31 

20 10 3] 

27,01 11,91 | 2,54 

4116 | 36,66 | 33,64 

0,656 | 
| 

0,325 | 0,076 

| 
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Or, si nous comparons les tableaux I et 3, ainsi que 2 

et 4 (p.427), les valeurs de $- montrent que pour les deux acides 

Pinfluence de Vintensité du. courant et celle de la concentration 

sont identiques (c'est-å-dire qu'elles agissent dans le méme 

sens), 1'oxydation augmentant dans Vun et Iautre cas, quand 

Vintensité du courant ou la concentration croissent.  Mais, 

d'autre part, on voit clairement que Voxydation est beaucoup 

plus forte pour Vaåcide isosuccinique que pour Vacide succinique. 

Acides aromatiques. 

Åcide benzoique. 

Bourgoin: Ann. de chim. et de phys. [4]. 14157. 1868. 

W. Lob: Chem. Central-Blatt. 1896 423. 

Si T'électrolyse de V'acide benzoique procédait comme celle 

des acides gras, on devrait s'attendre généralement aux réac- 

tions suivantes (outre les oxydations secondaires) : 

i. 20. H.C000D BA HI C004 5, 
TRERON ARTS ØS ONDT OJET EN] 2 Pe OND EEN ENS (NON ON OD DEER 0) 
eo. 0 0 00--5 CADE SO O 
mor core 000007 ODS 

Cependant aucun des savants qui se sont jusqu'ici occupés 

de Télectrolyse de cet acide, n'a réussi å constater III ou IV. 

En substance, I et II expriment la marche de V'électrolyse. 

En électrolysant le benzoate de potassium (la solution était 

additionnée d'un peu de carbonate de potassium, ce qui em- 

péchait la séparation de Vacide benzoique, voir II), je wai 

trouvé dans les gaz dégagés que de 1'oxygeéne, de 'hydrogéne, 

de Pacide carbonique et de V'oxyde de carbone. Dans la solu- 

tion méme, qui prenait durant V'électrolyse une couleur de 

plus en plus foncée, vu la formation de composés goudronneux, 

je ne suis parvenu å isoler par T'électrolyse aucun produit 

nouveau. 
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Un petit nombre d'analyses de gaz ont été conduites de 

telle sorte qu'aprés chaque heure d'électrolyse on levait toujours 

un échantillon, pour étudier Vacide carbonique. Ce dernier 

est également déterminé ici. 

Table 

Soltit. å720'p.0: ”enw0%0. 

READ ERERE ere FARE me me 0,50 1,50 3,25 5,25 

| 
Acide carbonique ....- 2,95 3,20 4,40 6,70 

Drysine) 4.3). KA Sk se 27,45 27,20 27,25 29,15 

Oxyde de carbone..... 0,85 0,75 0,60 0,60 

HydROFEDE Es Er 68,75 66,85 67,75 63,55 

Tablse2: 

; j 15155 menv OG 
Teneur saline centésimale PYRRR en 

de la solution 90 10 5 

Acide carbonique ..... 5,20 5,40 2,30 

ryan. as. eh] Bee grå 27,20 28,15 27,60 

Oxyde de carbone..... 0,75 0,30 0,90 

Haro SEE 66,85 65,95 69,20 

La seule conclusion såre de ces tableaux, c'est que les 

équations I et Il expriment au fond la marche de V'électrolyse. 

Åcide phtalique. 

Bourgoin: Ann. de chim. et de phys. [4.] 22361. 1871. 

Ni pour cet acide non plus on ma jusqw'ici réussi å cons- 

tater la formation d'aucun hydrure de carbone aromatique ou 

d'autre chose semblable. Durant Vélectrolyse, il se dégage de 

'oxygéne, de V'hydrogéne, de Vacide carbonique et quelquefois 

un peu d'oxyde de carbone, la solution prenant simultanément 

une teinte de plus en plus foncée. Ici j'ai encore employé des 
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solutions acidules du sel de potassium, mais, ici comme pour 

Pacide benzoique, malgré des électrolyses de longue durée, je 

n'ai réussi å isoler aucun composé nouveau des produits gou- 

dronneux de la solution. 

Les analyses de gaz en vue desquelles on prit les échan- 

tillons comme pour Vacide benzoique, donnérent å trés peu. 

prés, comme résultat, du gaz détonnant pur contenant au 

plus un peu au delå de 1 p.c. d'åcide carbonique. Les équa- 

tions: 

1 CH (COOH) EC HMCOO) SEERE 

IE CHN(COOF 1 HRO0 CH (COON 

expriment done la marche de Vélectrolyse encore mieux que 

les équations analogues de Vacide benzoique. 

Åcide phénylacétique. 

T. Slawik: Ber. d. deutsch. chem. Ges. 7 1051. 1874. 

M. Slawik a électrolysé du phénylacétate de potassium 

tant en solution neutre qu'en solution alcaline, et a obtenu 

par lå de 'oxygéne, de Vhydrogéne et de l'acide carbonique, 

comme å Iordinaire. Mais de plus M. Slawik nota une odeur 

d'aldéhyde benzoique, et il trouva isolée, aprés quelques jours 

d'électrolyse, une masse brune, ou il soupconne lå présence 

de phénylacétate benzylique, que toutefois il ne réussit pas å 

isoler. 

Å lå suite de bon nombre de petits essais préalables qui, 

selon moi, dénotaient une formation réelle de phénylacétate 

benzylique, je fis V'expérience principale .que voici. 

Je poursuivis sans relåche pendant deux mois (jour et 

nuit; 0,5 ampéres) V'électrolyse du phénylacétate de potassium, 

ayant intercalé dans, le circuit, en moyenne, trois solutions å 

la fois. Tous les huit jours je levai des extraits éthérés des 

solutions, sur quoi j'ajoutai (aprés évaporation de ''éther dis- 

sous dans les solutions) de Vacide phénylacétique jusqu'å 
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réaction acide; ensuite l'électrolyse fut poursuivie. L'ensemble 

des extraits éthérés laissa, par l'évaporation spontanée de 

Péther, environ 15% d'huile jaune qui sentait fortement Valdé- 

hyde benzoique. Cette huile fut d'abord traitée par une solution 

de carbonate de sodium, afin d'écarter ce qui pourrait exister 

d'acide phénylacétique libre, ensuite par l'eau, puis par le 

sulfite acide de sodium, afin d'éliminer V'aldéhyde benzoique, 

et finalement dissoute dans l'éther. Aprés des lavages réitérés 

å V'eau, V'éther fut évaporé, et V'huile restante ne sentit alors 

pas du tout V'aldéhyde benzoique. V'huile fut encore dissoute 

dans V'éther, et cette solution fut additionnée de chlorure de 

calcium. L'éther fut évaporé dans une petite cornue ou l'on 

introduisit peu å peu la solution. L'éther évaporé au bain- 

marie, la distillation fut poursuivie sur une toile métallique. 

La température s'éleva trés vite jusqw'å 2009; on recueillit 

deux fractions: 1 2007—250? ; II 2502—320?. Le reste contenu 

dans la cornue était alors fortement carbonisé. I était jaune 

tendre, II plus foncé, plutåt d'un brun rouge. Présumant quw'on 

était en présence d'un mélange d'alcool benzylique et de 

phénylacétate benzylique, je mélangeai I et II dans une petite 

cornue, installée ensuite dans un bain d'huile dont on maintint 

la température å 205—210P. Ceci fit distiller å peu prés un 

tiers du contenu de la cornue, faiblement jaunåtre å l'état de 

liquide. , Or, comme |alcool benzylique bout å environ 2069, 

ce produit est å coup sår de Valcool benzylique. Pour le 

contråler avec plus de précision, j'en traitai quelques gouttes 

dans une éprouvette par de Vacide nitrique concentrée, ce qui 

donna lieu å une vive réaction, et, ayant ajouté de V'eau, on 

percut trés nettement l'odeur de V'aldéhyde benzoique. 

Ce qui restait dans la cornue fut traité å chaud par 

'hydrate de potasse alcoolique pour saponifier le phénylacétate 

benzylique présumé.  Puis on ajouta de V'eau, et Valcool fut 

évaporé.  V'huile isolée par ce procédé fut oxydée å l'acide 

nitrique, et donna par lå une odeur perceptible d'aldéhyde 
D. K. D. Vid. Selsk. Overs. 1897. 35 29 
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benzoique. La solution alcaline fut sursaturée d'acide nitrique, 

ensuite d'ammoniaque. L'excés d'ammoniaque fut séparé par 

ébullition, puis on précipita pår le nitrate d'argent. Le sel 

d'argent isolé fut recristallisé par Veau bouillante, aprés 

quoi on fit un dosage d'argent. Je trouvai 44,43 p.c. d'Ag 

(calcul, pour le phénylacétate d'argent: 44,44 p. c. dAg). M 

n'y å donc aucun doute que VFélectrolyse ne forme du phényl- 

acétate benzylique ; mais pendant l'électrolyse une partie de ce 

produit réagit avec I'eau en formant de T'acide phénylacétique 

et de Valcool benzylique, ce dernier s'oxydant partiellement en 

aldéhyde benzoique. Les équations 

KE CSE CE 00 EU ER CE COOL GE 
ao COD HO! IO CE, C0 OT SSG 
il 20 0.0H 0000 H,0H,0000 CE. GØR 
iv. 0.0. CH. 00008000 00" HOBE 

Sr BR ETT (DEL 
NEUES RED EAR gys pel ek 9 venn es FUN Gag o Besa sg) 

expriment donc dans une certaine mesure les réactions qui ont 

lieu; toutefois il faut faire fortement ressortir qw'auprés de I 

et II, IMI—V sont tout å fait négligeables. 

Ici, les analyses de gaz donnent des résultats correspon- 

dant tout å fait å ceux qu'on a trouvés en électrolysant V'acide 

phtalique. [ 

Ainsi se termine ce premier mémoire sur V'électrolyse des 

sels alcalins d'acides organiques, et ce m'est un agréable de- 

voir de remercier de tout cæur M. le professeur S.-M. Jorgen- 

sen, qui a fait preuve de la plus aimable obligeance en mettant 

ad ma disposition pour le présent travail et les prépaåarations 

chimiques et les appareils. 

Laboratoire de chimie de YEcole Polytechnique, juin 1897. 

GE NNE 
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Mémoire sur les équations différentielles linéaires, inté- 

grables å Vaide de fonctions d'une nature spéciale. 

Par 

E.-S. Schou. 

Introduction. 

Dans ce mémoire je considérerai les équations linéaires et 

homogénes dont les intégrales particuliéres sont des fonctions 

construites au moyen d'un nombre fini de superpositions de 

fonctions appartenant aux deux espéces suivantes: 

1) fonctions algébriques d'un nombre quelconque de variables. 

Une telle fonction 2 est définie par une équation de la 

forme 

Åge Aar TA, 2 4 AA, = 00, 

ou "40; 47, 1.7 "AR 'sont' des fonctions -rationmelles ”des 

variables. 

fonctions då définies pår des équations différentielles de la 

forme 
vp (0)då = fb (v) dv, 

ou p (6) et /(v) sont des fonetions algébriques de w et de 

v respectivement. 

Quant aux coefficients des équations différentielles linéaires 

auxquelles doivent satisfaire ces fonctions, je commence par 

1 
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supposer qu'iils soient algébriques; mais les résultats obtenus 

pour cette classe d'équations s'étendent d'eux mémes aux 

équations les plus générales dont les coefficients sont des 

fonctions analytiques arbitraires. 

Dans un mémoire inséré aux «Gåttinger Nachrichten, 1878» 

et intitulé: «Beweis eines Lehrsatzes betreffend die Integration 

algebraischer Differentialausdrucke beziehungsweise algebraischer 

Differentialgleichungen unter geschlossener Form», M. Julius 

Petersen a donné un théoréme qui m'a conduit au principe qui 

forme la base de la solution. 

Je commence par chercher lå forme des intégrales parti- 

culiéres, et je suis parvenu å la solution compléte que voici: 

Si les coefficients de Véquation linéaire pro= 

posée sont des fonctionssalgébriques de. 7" etid'es 

fon etronstarbetr anes saa) Sag (d) TIK aen 

ilFsuffitique Lestintesralestpuissent”se panter 

en eros eres meer ates Ad an me me RON 

étant: 

Da rr øl 

Us == Tel: 

7 1 

EVE INS YA 
USED + Tå) et, 

Syg 

ou les T sont des intégrales abéliennes dont les 

ar summen tsesontikde sk one tonser bre g es des 

aL) SKET) SED (7): 

La forme une fois obtenue, on påsse å la détermination 

de la nature des irrationnalités algébriques qui entrent dans 

les intégrales abéliennes T. Il semble que cette question soit 

trés difficile: aussi n'en ai je trouvé la solution que dans deux 

cas spéciaux qui se rapportent aux équations d'ordre ». Les 

difficultés proviennent de ce que les fonctions 7' et e” peuvent 

étrelsalgebriguesren 2; 0(7) 0, (OG 5507): bes fr esultats 

auxquels je suis parvenu suffisent pour V'éauation du second 
2 
Es 



Mémoire sur les équations différentielles linéaires, etc. 435 

ordre, abstraction faite des cas on Vintégrale générale est 

fonction algébrique des coefficients. En effet j'ai démontré la 

proposition suivante : 

Si Véquation différentielle du second ordre 

d? u 

dæz 

P étant une fonction rationnelle de æz, est inté- 

— PP 43 (H) 

grable par des fonctions appartenant å la catégorie 

en question, les intégrales ont une des deux for- 

mes suivantes: 

1 fødz 1. yødrz 
ze br (2a 

Vø Vø i 
1 bar 

Ve" Vø lø 

p étant dans le premier cas égal å la racine carrée 

d'une fonction rationnelle et dans le second å une 

racine quelconque d'une fonction rationnelle. Si 

équation proposée n'a qu'une seule intégrale 

particuliére appartenant å notre catégorie, il faut 

qu'elle ait la forme 

SERGE) e! ; 

vp étant une fonction rationnelle. 

Sitrrest fonction rationnelle dew et des fonce=- 

romer (2) as (27) HS Sa, 7) Test formes"desinteégrales 

Serontles mémes, mais les arguments des fong- 

tions lød et ø seront des fonctions rationnelles 

EET NES (2) RT 04 (I): 

Maintenant il n'est pas difficile de démontrer la proposition 

suivante: i 

Pour que Vintégrale générale de (1) appartienne 

4 notre catégorie, il faut et il suffit que Téquation 

linéaire du troisiéme ordre dont les intégrales 

particuliéres sont égales au produit de deux inté- 

grales de Wéquation proposée soit satisfaite par 

3 
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une racine dune fonction rationnelle'de æ (ou dex, 

de) as) fr Ta, (Ed ansskeleas genera: 

Pour la forme (3) on a la condition nécessaire: Il faut 

que l'équation proposée ait une intégrale dont la 

dérivée logarithmique est rationnelle en æ (ou en æ, 

UT) KAST) HEER, (7) 

Par ces propositions la question posée est complétement 

résolue pour les équations du second ordre. Néanmoins je fais 

une étude approfondie des intégrales des formes (2 a) et (2 b) 

pour bien établir comment la fonction p dépend du coefficient P. 

Å la fin du mémoire je donne quelques applications de la 

théorie générale. 

Les équations de la forme: 

P étant fonction rationnelle d'une fonction elliptique vp (2), 

prendront lå forme 

EJ +Pi dl ip, IEEE 

P1, ét ps étant des fonctions rationnelles de æ, si p(z) est pris 

pour variable indépendante; donc les résultats obtenus pour le 

cas de P rationnel sont applicables aux équations de cette 

espéce. Je prends la liberté d'appeler Vattention sur le traite- 

ment de quelques équations qui sont des cas spéciaux de 

T' équation 

d?y nu, (2; + 1) fr lp + 1) 
z= —= seler 2 2 Lg 1 ds 9 2 Pomel z2 «(nm | 1) 4? sn? 2 — ig +—(1 — k?) Per La 

sr En FR. am. GE kl. 

ÅAinsi je suis parvenu au SN que je n'ai pas Vu précé- 

demment, que pour l'équation 

d? 

3 = re sr 2 ENE 

il existe une infinité de cas d'intégrations ou 4 n'est pås un 

1 

nombre rationnel. 
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Aprés cet apercu sommaire je soumets le mémoire méme 

au jugement bienveillant des géométres. 

1. Considérons de plus prés la composition des fonctions 

en question. Je nomme transcendante du premier ordre une 

fonction Ø définie par une équation de la forme p(Ø)då —= 

$ (v) dv ou. v est fonction -algébrique des. coefficients de V'équa- 

tion proposée. Une transcendante du second ordre est définie 

par une équation de la méme forme ou v est fonction algébrique 

des coefficients de l'équation proposée et des transcendantes 

du premier ordre; et ainsi de suite: une transcendante de Vordre 

n est deéfinie par une équation de la forme v (d)då = Ø (v) dv 

ou v est fonction algébrique des coefficients et des transcendantes 

d'ordres n— 1, n— 2, ..., I. 

Nous pouvons maintenant nous faire une idée claire des 

fonctions en question en disant qu'elles seront des fonc- 

tions algébriques des coefficients de l'équation 

proposée et des transcendantes d'ordres 1, 2... n. 

Je suppose faites toutes les réductions possibles ou, ce qui 

est la méme chose, je suppose qu'il, n'existe aucune 

relation algébrique entre lestranscendantes figu- 

rantdans nos fonctions. 

2. Avant de commencer la résolution de la question pro- 

posée, je vais démontrer un lemme élémentaire. 

Soil kune fonction quelconqguede 21253 55.2 

SEES ET] mn SER OMG FOO KER SÅ 0317. Yg 3] 05 Yen 

mussereonkdesstonetions deg Use. et als] 

de suite… Leshvarniables vivo sstnidu dernier rang 

seront des fonctions d'une variable unique'x. Soit 

ensuite u une quelconques.des variables figurant 
aA 

& Fyåa: (0 BE ass un p 
dan's f,-et désignons par (2) lå dérivée de ff, u dn). . 

Of 

du 

Vordinaire, la dérivée partielle de f par rapport å w. 

øtant, supposé, constant; désignera, comme å 

Cela posé, on å I'identité 

5 
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LAN GE BE (| of ) 
om VIBRO ON Fe 

Ce lemme se démontre træs facilement de lå maniére sui- 

vante. On a 

nd du, (ØS) ms 5 (de) 
OR GEL SOE (2) = TEE NOEL: 

Donc 

o væ uulas LG 
u( (£) ( 0% fi502; i: G2yi Gt) + Of 0 (=) ) 

SA NA ODD/ER 02,02; .0u 0202; OU Øer ON NOT UGE 

De lå résulte que, si Ton suppose que 

2 (da) … (2 (0) ) 
(oe BA. 5 u? 

KAN AOR (2 a)) 
du Vo. ) == DENON SE 

od Ov; sg E () 

ml), ox | Ou ): 

étant évidente, le lemme- est démontré par induction. 

ou aura aussi 

L'identiteé 

3. Je vais maintenant considérer une équation différentielle 

linéaire, homogéne et d'ordre m, dont les coefficients sont des 

fonctions algébriques de la variable indépendante x. On sait 

qwil est facile de substituer å une telle équation un systéme 

d'équations simultanées, linéaires, homogénes et du premier 

ordre. Afin d'obtenir plus de symétrie, je prends le systéme 

Suivant 
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SEES ay+06,2—...—+ ku, 

(1) 
ET on EN ENE Ki Å 

du 
fg nt + br2 +... +. kr u, 

les a, 6 ..., k étant des fonctions algébriques de x. 

Soient 

gir 157 400 

Y2), 225 » U2, p (2) 

Yn; ny 10457 Ung 

n systémes d'intégrales particuliéres dont le. déterminant n'est 

pås égal å zéro. Un systéme quelconque d'intégrales est 

représenté par 

4141 + d2Y2 TF dnYn) 

Or HF do Zoe 7 An ns 

dy U] — de Us +... + dn Un) 

les a étant des constantes. 

Les intégrales (2) sont supposées appartenir å la catégorie 

des fonctions définie ci-dessus. 

La substitution d'un systéme d'intégrales particuliéres y,, 

21) 7-7 U4 å une quelconque des équations (1) donne un ré- 

sultat que j'écris 
R-=RU) 

Supposons que les transcendantes qui figurent dans %y4, 

BR ELI Ur uSolentde-lLordre='rxm"ausplussLes: transcendantes 

de Pordre m se trouvent algébriquement dans P. Les transcen- 

dantes d'un ordre moindre que m figurent dans P de deux 

maniéres différentes. En premier lieu elles s'y trouvent algé- 

briquement et en second lieu elles se trouvent dans les tran- 

scendantes d'ordre supérieur. Remplacons une transcendante 

quelconque åd par 4, partout ou elle figure de la premiére 

maniére et par Ø, partout ou elle figure de la deuxiéme. 

Ø 
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Par suite de notre supposition qu'iil n'existe aucune relation 

algébrique entre les transcendantes considérées, P doit étre 

identiquement nul considéré comme fonction des Ø,. Il est 

donc permis de différentier partiellement V'équation P — 0 par 

rapport å un quelconque des Ø,, en considérant comme cons- 

tantes Ø, et toutes les autres transcendantes. Mais il est 

aussi permis de différentier partiellement par rap- 

port å Ø lui-méme. En effet, la différence des deux ré- 

sultats est une somme dont tous les termes sont multipliés 

OP ; 
pår des facteurs de lå forme fy mr étant une transcendante 

LØR 
dont T'ordre est supérieur å celui de Ø, et ces fåcteurs sont 

égaux å zéro comme nous Vavons dit. 

Ces remarques faites, nous allons démontrer le théoréme 

suivant Soto un syste med inter rakler 

egu atrons (DEO STD pos EST er ys Ez SEE us oe me 

des fonctions'qui appartiennent å la catégorie en 

question. Soit Q, définie par l'équation p(Ø)då = 

p(v)dv, une quelconque des transcendantes qui fi- 

uren ed ans ye Eu Al Or S 

1507 1502 ou 

DID) OD EEC D KO ÆRA RE RØNDE 

forment un systéme d'intégrales particuliéres des 

équations (1). Ce théoréme se démontre de lå maniére sui- 

vante: Aprés la substitution, la premiére des équations (1) 

peut s'écrire 

a y 
DELSE (SL) la a,y+—b6,2—...+k, u. (3) 

La différentiation partielle par men å 

62yb(v) du dy >) mm HE (2 5) væ 
2 (0) da og" UD | BR AF Nag 

Qd donne 

dy Oz Hou É: 
Re or ge (4) 

v, 41, 8, ..-, ky ne contenant, pas Ø.. Posons. maintenant 

8 
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el UDE pe RR fe: 
FERIER FAT SPE LSE 13% 555 

Nous aurons 

Re ID] dv 
de vld] Woæ" p(d) da " Van 400) 749] 00 pp 

dø dx 
et des valeurs analogues pour EPE DATES På 

441 

Le lemme démontré au paragraphe précedent nous donne 

dønc, aprés multiplication par 

da 

da 

ra lae) TT (al) ),; ol ea gg Val 00) 72 

ER 
AUD 

a,42—+6;2+...+ kk, x. 

Des autres équations (2) on tire de la méme maniére 

d an "BRRESRES ET 23 PrST LY BERN 

ge — dd — by + 2... + knx 

Il résulte de ces équations que 

Ok + dy ST 1 BRUGS sn bu 
p(d) 007. 0(0).007 1 sold) 00 

forment un systéme d'intégrales particuliéres. 

Véquation (4) peut s'écrire 

En revenant å une équation linéaire d'ordre n å coefficients 

algébriques, on aura ce théoréme 

Soren 7 29% 06 0 inte gralkes linéairement 

indépendantes d'une équation linéaire d'ordre mm å 

coefficients-algébriques. Si-ces intégrales appar- 

tfiennent' å la classe des fonefions: en question, on 

aura, Ø-désignant uhe quelconque des transcen- 

dantes qui figur.ent dans les %5 

9 
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SVIE Cry; FC eo FF te EF C4n 2n 

p(d) 00 = C91231 + C2229 +... + C2n 2n) - 

B) 

p(d) ET NEDE + Cr2 22 BE Re nen 

les c étant constants.  Voilå le théoréme qui formera la base 

de la solution. 

4. Le théoréeme démontré au påragraphe précédent con- 

duit facilement å un résultat d'une grande importance. 

En posant vv (0) då —= dt, les équations (5) prennent ia 

forme d'un systéme d'équations simultanées å coefficients 

constants. Weierstrass a démontré (Werke, Bd.2, Pag. 75) 

qwil est possible de transformer un tel systéme en un autre 

composé de groupes de la forme 

oZ 

rr SE 
OZ, É 
dt SEE År + ALS (6) 

4 GER + AGE 

ot 

Aetantiunenconstante ESAIAS Es on idesstonehons 

de 2,1, 22 ..- én linéaires et å coefficients constants. Le sys- 

téme (6) s'intégre facilement. Désignons par Z", Z2, ..., 2" 

les.,fonctions Ls Lo mintkgil Åmot, est; pris;ségal,å széro”et 

nous aurons 

Byd SE Da et Ås EG (ØDE Boy et. 

Z ri 7 r—2 åt 
Lr = |——— t + ENE za) 

ET re LE 

25220511, sØjlrsont yde la iméme espice que 2 ZA SKØR 

mais la transcendante 4 ne s'y trouve pas. 

10 
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En substituant å Ø successivement toutes les transcendantes 

du premier ordre, du second ordre etc., nous voyons que les 

interralessparticulnere soen Se pressen re 

ront sous forme de polyndmes ou les variables sont 

des fonctions algébriques de x et des fonctions de 

ysdesideux formes 

folde, Avelde, 

60 étant défini par une équation différentielle de la 

forme 
p(0)d0 = Øf(a)de, 

ou É est une fonction algébrique de z. 

De cette forme il résulte que 

KAP ALA ARNE SN 
od, No0, 7 197, (7: ; 

Ø, et &, étant deux quelconques des transcendantes. Ø, et åd, 

étant définis par lés équations 

p1 (9,)d0, = by (x)dax; p,(0,)d0, = vb, (7)dæ, 

Videntité précédente peut aussi s'écrire 

1 m ( I BH 1 FÅ 1 UN 
FEER EVE AA IE i R | 
p1(0,) 00, (92(92) 605, p2(4,) 00, 491(9;)60, 

(GESTEN): 

Sy Je "suppose «maintenant "que HA sr rn] definis 

pår les équations 

ild do. =—-Prlæ)dæ = dte, 111; v9 Sr; 

représentent toutes les transcendantes qui figurent dans les 

mteerales particuliéres' 2;7:2530 400 ne Ar chacune .de "ces 

transcendantes correspond un systéme d'équations différentielles 

de la forme 

BID STR U DEG Mg 100 i 

021 
FRE] ae ER ere hf HERE AS 

11 
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les € étant des constantes, et tous ces systémes sont liés 

ensemble par les identités 

Inversementi » Fonetroms Nee appartenamt 

a la catégorie en question qui satisfont aux sys- 

témes (8) soumis aux conditions (9) peuvent re- 

présenter mn intégrales particuliéres dune équation 

linéaire d'ordre n å coefficients algébriques. 

Pour la démonstration de ce théoréme, il faåut recourir de 

nouveau au systéme des nm équations simultanées du premier 

ordre. Avec les notations employées au paragraphe 3, nous 

avons maintenant 

| Oyi (r) (r) &) r) 

cr(0) 00, = C14Y4 + C2i Yo + 22 FF Cni Yn (: i 

9%: () (r) (r) 5 
——— 7 == C4gUy 7 CoiUo + ... + Ci Un == i pr (07) 00, 1d w%3 7 21 Wo ni nn i 3 

CEN. ns == YA PRS ME 

et nous pouvons donner å M'équation (3) et aux équations ana- 

logues la forme suivante 

E 0 
å E DØbERA- ( Ft) ai 6% + ...—+ kj ui, 

r=1 År... Om (11) 

Dk) MDR SNE ED BOT SONS OBE TS ENE TEN ME DD STAR É 

(== SPOR Ko) 

Je vais démontrer qu'effectivement les a, les &, ... sont 

des fonctions algébriques de x. En effet, en différentiant 

partiellement par rapport å Ø, la premiére des équations (11) 

(( — 1) on aura aprés multiplication par led 
p3(9,) 

12 
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(7) É” r) ,” lonse nad > Re D+ 097 VV, ro lee p,(0,) 00, = i Om 
17 "+ 

ok æ (rest ; 
ETTEREN i ME (12) 

mais, comme 

7 (2) ber (4)) 
00, ox sn SD NER 00; Øs øl 

il résulte de ''équation 

SETE (1) 
TE ERR 
v, (4) 00; i 

y (1) (1) /8 15450 (2) fi (51) + SEE EPS (2). 
OAO EVO] 7 TE SNORE adp OX) 9, .….dm 1 Bee CM 1 

que 

De plus on a par suite des identités (9) 

(7) () (») (1) (4) (7) (r) 

033 Fy 4 su ng Pr = 243 7,4. Ser, 

donc (12) peut s'écrire 

1 0a4 

FREE Er el end 
De cette équation et des analogues il résulte, le détermi- 

nant des y, des 2, ..., ne s'annulant pas, que 

ad i (a)] Di RER VS 
"ol JERNE Ob, 

ce qui démontre le théoréme annoncé. 

6. Dans ce qui précéde nous avons obtenu quelques 

renseignements sur la forme des intégrales particuliéres. Mainte- 

nant je vais déterminer complétement cette forme. 

Je commence par démontrer qw'il existe au moins une 

intégrale particuliére U qui satisfait å un systéme 

déquations de la forme 

0u i 
Men Ar UGE MEDER" 9), 

Årg Ås) ry Am etat dersom skinkes: 

13 
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La démonstration de ce théoréme présente la plus grande 

analogie avec la démonstration d'un théoréeme de M. Picard 

relatif aux intégrales uniformes des équations linéaires å coeffi- 

cients doublement périodiques. 

21, 22; :: én Såtisfaisant aux équations (8), il résulte de 

la théorie connue des substitutions linéaires qu'iil existe une 

combinaison linéaire de 2;, 29; 2-7 2n 

U — ag, f doge +... FF An En 

qui satisfait å une équation de la forme 

Ou 
MEE (ID 

ot; 

2, étant une constante qui peut étre égale å zéro. 

maintenant les intégrales particuliéres 

De (1) on déduit 

ør in Ds RB 
Ott? Ol; RE al 2 

ou, d'aprés les identités (9) 2 5, 

Considérons 

L'équation linéaire proposée d'ordre n n'ayant que n inté- 

grales linéairement indépendantes, il existe une relation linéaire 

å coefficients constants entre 

0U 7 U 

2 (LÆ 2 io" UGE y 

14 

U 
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Soit uw le plus petit nombre pour lequel on ait 

() [4 aft—1 77 oLU ou RED 
Em ØE a SEE -Æ ae a Færre 

7 

403 443 77 4 —1 Étant des constantes. 

Considérons maintenant la substitution linéaire 

GARE ou 
de" SAGT IA, 

sy Ked E le 2U 

dt, læ) 5. DEN 
SBS NE LINER ; 

did 
o/t—1 7 

lg) = 24 Ud, gg + serz 9, SET 

En appliquant encore le méme théoréme sur les substitu- 

tions linéaires, on voit qu'il existe une combinaison linéaire de 
z nft—4 

oU CARD 
CU, SER …, 0t,7—1 

p—1 
AB 8 

verset rese er seere FED HUEE BE dt, +... gr: 

qui satisfait å une équation de la forme 

ov 
er Are 
ol» 

De plus on aåa 

ov 
dt, Æl . re 

En continuant de la méme maniére par rapport aux trans- 

cendantes d,, d,, -.-, Im, on arrive å une fonction U satisfai- 

sant aux équations 

0U 
og Akt. UP ES SEE 197], 

De ces équations on déduit par intégration 

7 T gs 2lt; U:—UeRE 
D.K.D. Vid. Selsk. Overs. 1897. 15 3 
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U, étant une fonction algébrique. (Comme on a 

i5— | yiiæ)dr, 

ce résultat peut aussi s'écrire 
| SAT 

U -—— AN , 

S étant une fonction algébrique. On voit que la dérivée 

logarithmique de Vest algébrique. 

En m'appuyant sur ce théoréme, je vais démontrer qu'on 

peut trouver un systeme de n» intégrales linéairement 

indépendantes qui par rapport aux équations si- 

mu ltanleers (8) FS son Fl part agere nsker op este 

bel sorte ge Se uten Ur] fon ment une gro lples 

on a 

Ou; ] 0u; 2 
n F= U —" == U 

ol; 1 17 Ot; USA luk) 

Ou du (i) 
2 9 

SØE KG Au == Å9; 4 AED 
Ol; 1 EJE RI åt; 21 ar ile , (3) 

ED SEE EEN EDEN SEE ES LEES Rees se 

Our OU, (1) (i) 
SV — Uri ar ÅjUr, dt FE Åri Uj; + …. — Års 4 (VISER | — Ai Un 

1 i 

(URE RONES ERR] 

les le tantideseomstantes: om als tanter em aner 

que les différents groupes peuvent avoir en commun 

unefoutpinsreursidenleursipremrerestinteernales 

Nous démontrerons ce théoréme pår induction. La dé- 

monstration présente une grande analogie avec une démonstra- 

tion donnée par M. Halphen (Mémoires présentés pår divers 

savants.. Tome XXVIII, p. 71) dun théoréme relatif aux inté- 

grales uniformes des équations linéaires å coefficients double- 

ment périodiques. 

Avant d'aborder la démonstration méme, je vais déterminer 

les constantes 4 des équations (3) de telle sorte que les identités 

0 (du 0 /(0u 

ol, Ha Rie (2) é 

søoient satisfaites. 

16 
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De l'équation 

(MET TONVEN ORE D UN ; 

nale) DP 
on déduit 

(1) (2) (7) i 

Ås—1,1U4 Elg Ås—1,2U9 JF. + Ås=1,5—2 Us—2 ÅU —4 

(7) LO) (2) ' 

+ Ås (45,4 U4 + Åsa Us=lerte ege — År sed RESEN] S= 

(w (i) (7) 
ÅRS Ad Uj LH Ås, 2 (4, + ÅG Uo) — FEY v= — jeg (Us—2 — År Uger) 

Ås (Us—1 HA Us) ; 

mMais 1, U9; +++; Us Étant linéairement indépendants, il en 

résulte 

(i) (i) (1) (2) (i) (7) 

813 då == <Å8 3 2n 8—1;2r'—= Ås! FILT CASE) Ås:£4) sb br Æ s—15 

et maintenant les équations (3) auront la forme 

du du 
5 4494) I == Au, 
dk; Ot; 

du Ou (i) 
2 == ÅU HU 2 == Åjle 7 AQ Uu i be 12 =T 13 Ot; bla FRR AEK JE) 

du. 0Ou. (i) (i) 
F7 — ÅjUg + U2, BE, Jilts + Ås U2 + ÅgU4 > (4) Ot; t; 

ER I ie» KERES ERE 5. … STARR SEER 2 

du Ou (€) () 
7 == ÅL Ur 4 Uri) mg == Air FiÅg Uri + Ågur2 +... 
ot| OL; 

(i) (i) 
+ År 149 + År&, , 

(== 2 RER DAR 

qui satisfait identiquement aux équations de condition. 

Je suppose maintenant que le théoréme annoncé soit vrai 

pour toutes les équations linéaires d'ordre n et je vais dé- 

montrer qwalors il est aussi vrai pour les équations d'ordre 

n— i. 

Nous avons vu qu'iil existe une intégrale V de Véquation 

17 30" 
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proposée d'ordre » + I dont la dérivée logarithmique est algé- 

brique et qui satisfait aux équations 

ov å 
— —= Å:; V. 
Ol; 

— lt) 
ar le 

KS 

Posons 

y désignant Vintégrale générale de V'équation proposée.  Puis- 

que la dérivée logarithmique de V est algébrique, u satisfera 

å une équation différentielle linéaire, homogéne et d'ordre » å 

coefficients algébriques. Pour cette équation le systéme d'équa- 

g ; ; » OU i 5 1 
tions simultanées a la forme (4). 17 dæ étant égal å 77 Vida, 

J ot 
on déduit des équations (4) 

n 

Fe On K Em (1) £ 
V 5 VI, de == /l4 VVu, da + Cl 

se É 7 

de : ; (1) 

Var Viede = 4, Vfugde + Vfu,de + c,V, 
I en Cc" . 

' D SPIR ad Eee i i Sa BLEE: AD EN 

V or, lurde = 44 V lurdr + VP) ur dt + er V, 

| "ve (7) 
vå fu, dx = AX AV? dx + c, V, 

(2 fs s dig io) ku (2) 7 Væg Vi! da == 2 dx + 4, Vu, dx—+c,V, 

Er, » SER 
Væg )ir de — rE Vyurde + AS V Yuri da me

 KØR 

(GÆR (i) 
+ 4, V | uw; de + ec, V. 

w 

Les fonctions VÅwdæ sont des intégrales linéairement 

indépendantes de T'équation proposée. Je pose 

PERE— VViusde, 

et comme s j 
[al 

EN udæ — Å; vå udæ, 

on déduit des équations précédentes 

18 
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ov ov 
mrs regards, My g ØR AV, BE AV, 

ber eg BE & 
GE (4; +47), FC V, TO DE (FA), FO, V, 

1 tg 

(20) (1) as Ser 2 G) 
SE HA FA JYTTE, V, FA = (A:.43)s FÅ sy, Cs VU 5) 

1 2 

5 AT ve Prleerdeaes Et rank, es ål lSENR nere SE se Er SENE A SET REE SS 

OYr , ås (DE OT: Bao 
E: == (45 =TE: År) Yn Ef V, ER =— (4: + Ai) Yr 49 Yr—1 == 

1 2 

(i) (1) 
+ Ååryy + er V, 

Maintenant deux cas différents se présentent. En premier 

lieu je suppose 

År Åe == fn == 0: 

Afm de réduire dans ce cas le systéme (5)- å la forme 

indiquée, je pose 

(4) (1) ) ' 
; ”f 

Vi rl == Yrr2 FC Pee SEE PASSAR 
, (1 

5 rn SGT On 

On voit, å Vaide des identites (Æ), que les équations (5) 

s'écrivent 

av d ov = 
dk FE AÅ [bå FE EET Å; VW Ot; mi UC Ot; j 
dy dy (7) 

== dgl rer, GL em Års, Haar; a ; 

dy" Oy, SÅ i) Br ARS El, 2 == Ai, FH: FA2V', 
i (2 

EGE RR" SA FT NARRE RER een RE een An fn FLERE GG ESS SEERE 

dy) du! TØRV, 
dr mk År + ri, dr FRE Å ir — 01 Yr—1 SIE s 
ot; Ot; 

(&) (7) 
[ Ki TR + ry, ør VV", 

et ce systéme a lå forme-;indiquée. Ce cas traité, je suppose 

gu …second. lign sogne les ep n SLANKE SS edo ss syre SOE 

pas. toutes égales: å zéro; soit: par exemple 4, -£0. Dans ce 

cas je pose 

y, HS k,%1 =D? is 

19 
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la constante £& devant étre determinée de telle sorte qwon ait 

(1) 
p étant constant. Si c,y = 0, y, satisfalt déjå å une équation 

de cette forme; il faut donc supposer ek 10: <Onfdoittavon 

(1) 
AN RA) SE 4 FA VE sok EY], 

don résulte 

EET er i): 

En introduisant 7%, å lå place de y,, nous aurons 

dy" ve; dy 9 å s i , (1) ly: , Beeken + Å Abbe EU gr Un gab GE 

je pose ensuite %”, — k,7 m., V et je vais déterminer les 
ds 2 42 2 J 

constantes k, et m, de telle sorte que 

Pour cela il faut que 

by ((2 + 41) 2 + PR SL rer” FE Rd ) V)+m,4,V 

= pi (ko Yo mM, V) + Ys 

donc 
(1) 

OSS ES ONE FLS EE 

On voit sans difficulté qu'en posant 

, 7 
ES 

on peut donner å la constante m; une valeur telle que 

, 
ER) - 

Yi — (å) + 43) 3 + 304 
bt, 

20 
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Aprés ces transformations le systéme (5) a pris la forme 

ov ov 
dt, == AG vw bt, == AV, 

(e] 5 ol å j (1) 

== (+41), dm (A+ Ad y, +R, V, 
1 t; 

Oy, BAG dy, 
ot. Si SR DRE EJE SØ —= (Ai + 4) BR. ANE: SE 

il i 

DEERE DS SE ERE DE EET EB NE RE ET EBERT 

oy, RENE SE ATA , &) ' 

BFI — (44 AL ST Sele) Dk (di FAÅJ)Y, FL 24,4 F 
1 2 

(2) (2) 
+ øry, + kr V: 

() (7) (i) 
Jekvalsedermronirer gere er REE === 4070-80 En 

effet des identités (Æ) on déduit, en n'écrivant que les termes 

en V, (i) (ao) 
GTA FNS ES SAR ADV 

(i) 

ORE S=-- OS SAG AanN, d'aprés notre Bypass, différent de 
(2) (7) 

zéro.. Supposant E == k=...=— kk. — 0, on aura 
(2) 

également kr — 0) par suite de l'équation 
(i) (7) (i) É 

rt ÅR, sr nag +R. —= ……… hk, A4 ve 

Maintenant le théoréme annoncé est complétement dé- 

montré, car il est évident pour une équation linéaire et 

homogéne du premier ordre. 

7. Je vais maintenant intégrer ces équations simultanées. 

En ne considérant qu'un seul groupe d'intégrales parti- 

Culieres wet Ur secs les équations -simultanées 

correspondantes sous la forme 

Ou (3) 
nike År Ur 3 Ot; 

Ou (2) (7) 2 
Ot; == ÅU + A9U1, 

HEL S3 ”SOS ENE SLED BØSSE ås É 

Our (i) (7) (i) (i) 

FT Adan Åg Up HM ords Fie AE År Ve FoÅr tu; . 
2 
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u erat 
En posant gg — wWp, on en déduit 

å ; 

Org .ee rad 
Ot; > Tibet) 105] 

0W, en, DE 

Ot; FEER 

OW G) () 
dt; == Ås W 5 — Å:3 ; 

DER (D (i) i) Q 
BT SErå AS Wr—1 7 43 wWr<2 + ... + År—i Wo — År. 

i 

Par du je désignerai la différentielle totale de & en con- 

sidérant comme constant I'æ qui entre algébriquement. 

On trouve 

DID Sr Aker 
1 

donc 
m (1) 

SÅ, ts 
uens kel UNE = RUGE 5 

uw,” désignant la fonction u, dans laquelle on a donné å toutes 

les transcendantes des valeurs constantes convenables. u,” est 

donc une fonction algébrique. Comme on a dt; = f;(æ)dæ, hb; 

étant une. fonction algébrique de æ, on peut aussi écrire 

mk "all ul ar 

T, étant une intégrale abélienne. 

On trouve ensuite 
Mm : (1) 

DSE AVU 
1 

Si Ton pose 
m (17) 

Sl, dt; = 67, 
1 

T, sera une intégrale abélienne et on aura 

% Do == ag 

Pareillement 

m (1) m (7) 

003 ENTRE DAN == RK 0 OT, 
1 i 

22 
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T, étant une intégrale abélienne; donc 

ri ss = i rs 

On peut continuer de la méme maniére parce que les valeurs 

satisfont aux identités 

0. | Owp (J par 

leg = IHR 

et "ces identités: sont justement les conditions d'intégrabilité. 

OW, 
des Of, 

, . (dg 

De w, on déduit w, par la formule w, = 2. 
[A 
18 

Voici les premiéres intégrales particuliéres. Les T dési- 

gnent des intégrales abéliennes : 

RE — elg 

il == dyder, i 

ENE (P3ÆST3)et, 

rs (7, + i; Ty + 5 72) et, 

us = (1, + TT, +57 1 p syd Fbasd TS+ 2 T3)et 

ug = (1. + 7, T, FT, TT, + 7, 7, + 7 7, p 

5737, + 573) 
Les autres groupes se traitent par la méme méthode. 

Les fonctions 7T' ayant remplacé les transcendantes Å, il 

Our 
est omat me OT, sera une intégrale particuliére de l'équation 

proposée. Ce fait se vérifie tout de suite sur les vaåleurs de 

Eee ON trouve par exemple 

Il peut arriver que quelques-unes des intégrales parti- 

culiéres soient des fonctions qui n'appartiennent pas å la 

catégorie que nous considérons. Comme ces intégrales ne 

peuvent figurer dans les équations simultanées qui correspon- 

dent aux intégrales qui appartiennent å la catégorie, ces der- 

niéres intégrales ont toujours la forme trouvée. 

23 
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La forme indiquée est nécessaire, mais est-elle aussi 

suffisante? ou en d'autres termes, nm fonctions de cette forme 

étant dennées, est-ce qu'elles satisfont å une équation linéaire 

dordre mn å coefficients algébriques? Qu'il en est bien ainsi, 

c'est ce qui résulte de la proposition du paragraphe 5. 

8. Si les coefficients de Véquation proposée, au lieu 

d'étre des fonctions algébriques de æ, sont des fonctions algé- 

briques de. æ et.des fonctions,arbitraires:,.a4 (7); .99(7),.…. -, 

a,(Xx), on peut demander: quelle est la forme des intégrales 

particuliéres quand elles appartiennent å la catégorie des fonc- 

tions que nous avons définies au paragraphe 1. On voit sans 

difficulté qwil est possible de parvenir å la solution de cette 

question plus générale par la méme méthode. La forme sera 

la méme que dans le cas spécial, les arguments des intégrales 

abéliennes étant des fonctions algébriques de æ et de a, (7), 

GEN NEED]: 

9. Je suppose maintenant que les coefficients soient des 

fonctions rationnelles de la variable indépendante.  Alors il 

n'existe que mn éléments d'intégrales linéairement indépendants 

au voisinage d'un point du plan de la variable indépendante 

ou tous les coefficients sont holomorphes. 

Ce fait permet d'obtenir quelques renseignements sur les 

fonctions algébriques dont dépendent les intégrales abéliennes 

T. Il semble træs difficile d'obtenir des résultats compléte- 

ment généraux, aåaussi je ne traiterai que deux cas spéciaux. 

On a le théoréme suivant: 

Sne SE am Ho SE RE ere ER 

eee Eson des sinteeralest abelrenne ss pp 

sons que ces fonctions ainsi que le rapport de deux 

quelconques d'entre elles ne soient pas algébri- 

quessrs?il mvexviste|'ancunewebation Vin arena 

coefficients constants entre e%, e&2, 1.0 er ne 

relation de la forme 

ersten soap seals] are", 

24 
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on les a sont des constantes, n'est possible que si 

fous les a sont égaux å zéro å l'exception d'un seul. 

Enuefletsrposons et == "gs: att us VE Un etant lingaire= 

ment indépendants, le déterminant D (u,, w,, ..., 77”) est 

différent de zéro. De Véquation 

dg U, + 424 — ... + apr == Ur+1 

on déduit 

((—2) (i—1) (i) (4) 
RER Te tlgesn js. UBLA Urtt Hit +++ Ur ) ha Mi 

HVIL SØER De Bid] SR ur) N 

Maintenant on voit que 

ENS UGES D ER 

ME Er EA LS 

A; et B étant des fonctions algébriques. 

Donc 

Uri Å:; 
GG —= H=59 

Ui B 

Si deux des coefficients a, aq; et ax, sont différents de zéro, 

il en résulte 

relation impossible. 

Supposons que m intégrales particuliéres, linéairement 

indépendantes d'une équation linéaire d'ordre » å. coefficients 

rationnels, aient la forme 

3 te gide) nl 

ÉN 

90 øv2da »35 ånd 
U4 . U, == 

les p étant des fonctions algébriques. De plus je supposerai 

que ces intégrales ainsi que leurs rapports deux å deux ne 

soient jamais algébriques. 

Soit m VT'ordre de V'équation algébrique irréductible F" —= 0 

N e É s (1) (2) (m—1) 
ålaquelle satisfait 2,, et. soient Ø;; Øg; 7-7 9, les autres 

racines dé cette équation. On voit facilement que les fonctions 

BE 
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3 (1) » (2) 1N3(7—4) 
Vøjde Vø,de Vo, dr 

e SSR ARNE 

satisfont ainsi que w, å Téquation différentielle proposée. 

II résulte du théoréme démontré ci-dessus qu'une relation 

linéaire entre ces intégrales entraine lidentité de deux des 
, (1) (m—41) å å SENG 

FASINES ØS ØRENE sø! ; mais une telle identité ne peut 

pas avoir lieu parce que Véquation F — 0 est supposée irré- 

ductible. 

Nous voyons donc que, si une racine d'une équation 

algébrique irréductible F — 0 se trouve parmi les fonctions 

C1, Po) -::3 Pny toutes les autres racines de la méme équation 

sy trouvent aussi. Soit 2;3303) 222, øn "NT" nm) ces racines& 

les fonctions 

ip, dx [ps dx ømda 
sære neste b an ateist, Er gsm i 

intégrales particuliéres de l'équation proposée, satisfont å une 

équation linéaire d'ordre m å coefficients rationnels. L'équation 

proposée est donc réductible å moins que m — nn. 

Si Ton suppose, comme il est permis de le faire, que le 

coefficient de la dérivée (nyre soit égal å zéro, le détermi- 
(n—1) 

nant D(u,, 4%, ..., Un  ) est constant, mais ce déterminant 

Seere us Run FAN SAN Tefant tunet fonction alsebriguer 

Donc la somme |ø,de + |ysdr + ... + Vøndt qui s'écrit 

|Ødæ, Ø étant rationnel, est égale au logarithme d'une fonc- 

tion algébrique ou, ce qui est la méme chose, le produit 

U; U,... Un est racine d'une fonction rationnelle. 

Cette propriété caractérise complétement les équations 

linéaires en question; c'est ce qu'a deémontré M. Halphen 

(Journ. de Mathém., 1885). 

BEF pro duo EM Mg une OS: HT OUVE LORD SEE REGRER 

peuvent étre déterminés par des opérations algébriques. 

Ce cas traité, je vais en considérer un autre ou les inté- 

grales particuliéres forme un seul groupe de la forme indiquée 

au paragraphe 7. Je ne considérerai que le cas on toutes les 
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intégrales abéliennes 7%; sont transcendantes. Dans la méme 
n—1 

9 u ? 
n 

supposition relative au déterminant D(u,, vw, ) que 

ci-dessus, on voit que e””: est une fonction rationnelle des 

intégrales abéliennes 7',, T,,... et de leurs dérivées, d'ou 

réæésulte, d'aprés un théoréme donné par M. Konigsberger (Allge- 

meine Untersuchungen aus der Theorie der Differentialgleichungen 

p. 49), que e7: est algébrique; je la désignerai par S,. Soit 

TE — | Sida fi 2 Billsøsk 

S, satisfait å une équation algébrique F — 0 supposée 

irréductible; soit ($,) une autre de ses racines. (S,) étant 

comme &S, intégrale particuliére, il faut quw'elle s'exprime 

linéairement pår &;, &, ...; maåis on sait (voir par exemple 

le mémoire cité de M. Julius Petersen) qu'une combinaison 

linéaire. de 49, 44... ne, peut pas étre algébrique, donc 

(S,) = cS,. Comme ($S;) est une quelconque des racines de 

F—=0Q, il enrésulte que S, est racine d'une fonction rationnelle. 

Formons maintenant l'équation linéaire d'ordre »m» — 1 aux 

intégrales particuliéres 

d 12) d (i) 
aBÅE Sj fejes 9 dx u, - 

V 

Les coefficients de cette équation sont des fonctions ration- 

nelles et les intégråles indiquées ont les valeurs 

TS So, 

ve = $, + 8,7, 

vv, =58$,+ ST, + Sy T, + 173 Se, 

on voit immédiatement qu'elles forment un seul groupe. 

Par le raåaisonnement que nous avons employé ci-dessus 

nous parvenons au résultat que S, est racine d'une fonction 

rationnelle. Formons I'équation linéaire d'ordre » —2 å coef- 

ficients rationnels et aux intégrales particuliéres 

4 (22) 2 (ev 
SE RE er] 
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Ces intégrales forment un seul groupe et lå premiére est 

égale å 

FRED f 
SR 

donc cette fonction est racine d'une fonction rationnelle, etc. 

ARSEN ; DÆMGSE 
On aura une vérification de ce fait que S, et i (57)+ Sø 

É 2 

sont des råcines de fonctions rationnelles si "on remarque que, 

la variable indépendante décrivant un chemin fermé quelconque 

dans son plan, $, el S$, prennent des valeurs de la forme 

elNE bre sag. 

respectivement. 

On voit qwune de ces équations successives étant connue, 

on peut déterminer une de ses intégrales particuliéres å Vaide 

d'opérations purement algébriques, puis calculer léquation 

suivante. Ces intégrales trouvées, on aura les intégrales %,, 

Uge), 1) Un par des quadratures: successives? 

Ces résultats s'étendent d'eux mémes au cas général ou 

les coefficients sont des fonctions rationnelles de z et des 

fonctions arbitraires 4, (7), 49 (7), ..., 4,(7). Les irrationnalités 

algébriques des S restent les mémes, les arguments étant des 

fonctions rationnelles de x et de a, (7), 2, (7), ..., a,(7). 

10. Je vais maintenant faire une étude approfondie des 

équations linéaires du second ordre. 

Une telle équation peut toujours étre mise sous la forme 

Je suppose que la fonction P soit rationnelle et je fais 

abstraction des cas ou Vintégrale générale est algébrique. 

On voit que les intégrales particuliéres forment ou deux 

groupes différents ou un seul groupe, d'ou résultent les deux 

formes 

28 
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fS;dr 

UIR=RE 5 tig t-S ER 

; (Sdr (2) : fg | (3) 
Uug — € : > | ke ice Q S 

Pour que VFintégraåle générale ne soit pas algébrique, il 

”… . rr U 
faut qu'il en soit de méme du rapport SE 

2 

Commencons par lå considération de la forme (2). D'aprés 

le paragraphe précédent, S, et S, satisfont å une équation 

algébrique du second ordre (irréductible ou non). De V'équation 

du dus 
Uo Fam egt gren (4) 

il résulte que 

(Sy ES Se agj ze (5) 

Posons 

54 —5, 35 20, 

p sera égal å la racine carrée d'une fonction rationnelle ; de 

(5) on déduit 

S; FE SS, SÆTTE sø 

d'on résulte 

1 i|pdæ i" Søda R 
u; TE 3 Ug me ti (06) 

Vø Vø 
Considérons ensuite la forme (3). L'équation (4) donnera 

de 

S str Sin 
1 V5, > 

donc on peut écrire 

I 1 
(TAM ; uge = —Vødzø, (7) 

Ve Vø 
p étant-racine d'une fonction rationnelle. 

Jusqu'å présent nous avons supposé que Vintégrale géné- 

rale étåit une fonction appartenant å la catégorie considérée. 

Si cela n'est le cas que pour une seule intégrale particuliére, 

celle-ci a la forme 

un== espdæ (8) 

9 
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v étant algébrique et je dis que mp sera rationnel. En effet, p 

satisfait å une équation algébrique irréductible F— 0 
(1) É Å å i 

vp. une autre racine de cette équation. La fonction 

(1) (4) da 
NE— elv 

; soit 

étant intégrale particuliére, il faut qwon ait ie cu, C.-å.-d. 

Dre v, donc ø est rationnel. u ne peut pas étre algébrique ; 

car si cela avait lieu, V'intégrale générale s'exprimerait å V'aide 

d'une intégrale abélienne. 

Les intégrales données par les formules (6) et (7) peuvent 

fort bien étre algébriques, maåis on. n'obtient pas de cette 

maniére les intégrales algébriques les plus générales des équa- 

tions différentielles de lå forme (1). Dans tout ce qui suit je 

ferai abstraction des intégrales algébriques n'ayant pas une des 

formes indiquées, d'autant plus que de telles intégrales ont été 

traitées par MM. Schwartz, Halphen et par plusieurs autres 

géométres. 

ll. Les formes nécessaires des intégrales particuliéres 

étant obtenues, je peux aborder la question de décider si une 

équation proposée de la forme (1) est intégrable de cette 

maniére, et, s'il en est ainsi, de déterminer ses intégrales 

particuliéres. 

Je vais démontrer la proposition suivante: 

Pourique kequation (1) aitesesuunterralesikdena 

Formen (6) Kon de arto me NET nere sn tegne 

ler produitkderdeurdersestinterrakestpartre uens 

sorter acinet dungeon kon gratronneltes tones 

condition est nécessaire, c'est ce que montre immédiatement 

les formules (6) et (7)... Démontrons qu'elle est aussi suffi- 

sante. Deux cas se présentent. QOu les deux intégrales sont 

linéairement indépendantes, ou elles ne le sont pås.  Suppo- 

sons que le premier cas ait lieu, et soient uw, et u, les deux 

intégrales en question.  D'aprés I'hypothése on a &, 4, = 2, 

p étant racine d'une fonction rationnelle. On peut écrire 
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—f[Adx , åd, p 
18 sneg == I SE ; UA 0; 

AX étant une fonction inconnue, Øj et d, des fonctions algé- 

briques dont le produit est égal å c. De T'équation 

du, du; 1») 
== 10 5 

! dæ 2 dæ 2 
on déduit 

D, (/,—V2, X) — b2 (0, + 0; X) = 0, 

d'ou résulte 

Å — an AX nr 4 /Å 

20; bo 
donc 

ebdre toges, bigger de 
NET at TON AR =Vøe de, (9) 

—O SE 4 flog ør, — blog Øs == —elde | 

Uug — b2€ v Sek Vøe Ø., 

p étant par hypothése racine d'une fonction rationnelle,» on 

voit maintenant que ce sera la racine carrée d'une telle fonc- 

tion pour que le coefficient de l'équation différentielle soit 

rationnel. Nous voyons que u, et u, ont la forme (6). 

Supposons ensuite u,? =— ø, ø étant racine d'une fonction 

rationnelle. En désignant par Æ une fonction inconnue, nous 

pouvons écrire 

bR— Vø, Wo E— Vo .Å Xdz. 

En substituant ces valeurs dans I'équation (4), nous aurons 

, 

prop p> 

donc u, et u, rentrent dans la forme (7). 

Quant au cas on (1) »'a qu'une seule intégrale apparte- 

nant å la catégorie considérée, je le considérerai plus tard. 

La nature des conditions trouvée est telle qw'il sera tou- 

jours possible de décider si elles sons satisfaites ou non; mais 

il vaut la peine de considérer la composition de la fonction p 

entrant dans les formules (6) et (7). .On verra qu'une équation 
D.K.D,. Vid. Selsk. Overs. 1897. 31 31 
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linéaire de la forme (1) étant donnée, ou peut déterminer les 

intégrales particuliéres qu'elle doit avoir si elle est intégrable 

de la maniére considérée, ou du moins on peut en trouver un 

nombre fini. Ce résultat est particuliérement utile si 'équation 

proposée contient des påramétres arbitraires. 

12. Je commence par supposer que les intégrales parti- 

culiéres aient la forme 

p étant la racine carrée d'une fonction rationnelle. L'équation 

différentielle å laquelle satisfont u, et %, sera 

du 1 /dlogø)y”" 1 dlogø 3 

ae Piu — (7 ( dx ) —3 da? Peg ul 

Je pose 
n Y; 

GUD SERENE) 2) 
ud 

4 étant constant et r; égal å un nombre entier ou å la moitié 

d'un nombre entier. Si Véquation doit appartenir å la classe 

considérée par M. Fuchs, il faut que Vintégrale abélienne 

lydt soit ou de la premiére espéce ou de la troisiéme aux 

points singuliers purement logarithmiques. D'ou résultent les 

conditions pour les mr 

re ERE — I. 

Je ne me bornerai pas aux équations de M. Fuchs, mais 

on verra que les points dans lesquelles les intégrales particu- 

liéres sont «réguliéres» ont une position å part parmi les 

points singuliers. 

La valeur de P sera 

ri NED ri ls 
AE Rg (z ) arge: 57 4? II(c—a) " (3) 

== 0G 

et nous en concluons 
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r; > —1, lim (c—3;)? P = 1r;? + 

r, = —1, lim (r—4;)? P = — 1 + lim (1—4;)” p?, 

vw BES Sen Eee 5) (4) 

aC— co 

2 == lime? P << 1 7 
c=% 

Sir; <C—1, og, sera pour P un.påle de l'ordre 2r;, et si 

Zr;> —1, le point æ sera pour P un påle de Vordre 2 år;. 

On voit que lim (c—a” P v'est égal å zéro que si 
L= 4; 

Py== — 1, lim (c— oa)” p? == 7, 

C= 04 

Ces conditions étant satisfaites, P aura une valeur finie 

au point ag. En effet, posons 

R (z) 
Wi 

wd 

R étant holomorphe et différent de zéro au voisinage de a;. 

P aura la valeur 

3 Lak RUN Or JYR! (7)-= Ra) ÆRE fa) 

BAGE RAN 4 (7 — ad)? R (7) ; 

Les deux premiers termes du second membre sont holo- 

morphes; quant au troisiéme, son numérateur ainsi que sa 

dérivée s'annule pour x — 4; par suite de la condition supposée 

satisfaite 

lim(z—a?ø? — BP (a) — 4; 
T= 

donc P a une valeur finie pour 7 — ai. 

II suit des équations (4) que lim (c—g;)? P ne peut pas étre 
T=0; 

gal å —1, 4 étant différent de zéro. 

Dans ce qui précéde lå fonction vp était donnée et nous 

en avons conclu P. Maintenant nous ferons V'inverse: partant 

de P nous essayerons de construire la fonction ø en nous 

appuyant sur les résultats précédents. 
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Soit 
m; 4;(1) ms ÅA;0 

EN ET es +... +22 SEN 
i=1 (0——4;)' i=1 (CT —as) 

my AGP) 

7-13 

Si T'équation donnée appartient å la classe de M. Fuchs, 

on a toujours 
(1) (2) (2) 

SS AA EAR 50) 

et la partie entiére de P s'évanouit. 

Les points 4,, 42, -::, Gp Sont pour lå fonction ø des 

zéros ou des påles. Quelle est la valeur du degré r; de multi- 

plicité de as par rapport å p? Si m,7>2, on å rs = 7: 
(s) 

Som == On Fa li (7 ==) FORE SFAS SKC onsderons 
X=0, 

P'équation 
MD (s) Å 

RE EEG) 

Si les racines de cette équation, multipliées pår 2, sont 

des nombres entiers, deux alternatives vont se présenter. (Dans 
(s) 

ce cas Å, a la forme mn (» + 1), 2n étant un nombre entier.) 

Ou on peut prendre pour rs; celle des racines de (5) qui 
(s) 

est plus grande que —1 (A4, étant différent de — 4, une telle 

racine existe toujours); ou on peut prendre 7; = -— 1, mais 

aløors la condition 

lim (7 — ag? A.+2 (6) 
c= ds 

doit étre satisfaite. 
(s) 

Si A, ma pas la forme indiquée, il faudra prendre lå se- 

conde alternative. 

Il résulte de ce que nous avons vu plus haut que, si les 

intégrales particuliéres ont la forme que nous considérons ici, 
(s) (8) 

ÅAsmnenpeut pass étre égal-a zero sans quesAl, le soitaussis 
S) 

donc ms est au moins égal å 2. 
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Maintenant nous avons déterminé les degrés de multi- 

plicité des &« par rapport å ø, ou, du moins, nous avons trouvé 

un nombre limité de valeurs pour ces quantités; mais la fonc- 

tion p n'est pas encore complétement déterminée, car nous 

avons vu que sous une certaine condition P est fini aux påles 

deler donttlordre test) gal ål S0ient 27, 2, Barces 

påles. En posant 

G (7) = (1 — 8) (7 — 22) ... (c— 3], (7) 

nous pouvons écrire 

2 [I 18 v = my LA Bera - Ll ) 

Avant tout il faut déterminer le nombre entier g. 

Si la partie entiére de P ne s'évanouit pas, on aura 

års —q == rørt 

Si lim æz.P a une valeur finie différente de zéro, års —q 
T=% 

1 
DD. 2 

II faut que les valeurs de g données par ces équations 

søoient des nombres entiers. 

Soit enfin lim z? P— B, B ayant une valeur finie. Considé- 
T=% 

rons 1'équation 

1? ir —= IDE (9) 

Si les racines de cette équation multipliées par 2 sont des 

nombres entiers et si de plus, 0 désignant celle de ces racines 

qui est plus petite que — 1, ,les nombres 2,7, — 9 et 27, + 1 

sont entiers et positifs, deux cas se présentent; ou on peut 

prendre g = Zrs— p, ou gqg = Zrs+1; mais la derniére valeur 

entraine la condition 22 = B+ 1. Si 2rs—p ne satisfait pas 

aux conditions indiquées, il faut prendre" g = 2r, + 1, et cette 

valeur de g doit étre entiére et positive. 
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La condition nécessaire et suffisante pour que P soit fini 

au point 2; étant i 

lim (7'— PP) 
x=f; 

il faut qwon ait 

7 SK 
(8:—2;)? Bee (2i:— Pi)" (Bi— Pix)? Ab (8:—B)" == 24/0 IBENS 3 SALO) 

s=1 

(VER DEEREEE 

équations qui déterminent les 2, qui doivent étre différents 

entre eux et différents des g. 

Dans ce systéme de g équations, il entre g + 1 in connus, 

Samme LEE Beer AA; done; enteenéral "les svalenrssrles 

2 contiendront un paramétre arbitraire. Nous donnerons tout 

å Theure une méthode pour trouver le polyndme G(z) (s'il 

existe). 

Je vais ensuite considérer la seconde forme des intégrales 

particuliéres 

v étant racine d'une fonction rationnelle. Dans ce cas V'équa- 

tion différentielle appartient toujours å la classe de M. Fuchs. 

On trouve 

Posons 
n P- 

GEERT) 
2=1 

les » étant des nombres rationnels quelconques. La valeur 

correspondante de P sera 

et nous en concluons 
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lim (7-4)? P= ir? + tri, 

É &: (13) 
lim z? P = 1 (27;)? + 1 Zr:;. | 
T=w& 

On voit que les zéros et les påles de øv sont, en général, 

des påles d'ordre 2 pour P. Pour que P soit fini au point 

di, il faut que 7; = —2. Cette condition est nécessaire, cher- 

chons la condition suffisante. 

Pour cela je pose 

H 

BORE (c—a)"” 

H étant holomorphe est différent de zéro au voisinage de ga; 

La valeur de P étant 

== (7) 37 
Fo WE OHR GE 

il faut que 

H' (a) = 0. (14) 

Sr == mai (da) SON Se point "ad; sera ponr 2 

un påle du premier ordre. 

Maintenant soit donnée la fonction P 

V2 . mm t 

Ps 4 FE), 384 — 0. 
s=1 (r—0:)” vs 

Désignons par rs le degré de multiplicité de as par rap- 

port å p. Comme lim (x—4;)? P — As, rs satisfait. å lV'équation 
X=0, 

re? + i FLISE Ås; (15) 

donc il faut que toutes ces équations aient des racines ration- 

nelles. On aura deux valeurs pour chacun des nombres r,. 

Si A, = 0, as sera par rapport å ø un påle du second 

ordre. 

La fonction ø n'est pas encore complétement déterminée, 

car elle peut avoir un certain nombre de påles du second ordre 
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au voisinage desquels P est holomorphe. Désignons par 2,, 

Been ces kpolesk eres ol 

BEES RR ERE ES MEN 

La fonction p s'écrit maintenant 

1 fr r, 
ER EA STER 

Le nombre g est déterminé pår V'équation 

1 (Zr;—2 9)? + I (Zr;—2 g) = lim z?. P 
z=w 

et, d'aprés sa signification, il doit étre entier et positif. Des 

conditions (14) on tire les équations 

1 rs 1 1 1 y BENE Jan 0. hale sne js SE 
Bi— Bi+i Bi— Pa 

sl RS SSR EDR AE EREN + SES 16 SE EN ERE gt 
par lesquelles les 2 sont déterminés. Nous donnerons au 

paragraphe suivant une méthode pour déterminer lå fonction 

G (æ) (si elle existe). 

13. En posant 

les deux formes des intégrales particuliéres seront 

ENE Rn 
Un MG re ENGER md) 

u; = VGR, u, = VERÅ sy (2) 

Donc la fonction GR satisfait å Véquation linéaire du 

troisiéeme ordre dont les intégrales particuliéres sont égales au 

produit de deux intégrales particuliéres de l'équation proposée 

du 
— — P.u. (3 
dæ? 13) 

Cette équation du troisiéme ordre se trouve facilement: 

elle sera 

38 



Mémoire sur les équations différentielles linéaires, etc. 471 

d3z dz dP malet stn EF SBEN NG Y anset 4 FRE: 4 SE I de 0. (4) 

En posant 

2 RET, 

v satisfera å l'équation 

dv 

dæ" 
ede, de " B"'-—4 PR'—2P'R m| 

done cette équation sera satisfaite par le polyndme G'(z). Si 

u, et u, sont donnés par la formule (2), G(z) sera un carré 

parfait. 

La fonction R est connue ou, du moins, nous connaissons 

un nombre limité de fonctions parmi lesquelles R se trouve, et 

nous pouvons former les équations correspondantes (5). Il 

résulte du paragraphe 11 que la condition nécessaire et suffi- 

sante pour que deux des intégrales de (3) aient une des formes 

(1) ou (2) est qu'une des équations (5) soit satisfaite par un 

polynome, entier. 

Les deux systémes d'équations algébriques (10) et (16) du 

paragraphe précédent font voir qwen général il sera possible 

de déterminer G (7), R étant connu, indépendamment de 

Péquation proposée. Ce fait a de V'importance si Véquation 

proposée contient des paramétres arbitraires; c'est pourquoi je 

vais développer une méthode par laquelle cette détermination 

peut étre faite. 

Pour cela j'écris la fonction AR introduite ci-dessus sous 

la forme ja 

po 10 
U et V étant des polynåmes entiers. Les deux fonctions 

satisfont å Véquation 
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du f 
FE ØE (6] 

ou 

STÆNDER Di Jeg 

GE 4 ( dæ ) + dæ? VELA 

s v. 472? vere UVG? SE VUGGE (io V— UV!) GOG 

id 4 UVG? É 

Ces formules conviennent aux fonctions 

SAY TD Epil dæ VER, VGRÅ må 
pour 2 — 0. 

Pour que Fequation (3)"'soittsatisfartel panels 

intésrales (1) one) silsfautætisuffitiguet Fong 

identique å P; done le numérateur de $ doit étre divisible 

par G?. On voit facilement que cette condition s'exprime par 

les équations (10) ou (16) du paragraphe 12 selon que 24 est 

différent de zéro ou non. 

Å désignant un polynome entier, on aura 

422 V?—UVG?+ 2UVGG"+ (UYV—UV) GG' = A4.G?. (7) 

Soient uw et v les degrés respectifs de OU et V. Å sera 

du degré u+tv—2 si 2v < u+-v=-24—2, mais du degré 2v—2g 

si 2v>ut+v+29—2 et AO. 

De T'équation (7) on déduit par différentiation et élimination 

de 

2UV?G" + 3V (U'V— UV") G" + (V(0"YV— UV") 

— 2V" (UV — UV) — 2 AV) G' + (2V'A — VA) G = 0.:(8)!). 

Cette équation doit déterminer les polyndmes G et A. 

Kemarquons que, si V west pas constant, la méthode des 

coefficients indéterminés donnera plus d'équations qwil n'y a 

d'inconnues. Si V est constant, le nombre des coefficients de 
i" 

1) Cette équation est I'analogue de (5) relativement å 1'équation 

"d?u 
dr = Ox: 
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G et de Å surpasse d'une unité le nombre des équations dé- 

duites de (8) par la méthode des coefficients indéterminés. 

Si 2 est différent de zéro, il faut que tous les 2, racines 

de Téquation G — 0, soient différents entre eux et ils ne 

doivent satisfaire ni å V'équation CO —= 0 niå V—0. Si 

—.0, G sera un carré parfait, mais G — 0 ne doit avoir 

ni des racines multiples d'un degré de multiplicité supérieur å 

mi des racmes satisfaisant då CU == 0"ou å V — 0. 

Posons G = 2?— a;a77 +... + d4—1% + ag et désignons 

par a le degré de 4. Par la méthode des coefficients indé- 

terminés les coefficients de Å s'expriment rationnellement en 

once ads," Sea ska gren onehon'de-d1,'65, 

2, dg) et d,47 ---, dg Séront- aussi des fonctions rationnelles 

nr ERE ere so Fl 

Hanse cas de 4-07 est sdåline de donner å l'équation 

(8) une forme plus simple. En effet, posons G =— Æ?; de (7) 

on déduit facilement 

4 UVH" + 2 (U'YV— UV") H'— AH — 0, (9) 

équation qui servira å déterminer HM et AA. On voit que le 

nombre des coefficients å déterminer égale le nombre des 

équations que donne la méthode des coefficients indéterminés. 

Faisons une derniére remarque. Supposons que les 

équations (10) du paragraphe 12 que j'écris ainsi 

U vd, sem EGE (By == 1,2. 9); 

déterminent les 2 en fonction d'un paramétre arbitraire.  Fai- 

sons varier ce paramétre jusqu'å ce que ou T'équation G — 

obtienne des racines égales ou quelques-uns des / satisfassent 

a, Veéquation VU — 0.…,Dans ces.….deux cas 4, aura la valeur 

zéro. Quelles seront pour ces valeurs du paramétre les inté- 

grales particuliéres? 4 étant différent de zéro, elles sont 

SELE 1 føde. er er VA 

Vo Vø 
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Pour 24—— 0, u, et uw, se confondent en une seule intégrale 

particuliére ED mais de T'équation 
2 

du, du; 
PEDE ERE YE Hee EN, 
1 dæ ? dæ 

2 

on déduit facilement que =) pda satisfera également å l'équa- 

tion proposée. La méme chose résulte aussi de ce que 

l El 
lim — (4, — Us») = føde. 
2=0 Vol 

Nous voyons donc que pour 4 = 0 les intégrales parti- 

culiéres prennent la seconde forme. De cette remarque on 

déduit que, pour les valeurs en question du paramétre, G (x) 

deviendra un carré parfait å un facteur prés qui est un poly- 

nome dont les racines satisfont å VU —< 0 ou å V — 0. 

Maintenant je suis parvenu au terme de ce que je peux 

dire en général des deux premiéres formes. Avant de donner 

des applications, je traiterai le cas restant on l'équation pro- 

posée n'a qwune seule intégrale particuliére appartenant å 

notre catégorie. 

Nous avons vu au paragraphe 10 que Vintégrale en question 

aura la forme ; 
e YPÅårx 

bl 

vp étant une fonction rationnelle; donc il faut donner le moyen 

de reconnaitre si une équation linéaire du second ordre admet 

une intégrale dont la dérivée logarithmique est rationnelle. 

La résolution de la question analogue pour VMéquation 

linéaire du troisiéme ordre a été donnée par M. Picard (Traité 

d'analyse, Tome III, p. 526) et elle est applicable presque mot 

a mot au cas qui nous occupe. Néanmoins je l'écris ici pour 

étre complet. ” 

Soit I'équation proposée 

du 

dæ? 
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P étant une fonction rationnelle. On peut toujours s'ar- 

ranger de telle sorte qw'il n'y ait pas dans P de partie entiére. 

Dans la suite je supposerai que P ait cette forme. On doit 

avoir 

Nous voyons facilement quwun påle de v d'ordre » sera 

pour P un påle dordre 27, donc il faut que les ordres des 

påles de P soient des nombres entiers pairs.  Inversement 

un påle d'ordre 2r de P sera pour ø un påle d'ordre r. Les 

påles de w autres que les påles de P sont nécessairement des 

poles simples au résidu 1. Désignons par R(x) la partie de c 

relative aux påles de P; nous aurons 

1 

72 p—=— R(7) + X 

les 2 n'étant pas des points singuliers de P, On a pour R(x) 

Ar Pia Ef me: FEED 
(r—a)" " (1r—4)! ” x—0. 

1 (7) -= 3 

øelant un påle de Pde degré 2 k.… "Il n'y”a pas dans” ø' "de 

partie entiére d'aprés V'hypothése faite sur le point å Vinfini. 

Les ÅA étant déterminés de proche en proche par substitution 

dans l'équation proposée, on pose 

|Rdx 
U == V.E? 

2 

v satisfera å une équation linéaire du second ordre å coeffici- 

ents rationnels; donc on aura å reconnaitre si celle-ci admet 

un polyndme pour intégrale particuliére; ce polyndme sera 

égal au produit des facteurs z — /. 

15. Je commence les applications par V'équation de Riccati 

du (" AE) ) 
— U MESTE + hy: 

dæ? æ? 

Cette équation a été considérée par Liouville (Journ. de 

Mathém., 1841), qui a démontré que la condition nécessaire et 
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suffisante pour quw'elle soit satisfaite par une fonction apparte- 

nant å notre catégorie est que n soit un nombre entier. 

On voit immédiatement que Vintégrale générale ne peut 

pås étre algébrique; en effet, le point å Vinfini est un point 

singulier essentiel. Pour la méme raison les intégrales ne 

peuvent pas avoir la forme 

i mær 
== == ødæ 
Ve” mL pl 

p étant racine d'une fonction rationnelle. (Nous faisons abstrac- 

tion du cas.de » — 0.) Donc il ne reste que les deux. cas 

suivants: ou les intégrales ont la forme 

1 ( pår 1 => (ør 

TEN 1 , 
Ve vø 

ou Vintégrale générale n'appartient pas å notre catégorie. Soit 

la forme 
1 (Par 1 =Voar 

Uk == == SE i å 

Vø Vø 
P étant égal å 

n (n —- 1) 
F3æn + iz, 

nous aurons lim z?, P — n(n + 1). Supposons que nn soit 
z=0 

positif, ce qui est toujours possible,» — — étant exclu Dy 

(g 11). L'exposant du facteur & dans ø sera alors 2n ou —1; 

æ 

G 
de zero pour 'z —= 0 il fautprendre rn =— 27 Le tdegrelnde 

mais comme ø a la forme , P ayant une valeur différente 

G sera égal å 2n, donc il faut que 2 n soit un nombre entier. 

Maintenant il faut recourir au paragraphe 13. Avec les nota- 

tions introduites dans ce paragraphe, nous avons u — 0, 

v — ån, et comme 2v>u+v+29—2, Å sera du degré 

2v—29 = 4n. Formons T'équation linéaire du troisiéme 

ordre (8) 2 13; elle devient 

sm ra 
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vtn+t G'— 6ngtr G" + (2n (ån + 1) xtr—1 — Aa) G' 
+1(8nA — 2zA') G — 0. (1) 

G ne devant pas étre divisible par z, il faut que Å le soit, 

et Von voit facilement que Å est divisible par z7"—", donc 

Å —=— z7— (gp -L db). 

De la formule (6) 2 13 il résulte 

RB or LGD 
ke rr 

døne65—0 aa — 4h.… (1)"siécrit å-présent 

z? G' — 6nxG" + (2n (An + 1) — az?) G' + 2anzrG —=-0. (2) 

En posant G == aa, + a,7+... +27", nous aurons 

(p + 1) (p — 21) (p — 4n — 1) dg44 — a(p — In — 1) d,—4. (3) 

De cette formule récurrente on déduit 42,4 — 422,—3 — 

… — 0; donc pour que G ne contienne pas z en facteur, il 

faut que » soit un nombre entier. 42, étant égal å 1, 421—2, 

d2n—4, +++; S€ déterminent en fonction du paramétre arbitraires. 

De plus il faut établir que G — 0 w'a pas de racines égales. 

Si cela avait lieu, on aurait 2 — 0. La valeur de 4 s'obtient 

en égalant å zéro le coefficient de z%” dans (7) 2 13; on aura 

== — 4; doønc'si-h -Æ 0, GG ="0 m'a pas de racines 

; NS I 
égales. (Pour h = 0 les intégrales sont z7+!", — ) 

æn i; 

Considérons ensuite le cas om Vune dés intégrales a la 

forme 
at 

db étant rationnel. En appliquant la méthode du 2 14, nous 

poserons 
ABE EGE. 
re ol Nr man rn 

r T v—0. 

Par substitution de cette valeur dans V'équation 

H+ypt TEK, 
45 
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on" trouve FAN == Kol; B = Vh, d'ou résulte la forme 

de & 

tu== me (4) 

r désignant nm + 1 ou —n et z étant un polyndme. Transfor- 

mons l'équation proposée en posant u — ME ER 

2 ;; Lg 

ad l 2 TYR => tk bus 

On voit que, pour satisfaire å cette équation par une 

fonction de la forme 

ad, X? + dg" +... 7 gå, 

iFfautiprendretpr—-"0Tdonctle degree ders estere denn 

étant égal å — mn, et il faåudra que mn soit un nombre entier, 

cas que nous venons de traiter. 

16: Supposons comme seconde application que les dé- 

sr BES EEN one tt Hr kj OY EECSSTE BCN) SEER SPREE SR ET HEER Ea SR al 72 

soient tons pliuss'erandsguer 2 etuqueslapartrenene 

fiererde 2"soltdutderre rt 0)SK Dan see salme 

théses il sera impossible. que V'intégrale genérale 

appartienne å notre catégorie; donc, s'il y åa une 

intesraletparticulreretdeltee terne spe er eller 

nécessairement la forme 

e i pda 

bl 

p étant rationnel. 

Cette proposition a été démontrée par Liouville dans le 

cas ou P est un polynome (Journ. de Mathém., 1839). 

En premier lieu les intégrales n'åuront pas la forme 

MD elg 
LE PB 

et Vintégrale générale ne peut pas étre algébrique. Cela ré- 

lyde 

” 

sulte de ce que les påles de P sont, des points singuliers 

essentiels pour Vintégrale générale. En second lieu la forme 

46 
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1 + å par 
== 

Ve å 

est aussi impossible. En effet, on aurait, avec les notations 

k "hes; É & 
du paåragraphe 12, g = — 5 DÅ PE mais cette valeur serait 

i 

négative. 

17. Les équations de la forme 

id? 

… SE, Bag, dz? 

F étant fonction rationnelle d'une fonction elliptique z (2) ont 

beaucoup occupé les géométres. Elles peuvent recevoir la 

forme 
d?u 

Fr BR VE 

P étant une fonction rationnelle de z. En effet, soit æ(z) 

défini par 
dæ — 
der VT (7) = f(2), 

T (æ) désignant un polynåme du troisiéme ou du quatriéme degré. 

Prenons æ pour variable indépendante au lieu de 2. Nous 

aurons 

Så Flak 7 sk ed. 
fit) "2 (a) 

et cette équation prend la forme indiquée en posant 

VIBE fa) U, (1) 

ELDER ve (" log DV 1 dlogT F (az) 

BE 5 LATE N de 44 dar T (a) ) —P.u… (2) 

Considérons |'équation 

dy eng Pt (211) all ell FG y(n (n + 1) k?sn?z SKET ESS) en?z 

fr bgd VE SAR nens st h) 
D.K.D. Vid. Selsk. Overs. 1897. 47 32 
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T étant égal å (z?—1) (k?æ?— 1) on aura V'équation trans- 

formée 

d”wgu ul (fe 1) 1 dlog TI 1 

16 
== 2 mp2 

dæ? da MR BE W (æ?— 1) (k?æ?— 1) Min SUTsÅ 

Må SN kal år ( ye Br Er I) EØ (k2— 1) ERE: ) EP h) ] 

Bl 
Les påles de P sont situés aux points 0, +1, TR om 

trouve 

lim æ?, P == IZÆT (21 + ig 
r=0 

3 oluotI Hi g Fot Pose ng Bee sD, 
r= +1 16 4 

; EN gg MEN 80 as Fa ÅMenrelR in (FJ) Pest å, , 
DEDE REE 

lim 'z? P"-""% (1 4) 
æ == 00 

Supposons que 7, 24, 42, /25 Solent > —3 ce qui est permis. 

Søoit å considérer la forme des intégrales 

1. 4 fpår 
46 2 

Vø 
Dans ce cas il faut que 7%, 724, Z2, 25 Søient différents de 

1, cm aura la valeur 

(3) 

ae (æ?— 1)" (2? —1)” 
— (4) 
É (c—P;) -.. (c—£2) 

lestvaleurs der er er gketant 

ARS KAT SÆN fo Sånger frs—? 

Une SE 
BE KDE EA GER +r.,)+2n—+2 

kr +20", 472) 4 3 
Lestnombres! 270, 2r 4 2r, et g doivent étreventierssMll 

est clair que les facteurs 7—1 et 7+1 figurent dans øv å la 

méme puissance, car V'équation proposée n'est pas changée en 

48 
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substituant —x å x. La méme remarque est applicable aux 

facteurs kær — 1, kæ+ 1. 

Si les intégrales doivent avoir lå forme 

1 1 

il faut prendre 

ce" (7?— 1)" (k?æ? — 1)” 

OT 
BEN VOR 

2 —1 el 
re Bale ele Sg 

1— 2v,—2 Slrbrs U—rmi 

RS TS NESS SE 
. 192742 ond ilsseal Ske 

IL faut que 7,4, 74, 7, soient des nombres rationnels et g 

"un nombre entier positif. 

Le cas geénéral conduisant naturellement å des calculs 

assez longs, je préfére considérer quelques cas spéciaux intéres- 

sants. Soit l'équation de Lamé 

2 

Ty — y(n(n+ 1) sn? 2 + hk), 

qui a été traitée autrefois par M. Fuchs (Gåttinger Nachrichten, 

1878) par une méthode analogue. 

On a 

1 /d log ANG 1 d?log DP i ' 

al sgl dx ) å Fre (72—1) (2 77— 1) (n(n + 1) k?x? + k). 

Considérons la forme (3). 21, 22, 23 étant égaux å zéro, 

prenons 7; = — I, r, = — 4, q =— Zn (qg ne peut jamais 

avoir la valeur 2 (7, +-r,) + I qui est négative pour toutes les 

valeurs de r, et 7, en question); donc il faut que 2n soit un 

nombre entier. Maintenant nous pouvons écrire 

1 

TE G (7) V(æ? — 1) (EP 7?— 1) 

49 mM 
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Posons G(x) = 2, 4 dyd +... + op? +... + ax”. Le 

degré du polyndme Å (voir 2 13) sera égal å 2; posons Å 

— ax? + 2brx + c. L'équation linéaire du troisiéme ordre (8) 

2 13 s'écrit 

(k? cz? — (1 + kk?) x? 4 1) G'” + 3 (2 k? x3— (1 + k?) 7) G” 

LL ((6 k2— a)x?— 2 bæ — (1+-k?—-c)) G" — (a1+ 6) G — 0, 

et on en tire lå formule récurrente 

(+ 1) (k2p (p+ 2) —a) a,— (2p+3) ba p41 —(p+ 2) ((1+-k?) (p+2P +40) 2742 

Tp ER) (PE SPEED E9) 

qui pour p —= 27, 2n—1,.2'n —2-donne 

a — ån(nt 1)k?, b = —2R ndzn—1; 

ce == (An—1) k? a2n—1 — 4(2n—1)k? a2n—2— 4 (1 + k?)n?, 

La condition å satisfaire étant 

Å — 4ån(in + 1)k? 7? + 44k, 
on aura 

b— 0, don — 0, h— —(2n — 1) a21-2 — (1 FR) 

Pår substitution des valeurs de a, 6, e dans F'équation (9), 

celle-ci s'écrit 

(041) £ (p (p + 2) — 4n (n+ 1)) ap 

— (p+2) ((1+ 2?) (0+2)?— 4 (2n—1) k? a2,—2—4 (1+k?) n?) ap42 

SE (p + 2) (p + 3) (p + 4) dp+4 0. 

En donnant å p successivement les valeurs 2x—3, 2n—4, 

.…, 0, on obtient 2m—2 équations qui peuvent servir å 

determmer aon30 den rag eo td gen efletrle Teoefficientedeses 

ne S'annule pas pour les valeurs de p en question. On voit 

UL EL EO et que 72727 es une polmame 

en d2n—2 du degré Pp- 

Pour p = — I on aura I'équation de condition 

ER OA (ONTV ane (EP) an?) ar 6 as 0 

50 
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Si m est égal å la moitié d'un nombre entier impair, le 

2n— 1 

2 
premier membre est un polynåme en g2,—2 du degré ; 

si au contraire nm est entier, l'équation de condition est 

identiquement satisfaite. 

Il reste encore å voir si les racines de G ne satisfont pas 

å Péquation (7?—1) (k?x?— 1) =— 0 ou bien sont égales entre 

elles. Dans ces deux cas 4 a la valeur zéro. De l'équation 

(RART SE on tire 

BES ek, Sko, 2 AA = i ——A Eg fo E 009; 

Soit m égal å la moité d'un nombre entier. Dans ce cas 

BLE 175 ="0: done) pour que 4! s'ånnule; il fåunt que", 0; 

ce qui entraine ga, = ... = 42, — 0, ce qui est absurde. 

Sin est un nombre entiers z, ==-0'et 

44? = — dy 4 5 +, (4 (2n—1) k? d2n—2+ 4 (142?) n?)); 

å ne s'annule que si Tun ou Vautre des facteurs du second 

membre est égal å zérp, ce qui donne un nombre limité 

(2n + 1) de valeurs Sl d2n—2; C.-å-d. pour X. 

Si % a une de ces våleurs exceptionnelles, les intégrales 

particuliéres ont la forme Vø, Vøløda, et G aura par suite 
une des quatre formes suivåntes, om MH désigne un polyndme 

EEN ERE RE (7? VE 

Prenons comme exemple'le cas de » = 2. G sera du 

quatrieme degré 

g=— 2 +fagnt tag 

et Ion trouve 

kaos +(1+ 4?) + 1. 
do Fr k2 ; 

donc 

M I b g 2 

G == rl æ + ka, + kal + (1 +82) a, + 1). 

o1 
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L'équation 4 = 0 s'écrit 

B) 1+k? 
(ag + 1) (42 + 5) (2 az + (1 + k2) ag + 1) (124 zr ) 

et les valeurs de G correspondantes aux racines de cette équa- 

tion seront 

(+42? HV1—32 + k2 
æ? (c?— 1), BR æ? (k? 7? — 1), (kr æt 372 ) 

(c?— 1) (k? 7? — 1), 

lesquelles ont les formes indiquées. 

Nous voilå maintenant parvenu å la proposition suivante : 

Les intégrales particuliéres de l'équation de Lamé 

ne sont de la forme 

dx 

ERE 24 | G(7)V(272—1) (R2z2— 1) VG (x).e sæ —= sn, 

quessieFntest un ombreltentrer epos TELE On era 

different der. ST 2 Es Un mombret pair onspleut 

donner å kh toutes les valeurs possibles å lexcep- 

tionvde 2xn-10entrerellesstm alsiske st mp ans 

les valeurs de å satisfont å une équation algébrique 

2n—1 
du degreé FIE NERE Pour'les valeurs ex ceptronnelkes 

diem ner aen auspremier'casles untesrales 

ont lå forme 

dæ 

G(2)V (7? —1)(k?x? —1)" 
VG (x); VG ( (2) | 

Si 2n est un nombre impair, la fonction est paire, 
G (æ) 

& 

donc dans ce cas les intégrales particuliéres sont algébriques. 

Dans le cas de”la forme (6) des intégrales particuliéres il 

faut poser 

al 

TE CA (2) V(æ? — (ka re” 

532 

p=— 
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r et s ayant les valeurs 1 ou 3 et H étant un polyndme du 
r—1+s 
RE 

tier. On peut démontrer sans difficulté que les valeurs de % 

degré » + 1— Donc nm doit étre égal å un nombre en- 

correspondant å cette forme sont précisément les valeurs ex- 

ceptionnelles que nous avons trouvées ci-dessus dans le cas 

de n égal å un nombre entier. 

Nous n'avons pas encore trouvé tous les cas ou les inté- 

grales de VPéquation de Lamé transformée ont la forme 

1: . + | ødr 
—eé i 
Ve 

car on peut donner å ø non seulement la forme que nous 

venons de considérer, mais encore les trois formes suivantes 

1 1 i 

G(æx? —1)Yk?ær? —1 AE (k2x? —1)Væ? —1 RG (77 — YE 72 ye 

Je ne traiterai ici que la premiére de ces formes; mais, 

pour obtenir un meilleur åpercu, je commence par intégrer 

F'équation correspondant å 

HA dr. 2. KANN un, 
P= (75) +T Em eN EGE 

4 (k2—1) ET TAPE he 

lyfdlog TV 1,d'”løgT 

( ) 4 dø? 

kd dkk 1)k? æt + (kh — n (n + 1)k?)æ? + (k?— 1) 2 (2+1) — h 

(æ?2— 1)? (k? z?2— 1) 

par des fonctions de la forme 

jf Æg 1 
re ou — Å.- —— . 
Vø då G(æ) (æ?— 1)Y k?7?—1 

Le degré du polynome G (a) étant égal å 2n — 1, il faut 

que 2n soil un nombre entier. Le polyndme A (voir 2 13) 

sera du degré 4; en posant 

53 
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Ai tAj Ht Aja + 4,7? + Ava Aj æt 

nous aurons 

gs 1 (SY I dlogT 

16 da Ade 

Ho Er Er ra æt (A,—4k?—1) 2? AA, DAR 

4 (7?— 1)? (k? z2?— 1) 

Si G peut se déterminer, la condition nécessaire et suffi- 

sante sera que l'équation 

(A,4+38?)æ" + A, 7? (A,—4k?—1)æ? + A,x + A, + 2 

—= 4 (n(n + 1) 8? z?+- (h—n (n + 1)k?)æ? + (k?— 1) 4 (u + 1)— 4) 

soit satisfaite identiquement. Don résulte 

AA, = kk? (2n—1)(2n + 3); AA, = As; = 

Ah —= ÅA8—4k?—1 + 4n(n+1)k?, 

4(2—1) 4 (0 41) = AA, H+åR-F2. 

Formons I|'équation linéaire du troisiéme ordre (8) 2 153; 

en posant G(7) — 7274 + 02,977 2 4... + aa 4 . 09 

nous en tirons lå formule récurrente 

(p— 1) (£? (0—3) (p+ 1) — 40) ap—3—p( (24k? + 1) (p?— 1) + 4.) dp—1 

+ (p-+ 1) ((k2+ 2) (p+ 1)?— 4,) 4941 —(7+3)(p + 2) (2 + 1) 9943 
— 0. 

Pour pr" FR PN RERN 

donnera 

» sn FN 12 2 MEJlE 

AA, = kk? (2n—1)(2n + 3), 

Ås = —4 kk? (2n — 1)02,—3— (2k? +- 1) (4n? — 1), 

AA, = —8k? (2n — 3) do1—5 + 8(u—1)k? a?5,—3 

+ 8(n— 1)(2k? + 1)a2,—3 4 (hk? + 2) 2 mn — 1), 

doh=2 3 don —4 10: 

Donnant ensuite å p successivement les valeurs 2m—3, 

2n—4, ..., 3, on trouvera les valeurs de d22—6, d21—7%, .…-7 

et ton volt gear == ars RE KON es valle ves eder 
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a seront des fonctions rationnelles de 422,—3, 42r—5.… Pour 

p — 2, 1, 0, on aura les équations de condition 

—2(3(2k? + 1)+ 4,)a, + 3 (9 (k? + 2)— 4,)a, —60.a, = 0, 

— Åsa, + 2 (4 (k? + 2) — A,)a, —24å, = 0, 

(€? + 2 — A,)a,—6a; = 0. 

SONET est un nombre par 03 7 20 Der 

on m'aura qu'une seule équation entre a2,—3 et 421,—5; donc 

d2,—3 est arbitraire. Si au contraire 2m—1 est impair, &, — 

i, = ... — 0, et on aura deux équations entre a2,—3 et 

d21—5- 

Voyons si G — 0 peut avoir des racines égales ou des 

racines satisfaisant å 7— 0. Dans chacun de ces cas 4 — 0. 

De Téquation (7) 2 13 on tire 

ÅRER — gt sk eV DAE Sr 

Soit 2n—1 un nombre pair. a, étant égal å zéro, 47? 

— ad (449 + 4, 4,), donc 4 s'annule pour un nombre fini de 

valeurs de 42,—3. Soit ensuite 2n—1 impair. 4 =— 0 entraine 

RE == 021 105 ce qui eståabsurde. Mainte- 

nant la proposition suivante est complétement démontrée: Les 

intégrales particuliéres de l'équation en question 

n'ont la forme 

mr Ffødr å 
sg 

Vo GR) VER — i 

guess 2rsestun nombrejentier:sSi:2n est'un nombre 

påir, &» ne peut avoir qu'un nombre limité de valeurs; 

mails sidnsesisumnombreimpair,on pent.prendre 

h-arbitrairement en évitant :sseulement un nombre 

limité desvaleurs-exceptionnelles, 

Les valeurs exceptionnelles sont de deux espéces: elles 

correspondent ou bien å 4 =— 0 ou bien å a2,—53 == 9. Dans 

le premier cas les intégrales particuliéres ont la forme 
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Å 1 1 

G(æ?—1) VYk? 7? —1” Ve” Vø 

et G a une des formes suivantes, AZ désignant un polynéme, 

lede; p = 

G= EH, (z?—1). H?, (1?—1). H?, (c?— 1) (k? z2—1) H, 

me VER (voir 2 13, p. 474 et p. 481). 

r étant un nombre entier, la valeur de z sera égale å la 

lm Role 

moitié d'un nombre entier impair. 

Dans le second cas on ne peut pas trouver les intégrales 

particuliéres par cette méthode. 

Considérons encore une fois les cas on nm est égal å la 

moitié d'un nombre entier impair. Une des constantes å et op 

étant arbitraire prenons uv =— 0 ce qui correspond å I'équation 

de Lamé. 42,—5 aåyant une valeur finie et z n'étant pas égal å 

la moitié d'un nombre entier impair nous ne sommes pas dans 

un cas exceptionnel et nous aurons lå proposition:. 

Simest érallå la moidtiesdunnmombretentrern 

impair, les integrales'devréequation'de-Lamé 

d?; å 

2 — y(k?n(n + 1)sn? 2— h) 

ont lå forme 

Q dr 
+24) —— 
NE 2—4) VX2 72— 

Vz2—1 HVG(T)e SE VAGREN iz æx — snz 

pour un nombre limité de valeurs de %. 

On peut trouver des propositions analogues pour les deux 

autres formes de mø indiquées (pag. 485). 

Ayant 442? = (22—1)? (6? 22 — 1). G (2), ou fg: est une 

racine de G (7) = 0, on voit sans difficulté que les intégrales 

particuliéres correspondant å ces formes de p sont algébriques. 



OVERSIGT OVER DET KGL. DANSKE VIDENSKABERNES SELSKABS 
FORHANDLINGER. 1897. Nr. 5. 

Experimentalundersøgelse over Berøringselektricitetens 

Oprindelse. 

Tredie Meddelelse. 

Af 

C. Christiansen. 

(Meddelt i Mødet den 12. Februar 1897.) 

Kemiske Virkninger i en nydannet Amalgamoverflade. 

S 20. Amalgamstraalernes Længde. 

Naar Kvægsølv strømmer ud af et Hul eller af et Rør som en 

fin Straale, opløser det sig temmelig hurtigt i Draaber; den 

sammenhængende Straales Længde retter sig efter Udstrøm- 

ningshastigheden og Hullets eller Rørets Vidde. I Reglen kan 

man sige, at Straalens Længde forholder sig som Udstrømnings- 

hastigheden, eller, hvad der er det samme, at der altid medgaar 

samme Tid, inden Straalen opløses i Draaber. Dette er jo ogsaa 

ret naturligt, nåar man gaar ud fra Plateaus Theori. Have vi 

derimod med Amalgamstraaler at gøre, iagttages ganske andre 

Forhold. I mine 1o foregaåaende Meddelelser om Berørings- 

elektricitetens Oprindelse!) har jeg omtalt, at en Straale af 

Zink-, Cadmium-, Bly- eller Tinamalgam kan faa en mange 

Gange større Længde, end en Straale af rent Kvægsølv vilde 

have under lige Forhold. Det er omtalt, at dette kan ske, naar 

Straalen dannes i atmosfærisk Luft, Ilt eller Svovlsyrling. Amal- 

1) Oversigterne 1895, S. 360 og 1896, S. 37. 

D.K.D. Vid. Selsk. Overs. 1897. 1 & 
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gamet maa have en vis Styrke, for at Straalen kan blive lang, 

men denne Styrke afhænger igen af Ilttrykket; det sker derfor 

langt lettere i Ilt end i atmosfærisk Luft; det samme gælder 

utvivlsomt ogsaa Svovlsyrling. 

Jeg har gjort Forsøg over Chlorets Virkning og fundet, at 

Chlor virker meget energisk paa en Straale af rent Kvægsølv, 

saaledes at det er omtrent umuligt at faa den til at opløse sig 

i Draaber. I Chlorvand forholder Straalen sig paa samme 

Maade. f 

Det kunde herefter synes, at Straalerne blive lange, naar 

de dannes i en Luftart, som indvirker kemisk paa dem; imid- 

lertid er dette langtfra afgørende. Som omtalt i min anden 

Meddelelse bliver en Straale af Zinkamalgam, der i Luften er 

lang, kort, naar man holder et Legeme, der er befugtet med 

Saltsyre, i Nærheden, og paa samme Maade virke Dampe af 

Salpetersyre eller Eddikesyre. Her er altsaa kommet noget 

nyt til; der dannes under disse Omstændigheder Salte paa 

Straalens Overflade, og dog bliver den ikke lang. 

Blot Tilstedeværelsen af Vanddampe er tilstrækkelig til at 

forandre Straalens Længde. En Straale af Zinkamalgam, som 

er lang i tør atmosfærisk Luft, bliver kort ved at blande Luften 

med en ringe Mængde Vanddamp. 

Følgende Forsøg vise dette tydeligt. Å Fig. 1 er et Glasrør, 

1//2m vidt, med to Siderør B og C, der tjene til at drive en 

Luftstrøm igennem det. Foroven er Å lukket med en Prop; 
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derigennem gaar Haarrøret D, der forneden er trukket ud til en 

Spids. Amalgamet findes i Beholderen E, og det udstrømmede 

Amalgam opsamles i F. I E og F dyppe to Kobbertraade ned, 

som forbinde dem med Polerne af et galvanisk Element; i 

Ledningen er indskudt et Milliampéremeter. Ved de Forsøg, 

som nu skulle beskrives, anvendtes et Zinkamalgam med 4 Gram 

Zink i et Kilogram Kvægsølv. Staar Amalgamet ved Forsøgets 

Begyndelse saa højt i ÅA, at Afstanden fra Udstrømningsrøret 

til Overfladen er 5—6%, vil man, naar Å er fyldt med tør 

atmosfærisk Luft, kunne faa en sammenhængende — lang — 

Straale og Ampéremeteret giver da et Udslag paa lad os sige 

0,2 Am. Sænkes Beholderen É, bliver Udstrømningshastigheden 

mindre, og Straalen bliver nu kort, Strømmen ophører. 

Her viser sig imidlertid noget ejendommeligt. Straalen kan 

se ud, som var den sammenhængende, uden at være det. Am- 

péremeteret giver da et yderst ringe Udslag eller maaske et 

meget variabelt Udslag, og man ser da i Mørke smaa Gnister 

hist og her i Straalen, oftest i Nærheden af det Punkt, hvor 

den vil begynde at opløse sig i Draaber. 

Hvorledes Vanddamp indvirker paa Straalens Længde, ses 

af følgende Forsøgsrække. Der anvendtes 3 forskellige Ud- 

strømningsrør; deres Diameter 2r var henholdsvis 0.22, 0.18 og 

Q.14mm, Apparatet fyldtes med atmosfærisk Luft, som enten 

var tørret med Fosforsyreanhydrid, i hvilket Tilfælde Damp- 

trykket er sat lig 0, eller ledet gennem Blandinger af Vand og 

konc. Svovlsyre; det tilsvarende Damptryk er bekendt fra Re- 

gnaults Undersøgelser. Resultaterne vare følgende : 

Damptryk i Mm.Hg. 2r =.0.22mm 27 = 0Q.18mm 27 = Q.1amm 

” ” lang lang lang 

”» ” lang lang kort” 

” , lang kort” kort 

”» , lang kort kort 

” ” lang kort kort 

Ved de med ” betegnede Forsøg var Straalen undertiden lang. 

3 ; 33% 
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Afstanden fra Overfladen i E til Udstrømningsaabningen 

var i alle Forsøgene den samme; med det videste Kør strøm- 

mede 2.4 Kubikcentimeter Amalgam ud i Minutet. 

Forsøgene vise tydelig, at Vanddampene virke til at gøre 

Straalen kort, og dette forklares naturligt af, at der i tør Luft 

dannes Zinkilte, medens der ved Tilstedeværelse af Vanddamp 

dannes Hydrat. 

Som tidligere omtalt virker Saltsyre og flere sure Dampe 

påa Straalen paa samme Maade, men langt mere energisk. 

Man viser dette meget tydeligt paa følgende Maade. Røret B 

bøjes nedad, saaledes at dets nederste Ende staar ned i Salt- 

syre. Lader man en Luftstrøm, der er tørret med Fosfor- 

syreanhydrid, gaa gennem Å, bliver Straalen lang; standses 

Luftstrømmen, vil Chlorbrinte diffundere over i Å og gøre 

Straalen kort. Benyttes den elektriske Strøm til at vise For- 

skellen mellem den lange og den korte Straale, vil den Tid, 

Diffusionen tager, kunne bestemmes med ikke ringe Nøjagtighed, 

og vil da ved Gentagelse vise sig nogenlunde konstant. 

En Straale, som er lang i Ilt, bliver kort, naar der er en 

flygtig Syre tilstede. Her kunde man imidlertid tænke sig, at 

ogsaa Vandet spillede en Rolle. Det er dog sikkert ikke nød- 

vendigt, at der skal være Vanddamp tilstede for at fåa Virk- 

ningen frem. Jeg har gjort Forsøg derover med atmosfærisk 

Luft og Svovlsyrling; begge tørrede med megen Omhu gjorde 

ogsaa Straalen kort. 

Af de Metaller, som jeg har undersøgt, give følgende en 

lang Straale i Ilt og atmosfærisk Luft: 

IKEEN GEM SADEL NC ANELSE: 

I Svovlsyrling blive Straaler af Zn og Cd lange, for- 

modentlig ogsaa Straaler af de andre ovenfor nævnte Amalgamer. 

Jeg er tilbøjelig til at tro, at Vanddamp ogsaa vil give en lång 

Straale. Muligvis gælder det om alle rene Luftarter, der kunne 

indvirke påa Amalgamerne påa samme Maade som tør Ilt. 

Derimod vil den lange Straale blive kort igen, naar der 3 bl 
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er to Luftarter tilstede, saaledes at der kan dannes en mættet 

Forbindelse som f. Ex. 

NEO EVO NO HO: 

S 21. Oxymetret. 

De foregaaende Forsøg vise alle, at de kemiske Processer, 

der foregaa ved Amalgamstraalernes Overflade, paa forskellig 

Maade indvirke saavel paa Straalens mekaniske som dens elek- 

triske Forhold. For at trænge dybere ind heri, er det dog nød- 

vendigt at maale Størrelsen af den kemiske Virkning. Men 

disse Maalinger kunne næppe foretages ved de sædvanlige 

kemiske Methoder, da de nydannede Forbindelsers Masse i 

Reglen vil være meget ringe, og da vi ikke tør bringe dem 

ud i Luften, idet vi derved udsætte Amalgamerne for Iltens, 

Vandets og Kulsyrens Indvirkning. Efter at have forsøgt flere 

Methoder, der alle gik ud paa at maale de Rumfangsforandringer, 

som maa finde Sted, naar Amalgamer forbinde sig med Luft- 

arter, har jeg konstrueret et Apparat, hvis endelige Form er 

fremstillet i Fig.2. Da det fornemmelig er beregnet paa at 

maale Iltabsorption, har jeg kaldet det Oxymetret. 

A og B ere to Glasbeholdere, lukkede foroven med Kau- 

tschukpropper, over hvilke er hældt Kvægsølv for at lukke 

lufttæt. Disse Beholdere ere forbundne med hinanden paa to 

Maader, nemlig ved Rørene C og D. Ved det sidste opnaas, 

at Lufttrykket altid er det samme i begge Beholdere; C tjener 

til at lade Kvægsølv strømme fra Å til B. D er endvidere for- 

bunden med Manometeret E, som indeholder Toluol. Naar 

Manometret dannes af et snevert Rør (jeg har i Reglen be- 

nyttet Rør af omtrent 17" Diameter), vil en Formindskelse i 

Rumfanget af Luften i ÅA og B let kunne bemærkes; ved mit 

Apparat har den mindste maalte Størrelse været 1”"; det er 

dog vist muligt at drive Nøjagtigheden endnu videre. 

Tænke vi os, at man gennem Glasrøret d, der kan lukkes 

med en Hane, har fyldt Beholderen ÅA med Kvægsølv til Ind- 

Dj 



494 C. Christiansen. 

snevringen ved c, at derefter Hanen paa d lukkes og Hanerne 

a og b aabnes, saaledes at Kvægsølvet strømmer ned i Be- 

EEN 

an = 

k -y lan! 
y | 

| 
! 
| Sy 
FE 

o 

Fig. 2. ; 

holderen B, skulde dette ikke have nogen Indvirkning påaå 

Manometrets Stand, ifald Kvægsølvet da ikke absorberer nogen 

6 
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af Luftens Bestanddele. Imidlertid vil Manometret sikkert nok 

forandre sin Stand i dette Tilfælde, og Grunden dertil er, at de 

to Beholdere ikke ere lige varme. Da Lufttemperaturen i et 

Værelse i Reglen voxer opad, vil Luften, som Kvægsølvet driver 

ud af B, opvarmes, naar den kommer op i Å, og man vil af 

Manometret se, at Trykket er steget. For at bringe begge 

Beholdere til at have samme Temperatur, ere de omgivne af 

rindende Vand af Værelsets Varmegrad; med dette for Øje ere 

Beholderne A og B ved Hjælp af Kautschukpropper anbragte 

indeni de vide Glasrør G og H. 

Fugtigheden spiller en meget stor Rolle ved Forsøg med 

dette Apparat, især derved, at Glasset efter Omstændighederne 

kan indsuge eller afgive Vanddamp. Man bør derfor fylde hele 

Apparatet med den Luftart, der skal undersøges, og helst lade 

den strømme længere Tid igennem. Jeg leder i Reglen Luften 

ind gennem den dobbelt gennemborede Hane f; Strømmen 

deler sig derefter i to Dele, den ene gaar gennem D ind i 

Beholderen Å (alt Kvægsølv er i Forvejen tappet ud) og endelig 

ud gennem Hanen a. Den anden gaar ind i B og ud gennem 

Røret F. 

Skal der arbejdes med tør Luft, er det ikke nok, at Luften 

er tørret i Forvejen; man maa helst tillige have vandfri Fosfor- 

syre i Beholderne A og B; den indeholdes i to Skaaler æ og y. 

Til Røret C, der med sin nederste Ende gaar ned i Be- 

holderen B, er ved en kort Kautschukslange befæstet et Haar- 

rør a, der er trukket ud til et meget snævert Rør. Indeholder 

Å nu et Amalgam, f. Ex. Zinkamalgam, der let ilter sig, vil 

der strømme en fin Straale ud af a; den vil, hvis der er Ilt 

tilstede, absorbere en Del deraf, derved vil Trykket i Oxymetret 

formindskes og Vædsken i Manometret E vil stige. 

Den første Prøve, man vil underkaste Oxymetret, er at 

undersøge, om rent Kvægsølv fremkalder nogen Absorption; 

man vil vente, at der ingen saadan kan finde Sted, og dette 

bekræftes i det hele af Forsøgene. Vi tænke os da, at Behol- 
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deren Å er fyldt med Kvægsølv lige fra Spidsen a tile, aa B 

er tom og hele Apparatet lukket. Aabnes nu Hanen 6, vil der 

af det snævre Rør a, hvis Diameter f. Ex. kan være 0,2mm, 

strømme Kvægsølv ud i Straale, som er 1—2m Jang og som 

opløser sig i Draaber. lagttages nu Manometret E, vil man 

ofte finde, at det forandrer sin Stand pludseligt, i Reglen at 

det stiger, det vil sige, at Trykket i Oxymetret aftager. Grun- 

den hertil er, at der har været nogen Luft enten i Røret under 

b eller i den korte Kautschukslange, hvorved Haarrøret & er 

forbunden med Røret C. Idet b aabnes, kommer denne Luft 

under et større Tryk, dens Rumfang formindskes, og Trykket 

i hele Apparatet maa da aftage. Standses Udstrømningen, vii 

denne sammenpressede Luft igen udvide sig; Manometret falder. 

Det kan ske, at der ingen Uregelmæssighed viser sig ved For- 

søgets Begyndelse, men at der finder en pludselig Trykforøgelse 

Sted, naar Udstrømningen standser ved at b lukkes. I saa Fald 

er der under Forsøget ført nogen Luft med Kvægsølvet ned i 

Røret under 6; idet den befries for Tryk, vil den udvide sig. 

Under Udstrømningen kunne smaa Trykforandringer vise 

sig; de kunne dels hidrøre fra Vanddamp, dels fra Luft, som 

hænger ved Glasset i Beholderne Å og B. Man maa jo erindre, 

at vi i Oxymetret kunne paavise enkelte Kubikmillimetre Lufts 

Optræden eller Forsvinden; det er derfor naturligt, at man kan 

iagttage Virkninger her, som man ikke vilde vente. 

Naar Luften er fugtig, er det i det hele vanskeligt at faa 

brugelige Resultater; under Udstrømningen drives den fugtige 

Luft fra B gennem D til 4, den vil da let kunne enten afgive 

Fugtighed til Glasset, efterhaanden som Kvægsølvet synker i Å, 

eller ogsaa vil Glasset afgive Fugtighed til den. 

Er Luften tør, ville Uregelmæssigheder ogsaa kunne vise 

sig. Naar Å fyldes med Kvægsølv gennem Røret d, vil der 

altid blive nogen Luft hængende ved Glasoverfladen i C og A, 

enten som smaa Bobler eller som et usynligt Lag af ringe 

Tykkelse; denne Luft kan dels føres videre under Udstrømningen, 
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hvorved den kommer under et større Tryk, dels kan den, idet 

Kvægsølvet synker i 4, komme under et mindre Tryk, i begge 

Tilfælde vil Manometrets Stand forandres, men til modsatte 

Sider. Naar B nu samtidig fyldes, vil der ogsåa sætte sig Luft 

fast mellem Glasset og Kvægsølvet der, hvorved Trykket i Ap- 

paratet vil formindskes. 

[I Overensstemmelse hermed vil Manometret sjældent holde 

sig ganske roligt under et Forsøg med rent Kvægsølv. 

For Kortheds Skyld vil jeg indføre nogle Betegnelser: 

M Manometeraflæsningen, 

D Udstrømningsrørets Diameter i Centimeter, 

| den sammenhængende Straales Længde, 

L Afstanden fra Spidsen a af Udstrømningsrøret til 

Kvægsølvoverfladen i B, 

s Arealet af Tversnittet af Beholderen B, 

a den til en Millimeter paa Manometret svarende Ab- 

sorption i Kubikmillimeter, 

6 Absorptionen for hver Kvadratcentimeter nydannet 

Amalgamoverflade. 

Jeg vil nu beskrive Gangen i et enkelt Forsøg. Beholderen 

Å er fyldt med Kvægsølv, ligeledes er Haarrøret, der forbinder 

Hanen e med Beholderen 5, fyldt dermed. Apparatet indeholder 

tør, kulsyrefri Luft; der er Fosforsyreanhydrid i x og y. 

Først iagttages Manometrets Gang, inden Udstrømningen begyn- 

der; Å er da tom og L=H, idet H betegner Afstanden fra 

Spidsen a til Haarrøret. Tiden 7' maales i Minuter og Se- 

kunder. 
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Mabsd: 

Rent Kvægsølv i tør Luft. 

1 = 2em, 7) — 0.01900em, gs = 2.7cm?, 7 = 2.5mmå 

Tid L | BYGE KS EL ET Rk SLA 
| | | 

| | | | | 

Om Qs H | 36 | (559 
—-1 | 0 

150 H | 37 | | 29 | 

| | 
050 ES | | 28 

==r hid SBS 

0 30 4.5 29 22 
1 —1.5 —2.5 

Jæ0 38 ZEN 1157955 
0 —0.5 

1 30 NET EA EEN (19 
| 1.5 —0.5 

20 2.2 29 19.5 . 
=El 105 

230 1.4 30 20 
—1.5 | 11 

BRO 0.5 31.5 21 
+-0.5 0 

> AAN 0.0 32 Jåj | 
; 0 0 

0) —0.2 Bd 21 

3 30 OPEN ITRSE 21 | 
0 + 0.5 

re) —0:2 32 21.5 
0.5 0 

0 —0.2 32.5 | 21.5 

Som man ser, er der en forholdsvis stor tilsyneladende 

Udvidelse af Rumfanget i det Øjeblik, Udstrømningen begynder, 

derefter er Kvægsølvets Virkning meget lille. Den første ab- 

norme Virkning er det ikke altid let at gøre Rede for, den er 

snart en Udvidelse, snart en Sammentrækning og maa forklares 

ved de Forandringer, der ske med den mellem Kvægsølvet og 

Glasset sammenpressede Luft i B og det dermed sammen- 

hængende Rør C. 

Man ser af Tabellen, at Beholderen Å blev fyldt op til 

Spidsen i 3 Min. 19 Sek.; det tilsvarende Rumfang var 14.2? 

Udstrømningshastigheden H bestemmes derfor af Ligningen 

14.2 — 50.01907? "H- 199, 
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Middelafstanden fra Beholderen Å til Udstrømningsrørets 

Spids ga var 40”, som ifølge Torricellis Lov giver en Udstrøm- 

ningshastighed af V/80-981— 281%m, Der er altsaa tabt en Del 

Hastighed ved Gnidning i Røret. 

Idet Straalen dannes, opstaar der stadig ny Overflade; i 

hvert Sekund dannes der, under Forudsætning af, at Straalens 

Tversnit er lig Udstrømningsrørets Tversnit, et Areal A= 7- D.H, 

i nærværende Tilfælde er 

z i ts 2 
Å = ax: 0.0190- 232 — f5 ——-, 

sek. 

Arealet S af Straaleoverflade, som dannes i & Sekunder, 

kan beregnes af Rumfanget V af Kvægsølv og af Straalens 

Diameter D; man har nemlig 

V=2DHt, 

S —= aDHt ; 

altsaa 
lg ANN 
PE Fy - 

Il ovenstaaende Forsøg udstrømmer fra 7 —= 1 Min. til 

T — 3 Min. 3.8 x 2.7m? Kvægsølv; altsaa bliver $ = 1880em>, 
cm.? 

Da Å er funden lig 15 og Tiden er 2 Minutter, finde vi for sek. 

den samme Størrelse Værdien 1800; Afvigelsen hidrører frå 

Unøjagtighed i Maaling af L, som bestemtes ved Øjemaal. 

Jeg har prøvet, om det var ligegyldigt, om Kvægsølvstraalen 

dannedes i Ilt eller i Brint; der synes ikke at være nogen For- 

skel at opdage; overhovedet er der jo ingen Grund til at vente 

nogen Virkning, naar Kvægsølvet falder i en Luftart, som ikke 

har nogen kemisk Virkning paa det. Dermed skal dog ikke 

være sagt, at der slet ikke findes nogen saadan. Der er utvivl- 

somt en Vedhængning mellem Kvægsølvet og forskellige Luft- 

arter, hvis Størrelse retter sig efter Luftartens Natur. Endvidere 

vide vi fra Lenards Forsøg over Vandfaldselektricitet, at der 

fremkommer Elektricitet, naar Kvægsølv falder draabevis ned i 

et Kar med Kvægsølv; at denne Elektricitet igen kan indvirke 

11 
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paa Ilt, muligvis dissociere denne, maaske danne Ozon, er 

sandsynligt. Jeg har anstillet en ikke ringe Mængde Forsøg, 

ved hvilke Kvægsølv dels faldt i tør Luft, dels i Luft, der inde- 

holdt Vanddamp i forskellig Mængde. Ved alle disse har det 

vist sig, at der fandt en Absorption Sted, naar Vanddamp var 

tilstede, og at den voxede jævnt, naar Damptrykket tiltog. Om 

dette imidlertid er en Følge af indtraadte kemiske Virkninger, 

Ozondannelse og Iltning af Kvægsølvet, eller om det hidrører 

fra de Uregelmæssigheder, som Vanddampenes Tilstedeværelse 

i Oxymetret altid fremkalde, tør jeg ikke afgøre. 

Hvorledes det end forholder sig hermed, er det sikkert, at 

Absorptionen med rent Kvægsølv og de almindelige Luftarter er 

højst ringe og kan betragtes som forsvindende i Sammenligning 

med Absorptionen i Amalgamer af de Metaller, som let iltes. 

S 22. Absorptionens Forløb i tør og fugtig Luft. 

Vi vende os nu til Spørgsmaalet om Amalgamernes For- 

hold i forskellige Luftarter. Der er her en stor Mængde Spørgs- 

maal at besvare, da Problemet mig bekendt ikke tidligere har 

været stillet. En af de vigtigste Opgaver er at faa at vide, 

hvilken Indflydelse Vanddampene udøve. Vi ere jo ikke i Stand 

til at undgaa deres Nærværelse fuldkommen: enten Luften tørres 

med Svovlsyre eller Fosforsyreanhydrid, er der endnu Spor af 

Vanddamp tilstede, og det er jo en given Sag, at selv yderst 

ringe Mængder Vanddamp kan være afgørende for den kemiske 

Virkning, hvormed vi have at gøre. Inden dette var blevet mig 

klart, erholdt jeg virkelig meget uregelmæssige Absorptioner. 

Ved de Forsøg, som nu skulle omtales, var der ingen 

Fosforsyreanhydrid i Oxymetrets Beholdere Å og B. Jeg fyldte 

først Apparatet med kulsyrefri atmosfærisk Luft, der enten tør- 

redes ved at gaa gennem koncentreret Svovlsyre og dernæst 

gennem to Rør med Fosforsyreanhydrid, eller ogsaa gjordes 

12 
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fugtig ved at gaa gennem Blandinger af Vand og koncentreret 

Svovlsyre. Røret B var i disse Forsøg længere og snævrere 

end ved de foran omtalte; dets Tværsnit var 1.09”,  Zink- 

amalgamet indeholdt "/1000 Zink. 

TabssIl 

Zinkamalgam "/1000 i tør og fugtig Luft. 

D —=— 0.02590m, s = 1.090m?, g =— 1.9mmå, 

L aftager fra L, til L, | 
Damp- | . 

tryk | == 0 8 6 4 2 10 

| DSR re 4 | 2 0 | 6 2 

BK Osmm | og 195 (1185 | 152 | 55 | 405 7 
2 3.5 20.7 6 15 k3: Se Å 36.7 

3 5.5 i 20 io 14.5 125 | 4.5 35.7 ali 

AR 105 | 26.2 185 573, 9 Es 444 | 22.4 
5 KOB TS og | 95.5 24.5 17.5 4.5 53.5 42 

6 5.5 29 24.2 20.7 OSSE 33 40.2 

dl 5.5 23 23.7 23.7 filsd SB 7 467 | 25.2 

8 3.5 21.7 17 18878 15185 Mg: 38.7 | 33.2 

9 0 28.5 24.7 24.7 | 19.7 8.2 53.2 44.4 

Denne Tabel er saaledes at forstaa. Ved Forsøgets Begyn- 

delse var Bunden af Beholderen B fyldt med Zinkamalgam ; 

Afstanden fra Udstrømningsaabningen til Amalgamets Overflade 

var 10 Centimeter. Nu strømmede Amalgamet ud, indtil den 

nævnte Afstand kun var 8 Centimeter; i den Tid steg Mano- 

metret i det første Forsøg 21"”"; Zinkamalgamet havde i denne 

Tid absorberet 21 x 1.9 = 40rm? []t, Den i denne Tid dannede 

ny Kvægsølvoverflade er 

altsaa absorberer hver Kvadratcentimeter Zinkamalgamoverflade 

i dette Forsøg 0.12r=? []t. 
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Man ser, at Absorptionen i de første Forsøg bliver mindre 

for samme Overflade, naar Straalen bliver kortere; dog er den 

langt fra at aftage i samme Forhold som Længden; først naar 

Straalen bliver under 2 lang, aftager Absorptionen stærkt. 

Jeg havde egentlig ventet, at Absorptionen var uafhængig af 

Straalelængden, naar den havde naaet en vis ringe Længde. 

Jeg havde nemlig allerede ved de tidligere Forsøg over Be- 

røringselektricitetens Oprindelse iagttaget, at Amalgamstraaler 

i Luft og Ilt i Almindelighed opnaa en meget stor Længde, 

og jeg tænkte mig, at dette hidrørte fra, at Straalen beklædtes 

med et Ilte, og naar dette Lag havde naaet en vis yderst ringe 

Tykkelse, paavirkedes den ikke videre. 

Ved de Forsøg, hvorom her er Tale, er Straalen efter 

Omstændighederne lang eller kort. Den er lang i det første 

Forsøg og, såa vidt jeg kunde skønne, ogsaa i det andet og 

tredie; derimod var den kort (c. 1%) og opløste sig derefter i 

Draaber i de følgende Forsøg. I Virkeligheden er det ikke altid 

let at se, om det ene eller det andet er Tilfældet; dette hid- 

rører navnlig fra, at Straalen ofte deles i saa smaa Draaber, 

at det hele ser sammenhængende ud; dog kan man se For- 

skellen mellem de to Slags Udstrømning ved at holde et Lys i 

Nærheden. Desuden bliver den nederste Beholder, nåar man 

tømmer den for Amalgamet, bedækket med et mere eller mindre 

sammenhængende Lag af Zinkamalgam, der gør det vanskeligt 

eller helt umuligt at se, hvorledes Straalen er beskaffen. Naar 

Oxymetret fyldes med fugtig Luft, falder en stor Del af dette 

spejlende Lag ned, formodentlig fordi der dannes et Hydrat, 

der ikke hænger ved Glas. 

I Forsøgene Nr. 2 og 3, hvor Luften er fugtig, er For- 

skellen mellem Absorptionen for forskellig Faldhøjde næsten 

den samme, men Absorptionen er nu mindre; i den endnu 

fugtigere Luft Nr. 4 og 5 er Absorptionen større ved Længden 

10—6m, meget ustadig ved 6—2, Ved disse og alle de føl- 

gende Forsøg var Straalen opløst i Draaber. At drage bestemte 
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Slutninger af disse Forsøg er ikke muligt; de ere medtagne for 

at vise, hvor lunefulde Forholdene kunne blive, naar Luften er 

fugtig. 

En lignende Række Forsøg anstilledes med tør og fugtig 

Ilt og Luft. 

Tab. III. 

Zinkamalgam "1000. 

D = 0.0259, s = 1,090m”, gg — 1,9mmå, 

| L aftager fra L, til L, 
Damp- : : 

ek (== 10 UB | HR Mg" | BEN 0 NG 
SÅ ei Fe mede sea Klo dd hb t ki JE ØE 

| | | | ! |! | 

Ne15. I 0 | 26.5 235) |. 1200] 1955 9.5 || 50 | 40 

og RR 5.5 28 SEE ae SEES SS PNG TNS AEG TTEE: 
VIC ÆRE 5.5 RER BE ERE HEE BR NER SE [ANE ; 
nr 10 REE SS ESTER KE ED 2.5 || 43 29 
SESGEE 10 BE BOE UGEN ØE MINS HEE Die 
» 6. Luft 0 2D AR LLR 18 14 4 43 139 

227. lt be) ET ETER ET: HE CUKN (5 34 

Disse Forsøg vise i det hele samme Gang som de fore- 

gaaende, men Afvigelserne ere mindre; dette forklares af, at 

Ilten virker stærkere paa Amalgamet end den atmosfæriske Luft, 

saaledes at Vanddampenes Indflydelse mærkes mindre. Man 

ser, at Absorptionen er næsten den samme i tør Ilt og i tør 

atmosfærisk Luft; kun naar Straalen er meget kort, virker Ilten 

mere kraftigt. 

S 23. Absorption i tør Luft. 

Naar de i det foregaaende meddelte Forsøg give temmelig 

uregelmæssige Resultater, af hvilke det er vanskeligt at blive 

klog paa, hvoraf Absorptionen væsentlig er betinget, saa ligger 

dette vistnok i følgende Omstændigheder: 

15 
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1... Amalgamets Udstrømning er uregelmæssig.  Straalens 

Længde og Draabernes Størrelse holder sig neppe ens, de 

mindste Stød og Rystelser kunne indvirke påa den; det kan 

ogsaa ske, at Udstrømningsaabningen delvis lukkes ved Støv 

eller Ilte; efter nogen Tids Forløb bedækkes dens Sider med 

et ganske tyndt graat Lag, sagtens en Blanding af Ilte og 

Kvægsølv. 

2. Absorptionens Forløb kan være uregelmæssig. Navnlig 

ved stærke Amalgamer og naar der er rigelig Ilt tilstede, kan 

Straalen bedækkes med en tynd, fast Hinde, i hvis Indre Amal- 

gamet strømmer; denne rørformige Hinde hænger med sin 

øverste Ende fast ved Udstrømningsrøret, dens nederste Ende 

kan naa til det neden under staaende Amalgam. Derved op- 

hører al Absorption. Saavidt kommer det dog sjældent, men 

påa en kortere Strækning kan denne Størkning af Overfladen 

godt indtræde. 

3. Er Luften ikke ganske tør, vil Fugtigheden bevirke de 

uberegnelige Uregelmæssigheder i låagttagelserne paa Mano- 

metret, som ere omtalte i det foregaaende. 

3. Desuden vil den kemiske Proces derved forandres; er 

ingen Fugtighed tilstede, bliver Processen i hvert Fald indtil 

videre at opfatte som en simpel Iltning 

In O=O: 

er der Fugtighed tilstede, faa vi 

EOF SOF NOTE 

I første Tilfælde forsvinder der et, i sidste 3 Rumfang, naar 

samme Zinkmængde iltes. Man vilde derfor vente, at der i 

sidste Tilfælde skulde iagttages en langt stærkere Absorption 

end i det første. Saa simpel er Sagen dog ingenlunde. Det 

synes, at Vanddampene snarere frembringe en Absorption, der 

skrider jævnt frem med Tiden; jo længere Straalen bliver, desto 

større bliver Dampabsorptionen (se Tab. II og ill), medens Ab- 

sørptionen i tør Luft eller Ilt kun tiltager langsomt med Straa- 

lens Længde. 

16 
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Ved. de foran nævnte Forsøg, hvor Luften er betegnet som 

tør, Damptrykket sat lig med Nul, var Luften ganske vist tør, 

da den kom ind i Apparatet, alligevel kan der have været Vand- 

dampe tilstede, som Glassets Vægge have afgivet. Naar en 

Maaling skal foretages, måa Apparatet lukkes; der vil da efter- 

haanden afgives Damp frå Glasset, og denne Damp kunde 

meget vel influere kendeligt paa Processen. For saa vidt mu- 

ligt at modvirke dette, er det, jeg har anbragt de smaa Skaaler 

med Fosforsyreanhydrid inden i Beholderne Å og B, og vi 

skulle nu se, hvad Virkningen er heraf. 

Inden Forsøgets Begyndelse lod jeg saa meget Amalgam 

strømme ned i den nederste Beholder, at Afstanden fra Ud- 

strømningsaabningen til Amalgamet var 10%; den aftog nu 

jævnt, indtil Beholderen var fyldt lige til Udstrømningsrøret. 

Tabel IV. 

Zinkamalgam "16/1000, Luft. 

D = 0.02590m, s = 0.9em? | — 3em, 4 — 2,1mmå, 

Første Forsøg. 
Sum 

Did: Sekunder LIS ENS 550 MET 5 

Absorption st LETS 1245380 270 5-46 

Andet Forsøg. 
Sum, 

krdsr Sekunder "OMU IORTRO NO” 20: 58 128 

Absorption "spr 733 6.55x 050 BF 5 4885 409" 38,8 

Ved det første Forsøg stod Hanen a aaben, ved det andet 

var den drejet lidt, Amalgamet strømmede derfor langsommere, 

det tog derfor over tre Gange saa lang Tid at fylde B til Ud- 

strømningsrøret. Begge Forsøg vise, at Absorptionen er uaf- 

hængig af Faldhøjden L, naar denne er tilstrækkelig stor, over 

4m, Man ser endvidere, at Absorptionen, som en given Amal- 

gammængde frembringer, er mindre, naar Hastigheden formind- 

skes; i sidste Forsøg er Hastigheden ”?”S/75 — 1.7 Gange mindre, 

Absorptionen 7/38; — 1.2 Gange mindre. 

D.K.D. Vid. Selsk. Overs. 1897. 177 34 
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I det første Forsøg udstrømmer i de 45 første Minuter 
IN 
=: SADO Se IO ESR0E gemt: 

Åltsaa er den dannede Overflade, hvis man tænker sig Straalen 

sammenhængende helt igennem, hvilket jo ikke var Tilfældet, 

A><5 4 

0.0259 
ROSA E: 

Den tilsvarende Absorption, maalt paa Manometret, er 36, 

altsaa 36 x 2.1 = 767m" []t. Da Absorptionen imidlertid neppe 

har naaet Maximum i den kun 3” lange sammenhængende 

Straale, og da Overfladen formindskes ved, at Straalen opløser 

sig i Draaber, maa Absorptionen for hver Kvadratcentimeter i 

Virkeligheden være over 0.0917%?, 

Ved det andet Forsøg er Absorptionen i de første 80 Mi- 

nutter 28.3, man finder heraf og = 0.076r", 

Tabel V. 

Zinkamalgam Y4/1000, Luft. 

D=10X02%595 18 == 000 sg 2] mr 

Første Forsøg. 
Sum. 

Tidender st KS ISENS EKO RENO 

Åbsorption ELSE Æ SETS5 TDE 0 Æ8:5 

Andet Forsøg. 

Hids ek und er SNS RES ES ES 

Absorptions. 0. LS ES NS Es 

Tredie Forsøg. 
Sum 

Ia S ek un er ES ES ES GE 

TD ASO PORER” STE SEG SE ÆREDE 65 

I det første af disse Forsøg var Amalgamets Niveau oprin- 

delig 9% og ikke som ellers 10% under Udstrømningsaabningen. 

Man ser, at Absorptionen vel er konstant i hvert Forsøg, men 

at den voxer fra Forsøg til Forsøg, sandsynligvis fordi Luftens 
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Fugtighedstilstand har forandret sig; maaske kan den ringe 

Forandring i Udstrømningens Hastighed ogsaa bidrage dertil. 

Beregnes Absorptionen for 1%” af de tre første Iagttagelser 

i hvert Forsøg, faas 

Harstet torso EGEN 0T 

Andet — SUE == 1054 

Tredie — 250125 

Tabel vi 

Zinkamalgam "/1000, Luft. 

D = 0.0259, s = 0:gem?, gg — 2, ,3mmå, 

Første Forsøg. 
Sum. 

rdr Sekunder IS ES ESKE ES FANS 0) 

AB SOLD ion VI OMNIA SOS ESS HENTE 69 

Andet Forsøg. 

kid sekunders 20520120 20158589 

Absorphones 20:55 49 180 15741 73:55 

De udhævede lagttagelser føre til følgende Værdier for c: 

Første korsos FR 77-03 

Ade SE SS 7-0 

I en anden Forsøgsrække med samme Amalgam fandtes 

følgende Resultater i de første 80 Sekunder: 

Tabel VII: 

id Se kander UNEP EP] 

!; Få UDÆRTERRKE ST har 18 17 16 12:5 

br Kure. KØNS 18 18524519 11 

ME DDPEEN TEL SE NET ERE DYST 19:5-21 19 1:52 

(KE sed sense Je SÅ ERA 0 IK) 19 

PRT Ma GeRSS Velen etles 21 KUNST 4 

I Forsøg b er Absorptionens Gang ganske abnorm, det 

viste sig ogsaa, at Straalen blev ved at bestaa, efter at Hanen 6 

var lukket; der har ogsaa her dannet sig et Rør, inden i hvilket 

19 347 
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Amalgamstrømmen er gaaet, og dette har naturligvis sat Ab- 

sorptionen ned. 

Vi skulle nu se, hvilke Slutninger disse Forsøg føre til, og 

ville da dels betragte Absorptionens Forløb, dels dens Størrelse. 

Sammenlignes Forsøgene i fugtig Luft (2 22) og i tør Luft 

(2 23), er det klart, at Absorptionen med aftagende Fugtigheds- 

erad nærmer sig til at blive uafhængig af Straalens Længde ; 

dette er navnlig klart af Tabel IV, hvor Amalgamet indeholder 

lidt Zink, og Straalen opløses i Draaber; at Forholdene der 

blive såa simple, ligger tillige i, at Draaberne, naar de engang 

ere dannede, forblive uforandrede i Størrelse, og nye Dele, 

navnlig af Zink, neppe kunne komme ud til Overfladen. For- 

søgene med stærkere Amalgamer give mere uregelmæssige 

Forhold, men man ledes dog utvivlsomt til den Antagelse, at 

Absorptionen nærmer sig til at blive uafhængig af Længden. 

Vi have heri forøvrigt et fra Kemien velbekendt Forhold for 

os. Udsættes f. Ex. Zink for Luftens Indvirkning, bedækkes 

det med en tynd Hinde af Ilte, men hvor længe indvirkningen 

end varer, skrider Iltningen ikke videre. Det er det samme, 

vi have her. Idet Amalgamet strømmer ud i Luften, kommer 

en fuldkommen ren Overflade i Berøring med Luften; den vil 

ilte sig, men efter en kort Tids Forløb er Processen afsluttet, 

Overfladen har optaget saa megen Ilt, som den kan, og nu kan 

Straalen eller Draaberne existere saa længe, det skal være, 

uden yderligere Absorption. 

Vi kunne i Tanken anstille Forsøget paa en anden Maade. 

I et lukket lufttomt Kar lade vi Zinkamalgam strømme ind; det 

vil da fåa en ganske ren og blank Overflade. Lad nu Ilt strømme 

ind i samme Rum, efter at Amalgamindstrømningen er ophørt. 

Trykket vil då aftage, først hurtigt, senere langsommere og vil 

tilsidst blive konstant. Overfladen af Zinkamalgamet er imidlertid 

bleven iltet, og dermed standser Processen. For Kortheds Skyld 

ville vi sige, at Overfladen er mættet med Ilt. Den tilsvarende 

af en Kvadratcentimeter optagne Iltmængde have vi kaldet ø. 

20 
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Hvor længe varer det, inden Zinkamalgamet bliver mættet 

med IIt? Tage vi de første Forsøg i Tab. IV for os; saa se vi, 

at Absorptionen er konstant i de første 45 Sekunder, men af- 

tager i de følgende 30 Sekunder. Da Faldhøjden aftager jævnt 

fra 10 Centimeter til 0, er Strain altsaa mættet med Ilt, naar 

den har- naaet en Længde af - 10 = 4, Udstrømnings- 75 
hastigheden H findes af Ligningen 

9 = 2:0.0259?. H.75, 
” i cm. H—0908£, 

Inden Straalen mættes, gaar der altsaa omtrent "/228 — 7/57 Sek. 

Hvoraf afhænger altsaa Absorptionens Størrelse g? Vi have 

for den største Udstrømningshastighed fundet følgende Værdier 

for oc: 
Gram Zink i 1000 Gram Hg. (2 

1/16 0.091 

1/4 0.11—0.12 

I 0.13—0.14 

Man ser, at den voxer kun langsomt med Styrken, og vi 

ledes herved til at antage, at heller ikke I1lttrykket har stor 

Indfiydelse paa oc, i hvert Fald naar det ikke er under en vis 

Grænse. 

Disse Forhold ville nærmere blive undersøgte i det føl- 

gende. Hvad foreløbig betragtes som fastslaaet, er kun, at 

at Overfladen hurtigt mættes med Ilt; derpaa vil det følgende 

afgive en Mængde Beviser. 

Den under Udstrømningen dannede Zinkilte lægger sig 

oven paa Amalgåmet i Beholderen B. Den danner der et 

svampet Lag, som undertiden kan svulme ganske betydeligt op 

og gør det usikkert, hvor højt Amalgamet staar i Beholderen. 

Naar denne Masse kommer i Berøring med Luften, falder den 

sammen, og formodentlig dannes der da et Hydrat. 

Her kan kun være Tale om Ilt som den virksomme Luft- 

art; af andre Luftarter har jeg kun prøvet Brint og Kvælstof. 

Ingen af dem giver, naar de renses for Ilt, nogen kendelig 
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Absorption. Jeg tør ikke paastaa, at der slet ingen Virkning 

er, skønt dette i sig selv er sandsynligt nok; Forsøgene vise 

dog, at den ikke er over ”/5o af Iltens Absorption. 

S 24. Amalgamets Styrke. 

Det næste Spørgsmaal bliver, hvorledes Absorptionen af- 

hænger af Mængden af Metal, som indgaar i Amalgamet. Her 

kommer det i væsentlig Betragtning, om Straalen opløser sig i 

Draaber, eller om den er sammenhængende i hele sin Længde, 

hvilket jo simpelt hen udtrykkes ved at kalde Straalen kort eller 

lang. Jeg har her navnlig henvendt Opmærksomheden paa de 

Tilfælde, i hvilke Straalen bliver lang; Betingelsen derfor er, 

at Amalgamet er stærkt, og at den omgivende Luft er tør. Jeg 

vil først anføre Resultaterne af en Forsøgsrække med tør [lt. 

Den nederste Beholder var her den samme som i Tab. I; 

Kvægsølvet stod ved Forsøgets Begyndelse til den øverste Ende 

af Røret F; hvert 15de Sekund aflæstes Manometrets Stand, 

indtil Amalgamet efter 120 Sekunders Forløb havde fyldt Be- 

holderen til Udstrømningsrørets nederste Ende.  Amalgam- 

rumfanget, som strømmede ud i 120 Sekunder, var omtrent 

13%, Resultatet af Forsøgene findes i følgende Tabel. 

Tab. VIII. 

Zinkamalgam i Ilt. 

D = 0.02590m, s = 2.72m gg = 2.05mm?, Straalen lang. 

Faldhøjde L Gram Zink i 1000 Gram Hg 
Tid i Sek. = 

i Centimeter 1l4 17: Vesg (SEN 5 DA 

|| 

5.0—4.2 0— 15 1 7.5 BE" UKRDRA UT ER 8 
4.2 — 3.6 15530 TE SERENE KD DS 7/ Je5 10.5 

316-530 RES 045 95 10 11 ENA?) 10 10.5 

3.0—24 | 45—60 | 10.5 | 10.5 | 105 | 10 10 11.5 
Bars DER Bros HO 10 9554 2105 ET 
188765 75— 90 9 EEN sne an NE 9.5 
18%0/658 005405 6 Gr RG SE ES tes 
0.6—0.0 | 105—120 1.5 1.5 0.5 3.5 2.5 3.5 
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Som det saa ofte er Tilfældet, vare de første Forsøg meget 

uregelmæssige; de til de første 30 Sekunder hørende Mano- 

meteriagttagelser kan der derfor ikke tillægges nogen Betydning. 

Derefter blive Manometermaalingerne regelmæssige og give paa 

det nærmeste samme Værdi, uden Hensyn til, at det sidste 

Amalgam er 16 Gange saa stærkt som det første. De angivne 

Talværdier ere Middelværdier af to Forsøg. Naar Straalen er 

under 2% lang, blive Udslagene mindre, Straalen har da ikke 

haft Tid til at blive mættet med Ilt. Ved de stærkere Amal- 

gamer er Absorptionen tydeligt stærkere ved Længder under 

2; det er jo ogsaa naturligt, at Straalen hurtigere mættes, 

naar Amalgamet er meget, end naar det er lidt zinkholdigt. 

S 25. Ilttrykkets Indflydelse. 

For at se, hvilken Indflydelse Ilttrykket har, lod jeg samme 

Amalgam strømme vexelvis ud i Ilt og atmosfærisk Luft. Den 

hertil anvendte Ilt var fremstillet af klorsurt Kali, renset og 

tørret paa sædvanlig Maade. Samme Beholder og Udstrømnings- 

rør anvendtes som ved Tab. VIII. 

Fab IX: 

Zinkamalgam "/1000 i atm. Luft eller Ilt. 

Middel 
Faldhøjde L Tid ate” ØR El AT | 

| | Luft | [lt 

Cm. Sek. | | | 
5.0—4.2 0— 15 5.5 8 9 KAN å | 8.5 

4.2—3.6 | 15— 30 9.5 8 DSE 11:65 87215 9 

DE NEN BE ESS Ye 1814106 8.5 9 11 
US RA GERT DE Ey 12 10507405 | 1570 11 
REE TY SEA BRET RR 75 95 | 12 FR TH HEN gå] Hg 
18—08:01 775-400 JA tønden eg 98 | 3%. blog] 
12—0.6 | 90—105 | 7 Bør. og TÅ BENT SES 
0.6—0.2 | 103—120 LE | 35 RE ERE GE TEE He 
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Man ser, at Absorptionen er noget større, naar Straalen 

danner sig i Ilt, end naar den dannesi atm. Luft. Erindres, 

at. Ilttrykket i første Tilfælde næsten er fem Gange saa stort 

som i sidste, er det dog sikkert, at Ilttrykket kun spiller en 

underordnet Rolle. Forskellen maa vistnok søges i, at uregel- 

mæssige. Bevægelser af Straalen bringe nye Dele i Berøring 

med Luften, som da iltes stærkere i Ilt end i Luft. 

Jeg har anstillet et lignende Forsøg med et svagere Amal- 

gam, ellers var alt som ved det foregaaende Forsøg, hvorfor 

Faldhøjde og Tid ikke medtages. 

Tabel: 

Zinkamalgam ”/4000 i Luft eller Ilt. 

I II DI vin IR VI 

Luft Ilt Ilt Luft Luft Ilt 

1005185 3 12 == | == 

9.5 | 12 104 12 6 8 

10 10 | 17 11 10 al 

OS REE 7 12 9.5 8 

12 or 1657) 10 95 10 

DEN EB 13 8 ON Søns 

by nes 10 3 Te5 65 

' (LESS RES HØNS kørelse KEN UNE | 5 
| 

Hertil bemærkes følgende. 1 I og II er Absorptionen lige 

stor, men i III bliver den meget større. Dette laa imidlertid i, 

at en lille Stump af den svampede Masse, der lægger sig oven 

paa Zinkamalgamet, naar Straalen dannes i en iltholdig Luftart, 

var bleven hængende ved Udstrømningsrøret; den har frembragt 

en Uregelmæssighed i Udstrømningen, der giver sig tilkende 

ved den meget forøgede Absorption. I IV var det samme Til- 

fældet og havde en lignende Virkning. Derefter skiltes Appa- 

ratet ad og Udstrømningsrøret rensedes; nu foretoges igen 

Forsøg med Luft og Ilt, hvoraf Resultatet ses i V og VI; 

Overensstemmelsen er nu god. 
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Naar man saaledes ser, hvor lidt der behøves for væsentlig 

at forandre Absorptionen, er man mere tilbøjelig til at antage, 

at Absorptionen er uafhængig af Ilttrykket; naturligvis dog kun, 

naar Ilten faar tilstrækkelig lang Tid til at virke paa Amalgamet. 

Man kunde maaske rette den Indvending mod Forsøgene, 

at Uregelmæssighederne ere altfor store; men jeg tror, at det 

vil blive ret vanskeligt at fjerne disse, og at de Forsøg, jeg 

her meddeler, i hvert Fald kunne tjene til Vejledning ved kom- 

mende Uudersøgelser. 

S 26. Natriumamalgam. 

I tør Luft er Zinkamalgams Absorption i det hele regel- 

mæssig; i 2 22 have vi derimod set, at den i fugtig Luft bliver 

ret uberegnelig. For at faa Klarhed over, hvorledes Fugtigheden 

influerer paa Absorptionen, har jeg derfor nøjere undersøgt 

Natriumamalgam, hvor der kunde ventes en meget stor Virk- 

ning af Fugtigheden. Først undersøgtes Absorptionen i tør 

Luft, idet begge Oxymetrets Beholdere indeholdt smaa Kar med 

Fosforsyreanhydrid. 
Tabel XI. 

Natriumamalgam "4900 i atm. Luft og Ilt. 

D —= 0.0201em, gs — 2,70m? 7 — 2.5mm?  Straalen lang. 

| EEN Tid | Faldhøjde | Luft | 

Min. Sek. | cm. | | | 

0 5.8—4.8 |) | FA LÆSE 1725 — 
18 1225 15 | 48—45 |f Pe LL REN sag 12 

30 LÆ 54 U og 11.5 14 16 11 

45 HS TNS 12 14 13 | 2 

1 0 | 3.7—3.3 |l nd 8 17 15 | 12 
£ 25 

11315 3.3—2.9 |S 12 13 Ser TESS 

1.30 | 2.9—24 13, 11 11 1235 "SEE 
RS SEE BRED) HH lkdg 11 11 fol" 0 56 
2 p 20 TE V50 Sikre 12 L 17 

AXE 1:6—1:2. ly 9 10 105" 

EAN ke bre rl se ERR: NE RAN rger-er 
2245 fh0le0 anse 95 3 LEE BE 
san | 0.4 —0.0 0 0 1 3 | - 
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Tallene i de med Luft og Ilt betegnede Rubrikker ere 

Absorptionen maalt i Inddelinger paa Manometret, af hvilke 

hver svarer til omtrent 2.57”, Naar Straalens Længde er over 

2m er Absorptionen nogenlunde uafhængig af Straalens Længde, 

altsaa af den Tid, Straalen har været udsat for Luftens Paavirk- 

ning. I Tiden fra 0730: til 17305 er Middelværdien af Absorp- 

tionen i atmosfærisk Luft 47, i Ilt 58.5, altsaa i Kubikmillimeter 

resp. 117 og 146. Den i samme Tid dannede Amalgamover- 

flade er 
ren Near 

0.0201 

Altsaa er Absorptionen i en Kvadratcentimeter i Luft 0.136mm? 

og i Ilt 0.1707%?, Man ser, at Absorptionen er betydeligt større 

i Ilt end i Luft; Forholdet er som 1.25 til 1. 

Ved en lignende Forsøgsrække med Natriumamalgam "”"/4999 

==880 08 

fandtes for det samme Forhold 1.2 til 1. 

For åt undersøge Vanddampenes Indflydelse påa Absorp- 

tionen anstilledes efterfølgende Forsøg. 

Tab. XII. 

Natriumamalgam "”/,000 i tør og fugtig Luft. 

D —= 0.02019m, s = 2.7cem?, gg — 2.5 mmå, 

ne en KL i Centimeter É 

tryk 4.9-4.1 | 4.1-3.3 | 3.3-2.4 | 2.4-1.6 | 1.6-0.8 | 0.8-0.0 

0 mm 26 25 20 MU r230 NS Ale ME 
5.5 lang | 15 15 14 4" ISA HØRER 

10.5 lang ap NE Te onen BE La EN ERE 
14 2cm 25 = LE 6 1 ef 

Man ser heraf, at Vanddampene indvirke stærkt påa Ab- 

sorptionen i lignende Retning som ved Zink, at den nemlig 

først aftager og derefter tiltager. For Sammenligningens Skyld 

er den første Forsøgsrække fra Tab. XI medtaget, skønt den 

ikke helt passer ind i Faldhøjderne. 
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Endvidere er det interessant at se, at Fugtigheden ved det 

sidst anvendte Damptryk, 147", bevirker, at Straalen bliver 

kort; 

En anden Mærkværdighed, som ogsaa, om end i svagere 

Grad, iagttages ved Forsøg med Zinkamalgam, er, at Behol- 

deren B beklædes med et spejlende Lag, nåar man tømmer 

den efter Forsøg over Absorption i tør Luft; hvis den har 

indeholdt fugtig Luft, er dette Lag kun hist og her tilbage, og 

naar Damptrykket er 107= og derover, hænger der slet intet 

Amalgam ved; derimod ser man da, at der svømmer et graat 

Pulver oven påa Amalgamet. 

Paa Grund af Sagens Vigtighed har jeg anstillet en anden 

Forsøgsrække over Vanddampenes Indflydelse paa Absorptionen, 

som gav følgende Resultat. 

Fab: XI 

Natriumamalgam "f/,000 i tør og fugtig Luft. 

D = 0.0201em, s = 2.7em?, gg = 2,5mm, 

hen. E | | Faldhøjde i Centimeter 

2LSÅ | 4.0-3.3 |3.5-2.7| 2.7-2.0 2.0-1,8|1.3-0.6| 0.6-0 | 

mm lang | 24 91 22 | 19.5 | mr — || Spejlblanuk Belægning. 

035 | lang. | 14.5.|/145. |. 15 | 13 10.5 | 3.5 || Pletvis Spejl. 

FN oRE 485. 135 | 45,0 mm ly 4 J 
22 | lang | 12.5 | 13.5 | 16 | 12? 13 åd 

Kos 13. 1130 15] 13. | 11 | 4 
5.8 | lang "rig ke GSR Ade 13) 14 12 SME 

Ål OLE SENGE SME BET ALA ELG VAN 5 TUR RET SER BE HEN | 
85 | lang | 10 | HK HAMID I — | 
9.6 | 2å3em | 18 115 | 11 Søg 5 Før Forsøget steg Manom. 4å-5em i Min. 

10.5  |1.5å2cm| 19 URE ISA SE TÆRUO — | Baade for og efter Forsøget steg Mano- 
| | | metret imm ; Minutet. 

Af denne Forsøgsrække ses, at selv meget ringe Spor af 

Vanddamp, 0.157”, formindske Absorptionen meget betydeligt; 

med stigende Damptryk holder den sig herefter konstant indtil 
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10»== Tryk, hvor den igen voxer. Af den vedføjede Anmærkning 

ses, at der nu er en stadig Absorption, ogsaa uden Udstrøm- 

ning. Medens Straalen er lang, saa længe Fugtigheden er 

ringere, bliver den kort ved 10” Damptryk; det er selvfølgelig 

ogsaa en Virkning af Vanddampene, idet den kemiske Proces 

nu har skiftet Karakter. 

Jeg har ogsåa undersøgt, om Natriumamalgam absorberer 

Brint; Resultatet var negativt. I en Brintatmosfære blev en 

Amalgamstraale med 0.21 Gr. Natrium i 1000 Gr. Kvægsølv 

kort; og Absorptionen meget ringe; efterhaanden blev den dog 

lang, og Absorptioneu blev større; jeg antager, at der under 

Forsøget er diffunderet atmosfærisk Luft ind i Apparatet. Dette 

viste sig, da jeg efter Forsøgets Slutning lod Amalgamet strømme 

ud af Beholderen B. Paa dennes øverste Del sad der da 

en svag spejlende Belægning, medens dens nederste Del var 

ganske ren. 

Derimod er det ikke helt udelukket, at der kan finde nogen 

Absorption Sted i en Atmosfære af iltfri Kvælstof. Forsøg der- 

over gave virkelig en ikke ubetydelig Absorption, naar Straalen 

var over 3 lang, og denne Absorption tiltog med Længden. 

Om dette hidrører fra Kvælstoffet eller fra, at der har været 

Spor af Ilt og Vanddamp tilstede, kan ikke afgøres; da Røret bi 

efter at være tømt, viste sig belagt paa samme Maade som ved 

Forsøg med ilt eller atm. Luft, er jeg dog mest tilbøjelig til at 

tro, at det hidrører fra, at Kvælstoffet har været urent. Absorp- 

tionen er da ophørt fra det Øjeblik af, da den tilstedeværende 

Ilt er absorberet. Derpaa tyder ogsaa, at Straalen fra først af 

var lang, senere opløste den sig vistnok i Draaber, i hvert Fald 

tydede den Larm, som hørtes i Røret B, derpaa. 

SE2r: Udstrømningshastighedens Indflydelse. 

Da de foregaaende Forsøg vise, at Ilttrykket og Amalga- 

mets Styrke kun have en ringe eller slet ingen Indflydelse paa 
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Absorptionen, ligger det. nær at antage, at Absorptionen er 

uafhængig af Udstrømningshastigheden. De Forsøg, jeg har 

anstillet derover, have imidlertid ikke givet afgørende Resultater. 

De anstilledes saaledes: Ved Hjælp af Hanen a (Fig. 2) kunde 

Udstrømningshastigheden reguleres efter Behag. Den øverste 

Beholder Å fyldtes med Zinkamalgam, som indeholdt "/1000 Zink. 

Ved alle Forsøg strømmede 14%” Amalgam ned i Beholderen B, 

dertil medgik 7' Sekunder, medens au er et relativt Maal for 

Absorptionen i 15 Sekunder. Er Absorptionen uafhængig af 

Udstrømningshastigheden, skulde 7'ag være konstant. Resulta- 

terne vare følgende: 

MESSE] 5 SET SATSE BODER GS AE SOREL DSR PIN 

713.83. 15:35 12.0: 275.257 054385 4957, VÆA 

MES 000SKON0DRIGO REST OMEEE6 05830 970 

Herefter synes det vel, at Absorptionen aftager noget med 

Hastigheden, men Resultaterne ere dog saa vaklende, at det ikke 

er ganske afgjort; som omtalt i 2 20 kan Straalen godt dele sig i 

Draåaber, uden at man kan se det paa den; ogsaa andre Omstæn- 

digheder kunne muligvis virke i samme Retning. Jeg har iøvrigt 

anstillet flere lignende Forsøg, væsentlig med samme Resultat. 

Strømmer samme Amalgamrumfang V ud gennem Rør med 

forskellig Diameter D, maa Absorptionen aftage, naar Diametren 

voxer. Vi have jo nemlig set i 221, at Arealet $ af den dan- 

nede Overflade er 

S= idr 

altsaa maa Absorptionen af en given Amalgammængde forholde 

sig omvendt som Diametren. 

At det forholder sig saaledes, kan neppe være tvivlsomt; 

med det af mig benyttede Apparat har jeg dog ikke kunnet 

føre noget afgørende Bevis derfor, da vide Rør fylde den 

nederste Beholder saa hurtigt, at Resultaterne blive usikre. 

Dertil kommer endnu, at Udstrømningsrørene altid beklædes 

indvendig med Amalgam, hvorved deres Diameter formindskes 

påa en uberegnelig Maade. 
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S 28. Forskellige Amalgamer. 

I det foregaaende har der kun været talt om Zink- og 

Natriumamalgamer. Jeg har ogsaa undersøgt flere andre Amal- 

gamer og vil nu meddele Hovedresultaterne. 

1. Magnium. I muligst tør atmosfærisk Luft frembyde 

Forsøg med Magniumamalgamer ingen Vanskelighed; saasnart 

derimod Luften indeholder blot Spor åf Vanddamp, tilstoppes 

Udstrømningsrøret. Jeg hår prøvet to Amalgamer, det ene med 

0.25, det andet med I Gr. Mg. i 1000 Gr. Kvægsølv. Absorp- 

tionen var lige stor i begge Tilfælde, omtrent lig Zinkamalga- 

mets Absorption. Den syntes at voxe lidt med Straalens 

Længde. 

2. Cadmium.  Absorptionen er med Cadmiumamalgam 

(5/1000) noget mindre end med Zinkamalgamet, omtrent som 

0.9 eller maaske 0.8 til 1. Absorptionens Størrelse var uaf- 

hængig af Straalens Længde. 

3. Bly. Blyamalgam ("/1000) gav samme Absorption i tør 

Ilt som i tør atmosfærisk Luft.  Straalen var dog ikke altid 

lang. Blyamalgam Z/1000 gav noget større Absorption i Ilt. 

Forholdet mellem Absorptionerne af Bly- og Zinkamalgam er 

omtrent 0.4. 

4. Tin. Tinamalgam (/1000) gav i tør Ilt en Absorption, 

der var uafhængig af Straalens Længde; den var omtrent den 

samme som med Blyamalgam. 

5. Thallium. Thalliumamalgam (”/1000) gav samme Ab- 

sorption i tør atm. Luft og i tør Ilt. Den er omtrent 4 Gange 

mindre end Zinkamalgamets Absorption. I fugtig Luft voxer 

Absorptionen med Straalelængden, i tør Luft er den uafhængig 

af Længden, naar vi som altid se bort fra de meget korte 

Straalelængder. e 

Ordnes Metallerne efter Absorptionens Størrelse, haves altsaa > 

Na Mg, ns CAREPoES NTL, 
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Dog er Ordenen usikker for Mg og Zn ligesom ogsaa for 

Pb og Sn. 

For at faa at vide, hvor mange Kubikmillimeter Ilt der er 

absorberet, er der til Oxymetret føjet et lodret, i Kubikmilli- 

meter inddelt Glasrør L, der kan fyldes med Kvægsølv ved at 

hæve Beholderen M. Er i Manometret Z Vædsken stegen f.Ex. 

fra den 10de til den 20de Inddeling paa Grund af Absorptionen, 

hæves M saa højt op, at Manometret igen viser paa 10; er 

Luftrumfanget i L derved formindsket med Zå5r=", er der 

altsaa absorberet 25r=” Ilt. Man ser paa denne Maade, at man 

let og hurtigt kan bestemme Absorptionens Størrelse, og det 

er i Virkeligheden endda tilstrækkeligt at foretage denne Maa- 

ling en Gang for alle. Gælder det om at gøre Bestemmelse af 

den absolute Størrelse af Absorptionen, maa der selvfølgelig 

tages Hensyn til Luftens Temperatur og Tryk. Alle Forsøgene 

ere nu foretagne ved en Temperatur af 207 C.; da Apparatet 

ved hvert Forsøg aabnedes til Luften, var Trykket i det lig 

Atmosfærens. 
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OVERSIGT OVER DET KGL. DANSKE VIDENSKABERNES SELSKABS 
FORHANDLINGER, 1897. Nr. 5. 

Japetus Steenstrup, 

hans boys Vii kisto am head: 

Af 

Chr. Liitken. 

(Meddelt i Mødet den 24. September 1897). 

Kort efter Steenstrups Død den 20de Juni modtog jeg fra 

Selskabets Præsident og dets Sekretær en Anmodning om at 

meddele i Selskabets første Efteraarsmøde en Fremstilling af 

vort afdøde, højt agtede Medlems Liv og videnskabelige Virk- 

somhed, der kunde optages i vore «Oversigter». Der henvistes 

ikke alene til min Stilling som Formand i Selskabets natur- 

videnskabelige Klasse, men ogsaa til, at jeg som det zoologiske 

Museums mangeaarige Assistent og som Følge deraf Steen- 

strups naturlige Medarbejder i mange Anliggender, senere hans 

Kollega og Efterfølger, maatte have flere Muligheder end mange 

andre for at paatage mig dette Hverv, og jeg mente at skylde 

baade Selskabet og min bortkaldte Ven og Lærer at forsøge 

påa at udføre det. Samtidig modtog jeg fra det engelske Tids- 

skrift «Natural Science» en lignende Anmodning. Denne Artikel 

ønskedes leveret med en kort Tidsfrist og skulde være trykt i 

Augustheftet, men er først bleven det i Septemberheftet. Den 

korte Frist medførte, at den saa at sige maatte blive en Impro- 

visation, skrevet «currente calamo» baade hvad Form og Ind- 

hold angaar; til særlige Kildestudier var der ikke Tid, og skønt 

D. K. D. Vid. Selsk. Overs. 1897. 1 35 
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vedkommende Redaktion var vel fornøjet med den, tør jeg ikke 

deraf slutte, at andre, der staa vore Forhold nærmere, ogsaa 

ville være det. Hvad jeg her skal levere, kan heller ikke blive 

andet end en kort, summarisk Gengivelse af min personlige 

Opfattelse af Steenstrups Liv og Virksomhed. Det burde vel 

være en dybere, kritisk videnskabelig Udredelse af vedkommende 

Videnskabers Standpunkt paa de Tider, då Steenstrup paa såa 

mange Punkter greb ind i deres Udvikling, og af de Resultater, 

som deraf affødtes. Dertil har Tiden været mig for kort eller 

mine Kræfter for svage, optaget som jeg desuden har været af 

andre paahvilende Pligter og særligt af Ordningen og Fordelingen 

af Steenstrups videnskabelige Efterladenskab paa Museet. Den 

mere populære Fremstilling af Steenstrups Liv og Virksomhed, 

som jeg i 1869 efter Opfordring af vort Medlem, Prof. Holten, 

udarbejdede til «Foreningen Fremtidens Nyaarsgave», har været 

mig til Nytte ved denne Lejlighed, da den indeholder personlige 

Oplysninger, der vare mig meddelte af Steenstrup selv og 

som ikke paa anden Maade vilde været mig tilgængelige. Jeg 

skal blot tilføje, at enhver Drøftelse af afvigende Synsmaader, 

der maaske kunde falde andre naturlig, er holdt borte som 

faldende uden for, hvad jeg maatte betragte som mit naturlige 

Hverv. 

Johannes Japetus Smith Steenstrup fødtes den 

8&de Marts 1813 i Vang i Thy, hvor hans Fader vår Sogne- 

præst, men hvorfra han senere flyttedes til Hillerslev. Om hans 

første Ungdom har jeg ikke andet at oplyse, end at han, efter 

et Aarstid at have nydt Undervisning i en privat Realskole i 

Thisted og senere frekventeret Aalborg Kathedralskole, blev i 

1832 dimitteret fra denne til Universitetet. En alvorlig Syg- 

dom havde forsinket hans Dimission, og han var ikke ude over 

Rekonvalescentstadiet, da han blev Student. Den daværende 

Examen philosophicum absolveredes imidlertid i rette Tid 1833; 

men derefter blev Steenstrup af økonomiske Hensyn nødt til at 

afbryde sit Universitetsliv i to Aar, som han tilbragte i Hjem- 
9 
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met, blandt andet beskæftiget med at undervise sine yngre 

Brødre. Dette forhindrede ham imidlertid ikke i at drive de 

naturhistoriske Studier, som han havde begyndt i sin Skoletid, 

vistnok uden Hjælp fra Skolens Side, i hvis Undervisningsplan 

Naturhistorien ikke havde nogen Plads. Der var imidlertid 

blandt Skolens noget ældre Elever flere, som ivrigt anlagde 

naturhistoriske Samlinger, f. Ex. Steenstrups Frænde N. V. Ja- 

cobsen (senere Adjunkt ved Sorø Akademis Skole, Præst og 

Provst påa Samsø (Nordby)), N. G. N. Lassen (senere Adjunkt 

ved Real- og Kathedralskolen i Aarhus, siden ved Kathedralskolen 

i Roskilde) o. fl., i Selskab med hvilke Steenstrup, især om 

Søndagen, havde foretaget botaniske og entomologiske Exkur- 

sioner, medens han selv ved Siden deraf søgte Forsteninger i 

Egnens Kalkgruber o.s.v. Faderen var en ivrig Jæger, Sønnen 

fulgte ham deri. De Egne, hvori han færdedes, ere interessante 

geologiske Lokaliteter, forsteningsrige Kridt- og Limstensegne; 

der er udstrakte Mosedrag og Søer med godt Fiskeri og Jagt, 

og Nærheden af Limfjorden og Vesterhavet gav Anledning til 

at udvide Blikket og Erfaringen. Opmuntring og Vejledning til 

slige Studier fandt Steenstrup hos sin Morbroder Pastor Car- 

stensen i Agerholm, som var en Elev af den noksom bekendte 

» Naturhistorielærer Melchior paa Herlufsholm, og som af Steen- 

strup omtales som en begavet Naturforsker, der var vel bekendt 

med Egnens Flora og Insekter. Fremdeles hos Gartnerne J. og 

Chr. Beck i Aalborg og hos den fortræffelige Bestyrer af 

Realskolen sammesteds, A. Stephansen, senere Bestyrer af 

Holsteinsminde, en Mand, for hvem Steenstrup altid nærede dyb 

Veneration. Paa litterær videnskabelig Vejledning skortede det 

vistnok. Jeg har hørt ham omtale, at han havde Adgang til et 

Exemplar af Flora Danica, af O.F. Millers «Prodromus zoologiæ 

Danicæ» og af Linnés «Systema naturæ», men jeg tror ikke, at 

den for Steenstrup tilgængelige Bogskat havde et synderligt 

større Omfang i denne Del af hans Liv. 

Saaledes i det væsentlige henvist til sine egne Kræfter, til 
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Selvstudium og Selvbelæring, maatte Steenstrup væsentlig være 

en AÅutodidakt, en «selfmade man», da han i 1835 vendte til- 

bage til Universitetet, hvor hans Studenterliv var kort, men 

frugtbart. Hans Deltagelse i de Skridt, som førte til Oprettelsen 

af «Academicum» (senere forenet med «Studenterforeningen»), 

vil i sin Almindelighed være bekendt af andre Kilder, men har 

sin Interesse i denne Sammenhæng som Vidnesbyrd om Steen- 

strups Interesse for det aandelige Liv overhovedet. Sit Studie- 

liv begyndte han som medicinsk Student. Dette Studium skulde 

ikke føre ham til en medicinsk Løbebane, men for hans Udvik- 

ling hår det uden Tvivl haft stor Betydning, ogsaa ved den 

Berøring, det førte til med medicinske Studerende og Univer- 

sitetslærere; jeg veed ikke, om jeg ser fejl i at tilskrive det 

den fine Sans for andres mentale og personlige Befindende, 

som jeg altid har beundret hos ham, og som i administrativ 

Henseende har sin Betydning for dens Besidder. Hans nåtur- 

historiske Interesse bragte ham i intim Forbindelse med flere 

udmærkede Samtidige, særligt med Botanikeren Salomon 

Drejer, i hvis «Flora excursoria hafniensis» jeg har troet at 

finde Frugter ogsaa af Steenstrups Virksomhed som Botaniker, 

særligt i hvad angaar Dimorfien hos visse Plantegrupper, et 

Æmue, som Steenstrup ogsaa i min Tid fulgte med stor Op- 

mærksomhed og Interesse; Botanikeren Fredrik Liebmann, 

senere hans Kollega ved Universitetet, og Zoologen Johannes 

Reinhardt (jun.), ligeledes senere hans Kollega. Ogsaa med 

Dr. Beck, Bestyreren af Kronprinsens (senere Kong Christian 

den 8des) saakaldte partikulære (væsentlig malakologiske) Kabinet 

traadte Steenstrup tidlig i Forbindelse, til en Tid, såa vidt jeg 

ved, som hans Stedfortræder. Af Universitetslærere, hvis Ind- 

virkning maatte blive saa meget intensivere, som Steenstrup 

ved sin Udvikling og Modenhed var saa vel forberedt til at 

modtage den, maa jeg fremhæve Schouw, hvis bedste Forelæs- 

ninger efter Steenstrups Vidnesbyrd netop faldt i denne Periode, 

den ældre Reinhardt, hvis kærnefulde og geniale Forelæs- 
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ninger Steenstrup ofte fremhævede som særligt betydningsfulde 

for ha=m, og Forchhammer, til hvem Forholdet bestandig 

blev inderligere, efter at Steenstrup havde ledsaget ham paa en 

geognostisk Undersøgelsesrejse over det sydlige Sverig til Born- 

holm. Med saadanne «faderlig sindede Venner» er det ikke 

underligt, åt den flinke Autodidakt i Naturhistorien snart fik 

Præget af en fuldt akademisk uddannet Naturforsker. Allerede 

1837, efter kun to Aars Liv som akademisk Borger, fik han 

ogsaa Stemplet ved to af Universitetet og Videnskabernes Sel- 

skab prisbelønnede Arbejder, det ene «Om Forskellen mellem 

Fuglenes Træk og Fiskenes Vandringer», det andet «Om de For- 

hold, hvorunder Naaletræstammer findes i vore Tørvemoser». 

Den første af disse Afhandlinger existerer kun som Manuskript. 

At noget af dens Indhold er bleven bekendt, skyldes kun den 

Omstændighed, åt jeg adskillige Aar efter fik Tilladelse til at 

benytte den ved Udarbejdelsen af vedkommende Afsnit af min 

zoologiske Lærebog «Dyreriget», og at dette atter blev benyttet 

i Palméns Skrift om Fuglenes Vandringer. Nu hører dette 

Æmne til dem, til hvis Løsning der fra mange Sider og Steder 

samles Bidrag, uden at Sagen kan siges at have gjort store 

eller ubetingede Fremskridt. Den anden Afhandling udkom 

1842 i Videnskabernes Selskabs Skrifter under Titlen «Geo- 

gnostisk-geologisk Undersøgelse af Skovmoserne Vidnesdam- og 

Lillemose i det nordlige Sjælland, ledsaget af sammenlignende 

Bemærkninger hentede fra Danmarks Skov- Kjær- og Lyngmoser 

i Almindelighed». Jeg skal tillade mig her at gentage mine 

tidligere Udtalelser i min Biografi af 1869. «Steenstrup træder 

os her imøde som den fuldt færdige, sin Opgave fuldkommen 

voxne Forsker og Videnskabsmand. Det var en Undersøgelse i 

en helt ny Retning, hvor Steenstrup såa godt som ingen For- 

gænger eller Vejledning havde at støtte sig til, hvor han selv 

maatte skabe sig sin Undersøgelsesmethode, og hvor kun en 

ganske almindelig Formodning om, at de tidligere Vegetations- 

forhold vilde vise sig forskellige fra de nærværende, kunde lede 
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Undersøgelsens Gang. Men det var paa den anden Side et 

Studium, som maatte have en høj Grad af Tiltrækning for en 

Aand, der følte sig Opgaven voxen; thi hån kunde vide, at i 

Tørvemoserne maatte der ligge en tro, om end ufuldstændig 

Beretning om Landets fysiske Historie fra den Tid af, da de 

begyndte at dannes, indtil deres Dannelse var afsluttet i det 

mindste, og denne Historie var det af stor videnskabelig Be- 

tydning at lære at kende, uagtet den selvfølgelig ikke kunde 

oplyse noget om Landets eller Jordens ældre Skabelseshistorie, 

førend vort Fædreland dukkede op af Havets Bølger. Under- 

søgelsen gav det Resultat, at vort Fødelands Skovvæxt flere 

Gange har skiftet Karakter; først var Landet dækket med Bævre- 

asp og derefter med Fyrreskove, senere med Egeskove af Vinter- 

egen, og tilsidst med Elleskov i det mindste paa og omkring 

Moserne; Ege- og Elleskovens Afløsning af Bøgeskov tilhører 

derimod en senere Periode, som i det hele og store er yngre 

end Tørvemosernes Dannelsestid.» Jeg fåar senere Lejlighed 

til at berøre, hvad Tørvemosen efter Steenstrups mangeaarige 

og senere Undersøgelser kan oplyse om det samtidige Dyrelivs 

Historie, men skal her kun bemærke, at Steenstrups udmærkede 

Arbejde ikke fik al den Betydning for Videnskaben i det store, 

som det burde have faaet, og som det vilde have faaet, hvis 

det havde været skrevet eller oversat paa et mere udbredt Sprog. 

Af Efterfølgere har det ikke fundet mange, bortset fra de seneste 

Tider, uagtet det fremdeles vil kunne tjene som Mønster for 

lignende Arbejder. Havde vi mange saadanne fra det hele 

Bælte af Jorden, hvor Tørvemoser findes, vilde vor Kundskab 

om det Tidsafsnit, hvorom det her drejer sig, være en anden, 

end den nu er. Men Erfaringen lærer da ogsaa, at disse Under- 

søgelser ingenlunde høre til de lette, og at kun faa besidde den 

fine Takt for Naturens Studium, den Skarpsindighed og alsidige 

Naturkundskab, som kan vejlede dem til at tyde den dunkle 

Skrift, hvormed «Tørvebogen» er skrevet. 

Paavirket af de stadige Klager over, at man forsømte at 
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benytte Islands formentlige Mineralrigdomme, besluttede Rege- 

ringen (Rentekammeret) i 1839 at lade foretage en natur- 

historisk-økonomisk Undersøgelse af dette Land. Hvervet blev 

overdraget Steenstrup i Forbindelse med cand. polyt. Schythe 

(senere Professor i Kemi i Chile og Guvernør i Puntas Arenas 

ved Magellanstrædet, hvor han fandt sin Død) og en Islænder 

Jonas Hallgrimsson, der, selv naturkyndig, havde det 

Hverv at bistaa Expeditionen paa dens Rejser. Disse kunde kun 

give et negativt Udbytte med Hensyn til de Forhaabninger, som 

næredes om de islandske Svovl- og Kuldannelsers Betydning i 

teknisk-økonomisk Henseende; at de gave et videnskabeligt 

Udbytte for vore botaniske, mineralogiske og zoologiske Sam- 

linger, er en Selvfølge. At der ikke udkom en Rejseberetning 

fra Deltagernes Side, vil særligt beklages af dem, der lejligheds- 

vis have hørt Steenstrup fortælle om sine Rejseindtryk og 

Erfaringer om Landet og Folket, men de affødte i al Fald hos 

Steenstrup en aldrig affalmende Interesse for begge Dele, som 

hører med til at karakterisere Manden og hans Færd og mange 

Aar efter førte ham igen til Island og Færøerne som vor nu- 

værende Konges Ledsager paa hans Rejse til disse Lande. 

Særligt interesserede Islands Vulkaner og vulkanske Dannelser 

Steenstrup påa denne hans islandske Rejse (1839—40); men 

hans og hans Rejsefælle Hallgrimssons Undersøgelse over de 

islandske Vulkaners Historie har ikke direkte set Lyset, om jeg 

end måa antage, at deres Optegnelser og Erfaringer gennem 

Meddelelser fra Steenstrup have været nyttige for senere For- 

skeres Virksomhed for at oplyse Islands og særlig dets Vul- 

kaners Natur og Historie. 

Endnu betydningsfuldere var Steenstrups Undersøgelse af 

den saakaldte «Surturbrand», et mærkeligt, paa Planteforsteninger 

rigt Brunkullag midt i Islands Trapfjæld. Jeg har kendt dette 

Arbejde allerede som Tilhører ved Steenstrups Forelæsninger i 

Sorø og undret mig over, at dette Værk, der ved sine Afbild- 

ninger og Beskrivelser af Surturbrandens Planteforsteninger — 
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Tulipantræet (Liriodendron) og andre om en halv sydlig eller 

subtropisk Vegetation mindende Former ikke at forglemme — 

traadte i en såa skarp og lærerig Modsætning til Nutidens For- 

hold, ikke såa Lyset; hvad der ,hæmmede det, var dels, at 

Steenstrup kastedes ind i andre Sysler og Studier, dels Behand- 

lingen af Surturbrandens Træstammer, hvis Undersøgelse efter 

de med slige Studier mest fortrolige sagkyndiges Udtalelser 

ikke vilde give det Udbytte, som man kunde haabet. Steen- 

strups Samlinger til dette Æmne — der nu befinde sig i vort 

geologiske Museum — hans Tegninger o.s.v. bleve senere 

overgivne til Fyto-Palæontologen Oswald Heer og benyttede i 

dennes «Flora fossilis arctica»; de ere for saa vidt blevne reddede 

og have faaet deres Betydning som et væsentligt Led i en 

Række Undersøgelser over beslægtede Forhold i Grønland og 

andetsteds; men det bør ikke glemmes, at Steenstrups Arbejde 

brød Banen for hele denne store Række Vidnesbyrd om vort 

Nordens tidligere Karakter i et vist Afsnit af Tertiærtiden. Det 

kan mærkes i al Fald som et Kuriosum, at nogle af Steenstrups 

Studier anstilledes paa et Sted, hvor den tidligere franske 

Expedition havde været lejret, uden at denne gunstige Lejlighed 

til at gøre en såa glimrende lagttagelse var bleven paaagtet 

eller benyttet. — Endnu en mærkelig lagttagelse af speciel zoo- 

logisk Natur er knyttet til Steenstrups islandske Rejse. Da det 

beskedne Skib, hvormed Rejsen gjordes, laa for Vindstille under 

Norges Kyst, havde Steenstrup Lejlighed til at fiske nogle smaa 

Krebsdyr, som han erkendte at være Larverne til Krabber 

(Hyas araneus) og Eremitkrebs (Pagurus bernhardus).  Aldeles 

ubekendte vare slige Væsener ikke; de havde faaet deres Navne 

(Zoea og Megalops) og opfattedes, for saa vidt de kendtes, som 

selvstændige Former og indlemmedes som saadanne i de syste- 

matiske Værker; en,lidet paaagtet lagttagelse fra 1832 af en 

engelsk Naturforsker af en Krabbes Metamorfose havde dog 

allerede vist Vejen til den rette Forstaaelse. Steenstrup sendte 

sine Præparater og deres Beskrivelse til sin Ven og Lærer, 
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Reinhardt, der indrykkede en Beretning derom i vore Oversigter 

for 1840. Her i København bleve de sete af den tyske Zoolog 

Rathke, der havde anstillet beslægtede Iagttagelser under et 

Ophold ved Norges Kyst; Materialet blev ham overladt og be- 

nyttedes af ham i hans Afhandling om Krebsdyrenes Metamor- 

fose.. Men hvor nyt det hele Forhold dog var, ser man bedst 

af den Mistillid og Tvivl, hvormed Steenstrups Opdagelse blev. 

modtaget af dem af hans Samtidige, der bedst skulde have 

kunnet værdsætte den. En Metamorfose hos højere Krebsdyr 

var endnu noget nyt, hvortil man ikke vilde fæste Lid. Nu 

existerer der en omfangsrig Litteratur over dette betydningsfulde 

Led af de lavere Dyrs Udviklingshistorie; men Steenstrups be- 

skedne Bidrag er ikke glemt og bør ikke glemmes allermindst 

af hans nordiske Landsmænd, selv om der maaske er løbet 

Former med ind i Undersøgelsen, der ikke ganske ere, hvad de 

galdt for. 

Kort efter Steenstrups Hjemkomst fra Island blev Lektoratet 

i Mineralogi og Botanik ved Sorø Akademi og Skole ledigt ved 

Bredsdorffs Død, og Steenstrup kom til at beklæde det fra 

1841 til 1846. Han giftede sig nu med Ida Kaarsberg, Datteren 

af den Familie i Aalborg, hvor Steenstrup havde levet sine 

Skoleaar. Zoologien hørte ikke til hans Lærefag ved Akademiet, 

hvor dette Fag paa Grund af særegne Forhold var forenet med 

Undervisningen i Fysik, der meddeltes af Digteren Hauch, som 

iøvrigt, efter at have faaet Steenstrup til Kollega, ikke undlod 

at benytte denne gode Lejlighed til at opfriske og udvide sine 

zoologiske Kundskaber ved at søge Oplysninger hos sin nye 

Kollega, der iøvrigt ogsaa havde det Hverv at undervise i Zoo- 

logi i Skolen. Lektorerne ved Sorø Akademi havde nemlig 

i Reglen det dobbelte Hverv at foredrage deres Fag for de 

saakaldte Akademister eller Studenter, hvis Studietid var tre 

Semestre, efter at Examen Artium var absolveret, og at under- 

vise i flere eller færre Timer i al Fald i de bøjere Klasser i 

den lærde Skole. Akademiets Liv var, saavidt jeg kender dets 
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Historie, stedse foruroliget af Reformplaner, i Steenstrups Tid 

særligt af den Plan at fritage Lektorerne for Skoletimerne og 

overdrage disse til Adjunkterne, der naturligt nok følte sig 

trykkede af, at det ikke var dem, der skulde gennemføre Under- 

visningen i deres Fag, indtil Maalet var naaet. Denne Reform 

blev blandt andet støttet af Steenstrup, som ikke følte sig til- 

talt af sine Skoletimer, hvor Tidsaanden ikke var ham gunstig, 

optagen som Ungdommen var af de Studier af anden Art, som 

hidtil udelukkende havde udfyldt dens Tid. Hans naturlige 

Ønske maatte være, at hans Årbejdstid ikke skulde afbrydes af 

de mindre behagelige Skoletimer, men, bortset fra hvad den 

«akademiske» Undervisning krævede, komme hans videnskabelige 

Liv til gode. Af Modstandere havde han i denne Sag — foruden 

min Fader, Lektor i Filosof, som dog af Helbredshensyn næppe 

kunde tage megen Del i denne Drøftelse — Lektor Peder Hjort, 

som hans Disciple ville mindes som en af Skolens og Akade- 

miets ypperligste Lærere. Der udbrød mellem ham og Steen- 

strup en bitter Strid, der ogsaa fik sit Udtryk i Bladlitteraturen. 

Reformen blev gennemført, men Konsekvensen udeblev ikke. 

Nu var det let at føre Beviset for, at det var urimeligt at under- 

holde et temmelig stort Antal af Lærere, selv om disse talte 

flere særdeles gode Navne, til at undervise et Antal Tilhørere, 

der i visse Semestre kunde synke ned til fire. Det reformerende 

for ikke at sige revolutionære Aar 1848—49 gjorde Ende paa 

«Akademiets» Liv, medens Skolen og Opdragelsesanstalten kom 

til at bestaa, med en kun lidet forandret Læreplan forresten, da 

«Sorø Akademis Ide» i Virkeligheden blev Grundtrækket i samt- 

lige vore lærde Skolers Arbejdsplan. Denne «Akademiets» Op- 

hævelse har vistnok været en Sorg for dets Venner og Elever, 

ikke alene for dem, der haabede paa «en Højskole i Soer». 

løvrigt var Steenstrups Virksomhed i Sorø af Betydning ikke 

alene for Nydannelsen af dets naturhistoriske Samling, der vel 

endnu bærer Palmen mellem alle Skolesamlinger i vort Land, 

men fremfor alt ved de mærkelige zoologiske Arbejder af Steen- 
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strup, som fremkom i denne Periode i Akademiets Programmer, 

nemlig det epokegørende Skrift om Generationsvexelen i Dyre- 

riget og dets Efterfølger om Hermafroditismen i samme. Det 

førstnævnte Skrift: «Om Forplantning og Udvikling gjennem 

vexlende Generationsrækker, en særegen Form for Opfostringen 

i de lavere Dyreklasser» (1842), er altfor bekendt (i al Fald i sin 

tyske eller engelske Oversættelse) over hele den videnskabelige 

Verden til at kræve nogen Forklaring af dets Indhold her. Intet 

andet Skrift har som dette grundet Steenstrups Anseelse og 

udbredt hans Berømmelse. Det godtgjorde og udviklede med 

Klarhed og Anskuelighed, at der for mange lavere Dyr galdt 

en ny almindelig Naturlov, at den sædvanlige sexuelle Forplant- 

ning ikke var eneraadende, men stadig afløstes af en åagam 

eller kønsløs Formering, uden Befrugtning ved et hanligt Køns- 

stof, i flere eller færre Generationer, hvorefter såa igen fulgte 

en sig paa sædvanlig kønslig Maade forplantende Generation i 

stadigt alternerende Rækkefølge, noget, hvorpaa man hidtil kun 

havde haft ét utvetydigt og rigtig forstaaet Exempel (Salperne) for- 

uden dem, der først ved den nye Theori kunde blive Genstand for 

fuld Forstaaelse. En mindre væsentlig, men mere iøjnefaldende 

Side af Sagen var, at i mange Tilfælde disse Generationer, de 

kønnede og de agame eller Ammegenerationerne, vare saa for- 

skellige i Bygning, at de ofte vare blevne henviste til forskellige 

Dyreklasser. Om man kalder dette Forhold Metagenesis, Gene- 

ratio alternans eller i visse Tilfælde Pædogenesis, forandrer ikke 

Sagen. Det er ret paafaldende, at en saa overraskende Theori 

fremtraadte saa fuldfærdig, at der i den siden forløbne Tid har 

været meget lidt at føje til den, uagtet saa mange lavere Dyrs 

Udvikling er bleven studeret siden den Tid. «Parthenogenesen», 

for saa vidt den kan henregnes til Metagenesen, hvad den i al 

Fald delvis kan, er det betydningsfuldeste Led, som er bleven 

føjet til denne Lære, som derfor endnu kan doceres i alt væ- 

sentligt i sin oprindelige Skikkelse efter over et halvt Aarhun- 

dredes Forløb. Een Gang nødtes Steenstrup dog til at komme 
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tilbage til denne Sag, da den ældre v. Beneden — jeg tror 

egentlig ved en Misforstaaelse — kom til at forgribe sig påa 

Steenstrups Theori og derved fremkaldte en alvorlig Indsigelse 

eller «Reklamation», som man vil finde trykt i vor Oversigt (1853). 

Det vilde føre mig for vidt at tale om Metagenesens Betydning 

i vor Søstervidenskab, Botaniken, i hvilken jeg heller ikke tror, 

at Steenstrups Opfattelse af Planteindividet ret har slaaet Rod; 

men selv om der ses bort herfra, vide vi jo alle, at Begrebet 

Generationsskifte ogsaa har sin Berettigelse i Plantelæren. — 

Mindre Held, skønt det paa en Maade var en Fortsættelse af Pro- 

grammet fra 1842, havde Steenstrup med de efterfølgende «Under- 

søgelser over Hermafroditismens Tilværelse i Naturen» (1845 ; 

ogsaa oversat paa Tysk). Om man end nok saa meget maatte aner- 

kende Forfatterens Skarpsindighed og skarpe Logik, der ganske 

naturligt maatte føre ham til alvorligt at betvivle den almindeligt, - 

men ofte uden videre Grund, saa at sige a priori antagne Tve- 

kønnethed eller Hermafroditisme hos mange lavere Dyr, og selv 

om man erkendte, .at denne formentlige Vranglære. ved Steen- 

strups Skrift af 1845 fik et Stød, som den aldrig vil forvinde, 

derved at det fjernede en Mængde uægte Hermafroditer, såa 

gik Forskernes samstemmende Resultater ud paa, at Herma- 

froditisme virkelig finder Sted hos flere betydelige Afdelinger 

af lavere Dyr (Ikter, Igler, Bændelorme, Fladorme, visse Snegle, 

Lepader og Balaner o.s.v.) for ikke at tale om enkelte Repræ- 

sentanter for den i andre Klasser, ja selv i Fiskeklassen. Vel 

tror jeg, at det er lige saa umuligt nu som den Gang at give 

en rationel Forklaring for denne Hermafroditismens Optræden 

eller ikke-Optræden i større eller mindre Afdelinger af det z0oo- 

logiske System, og jeg anser det for en meget rigtig Tanke af 

en nyere Zoolog, at det er aldeles uden Grund, åt man saa 

ofte har udgivet den. for at være den naturligste Sag af Verden 

hos lavere, mere primitive Dyreformer, hvorimod han hævder, 

at den evolutionistisk set ikke er et primitivt Fænomen, men, 

hvad man nu kalder «en senere Erhvervelse». 
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Som end videre hørende ind under Steenstrups soranske 

Virksomhed maa jeg henpege til hans Opdagelse, at vore al- 

mindelige brune Frøer (Rana temporaria) i Virkeligheden vare 

to Arter, som han foreløbig benævnede Bana oxyrrhinus og 

Rana platyrrhinus. Spørgsmaalet, som først er behandlet i vor 

Oversigt (1846), kan synes mindre betydeligt, men har dog sin 

Betydning i og for sig og har haft sin Indflydelse paa Studiet 

af Paddernes Dyreklasse. Iøvrigt havde Steenstrup ogsaa senere 

Anledning til at vende tilbage til dette Æmne. Hans Udtalelser 

derom findes i «den naturhistoriske Forening»s «Videnskabelige 

Meddelelser» (1869). 

Allerede i 1842 var Steenstrup bleven valgt til Medlem af 

Videnskabernes Selskabs saakaldte fysiske Klasse. Om Efter- 

aaret 1845 døde Zoologiens Repræsentant ved Universitetet, 

Etatsraad Reinhardt; Steenstrup blev udnævnt til hans Efter- 

følger og tiltraadte denne Plads i Foraaret 1846. Hvis der var 

andre, ældre Zoologer, som mente eller mentes at have kunnet 

gøre Krav paa denne vigtige Stilling, er det i al Fald vist, at 

ingen anden Ansøgning derom indkom til Styrelsen, en Kon- 

kurrence fandt ikke Sted af nogen Art, Steenstrup maatte be- 

tragtes som «selvskreven» til denne Plads. At Steenstrup blev 

valgt til Medlem af Bestyrelsen for «den naturhistoriske For- 

ening», i hvilken han virkede i mange Aar, særligt som Leder 

af dens videnskabelige Liv, dens Diskussioner 0.s.v., var ikke 

mindre selvfølgeligt. At Steenstrups Virksomhed maatte faa en 

vis flersidig Karakter, var saaledes paa Forhaand givet og stemte 

godt med hans forudgaaende Udvikling, hans Natur og Tilbøje- 

lighed. At hans Virksomhed som Medlem af Videnskabernes 

Selskab var betydelig, vil være Medlemmerne bekendt; efter 

Forchhammers Død blev han (1866) valgt til dets Sekretær, en 

Plads, der efter den Praxis, der havde udviklet sig, og efter 

vor daværende Præsidents Udsagn var af ikke mindre Vigtighed 

for Selskabet end selve Præsidentens. Steenstrup udfoldede 

her en betydelig Virksomhed i Henseende til Sekretariatets 
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Organisation; den optog derfor ogsaa hans Tid og Kræfter i 

en overordentlig for ikke at sige alt for stor Grad. En be- 

tydningsfuld Hjælp har han sikkert ogsaa ydet ved de Overvej- 

elser, der gik forud for Oprettelsen af det for vort Selskab 

indirekte saa betydningsfulde Carlsbergfond, ved hvis Statut- 

dannelse Steenstrup og Barfoed hørte til Stifteren J. C. Jacobsens 

væsentligste Raadgivere. At Steenstrup i 1878 trak sig tilbage 

fra Sekretariatet, var vistnok i Erkendelse af, at denne Post i 

den Grad lagde Beslag paa hans Tid og Kræfter, at det blev 

ham umuligt at pleje den videnskabelige Virksomhed ved det 

zoologiske Museum i den Grad, som Forholdene krævede det. 

Da Selskabets Præsidium senere blev ledigt ved Madvigs Død, 

faldt Valget til denne fremragende Post paa Steenstrup, men 

han frasagde sig denne Ærespost, ligesom han allerede tidligere 

flere Gange havde frasagt sig Valget til Universitetets Rektor 

i Erkendelse af, at det var hans Opgave at samle sine Kræfter 

om sin videnskabelige Virksomhed som Lærer og som Forfatter. 

At Steenstrup blev Medlem af og Formand for Selskabets me- 

teorologiske Komité, har ogsaa medført meget Arbejde for ham. 

I mine Tanker staar hans Indtrædelse i denne Komité i nær 

Forbindelse med den Interesse og Opmærksomhed for meteoro- 

logiske Fænomener, som hans Færden i den friske Natur og 

hans Rejser paa Island og Færøerne — til hvilket sidste Ørige 

han allerede, som Lektor i Sorø, ledsagede Kronprins Frederik 

— havde fremkaldt. 

At Steenstrup tidligt (1850?) var bleven indbudt til at mod- 

tage Ansættelse som Professor i Zoologi ved Universitetet i Prag, 

har vistnok glædet ham, især hvis det indtraf samtidigt med 

mindre opmuntrende Begivenheder her hjemme, og det maa 

have fristet ham stærkt, da det gav Udsigt til et friere og virk- 

sommere videnskabeligt Liv. Det Vederlag, han fik for sin 

Resignation, var, at den hvilende Plads for en Assistent ved 

Universitetets zoologiske Museum blev genoprettet og besat for 

at skaffe ham nogen haåaandgaaende Hjælp i hans Gerning. 
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Da jeg hørte til Steenstrups første Elever ved hans Fore- 

læsninger over almindelig Zoologi for Medicinere, Naturhistori- 

kere og Polyteknikere — med Professoratet fulgte dengang 

nemlig Lærerposten i Zoologi ved den Polytekniske Læreanstalt, 

der først senere blev skilt derfra og overtoges af den yngre 

Reinhardt — kan jeg afgive mit personlige Vidnesbyrd om den 

Betydning, som Steenstrups Lærervirksomhed ved disse Anstalter 

havde for hans Elever. Vi betragtede den som betydningsfuldere 

end nogen anden, der blev os til Del. Hans Foredrag, om end 

ikke just formfuldendt, var i høj Grad lærerigt, beaandet og 

vækkende. Der er nu ikke mange, der kunne mindes Steen- 

strups Professorvirksomhed i disse første Aar, men der er flere, 

ogsaa i dette Selskab, der ville mindes den fra en noget senere 

Tid; de ville vistnok særlig mindes den pædagogiske Retning i 

hans Examinatorier, den Øvelse i skarp Tænkning og finere 

Søndring mellem naturhistoriske Problemer, som hån gennem- 

førte, og hvorved den af ham docerede Zoologi fik særlig Be- 

tydning for Medicinernes propædeutiske Uddannelse. Offentlig 

Paaskønnelse fik Steenstrups Virksomhed ved flere Lejligheder, 

som da han fejredes med en Aftenfest i Anledning af hans 

25aarige Professor-Jubilæum i November 1870 af en større 

Kreds af Kolleger, ældre og yngre Videnskabsmænd 0. s. v., og 

da en lignende Kreds stiftede det til hans Mindelse og til 

Fremme for de af ham dyrkede naturhistoriske og kulturhisto- 

riske Fag, bestemte, saakaldte «Japetus Steenstrups Legat», der 

fik sine Statuter konfirmerede 1879 og traadte i Virksomhed 

under en Bestyrelse, hvoraf Steenstrup selv var Medlem, og 

hvori hans Søn efter Statuterne nu er indtraadt; og endelig 

ved det smukke Album med en Samling Portræter af tidligere 

Elever, som en Deputation af Naturforskere og Læger med 

Prof. Krabbe som Ordfører overrakte Steenstrup i Juni 1879 

påa Universitetets Jubilæumsdag, en Opmærksomhed, som vist- 

nok blev særdeles vurderet; thi fremfor alt satte Steenstrup 

Pris paa og levede for Udøvelsen af sin Lærervirksomhed. En 
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lignende Følelse fik sit Udtryk i den smukt udstyrede Adresse 

fra 550 Læger, som overraktes ham paa hans 80aarige Fødsels- 

dag. At talrige og høje Ordener og Udmærkelsestegn, uden- 

landske saavel som indenlandske, ere blevne ham tildelte, er 

mindre væsentligt i en berømt Videnskabsmands Liv, end at de 

videnskabelige Selskaber og Akademier, der hædrede sig selv 

og ham ved at vælge ham til Medlem, ere saa talrige, at jeg 

giver Afkald paa at opregne dem her; de strække sig fra vort 

Norden til Rom, Bukarest, Batavia, Philadelphia og Boston. Til 

Æresdoktor i Filosofien og Medicinen kreeredes han af Univer- 

sitetet i Lund 1868. Vil man regne det til en Zoologs Æres- 

bevisninger, at Dyreslægter komme til at bære hans Navn, kan 

jeg nævne Steenstrupia Forbes, en Meduse, som Steenstrup 

iagttog paa Island og beskrev i Skriftet om Generationsskiftet, 

og de to Cephalopodslægter Steenstrupiola Pfeffer og Ja- 

petella Hoyle. 

Særligt karakteristisk for Steenstrup var det, at han ikke 

alene var Zoolog og påa mangfoldige Punkter af denne Viden- 

skab kunde optræde som Specialist, naar det krævedes, men 

ogsaa var en i Mineralogi og Geologi saavel som i Botaniken 

kyndig Mand, hvis Medvirkning derfor krævedes ved mange 

Lejligheder, ikke mindst ved Universitetets naturhistoriske 

Disputatser. Han havde i sin Tid tænkt påa at udgive sine 

Oppositioner som et samlet Hefte; det vilde have haft sin store 

Interesse som et Vidnesbyrd om hans Indflydelse paa Tidens 

videnskabelige Liv; men denne Tanke blev ikke realiseret. 

En Side af Steenstrups mere almindelige Virksomhed bør 

endnu berøres; de første Aar af hans Professorat medførte, 

som. allerede nævnt, flere Reformer i vort lærde Skolevæsen og 

deriblandt ogsaa den, at Naturhistorien, som tidligere næsten 

ikke existerede i Skolernes Undervisningsplan, nu traadte ind i 

denne, rigtignok med meget beskedne Fordringer, men dog som 

et i Principet med de andre ligeberettiget Fag. Intet kunde være 

rimeligere, end at Ministeriet og Undervisningsinspektøren 
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benyttede den unge, virkelystne Professors Raad og Hjælp i 

alle denne Reforms Gennemførelse vedrørende Sager, at han 

maatte deltage i Kontrollen med denne Undervisning, og at 

Tilvejebringelsen af beskedne zoologiske Undervisningssamlinger 

blev lagt i Universitetsmuseets Haand og i adskillige Aar be- 

skæftigede dets Bestyrer og de ham assisterende Personer. 

Et andet vigtigt Anliggende maatte fremdeles lægge stærkt 

Beslag påa Steenstrups Tid og Kræfter, nemlig Foreningen af 

de københavnske Museer, Universitetets zoologiske og 

mineralogiske Museer med det kongelige naturhistoriske Museum, 

hvilket sidste hidtil kun for saa vidt havde staaet i Forbindelse 

med Universitetet, som dettes zoologiske Professor (Reinhardt) 

var Overinspektor for det kongelige Museum, der iøvrigt havde 

sin egen Direktion med umiddelbart Referat til Kongen, sine 

Special-Styrere (Inspektorer) 0. s. v. Den Tanke laa da nær 

nok, om der ikke kunde spares saavel Penge som personlige 

Kræfter og overhovedet udrettes mere ved en Forening af disse 

Institutioner. Et Skridt i denne Retning var det, at det nye 

Kultusministerium satte Steenstrup og Forchhammer ind i det 

kongelige Museums Direktion. Da disse Herrer i den Anled- 

ning havde Foretræde hos Ministeren, ytrede de, at de maatte 

betragte dette Skridt som en Antydning af, at de skulde virke 

for en slig Forening, og Ministeren bemyndigede dem dertil. 

Sagen havde imidlertid sine Vanskeligheder. Ideen var hverken 

populær ved Universitetet, der ganske naturligt frygtede for 

byrdefulde Udgifter, eller ved det kongelige Museum, hvor 

Majoriteten af Inspektorer heller ikke yndede den, om end af 

andre Grunde. En Komité sammentraadte ved Universitetet, 

anbefalede Tanken og udtalte sig om dens Gennemførelsesmaade, 

men blev ikke støttet af Konsistorium. Først Aar derefter, da 

Universitetet selv ved sin Rektor bad Steenstrup om at gen- 

optage Sagen, som han havde opgivet som umulig, opnaaede 

man en af Universitetet anbefalet Indstilling, der med nogen 

Modifikation blev af Ministeriet forelagt Rigsdagen og fik Lovs- 
D. K.D. Vid. Selsk Overs. 1897. 17 36 
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kraft i 1863 tilligemed et approberet Udkast til en ny zoologisk 

Museumsbygning paa Universitetets Grund.  Museumsloven ind- 

skrænkede Bestyrernes (Inspektorernes) Tal til to foruden Pro- 

fessor zoologiæ, der maatte overtage en Museumsafdeling. for- 

uden den til hans Professorat knyttede Studie- og Undervisnings- 

samling, hvorhos Assistentpladsen, som særlig Hjælp for Pro- 

fessoratet, blev bibeholdt. Denne Ordning var just ikke aldeles 

stemmende med Universitetets Plan, der forudsatte, at det for- 

enede zoologiske Museum ligesom dets andre videnskabelige 

Institutioner skulde have vedkommende Fagprofessor til Direktør. 

At planlægge og opføre den nye Museumsbygning tilfaldt Arki- 

tekten, Etatsraad Christian Hansen, der løste denne ikke 

lette Opgave paa en smuk og tilfredsstillende Maade; at han 

særligt i Henseende til dens indre Indretning blev heldigt in- 

spireret af Steenstrup, er vistnok evident, selv om jeg ikke kan 

dokumentere det i det enkelte. Fremmede Zoologer, der have 

set den, have altid været imponerede af dens Skønhed og Hen- 

sigtsmæssighed; at det i Tidens Løb har vist sig, at den helst 

maatte været noget større, hvad den ikke kunde blive, var den 

simple Følge af Samlingens Væxt, der altid maa blive Tilfældet, 

naar et Museum ellers befinder sig under gunstige Livsvilkaar og 

bæres oppe af almindelig Anerkendelse. Som Formand (valgt af 

Konsistorium) i Museumsraadet var Steenstrups Stilling vanskelig 

nok. Men jeg skal ikke dvæle herved eller ved de pinlige 

Forhandlinger og Stridigheder, som denne Stilling medførte. 

Som hans Åssistent har jeg været fortrolig nok dermed, men 

denne Side af Steenstrups Skæbne ønsker jeg helst ved hans 

Grav at overgive til Forglemmelse. Museet staar der og er 

ikke det ringeste Minde om ham og hans Aand. Skal jeg for 

mit eget Vedkommende tillade mig at fremhæve nøgen Episode 

af Museets Historie”i dette Afsnit, skulde det være den, at det 

lykkedes mig at udjævne en Tvist i Museumsraadet om den 

Westermannske Insektsamling, der truede med at føre til betæn- 

kelige Resultater. 
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Da jeg i 1851 var vendt tilbage til Studierne og havde til- 

traadt den mig tilbudte Assistentplads, overraskede det mig, at 

Steenstrup imidlertid havde aabnet en ny rig Adgang for Uni- 

versitetsmuseets Forøgelse og Udvikling. Hån havde henvendt 

sig til en af vor Handelsmarines flinkeste Mænd, Kaptajn V. 

Hygom, der hvert Aar foretog en eller to Rejser over Atlanter- 

havet til Brasilien eller Vestindien 0. s. v., og vundet denne 

skarpsynede og elskværdige Mand for at gøre Indsamlinger af 

de lavere Dyr, Fiske 0. s. v., som han iagttog paa sine Rejser. 

En saadan Virksomhed var tidligere udfoldet af de store viden- 

skabelige franske, russiske 0o.s.v. Expeditioner, hos os af 

Galathea-Expeditionen, og ved flere andre Lejligheder have vore 

Søfarende, være sig Søofficerer, Læger eller andre Mænd med 

større eller mindre naturhistorisk Dannelse, fundet Lejlighed 

dertil (M. Suenson, Reinhardt, Olrik 0. s. v.), og Værket er 

blevet fortsat af andre, særligt af Skibsførerne A. F. Andréa, 

Corneliussen, Thomsen, Admiral Koch og flere. Det var natur- 

ligvis ikke blot pelagiske Dyr, «Plankton» i den nyere Tids 

Sprog, som indsamledes og opbevaredes, men ogsaa fremmede 

Landes og Øers Kyst- og Landdyreverden, naar Lejlighed dertil 

gaves. Adskilligt af dette Materiale er blevet bearbejdet og 

udgivet især i dette Selskabs Skrifter og oftest med Fælles- 

betegnelsen «Spolia Atlantica», af Steenstrup og hans Elever 

eller af fremmede Forskere, f. Ex. Pteropoderne af Boas, Sal- 

perne af Traustedt, visse Ormeformer af Levinsen, Delfinerne 

og de pelagiske Fiskes Halvforvandling af mig, Hyperinerne af 

Bovallius 0. s. v. Til denne Række af Studier hørte ogsaa 

Steenstrups og mit fælles Arbejde om Snyltekrebsene, særlig 

det aabne Havs, hvis vigtigste Del vistnok skyldtes selve Steen- 

strup. De kritiske Bemærkninger om. enkelte Punkter i et 

rivaliserende Skrift om Havets Snyltekrebs fremkaldte en Anti- 

kritik af Steenstrup om Slægterne S7lentum, Lesteira og Pega- 

simallus.. Et andet Æmne, som stod i nær Forbindelse med 

disse pelagiske Indsamlinger, var Steenstrups Undersøgelse af 

19 36" 



540 Chr. Lutken. 

Flyndernes Metamorfose, det ene Øjes Vandring til Hovedets 

modsatte Side 0. s. v. Hans Undersøgelser have mødt Mod- 

sigelse, men ogsaa en delvis Anerkendelse af deres Rigtighed, 

og Sagen hører til dem, der sikkert ville blive tagne op til 

fornyet Drøftelse. Den affødte iøvrigt andre Studier over Flynder- 

familien (Zeugopterus). Et andet Æmne af speciel Natur, som 

i mange Åar optog Steenstrups og min fælles Arbejdskraft, var. 

et monografisk Arbejde over de saakaldte Klumpfiske (Slægten 

Mola eller Orthagoriseus), hvortil Anledningen paa den ene 

Side var den tilfældige Stranding af flere Exemplarer af disse 

mærkelige og kun ufuldkommen kendte Dyr ved vore Kyster, 

paa den anden Side Fundet ved vore pelagiske Indsamlinger af 

forskellige interessante Stadier af disse Dyrs Larveudvikling. 

At Materialierne til dette Arbejde have ligget saa længe i vore 

respektive Pulte og kun givet Anledning til en ubetydelig fore- 

løbig Publikation, har haft sin Grund dels i, at vi manglede 

Exemplarer til anatomisk Undersøgelse af en herhen hørende 

sjælden Form, dels vel ogsaa i, at Afsnittet om Larveformerne, 

der nærmest paahvilede Steenstrup, ikke naaede til fuld Afslut- 

ning, skønt Sagen ogsaa i hans seneste Tider vedblivende 

interesserede ham. Om det nu vil lykkes at føre dette Arbejde 

frem for Offentligheden i en nogenlunde antagelig Skikkelse, 

er vel mer end tvivlsomt. Men et andet Æmne, som i en lang 

Periode stadig fængslede Steenstrup, var Blæksprutterne 

(Cephalopoderne), og Grunden dertil var ogsaa en flerdobbelt, 

først og fremmest, at denne hidtil meget forsømte Dyregruppe 

trængte til kritisk Bearbejdelse, og dernæst, at Skæbnen førte 

Steenstrup ind paa Behandlingen af Problemet om den saakaldte 

«Sømunk». Dette gaadefulde Væsen var i 1545 (?) dreven op i 

vor umiddelbare Nærhed, beskuet med megen Undren og Gen- 

stand for nogle Beskrivelser og Afbildninger, som bleve med- 

delte de berømte Forskere Gessner, Bélon og Rondelet, 

i hvis Skrifter de optoges, som en i flere Aarhundreder uløst 

Gaade, til hvis Løsning der i Krøyers Fiskeværk blev givet en 
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spydig Opfordring, der næppe kunde forstaas anderledes end 

som stilet til Steenstrup. Den Blanding af Kundskab og Ind- 

bildningskraft, som hørte til vor Forskers fremtrædende Evner, 

satte ham i Stand til at bevise, at dette «monstrum indemon- 

strabile» var en IKæmpe-Blæksprutte af de tiarmedes Gruppe. 

Paa Island havde Steenstrup tidligere samlet Efterretninger om 

Fund af slige vældige Blæksprutter; et nyt Fund ved Jyllands 

Kyst indtraadte i de samme Aar, men kom kun i meget ringe 

Del Videnskaben til gode; derimod fandt Hygom i Atlanterhavet 

en saadan Skabning drive døende omkring; det lykkedes ham 

naturligvis ikke at redde og bevare hele Dyret, men enkelte 

karakteristiske Stykker hjemførte han dog heldigvis. Steenstrup 

kaldte Dyret Årchiteuthus, og nu kender Videnskaben adskillige 

lignende Fund fra Amerikas Have, fra Atlanterhavet, Sydhavet, 

det japanske Hav 0. s. v. En udførlig Redegørelse for disse 

Kæmpe-Blæksprutter var forberedt og Trykningen delvis begyndt, 

men er ikke udkommen; enkelte af Tavlerne have fundet Vej 

til andre Zoologer og deres Skrifter. I vore Oversigter, i vort 

Selskabs «Skrifter» og i «den naturhistoriske Forenings viden- 

skabelige Meddelelser» har Steenstrup offentliggjort en Række 

«Notæ teuthologicæ» (hvortil jeg maaske endnu skal føje en 

hidtil utrykt, efterladt i Manuskript) samt forskellige andre Af- 

handlinger om det samme Æmne, der ere talende Vidnesbyrd 

om, hvor stærkt denne Dyreklasse trængte til denne Forskers 

videnskabelige Behandling. Fremmede Forskere (Hoyle, Jatta) have 

ogsaa søgt til vort Museum og til Steenstrup for at hente Be- 

læring i dette Specialfag og udtalt sig med Anerkendelse om 

den Betydning, som dette har haft for dem. Visse Forskere, 

som særligt søgte at orientere sig i disse Dyrs saakaldte Evo- 

lutionshistorie, lode sig vildlede af disse Formers misforstaaede 

Embryologi, fordi man ikke havde vidst ret at skelne mellem de 

forskellige Formers Æg, men modtoge den nødvendige Vejledning 

og Rettelse i en Artikel, som Steenstrup efter indtrængende Op- 

fordringer offentliggjorde i det tyske Tidsskrift «Biologischeg 
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Centralblatt» samt i den naturhistoriske Forenings Aarsskrift. Men 

det vigtigste Element, som Steenstrup indførte i denne Del af 

Malakologien, var dog den Afhandling i vore Skrifter (1874), 

hvori han meddelte sin Opdagelse af, at der hos de fleste Arters 

Hanner fandtes en tilsyneladende abnorm Udvikling af. visse 

Årme eller Armpar, der maatte tydes som til en vis Grad ana- 

loge med de saakaldte «Hektokotyler», disse saa ofte mistydede 

Organer hos de pelagiske Oktopoders Hanner. Hidtil vare disse 

af Steenstrup saakaldte «hektokotylerede» Arme stadigt blevne 

oversete eller lidet paaagtede, miskendte som Uregelmæssig- 

heder 0. s. v., og Steenstrup paaviste yderligere, trods al Mod- 

sigelse, at deres forskellige Stilling og Uddannelse havde syste- 

matisk Betydning for Cephalopodformernes Erkendelse. 

En Række af mindre zoologiske Afhandlinger, der have 

særlig Interesse ved at oplyse nye eller kun lidet kendte Dyre- 

former, have efterhaanden set Lyset fra Steenstrups Haand. 

Saaledes Afhandlingen om Blizzochilus antipathum (en ny Snegle- 

slægt, der lever fastklæbet paa Sortkoral-Buskene) (1830); om 

en ny Slægt af Cirripeder (Xenobalanus globicipitis), der lever 

fæstet paa Grindehvalen og ligner Lepaderne i Udseende, men 

hører til Balanerne (1852); om Gmelins Sabella marsupialis, 

der viste sig at være en ny Slægt af Aktiniernes Gruppe (1856); 

om Plulichthys æiphiæ, en Snylter i Sværdfiskens Slimhinde- 

kanaler (1861 og 1862); om Slimaalens (Myæine glutinosa) horn- 

agtige Æghylstre (1863); om Gællegitteret hos Brugden (Selachus 

maximus), der hidtil havde trodset Erkendelsen; om de paa 

Baglivet af Krabber og Krebs snyltende Dyreformer, Pachybdella 

og Peltogaster, der vistes at være parasitiske Krebsdyr (1854) 

0. S. v. Andre lignende Bidrag (om Krebsenes Skalskifte, Paa- 

visningen af Fiskeslægten Pegasus's Slægtskab med Panser- 

ulkene o0.s.v.) have desværre ikke set Lyset. Hans Undersøgelser 

over Brachionopoderne (Terebratlerne), der hidtil havde faaet 

deres Plads i Systemet under Muslingerne, men i hvilke Steen- 

strup erkendte Dyreformer, der snarest maatte være at henføre 
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til Ormenes Formrække, fik først almindelig Anerkendelse i 

Videnskaben, da Morse havde taget Ordet for denne Opfattelses 

Gyldighed. I nær Forbindelse dermed stod Steenstrups Opfat- 

telse af de palæozoiske Koralformer, især de med Laag forsy- 

nede Cyathophyller, hvis Plads blandt Koraldyrene Steenstrup 

bestred, medens han hævdede deres Slægtskab med Serpuler, 

Terabratler samt andre uddøde Dyreformer af omtvistet Plads i 

Systemet. Denne Steenstrups Anskuelse er især bleven bestridt 

af vort Medlem Lindstrom, der vistnok er en af de grundigste 

Kendere af de nævnte «Urkoraller», men Spørgsmaalet venter 

vel endnu paa sin endelige Afgørelse. 

Men det Æmne, som maaske stadigst fængslede Steenstrup, 

fra Begyndelsen af hans Virksomhed og næsten til hans Død, 

var Studiet af Tørvemoserne og den i der skjulte Del af 

vor Jords Historie. Der var næppe noget Aar, i hvilket han 

ikke besøgte flere eller færre Moser og syslede med deres 

Problemer. Det var en naturlig Fortsættelse af hans første 

Ungdomsbedrift. Selv efter at han var fratraadt Professoratet, 

svækket i legemlig Henseende ved et ulykkeligt Fald, paatog 

han sig oftere Expeditioner til Moserne for at lede Udgravningen 

af værdifulde Dyrelevninger. Opgaven var især at bestemme 

Tiden for Pattedyrenes Optræden i Forhold til de forskellige 

Vegetationsperioder. Jeg skal henvise til forskellige Afhandlinger 

om herhen hørende og beslægtede Æmner i vore Oversigter for 

1852, 1855, 1861, 1870 og 1880. En samlet Fremstilling af 

Tørvemosernes Bidrag til Kundskab om Landets forhistoriske 

Kultur foredrog Steenstrup for Landmandsforsamlingens Med- 

lemmer 1869; det er udgivet to Gange senere ved «Udvalget 

for Folkeoplysningens Fremme», senest, forøget med Tillægs- 

anmærkninger, i 1888. En vigtig Forøgelse fik disse Studier 

ved Nathorsts Studier og ved hans Opdagelse af vore og de 

skaanske Tørvemosers Bundlag med deres efterladte Levninger 

af den allerældste polare eller arktiske Vegetation. At Steenstrup 
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fulgte og tildels deltog i disse Studier med varm Interesse, er 

en Selvfølge, og han gav selv yderligere Bidrag til Kundskab 

om denne Flora. 

Et beslægtet og ikke mindre vigtigt Æmne tilbød sig alle- 

rede i Begyndelsen af Steenstrups Universitetsvirksomhed, da 

han gjorde den Opdagelse, at visse Dannelser ved vore Kyster, 

som man havde opfattet som hævede Skalbanker af Muslinger 

og Snegle, ved deres Indhold af Skaller af disse spiselige Blød- 

dyr, blandede med Ben og Tænder af spiste Pattedyr, Fugle og 

Fiske 0. s. v., røbede sig at være frembragte af Mennesker, af 

vore Urindvaanere, nemlig som Efterladenskaber efter deres Maal- 

tider. Hvor ny og mærkelig denne Opdagelse var, fik vi Samtidige 

en Forestilling om ved at være Vidne til den Tvivl, hvormed den 

til en Tid modtoges baade af Zoologer og Arkæologer. Steen- 

strup gav disse Affaldsdynger Nayn af «Køkkenmøddinger » 

— et Udtryk, der er gaaet uforandret over i flere Sprog 

(»Kitchen-middens» 0. s. v.) og sigter til Analogien med de Dan- 

nelser, som man paa Landet betegner med samme Ord til For- 

skel fra Staldmøddingerne. Videnskabernes Selskab oprettede 

som bekendt en Komité af en Geolog (Forchhammer) og en 

Arkæolog (Worsaae) tilligemed Steenstrup til dette Æmnes 

yderligere Undersøgelse og Drøftelse. Dens Resultater foreligge 

i de til Selskabet afgivne Beretninger for Aarene 1851—54. 

Men den udførligere Afhandling om dette Æmne, der iøvrigt 

gav Anledning til en længere Strid mellem Worsaae og Steen- 

strup om visse Sider af dette Fænomens rette Forstaaelse (se 

Oversigterne for 1859—61), fulgte ikke, naar man ikke hertil 

vil regne Steenstrups Universitetsprogram af 1862: «Et Blik 

påa Natur- og Oldforskningens Forstudier, til Besvarelsen af 

Spørgsmaalet om Menneskeslægtens tidligste Optræden i Europa». 

Yderligere Bidrag til, dette store Spørgsmaal, hvis Besvarelse 

har affødt en Mængde analoge Undersøgelser snart sagt i alle 

Lande og derved faaet en stor indirekte Betydning for mange 

Folkeætters Urhistorie, findes i vore Oversigter for 1855, i 
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«Bulletin du Congrés international d'archéologie préhistorique 

å Copenhague en 1869» («Sur les Køkkenmøddings de Tåge de 

la pierre et sur la faune et la flore préhistorique de Danemark») 

og i «Rapport du Congrés des Sciences d'Anthropologie et 

d'Archéologie préhistorique, å Bruxelles 1872» («Comparaison 

entre les ossements des Køkkenmøddings du Danemark, du 

Groenland et de la Laponie») samt i Skriftet: «Kjåkkenmåd- 

dinger, eine gedrångte Darstellung dieser Monumente sehr alter 

Kulturstadien», trykt i Ersch und Grubers «Allgemeine Encyclo- 

pådie der Wissenschaften und Kinste» (1884) (ogsaa udkommet 

som særligt Skrift 1886). Forskellige andre Afhandlinger slutte 

sig hertil, f. Ex. «Beretning om nogle vigtige Resultater, der 

menes vundne ved de senere Aars Udgravninger i de franske 

Knoglehuler» (1866) og Steenstrups berømte Afhandling om 

Gejrfuglens, den store vingeløse Alks Historie, særlig dens 

Udryddelseshistorie, i Videnskabelige Meddelelser fra den natur- 

historiske Forening 1855 (ogsaa oversat i andre Sprog, f. Ex. af 

v. Baér). Et nærbeslægtet Æmne, om Benbreccierne ved Adriater- 

havet og Middelhavet, meddelt i et Brev til Professor C. Sunde- 

wall, belærer os om de vigtige Resultater af en af Steenstrups 

Undersøgelsesrejser i 1859. Endnu bør nævnes, at Steenstrup 

trods hans før omtalte Svaghed, deltog med mærkværdig Energi 

i hans Kollega Johnstrups geologiske Undersøgelsesrejser i 

Vendsyssel. Af «Nature» og «The Zoologist» har jeg set, at 

Steenstrup i 1866 i Forening med Lubbock meddelte til det 

ethnologiske Selskab i London en Afhandling om de nyopdagede 

Flintredskaber fra Persigny-le-Grand. Selv havde han paa en 

Rejse i Frankrig erhvervet sig Kundskab om Flintestenens in- 

dustrielle Behandling. Hans «Indlæg fra Danmarks Side» til 

alstidens Gang i Norden, navnlig dens Udgang og Forsvinden» 

(1892), trykt 1896, betragter jeg som Steenstrups Afskedsord 

til Nordens Geologer. Hans lille Artikel: «Sur 1'emploi du fer 

météorique par les Eskimos du Groenland», optaget i Brys- 
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selerkongressens Beretning af 1872, kan ogsaa nærmest nævnes 

her paa dette Sted, og fjern er heller ikke Forbindelsen med hans 

Skrift: «Mammuthjægerstationen ved Pirredmost i det østerrigske 

Kronland Måhbren» (ogsaa publiceret paa tysk), efter et Besøg 

der i Juni— Juli 1888, et Skrift, der, som saa mange andre af 

Steenstrups, polemiserede stærkt mod Opfattelser, der havde 

begyndt at brede sig i Anthropologien og Arkæologien. 

Det historiske Moment i flere af Steenstrups i det fore- 

gaaende omtalte Afhandlinger, f. Ex. om Sømunken og Gejrfuglen, 

kommer mere aabenlyst frem i andre af Steenstrups Skrifter, 

f. Ex. «Om Havgjerdingerne», «Om Limfjordens Forbindelse med 

Vesterhavet i det I1te Aarhundrede», optaget i Brickas Afhand- 

ling i «Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie for 

1868» og udkommet som særeget Skrift («Harald Haardraades 

Tog til Limfjorden»), «Ottars Beretning til Kong Alfred om hans 

Rejser i Nordhavet», 0. s.v., endelig «Zeni'ernes Rejser i Nor- 

den, en kritisk Fremstilling af det sidste Tiaars vigtige Bidrag 

til Forstaaelse af Venetianerne Zeni's Ophold i Norden fra 1391 

til 1405» (Foredrag i det kgl. nordiske Oldskriftselskab 1881—82). 

I alle disse Skrifter er der en naturvidenskabelig Kærne, der 

har ledet Steenstrup ind paa Undersøgelsen og Drøftelsen af 

disse forskellige Forhold, men om jeg end tør stille mig som 

mer eller mindre sagkyndig lige over for hans rent naturhisto- 

riske Skrifter, er det dog en Selvfølge, at jeg som usågkyndig 

maa forholde mig mere tilbageholdent overfor disse væsentlig 

historiske Arbejder. End mere gælder dette om de arkæo- 

logiske Arbejder, hvorpaa Steenstrup i den sidste Periode af 

sit Liv (ved Siden af Syslen med zoologiske Æmner, Blæksprut- 

terne f.Ex.), øvede sin Skarpsindighed, «Yak-Lungta Brakteaterne» 

og «Det store Sølvfund ved Gundestrup i Jylland i 1891». At 

Steenstrups Foredrag her i Selskabet om de saakaldte «Håll- 

ristningar», hvortil han havde forberedt sig ved Rejser i Bohus- 

lån, der maatte være besværlige nok for en Mand med hans 

senere Alders legemlige Skrøbelighed, ikke er bleven nedskrevet 
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saaledes, at det har kunnet overgives Offentligheden, hvad dog 

forhaabentlig endnu vil kunne ske, er særlig beklageligt paa 

Grund af dets Indholds Sammenhæng med de andre af Steen- 

strup behandlede arkæologiske Æmner, i hvilke alle der, lige- 

som i de mere historiske, er en naturvidenskabelig Kærne, der 

motiverer, at Steenstrup ofrede dem saa meget af sin kostbare 

Tid. Jeg kan kun udtale min personlige Tro paa min store 

Mesters Skarpsindighed og Kundskabsfylde og maa overlade 

den endelige Dom over hans Stræben og Virksomhed i denne 

Retning til Fremtiden. 

Et Mindeord om Japetus Steenstrup bør endnu omtale en- 

kelte andre Sider af hans Liv og Virksomhed. Af de skandi- 

naviske Naturforskermøder var Steenstrup et stadigt og 

virksomt Medlem, ofte tillige af deres Bestyrelse. Blandt de 

Æmner, han ved disse Lejligheder har behandlet, bør jeg minde 

om Reglerne for den videnskabelige Navngivning i Zoologien 

og Botaniken. Han har fremdeles deltaget i arkæologiske og be- 

slægtede Kongresser i København, Belgien, Bologna o.a. St. og f. Ex. 

i et af British Associations Møder. Foruden de allerede omtalte 

Rejser til Island og Færøerne have de Rejser især haft Betyd- 

ning for ham, som han. har foretaget til England, Frankrig 

(Nord- og Syd-) og Schweiz, Norditalien, Bøhmen, Sachsen o.s.v., 

hvor han dels har studeret forskellige Naturforhold, dels knyttet 

og opfrisket videnskabelige Forbindelser; hans Korrespondance 

med fremmede Lærde var meget betydelig, og hvis jeg kunde 

forelægge den, vilde jeg paa flere Punkter kunne vise, hvorledes 

den har retledet den videnskabelige Udvikling i Tilfælde, hvor 

denne truede med at tage en mindre heldig Retning. Ogsaa 

andre af hans Elever ville mindes, hvor lærerige tilfældige 

Samtaler med ham have været for os selv i senere Perioder af 

hans Liv. 

Efter en lang Embedsvirksomhed nedlagde Steenstrup i 

1885 Professoratet ikke mindst til Sorg for mig, der allerbedst 

vidste, hvor meget Universitetet vilde savne ham, og som frygtede, 
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at Opgivelsen af hans vante Arbejde skulde gøre Fortsættelsen 

af hans videnskabelige Arbejde vanskelig; men Skæbnen var 

ham dog saa blid, at han efter at have nedlagt sin offentlige 

Tjeneste kunde hengive sig til de Studier udenfor Zoologien, 

som vare ham de kæreste, og føre til Ende meget, der laa 

ham særdeles paa Hjerte. Jeg slutter hans Livsskildring med 

at udtale, at hans Tab er føleligt ikke alene for hans Venner 

og Landsmænd, der satte Pris paa hans fremragende Begavelse, 

men ogsaa for hans og Videnskabens Venner hele Verden over, 

særligt for Videnskabernes Selskab, til hvis virksomste og mest 

fremragende Medlemmer han hørte. Jeg bør nævne tilsidst, at 

hans Hustru døde 1888. Flere Børn vare døde som smaa, og 

4 Aar før sin Død mistede han Datteren Marie, der i hans 

Svaghedsaar havde været hans trofaste Hjælperske og Ledsager- 

inde; han efterlader sig kun en Datter, Sophie, og Sønnen, 

vort Medlem, Dr. jur., Professor Rostgardianus Johannes 

Steenstrup. 
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OVERSIGT OVER DET KGL. DANSKE VIDENSKABERNES SELSKABS 
FORHANDLINGER, 1897. Nr. 5. 

Recherches sur les matiéres réductrices du sang dans 

des conditions normales et aprés lå saignée. 

Par 

V. Henriques. 

(Laboratoire de physiologie de 'Académie Royale de T'art vétérinaire 

et de T'agriculture.) 

Desnis les recherches mémorables de Bernard sur le role que 

joue le sucre dans V'organisme, il a paru un grand nombre de 

travaux sur le sucre contenu dans le sang. Tandis que les 

réæésultats auxquels sont arrivés les divers investigateurs quant 

å importance du sucre pour V'organisme et å l'endroit ou se 

forme ce sucre, sont contradictoires au point qu'on doit dire 

que ces questions ne sont pas encore résolues, il est un point 

sur lequel presque tous sont d'accord; c'est Videntité de la 

matiére réductrice avec la glucose: ici, Ton s'appuyait sur le 

pouvoir qu'a cette matiére de réduire la liqueur de Fehling, sur 

sa combinaison avec le potasse (saccharate de potasse), ainsi que 

sur la constatation de son caractére dextrogyre, car en solution 

cette matiére déviait å droite le plan de lå lumiére polarisée. 

L'identité avec la glucose s'est trouvée ultérieurement con- 

firmée par le fait que M. Pickardt!) et plus tard M. Miura?), 

aprés avoir isolé la matiére réductrice contenue dans le sang, 

1) Pickardt, Der Nachweis von Traubenzucker im Blut, LZeitschr. f. 

physiol. Chemie, tom. XVII. 

?) Kommt im Blut Traubenzucker vor? Zeitschr. f. Biol., tom. 32. 
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ont pu produire le composé de phénylhydrazine de la glucose, 

savoir le phénylglucazone. 

Cependant quelques invesligateurs ont pensé que le sang 

contient aussi des matiéres réductrices autres que la glucose. 

Celui qui le premier a signalé la présence constante d'une 

pareille matiére dans le sang, est M. Otto"), dont voici le 

procédé. 

On fait couler directement le sang d'une artére ou d'une 

veine dans un grand excés d'alcool absolu; par suite, les ma- 

tiéres albumineuses se précipitent, tandis que les matiéres 

réductrices se dissolvent. L'alcool est séparé par filtrage et le 

précipité lavé å plusieurs reprises dans l'eau bouillante. Cola- 

ture et eau de lavage sont réunies et évaporées; puis on pår- 

tage le liquide en deux portions, dont I'une est dosée avec la 

liqueur de Knapp, tandis que la seconde est låaissée pendant 

24 heures avec de la levure dans un thermostat, aprés quoi 

Von titre. Ce procédé fit trouver å M. Otto qu'aprés la fermenta- 

tion il restait toujours un certain nombre de matiéres réductrices 

provenant, selon lui, d'une matiére réductrice que contient le 

sang et qui n'est pas du sucre. 

Dans le cas d'une réduction correspondant, avant la fer- 

mentation, å 0,205 p. c. de sucre et å 0,058 p. c. aprés la. fer- 

mentation, le sang, selon M. Otto, contenait donc 0,147 p. c. 

de glucose et 0,058 p. c. d'une matiére réductrice non fer- 

mentescible. M. Otto ne touche pas å la question de savoir 

quelle est la nature de cette derniére; pourtant il est d'avis 

qwil pourrait s'agir ici de créatinine ou d'acide urique. Par de 

nombreuses expériences M. Otto constata entre autres choses 

que la matiére non fermentescible augmentait de teneur å la 

suite de la saignée, tandis que la teneur en sucre restait å peu 

prés invariable. å 

1) Otto, Ueber den Gehalt des Blutes an Zucker, etc., Pfluigers Archiv, 

tom. 35. 
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Bien que ces expériences ne fussent pas d'un mince intérét 

pour la question de VFimportance du sucre pour Vorganisme, 

les investigaleurs n'en tinrent aucun compte: on regardait con- 

tinuellement la matiére réductrice du sang comme uniquement 

composée de glucose. 

Les "recherches - intéressantes de MM. Drechsel!) et 

Baldi?”) sur la jécorine n'en vinrent, elles non plus, å jouer 

aucun råle notable dans la présente question. Drechsel fut le 

premier å isoler la jécorine, et voici son procédé: dans un 

mortier on fait une bouillie de foie coupé en morceaux; puis 

on traite å plusieurs reprises par Valcool å 96 p. c. On évapore 

jusqwå siccité å 50”? la colature totale, aprés quoi Von extrait, 

par Véther, le résidu de l'évaporation. Ce procédé laisse le 

sucre indissous, tandis que lå jécorine se dissout. On dépure 

cette derniére en la précipitant de la solution éthérique par 

P”alcool absolu. En la dissolvant dans Téther et la précipitant 

par Valcool å plusieurs reprises, on peut dépurer la jécorine. 

La jécorine desséchée est insoluble dans V'éther anhydre; 

mais, comme on vient de le dire, elle se laisse décomposer 

dans Véther quand elle n'est pas complétement desséchée. 

Deélayée dans de T'eau, elle constitue une solution opalisante, 

qui réduit fortement la liqueur de Fehling, et se distingue 

dailleurs en ce qu'elle contient du phosphore ainsi que du 

soufre. 

M. Baldi trouva la jécorine, non seulement dans le foie, 

mais encore dans une foule d'autres organes tels que rate, 

muscles, cervelle et — dans le sang. Il démontra qu'une 

solution aqueuse de la jécorine est précipitée par eau de baryte 

ou Vacétate de plomb, et qu'il y a décomposition apparente. 

Avec la colature provenant de la précipitation V'on peut réduire 

la liqueur de Fehling. Des recherches ultérieures sur lå jéco- 

1) Drechsel, Jowrnal f. prakt. Chemie, tom. 33, p. 425. 

2) Baldi, Du Bois Arch. 1887; Supplément. 
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rine et sa nature chimique ont été faites par M. Manasse!). 

Ces recherches font voir qu'en faisant bouillir un peu lå jéco- 

rine å 21/2 p. c. d'acide sulfurique, on la dédouble de facon 

a isoler une substance brunåtre et résineuse, soluble dans 

''éther. 

En contrålant le pouvoir réducteur de la colature, il lui 

trouva une action fortement réductrice en la faisant bouillir 

avec la liqueur de Fehling. En étudiant de plus prés la matiére 

réductrice dédoublée, il réussit, au moyen de la phénylhydrazine, 

å constater l'identité de cette matiére avec la glucose. Outre 

cette constatation de la présence de la glucose dans la jécorine, 

M. Manasse montra de plus quw'il faut bien voir dans la lécithine 

une partie intégrante de la jécorine, supposition déjå émise par 

M. Drechsel. Aprés avoir fait bouillir une solution aqueuse de 

jécorine avec une solution aqueuse saturée de baryte,. M. Ma- 

nasse constata la présence d'acide phospho- glycérique, de 

choline et d'aåacides gras. Ces recherches feront donc aisément 

regarder lå jécorine comme un composé de lécithine et de 

glucose. Cependant, que ces deux matiéres ne constituent pas 

exclusivement la jécorine, c'est ce quwon peut déduire, entre 

autres, du fait que, suivant les recherches de MM. Drechsel et 

Baldi, la jécorine contient constamment du soufre, en propor- 

tion variable, il est vrai. Somme toute, on ne saurait guére 

considérer la jécorine comme une matiére homogéne, fait que 

semble aussi indiquer la variabilité de la composition élé- 

mentaire. 

Non seulement les investigateurs dont on vient de parler, 

mais encore M.Jacobsen>) a donné des renseignements fort 

)) Manasse, Ueber Zuckerabspaltende phosphorhaltige Kørper in Leber 
und Nebenmiere, Zéitschr. f. physiol. Chemie, tom. 20. 

2) Jacobsen, Ueber die reducirenden Substanzen des Blutes, Centralbl. f. 

Physiol., tom. VI, 1892 et Ueber die in Æther låslichen reducirenden 

Substanzen des Blutes und der Leber, Skandinav. Archiv f. Physiol., 

tom. VI. 1895. : 
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précieux sur la jécorine. Comme M. Manasse, il a démontré 

queen faisant bouillir avec de Vacide sulfurique étendu cette 

matiére, on la dédouble soit en une substance d'aspect grais- 

seux et soluble dans Véther, soit en glucose. Ensuite il a 

examiné le pouvoir réducteur de lå jécorine avant comme aprés 

le traitement par Vacide sulfurique, et il trouva que la réduction 

augmentait par Vébullition avec Vacide dans quelques cas. tandis 

que, dans d'autres, elle restait invariable. M. Jacobsen émet 

comme supposition que la réduction différente avant et aprés 

Pintervertissement å Vacide, est due au fait que la jécorine se 

dédouble incomplétement pendant le titrage (liqueur de Sachse), 

tandis que la jécorine traitée å Vacide était toujours compléte- 

ment dédoublée. Quant au rapport de la jécorine å la levure, 

il constata qu'une partie assez notable de la jécorine peut fer- 

menter; toutefois ce n'est qu'exceptionnellement qwil se pro- 

duisit une fermentation compléte, et c'est seulement aprés 

Pébullition avec les acides quw'å la suite de la cessation de la 

fermentation, on ne trouve point trace de matiére réductrice 

dans le liquide. C'est avec raison que notre auteur fait ressortir 

la grande importance de la jécorine, lorsqw'il s'agit de matiéres 

réductrices dans le sang; c'est pourquoi il indique une méthode 

pour déterminer et la glucose et la jécorine contenues dans le 

sang, méthode qui, å part certaines modifications, est identique 

a celle que j'ai moi-méme employée. 

Outre la jécorine, le sang contient encore certaines matiéres 

qui peuvent occasionner des erreurs quand on étudie les sub- 

stances réductrices. Suivant les recherches de M. Morner!), 

Pébullition avec des acides étendus permet de dédoubler de la 

globuline du sérum une matiére réductrice, dont on ne connait 

dailleurs pas ultérieurement la nature. Il sera donc évident 

1) K. Morner: Reducirende Substanz aus dem Globulin des Blutserums, 

Centralbl. f. Phys. 1893. 

D.K.D. Vid. Selsk. Overs. 1897. 5 37 
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que dans le cas ou l'on détermine la teneur du sang en sucre, 

en précipitant les matiéres albumineuses par le chauffage au 

moyen d'un acide, la matiére réductrice signalée par M. Mørner 

doit faire hausser le coefficient de la teneur centésimale du 

sang! en sucre.:— 

Aprés ces remarques d'introduction, je passe å l'exposé de 

la méthode que j'ai employée pour déterminer la teneur du 

sang en matiéres réductrices. 

Au moyen d'une seringue en verre divisée, on tire d'une 

artére (ou veine) une quantité déterminée de sång, qwon lance 

ensuite dans de Valcool å 96 p. c. La quantité de sang qui 

s'est montrée le plus convenable pour une analyse, est environ 

40 grammes, qui exigent ordinairement 350% d'alcool. On 

détermine la quantité de sang en pesant le matras å Valcool 

avant, comme aprés, Vinjection du sang dans le matras. Puis 

ce mélange séjourne ordinairement pendant 20 heures å peu 

prés; ensuite on sépåre Valcool par filtrage. Alors on com- 

prime avec force le sédiment des matiéres albumineuses dans 

une presse, aprés quoi Von porphyrise ces derniéres, pour les 

extraire de nouveau avec environ 300 d'alcool. L'alcool séparé 

par filtrage est enlevé par distillation dans le vide å environ 45”. 

Aprés que les matiéres albumineuses, fréquemment agitées, ont 

séjourné 'plusieurs heures, on les enléve encore par filtrage; 

on les reporphyrise et on les extrait pour lå troisiéme fois au 

moyen d'environ 200% d”alcool. On place la colature dans le 

méme matras que la colature précédente; ensuite on l'enléve 

par distillation, comme celle-lå, dans le vide å 45”. On procéde 

de méme pour le troisiéme extrait des matiéres albnmineuses. 

Tout Valcool ayant été évaporé, le résidu de V'évaporation 

est traité par un mélange composé d'environ !/3 d'éther aqueux 

et de ”/3 d'éther anhydre, ce qui fera dissoudre la jécorine, 

tandis que la glucose restera indissoute. 

On abandonne pendant 20 heures å peu prés le matras å 

Péther, aprés quoi Von peut aisément enlever par filtrage ce 

6 
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dernier å Veétat: parfaitement limpide. Le matras est lavé å 

plusieurs reprises avec de Véther. Le résidu resté dans le 

matras est aisément dissous par V'eau; ensuite on décante pår 

filtrage le liquide dans un matrås de Kjeldahl de la capacité de 

100, en se servant du méme filtre que celui qui servait å 

filtrer P'éther. 

Alors, aprés des lavages réitérés, le matras de Kjeldahl 

arrivera å renfermer, en solution aåaqueuse, toute lå glucose 

contenue dans le sang. Puis, dans cette solution, on déter- 

mine la teneur du sang en glucose, comme on va le pré- 

ciser plus loinm. On met dans un bain-marie la solution 

d'éther contenant toute lå jécorine, et Ion évapore tout å fait 

Péther, On traite au bain-marie le résidu de l'évaporation par 

environ 20 centimétres cubes d'une solution d'acide sulfurique 

å 21/2 p. c. å peu prés. Le liquide limpide est décanté par 

filtrage dans un matras de Kjeldabl; le précipité est traité å 

plusieurs reprises au baåin-marie par une solution d'acide sul- 

furique. On neutralise lå colature tout entiére en refroidissant 

constamment å la soude; puis on détermine lå teneur du liquide 

en sucre. 

Le dosage du sucre des deux matras qui représentent la 

teneur du sang respectivement en glucose et en jécorine, a 

été effectué å V'aide de la modification que M. Kjeldahl)) a 

apportée å la méthode de Maercker. Ce procédé est de beau- 

coup préférable au titrage, ou la réaction finale peut souvent 

présenter des difficultés et est en définitive une affaire d'ap- 

préciation, objection qu'on ne saurait faire å la méthode pré- 

cédemment mentionnée, ou Von dose la teneur en sucre par le 

pesage. Plus haut on a dit que la colature d'alcool doit étre 

1) Kjeldahl, Undersøgelser om Sukkerarternes Forhold mod alk. Kobber- 

opl. Meddelelser fra Carlsberg Laboratoriet, 4de Bd. 1895. 
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évaporée å une température d'environ 45”. Cependant il n'im- 

porte guére que la température s'éléve un peu davantage; bien 

plus, certaines expériences semblent indiquer que I'évaporation 

peut se produire au bain-marie sans vide; la jécorine ne se 

dédoublera ordinairement pas. Choose étrange! on constate au 

contraire que dans les cas om les matiéres réductrices sont 

extraites du dépåt des matiéres albumineuses au moyen de 

Palcool chaud, presque absolu, la jécorine se dédoublera la 

plupart du temps de maniére å donner de la glucose. Ce fait 

ressortit avec évidence de bon nombre d'expériences on Von 

cherchait å extraire les matiéres réduetrices du dépåt des 

matiéres albumineuses, en placant ce dernier dans un appareil 

pour Vextraction de la graisse et en évacuant ensuite 1'appareil 

tout entier avec une pompe. 

Le matras contenant Valcool qui servait å Vextraction, était 

placé au bain-marie å 45”. Dans ce procédé on arrosa cons- 

tamment, pendant plusieurs heures, le dépåt des matiéres albu- 

mineuses d'alcool chaud, presque absolu å environ 45”. L'ex- 

traction finie, on constata å Valcool une couleur fortement 

brune-rouge (hématine?). Puis on enleva par distillation Palcool 

4 457, et le résidu de Vévaporation fut d'ailleurs traité comme 

on Va décrit plus haut. Voici un exemple d'une expérience 

qui sert de comparaison entre la méthode indiquée en premier 

lieu et la méthode d'extraction: on prend, dåus une seringue, 

environ 90% de sang å la carotide d'un chien morphinisé. Ce 

sang est distribué dans deux matras å Valcool de telle maniére 

que le matras I contienne 425,6 de sang, et le matras II 458",8, 

I est extrait dans Vappareil å extraction pendant 8 heures å 

peu préæs, tandis que II est traité de la maniére indiquée en 

premier lieu. 

On trouva alors en: 

I (pour 1002 de sang) f EGer TIE 
UL jécorine = 08r,028. 

f glucose = 08£7,035. 
II (pour 100 de sang) Y jécorine = 087135 
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Il ressort de ces deux analyses, d'abord que la méthode 

d'extraction n'a pas fourni toute la matiére réductrice, 1'en- 

semble de la réduction étant moindre dans le matras I que 

dans le matras II. Mais ensuite — et c'est lå ce qui présente 

ici un intérét tout spécial, — on voit qu'en I la teneur en 

jécorine est petite et la teneur en sucre est grande, tandis que 

Vinverse a lieu pour II: forte teneur en jécorine et faible teneur 

en sucre. Ceci nous montre que par la méthode d'extraction 

la jécorine se dédouble- en sucre — probablement sous Vin- 

fluence de Valcool chaud, presque absolu. 

Les expériences dont on va plus loin faire le deétail, sont 

faites soit sur des chiens, soit sur des lapins; dans quelques 

cas, on s'est servi de la morphine, dans d'autres on w'a pas 

employé de narcotiques. 

Si Ton jette un regard sur les chiffres indiquant la teneur 

centésimale respective en glucose et en jécorine du sang nor- 

mal, on voit immédiatement que dans tous les cas, pour ainsi 

dire, la teneur en glucose est de beaucoup moindre que la 

teneur en jécorine. Si l'on tient compte seulement des ex- 

périences faites sur les chiens, on trouvera que le rapport entre 

la glucose et la jécorine varie de 1 å 2 (expérience IV) et 

d'environ 1 å 6 (expér. V). Par conséquent, c'est la jécorine 

qui constitue la masse principale des matiéres réductrices du 

sang. Cet état de choses mérite bien de fixer VFattention, en 

ce qu'iil fait envisager autrement qu'auparavant toute la question 

du role que joue le sucre dans I'organisme: on ne saurait plus, 

comme jusqu'ici, donner exclusivement la prépondérance å la 

teneur du sang en sucre, mais bien å sa teneur en glucose et 

en jécorine. 

Relativement å la quantité de matiére réductrice pré- 

sente dans le sang aprés la saignée, les expériences abou- 

tissent au résultat trouvé antérieurement par Bernard!), 

1) Lecons sur le diabéte et la glycogenése animale. 1877. 
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v. Mering!), Schenck>?) et autres, savoir que l'ensemble de 

la réduction du sang augmente toujours. On constate que cette 

hausse de lå réduction, qui cependant ne se produit que lors- 

que la quantité du sang évacué, par rapport au poids de V'ani- 

mal, est suffisamment grande, est due le plus souvent, dans les 

expériences faites, å une hausse de la teneur en jécorine, 

tandis que la hausse de la teneur en glucose est ordinaire- 

ment moindre, et peut méme quelquefois faåire complétement 

défaut. 

Comme c'est en compulsant chaque expérience å part qu'on 

voit le plus facilement les détails plus circonstanciés, je passe 

å ces expériences. 

Experience LKChien: tt Poids:t 2OKKES HM orphine: 

1 VS SEE SØ ESKE) DEGEN Hg 
SER SE SE ESS ERE 
BEER Så S—&å| S8 Remarques. 
EN SS ES o Ska 
oe SR SKS hRD, so FAD 
za ai vo | oa B— 

1 43,9 | 0,010 | 0,051 | 0,061 | Échantillon pris å la carotide, å 
3150'. En tout, pris 150. 

På 44,5 0,008 0,050 0,058 || Pris å la carotide, å 

31550 Pris en tout 

3 41,7 0,010 0,040 | 0,050 || Pris å la v. BED 150ee, 

simultanément å 2. 

4 41,5 0,012 | 0,090 | 0,102 || A 4h, on évacue 500 de sang å la 

| carotide. 

Pris å la carotide (7022), å 4410", 

3) 42,3 0,010 | 0,087 | 0,097 || Pris å la carotide (7022), å 4120". 

6 41,1 0,014 0,099 0,113. | A. 4430”, inject., dans la v. jug., de 

600cc de solut. de chlorure de 

sodium. 

| Pris å 4445" (70€c), 

7 41,2 | 0,012 0,083 | 0,095 || Pris å 4855”. 

1) Arch. f. Anat. u. Phys. 1878. 

2) Ueber d. Zuckergehalt des Blutes nach Blutentziehung. Pflugers Arch. 

1894. 

10 
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Ces chiffres montrent que, dans le sang normal, la glucose 

et la jécorine sont dans la proportion de 1 å 5. De plus on 

voit qu'une hausse de la teneur des matiéres réductrices ne se 

produit qu'aprés qu'on åa évacué en tout environ 800 de sang; 

mais cette hausse tombe pour ainsi dire exclusivement sur la 

jécorine. Si donc on compare l'expérience 1 avec V'exp. 5, on 

voit que la teneur en glucose est exactement identique dans 

les deux cas (0,010), tandis que la jécorine s'est élevée de 

OZ" 051 å 08" ,087. 

Dans 2 et 3, provenant respectivement d'une artére et d'une 

veine, on ne voit pas de différence essentielle; peut-étre que 

la teneur en jécorine est plus faible dans le sang veineux que 

dans le sang artériel; mais on ne saurait attacher aucune im- 
b" 

portance particuliére å cette expérience isolée. 

Expérience II. Chien. Poids: 4!/2 k&.  Morphine. 

v Q E « . . - 

re UR FOER PER Fra = Remarques. 
zS SØN £ == = = 0 == = QO == 

Rid 1/95 333! 35 = i | gg 

1 43,4 | 0,024 2 | Pris å la carotide (env. 10082) å 3415”. 

1b| 41,4 | 0,024 | 0,136 | 0,160 

2a!| 39,1 | 0,085 | 0,103 | | Pris (env. 1006€), å 3120". 

| 0,183 | h21' ini., d jug ce 2b | 47,7 0,084 0,093 f I A3421", inj., dans la v:J08- de 200 

de sol. de chlor. de sodium. 

3a 36,1 0,043 0,171 | 
Å é g TER Pris, å 3130', 

3b | 40,8 | 0,045 | 0,180 f | 
ll 

Dans cette expérience on a fait trois déterminations doubles 

(a et 6), qui montrent que le døsåge de la glucose a toute 1'ex- 

actitude désirable, tandis qwil y a une différence, d'ailleurs peu 

essentielle, entre les dosages de la jécorine. 

Dans I'échantillon pris le premier, la glucose et la jécorine 

sont dans la proportion de 1 å 5,7. 

11 
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Aprés Vinjection de la solution de chlorure de sødium, on 

observe une baisse de la teneur en glucose; mais du reste le 

résultat de la saignée se révéle par une hausse de l'ensemble 

de la réduction. 

Expérience Ill. Chien. Poids: 87/2 k%. Morphine. 

|| 

' —8 as 

else sæt Sele 
22 BRE Ek BR] dE Remarques. 

z == HE > | z Ske » Eg 3= 

1 41,1 0,013 0,048 0,061 | Pris å la carotide, å 2 (8Qec), 

2 45,4 0,018 0,055 0,073 | — — - 2415" (80cc), 

3 411 —1..05023-4] "07070: 1 107098 ll — — - 2130' (80cc). 

4 43,6 | 0,027 | 0,078. | 0,105 | = — - 2145' (8Qcc). 

5 43300030 | 0080 || 10110] AR SS ng dans lavene ede 
| 4006 de sol. de chlor. de sodium. 

| Pris (80cc), å 3110. 

6 43,2 0,020 | 0,078 0,098…!|.Pris,…d….3420/. 

| || 

Dans 1, la glucose et la jécorine sont dans la proportion 

de 1 å 3,7. Encore ici, on observe, aprés Vinjection d'une 

solution de chlorure de sodium (n? 6), une faible baisse de la 

teneur en glucose, tandis que la jécorine reste å peu prés in- 

variable. Au reste, aprés chaque saignée, on est témoin d'une 

hausse égale et continue tant de la jécorine que de la glucose. 

Expérience IV. Chien. Poids: 48/4 k%, 

' k fox 8 = S aL 

SIS SEES EKS Ken) ES ren) ER 
keg = | oa = >»|(|o=m= 2 SEE] CD = 

SES es errors Remarques. 
FE IESAS & w ao vo NES ES 

SEES ERE SE SOE SES 
eg FB ES xo (Eg 

| 
1a/- 29,9 | 0,024 |=+0,044 | 0,068 |Y Pris å la carotide 150 "de sång, 
1b | 415 | 0020 | 0,040 | 0,060 | år 2815". 

| | zÆr2k 90 nj, Vådans lav uges 
| 150ee de sol. de chlor. de sod. 

2 j 121 - eg a77432 0.020 | 0, 0,141 || Pris, å 2835), 
BD ES SRR HR 0015 ? ? f 
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La glucose et la jécorine sont dans la proportion de 1 å 2. 

Aprés la saignée, la teneur en glucose se trouve invariable, 

tandis que la teneur en jécorine a haussé fort considérable- 

ment, pour aårriver au triple å peu prés. Afin de rechercher si 

la matiére insoluble dans VF'éther peut modifier (augmenter) son 

pouvoir réductif, quand on la fait bouillir avec un acide étendu, 

on chauffa dans V'exp. 2b, pendant environ cinq minutes, au 

bain-marie å 27/2 p. c. d'acide sulfurique, le matras qui con- 

tenait la glucose avant la réduction faite par la liqueur de Feh- 

ling. Le résultat fut. tel qu'on Va indiqué, c'est-å-dire que, 

loin de s'élever, la réduction baissa un peu. Il n'y a donc 

aucune raison pour regarder la matiére portée sous la rubrique 

glucose, comme un sucre différant du sucre de raisin. 

Expérience V:<Chiens" Pødss 10'k2, 

L .158 sg | bp, 

mp => DE Sa ES Seer ms | = 
w 9 mere Ve eveokre ss == Remarques. 
SEE SEN BESES Hent MØRE 
o —$ EN ae BES ED LT Barr es 2 
ø | Lg En — EM > | 

| | | | 

1110298 | 0,008 0,044 |: 0,052 || Pris å la carotide, å 3440" (250€6c). 
| | | li 

2278, | itrace, 05052 0,052 | — — - åh (300ee). | | | 
| | br Fa = 

3 28,0 |! 0,000 | 0,072 |! 0,072 — — - 4h15' (150), 

4 | 28,8 | 0,020 | 0,120 | 0,120 | - 4h30". 

La glucose et la jécorine sont dans la proportion de 1 å 

5,5. Dans T'échantillon de sang pris en premier lieu, la teneur 

en glucose était trés faible; dans V'exp.2 on ne trouve que des 

traces de glucose, et, enfin, 1'exp. 3 montre que, dans de cer- 

taines conditions, la glucose peut faire complétement défaut 

dans le sang, ce qui revient å dire que les matiéres réductrices 

se composent uniquement de jécorine. Ce m'est que dans 

V'exp. 4 qu'on trouve une augmentation sensible de la teneur en 

glucose, tandis que la teneur de la jécorine hausse aprés chaque 
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saignée au point d'atteindre finalement le double de celle du 

sang pris en premier lieu. 

Hxpenence HVISREapnse Polls ES Eske 

' mrs <= 8 
ESS SM EDISTER DS ER HEE GE (37 æ &n an (-b] 
z 2 SE BRS RER PEDERS vwS 

==! an gø = gø DIE g 
Do. |AS'ø |ocsø| == un] SS Remarques. 
FE|S2S1/090,1/8 9 Sis 

Sa ERE SE SEERE ES TS ES 
eg BB in = in g 

1 41,2 0,025 | 0,073 | 0,098 || Pris å la carotide, å 3k (80cc), 

2 32,4 0,091 0,087 | 0,178 || Pris, å 3410". 

Expérience VII. Lapin. Poids: 4,6 k%$, 

! É, =S = 8 + | 

SUSE KOREESE ISS SIS sd | 
SS |omS|om SS) v£ 
BE SE SETS ES SEES Remarques. == <= | hes g mn o 
SBLEISSES)| 900 ag v SÆR) 
BLE Fm 7 = GS SEES RD 
GE re | er he — LEN FLE DB 

Ø &n — on 

1 44,0 | 0,049 | 0,086 | 0,135 || Pris å la carotide, å 3815" (44Cc). 

40,9 | 0,137 | 0,133 | 0,270 |. Pris, å 3130". 

Ces deux expériences faites sur des lapins se distinguent 

des autres en ce qwå la saignée la teneur en glucose s'éléve 

trés fortement; et méme cette hausse est si considérable 

qu'aprés la saignée le sang a plus de glucose que de jécorine, 

fait qu'on ne constate dans aucune des expériences sur les 

chiens. 

Les expériences faites ne contribuent pas å expliquer cette 

différence; mais probablement la nourriture (carnivores — her- 

bivores) joue ici un råle assez significatif. 

Donc, comme on Va déjå dit plus haut, le principal résultat 

des expériences communiquées, est quw'å V'état normal le sang 

ne contient que des quantités insignifiantes de glucose; la 

quantité en est méme si faible qu'on est amené å admettre que 

la présence de la glucose dans le sang m'est que d'une im- 

14 
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portance toute secondaire pour T'organisme: ce qui tient le 

premier rang, lorsqwil s'agit des matiéres réductrices contenues 

dans le sang, c'est la jécorine. 

Ce qui corrobore cette opinion, ce sont les résultats ob- 

tenus par les expériences de saignées. C'est que dans plusieurs 

de ces expériences nous voyons que la hausse des matiéres 

réductrices est exclusive å la jécorine, tandis que la teneur en 

glucose reste invariable, si parfois méme elle ne décroit pas. 

Au premier coup d'æil, peut-étre, les recherches ci-dessus 

mentionnées, faites par MM. Pickardt et Miura, peuvent sembler 

militer contre ce qu'on vient d'émettre. Cependant, les résultats 

de ces savants ont simplement été amenés par le fait qwils 

ont suivi des procédés qui font dédoubler la jécorine; pår con- 

séquent, leurs expériences ne s”opposent en aucun point å 

celles que j'ai faites. 

Si donc le sucre, en tant que glucose libre, nest que 

d'une importance subordonnée pour l'économie de organisme, 

on en vient involontairement å poser la question que voici: 

Quel cas peut-on faire des recherches antérieures sur ce ter- 

rain? Si Ton fait complétement abstraction qu'autrefois on 

croyait avoir å faire avec une matiére unique lå, ou il s'agissait 

en réalité de deux matiéres trés dissemblables aux points de 

vue tant chimique que physiologique, il n'y a pas le moindre 

doute qu'on ne doive employer avec une certaine circonspection 

beaucoup des observations faites sur la teneur du sang en sucre 

(c'est-å-dire glucose + jécorine). 

C'est que, selon les recherches de M. Jacobsen, la jéco- 

rine, on Va déjå dit, peut modifier son pouvoir de réduction 

dans V'ébullition avec les acides, de maniére å augmenter la 

réduction. S'il en est ainsi, on sera donc exposé å conclure 

å faux, quand le liquide qwon titre pour doser le sucre, con- 

tient de la jécorine. Supposons, par exemple, qu'on désire 

comparer la teneur en sucre du sang artériel et celle du sang 

15 
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veineux, et supposons en outre qwå cet effet on se serve d'un 

procédé comme celui qu'a employé M. Otto (voir plus haut). 

Si par ce procédé toute la jécorine du sang artériel se trouve 

dédoublée avant le titrage, tandis qwune partie de la jécorine 

du sang veineux ne se dédouble pas, on pourraåa avoir pour 

résultat que la teneur en sucre du sang veineux se trouve étre 

inférieure å celle du sang artériel, tandis qu'en réalité les 

choses se passent peut-étre de maniére å donner une somme 

de réduction exactement identique dans les deux échantillons 

de sang. 

Ce qui s'applique å la méthode d'Otto, s'applique sårement 

aussi å la plupart des autres méthodes suivies jusqu'ici. Aussi 

est-il trés possible que les petites différences dont on a pu 

jusqwici signaler 'existence dans le sang provenant de différents 

vaisseaux, soient d'une importance tout autre que celle qu'on 

leur a attribuée jusqwici. C'est pourquoi je puis tout å fait 

me ranger du coåté de M. Baldi") quand il dit: «En tout cas, 

tous les dosages qu'on a faits jusqwici du sucre dans le foie, 

sont erronés; ils ont été cotés trop haut, parce qu'on a négligé 

de tenir compte de la présence de la jécorine; pour la méme 

raison les dosages du sucre dans d'autres organes ont 

aussi besoin d'étre revisés.» 

Ty Loc. cit. 
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Notes sur Vhistoire des mathématiques. 

Par 

H.-G. Zeuthen. 

Suite. 

(Présenté å la séance du 23 avril 1897). 

VIL Barrow, le maitre de Newton. 

Les précurseurs des grandes découvertes excitent souvent, 

dans Vhistoire des sciences, moins d'attention qw'ils ne le 

méritent. IIs ont fait peut-étre des progrés assez considérables 

dans maintes directions: on n'y pense plus dés qw'on connait 

d'avance la voie la plus directe pour arriver au but élevé dont 

ils ne se sont approchés que par tel ou tel détour. Ils ont 

peut-étre découvert des points de vue généraux embrassant 

beaucoup de faits jusqw'alors isolés ou méme inconnus: on 

ne s'y intéresse guére du moment qu'un successeur immédiat 

nous ouvre un nouvel horizon ou se réunissent tous les chemins 

dominés par ces différents points de vue. 

On a tort en agissant ainsi. VL'histoire des sciences n'a 

pås seulement pour objet de rapporter les progrés qui nous 

ont åpproché visiblement de notre savoir actuel; elle doit aussi 

nous expliquer comment ces progrés ont été préparés par le 

développement antérieur. Et c'est le prédécesseur immédiat du 

grand inventeur qui nous montre jusqwå quel point le champ 
D.K.D. Vid. Selsk. Overs. 1897. 1 838 
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a été préparé å celui-ci. Selon moi, on fait méme tort aux 

génies supérieurs en négligeant ainsi de chercher les points 

de départ de leurs sublimes découvertes. Tant qu'on ne regarde 

que I'immensité des progrés quw'on leur doit, 'admiration reste 

froide. En apprenant å connaitre Vorigine et le développement 

successif de leurs idées, en voyant le mieux possible la ma- 

niére dont ces idées se rattachent les unes aux autres et å 

celles des prédécesseurs, Vintérét qwils nous inspirent prend 

de la vie, nous nous sentons excités å imiter leur exemple, du 

moins dans quelques-unes des petites conquétes dont se com- 

pose leur grande æuvre, et, comprenant mieux cette æuvre, 

nous saurons mieux profiter de tout ce quw'elle nous a apporté. 

L'étude de Vhistoire des sciences a encore un autre objet, 

particuliérement important pour la science mathématique, c'est 

de tirer de Voubli les procédés et les points de vue, utiles en 

leur temps mais abandonnés au moment om on a trouvé de 

nouvelles méthodes conduisant plus facilement au but. Il est 

vrai que ces méthodes nouvelles ont peut-étre plus directement 

atteint tous les buts quw'on se proposait alors; mais il n'en résulte 

pas que les instruments qu'elles ont remplacés doivent rester 

å jamais inutiles. En effet, la science dans sa marche en avant 

se propose chaque jour de nouveaux buts, exigeant d'autres 

armes que celles qui sont actuellement en usage. Il arrive 

donc souvent quwon a besoin — peut-étre avec quelque modi- 

fication — d'un des procédés qu'on avait abandonnés. Ou en 

trouverait-on de meilleurs modéles que dans les ouvrages mémes 

qui ont précédé immédiatement Vinvention des méthodes qui 

les ont remplacés? 

Je wai pas craint de donner quelque développement å ces 

pensées que vient d'évoquer en moi la lecture des Lectrones 

geometricæ") d&lsaac Barrow (1630—77), dés 1663  pro- 

1) Barrow: Lectiones opticæ et geometricæ, 1re édition 1669—1670, 

seconde édition 1674. 



Notes sur I'histoire des mathématiques, VII. 367 

fesseur Lucasien de géométrie å Cambridge, ou il eut pour 

éléve Newton, qui y avait commencé ses études en 1660. Les 

bonnes relations du maitre et de T'éléve sont attestées par les 

mentions des conseils de Newton qui se trouvent dans le livre 

que nous venons de citer, par la circonstance que Barrow, 

encore assez jeune, abandonna sa chaire en 1669 en faveur de 

son glorieux disciple, par les témoignages de reconnaissance 

que Newton donne constamment å ceux qui ont préparé la voie 

å ses propres découvertes. La continuité du développement 

qu'on reconnaitra en comparant les travaux de Vun et de Fautre 

n'est donc pas fortuite. On trouvera plutåt dans le livre de 

Barrow des choses qui appartiennent déjå å Newton; maåis nous 

verrons que la distinction de ce qui est propre au maitre et de 

ce qui revient å V'éléve me présente pas des difficultés insur- 

montables. 

Ce qui rend pour nous les lecons géométriques de Barrow 

si intéressantes, c'est avant tout quw'elles nous montrent le point 

culminant jusqu'ot les recherches infinitésimales s'étaient élevées 

avant de prendre sous les mains puissantes de Newton et de 

Leibniz une forme toute nouvelle. Å cet égard Barrow occupe 

une position qui le distingue soit de ses propres prédéces- 

seurs soit de ses grands successeurs. Pour bien caractériser 

ces distinctions, je rappellerai un des deux fondements mathé- 

matiques du calcul infinitésimal dus å Newton dont j'ai parlé 

dans une Note précédente!), et une intéressante analyse de 

cette Note par M. Paul Tannery>). 

Les deux points de départ du calcul infinitésimal dont 

jjavais parlé dans ma Note, c'étaient: 1? la découverte du 

caractére inverse des opérations que, dés la génération anté- 

rieure, on savait effectuer pour résoudre les problémes des 

tangentes et les problémes de quadrature; et 2% 1'usage des 

1) La cinquiéme de cette série, ce Bulletin 1395, p. 193 et suiv. 

2) Bulletin de Darboux, 1896, p. 24—28. 
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séries infinies. Tout en reconnaissant complétement 'importance 

que j'avais attribuée å ce dernier instrument, le pénétrant géo- 

métre et érudit historien que je viens de citer saisit I'occasion 

pour présenter, quelques observations sur la premiére des deux 

sources du calcul infinitésimal que j'avais indiquées. Treés loin 

d'en nier 'importance — il Vavait signalée avant moi — il rap- 

pelle qu'å V'époque om commencent les recherches de Newton 

la reconnaissance de la relation inverse entre le probléme des 

tangentes et celui des quadratures était depuis vingt-cinq ans 

au moins une idée dans Vair. HH le prouve principalement au 

moyen de certains paåssages empruntés å une lettre de Des- 

carles. Il est vrai que dans ces passages, qui se rapportent au 

probléme inverse des tangentes et sur lesquels nous reviendrons, 

on ne trouve pas Vindication — essentielle dans cette con- 

nexion — que c'est aux quadratures qu'il faut réduire ces pro- 

bléemes; mais croyant que presque toujours les idées mathé- 

matiques ont été dans Vair avant qu'on ait su en tirer parti 

d'une maniére systématique, jaccorde que ces passages ont bien 

le sens que leur attribue M. Tannery. Quant å son explication 

des difficultés qui ont empéché Descartes et Fermat, 

Roberval et Pascal d'exprimer nettement lidée en question 

et d'en tirer parti, je Vaccepte d'autant plus volontiers qu'elle 

s'accorde trés bien avec mes propres remarques dans une Note 

antérieure!) sur la maniére dont Fermat traite les cas ou ses 

quadratures nous conduiraient å des fonctions logarithmiques 

ou circulaires. J'insiste seulement sur Vexistence de ces diffi- 

cultés, assez fortes pour empécher Fermat, le créateur du 

procédé de différentiation, d'en profiter pour donner å son inté- 

gration par parties la généralité qu'elle aurait obtenue par une 

application trés simple de cette opération”). C'est donc un 

progrés trés réel que fait Newton en trouvant les moyens de 

1) Voir ce Bulletin 1895 p. 49. 
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profiter d'une maniére réguliére du caractére inverse qui nous 

occupe. Et ce progrés sera illustré par le fait qu'il existe 

encore un point de vue intermédiaire entre celui des grands 

géométres frangcais et celui de Newton, savoir celui .de 

Barrow. 

J'essaieråi de caractériser les trois points de vue de la 

maniére suivante: les géométres francais avaient probablement 

une idée, ou du moins un sentiment, du caractére inverse 

des opérations servant å déterminer les tangentes et les aires; 

mais ils ne lui ont donné aucune expression précise, ce qui 

est évidemment la condition d'un usage fructueux. Barrow 

énonce d'une maniére trés précise ce caractére inverse; mais 

ce qui P'empéche lui aussi d'en tirer tout le parti possible, c'est 

quil n'a pas encore remarqué que la détermination des tan- 

gentes, ce que nous appelons depuis Leibniz la différentia- 

tion, est une opération beaucoup plus simple que les quadra- 

tures, une opération directe, qu'on trouve les moyens d'exécuter 

en méme temps qu'on la définit, et que c'est par conséquent 

par elle qu'il convient de commencer. C'est seulement Newton 

et plus tard Leibniz qui ont fait cette découverte, et qui de 

Pensemble des opérations infinitésimales ont su faire, en leur 

donnant Vordre convenable, un tout systématique. 

Ayant ici å nous occuper du point de vue intermédiaire de 

Barrow, nous devons chercher avant tout ['expression mathé- 

måtique ou géométrique qu'il donne au caractére inverse des 

deux opérations, et nous demander comment il y est arrivé. 

A cet effet nous devons rappeler quelques traits du développe- 

ment scientifique dont les recherches infinitésimales de Barrow 

sont la continuation. 

En s'appropriant de plus en plus les idées et les résultats 

de la géométrie grecque, les restaurateurs des mathématiques 

en Europe devaient étre conduits å s'occuper aussi des recher- 

ches infinitésimales que nous devons principalement å Archi- 

méde, et å y pénétrer assez profondément, non seulement 
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pour comprendre la subtile logique qui fait le fond des méthodes 

d'exhaustion, mais encore pour se rendre maitres des idées qui 

avaient mené aux résultats, au point d'imiter avec succés les 

procédés employés par les inventeurs anciens. C'est ainsi qu'on 

rétablissait la détermination du centre de gravité du para- 

boloide indiquée par Archiméde sans démonstration. Il suffit 

de renvoyer å cet égard au célébre éditeur de Pappus, 

Frederre kom man diner år sim on Sstevin 

Cependant cette continuation immédiate des travaux de 

Vantiquité n'aurait marché que trés lentement et se serait 

restreinte å un petit cercle d'initiés, si aux idées déposées 

dans ces travaux les temps modernes n'avaient pas ajouté de 

nouvelles et fécondes idées. 

Une partie de ces idées ont pour origine le colossal déve- 

loppement du calcul numérique qui s'était produit depuis le temps 

dArchiméde, développement dont Vintroduction des méthodes 

de calcul des Indous n'est qu'un point saillant, mais qui s'était 

continué sans interruption par les savants arabes et modernes sous 

Pinfluence des exigences croissantes de l'astronomie. Ce déve- 

loppement a préparé d'une maniére assez naturelle l'idée mo- 

derne de Vinfiniment petit, caractérisé par la faculté qu'on a de 

négliger par rapport å lui les quantités qui deviennent ce que 

nous appelons å présent infiniment petites d'ordre supérieur. C'est 

en voyant comment on peut négliger dans les calculs pratiques 

portant sur un certain nombre de décimales les puissances de 

quantités assez petites, qu'on a appris å négliger aussi les 

mémes puissances dans les recherches exactes, å condition de 

remplacer les quantités petites par des quantités infiniment 

petites. Cette connexion du calcul numérique avec l'idée de 

Pinfiniment petit explique bien que ce soit le grand calcula- 

teur Kepler qui ait eu le premier le courage de soumettre 

directement et sans avoir recours å une démonstration d'ex- 

haustion les quantités infiniment petites aux calculs, et de dé- 

montrer de cette facon une partie des résultats dArchiméde 
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en méæme temps qu'il s'élevait å de nouveaux résultats. Ou 

comprend aussi que ce soit Briggs qui ait osé le premier 

approuver ces procédés. En réalité on trouve dans les travaux 

de Kepler, surtout dans ses investigations laborieuses sur 

les véritables mouvements des planétes, les recherches infini- 

tésimales intimement liées aux calculs numériques. 

Une autre idée qui devenait d'une grande importance pour 

le développement du calcul infinitésimal, c'est celle de la varia- 

tion continue des quantités. AÅA cause de la repræsentation gé0- 

métrique qwon donnait toujours-aux quantités générales, cette 

variation devenait identique å un mouvement, celui de V'une des 

extrémités du segment repræsentant la quantité considérée. Or 

l'idée de mouvement continu était évitée systéematiquement pår 

les géométres grecs, du moins dans les démonstrations qui 

prétendaient å étre rigoureuses. Quoiqu'on regardåt les fameux 

sophismes de Zénon comme des paradoxes et qu'Aristote 

eut démontré qu'ils ne portent pas sur la réalité physique du 

mouvement, cependant on respectait trop les raåisons logiques 

qui les soutiennent pour regarder aprés lui comme une dé- 

monstration suffisante d'un théoréme de géométrie infini- 

tésimale la simple intuition de la variation continue, et on 

lui préférait une preuve fondée sur la méthode d'exhaustion. 

Dans notre siécle nous sommes revenus aux mémes scrupules: 

nous reconnaissons que l'idée de mouvement continu est une 

conception composée qui demande elle-méme des explications ; 

mais en méme temps on ne niera pas qwune fois admise V'in- 

tuition de la variation continue aide puissamment å déméler 

tous les rapports des infiniment petits. 

Elle y a aidé beaucoup au XVII siécle. Rappelons å cet 

égard que, gråce au mouvement simultané des extrémités 

des segments qui représentent deux variables (z et y), Neper 

donne des logarithmes naturels (pris négatifs parce qu'ils doivent 

correspondre å des fractions proprement dites) la méme deéfini- 

tion que nous exprimerions par l'équation différentielle 

i 
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RUNE NA 
BET FREE 

(ou == = 107 remplace Vunité))). L'étude du mouvement phy- 

sique commencée dans le méme siécle par Galilée devait 

contribuer puissamment å propager aussi Vusage plus théorique 

du mouvement dans les recherches géométriques. Comme å 

cet égard les procédés de Barrow se rattachent d'assez prés 

4 ceux de Galilée et de son éléve Torricelli, nous devons 

rappeler ici quelques considérations qwon doit å ces grands 

savants italiens. 

Aprés avoir expliqué dans le troisiéme de ses célébres Discorsi 

ce que c'est qu'”;un mouvement uniformément accéléré, Galilée 

le représente géométriquement en prenant le temps pour abscisse 

et la vitesse pour ordonnée. Le lieu des points déterminés 

par ces coordonnées sera une droite, et Vaire du triangle limite 

par cette droite représentera le chemin parcouru: Dans le qua- 

triåme Discorso Galilée s'occupe du mouvement d'un corps 

pesant lancé horizontalement avec une vitesse donnée. Il montre 

que la trajectoire sera une parabole dont le quart du paramétre, 
P 

EYE 
Ar 

donner å un corps tombant la vitesse méme avec laquelle ce 

que nous appellerons +, est égal å la hauteur nécessaire pour 

corps avait été lancé. Représentons la parabole par V'équation 

DDO ER 

Alors en un point quelconque de cette courbe le rapport des 
: ? ' PEGER ED SAR: : g 

vitesses horizontale et verticale sera —. Torricelli remaåarque”) 
ax 

que ce rapport détermine la tangente å lå trajectoire, et en y 

1) Construectio canonis mirifici, 1619. Une petite divergence de ses loga- 

rithmes avec ceux que définissent T'équation indiquée et la condition de 

z æ Y| 
la correspondance de x=0 et y=r E ="—7og ea tient seule- 

ment å une approximation incompléte dans les calculs. 

2) Jacoli: Evangelista Torricelli, Bulletino Boncompagni VIII, 268 

—269. 

[2] 
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substituant 1'expression VE qui résulte de Véquation de la 

courbe, il retrouve pour la tangente la détermination d'Apol- 

lonius)).- II est connu que Torricelli et, indépendamment 

de lui, Roberval ont généralisé cette méthode. 

Barrow, qui cite expressément et Galilée et Torri- 

celli”), geénéralise aussi lå représentation géométrique du 

mouvement rectiligne et uniformément accéléré de Galilée, 

en supposant que lå vitesse, représentée par les ordonnées, 

varie d'aprés une loi quelconque. Ici encore l'espace parcouru 

sera représenté par Vaire limitée par Vaxe des abscisses, par 

les deux ordonnées qui correspondent au commencement et å 

la fin du mouvement, et par la courbe dont les ordonnées 

représentent la vitesse. Barrow applique au méme mouve- 

ment la méthode de Torricelli. Supposons qw'il a lieu le 

long d'une droite qui se meut uniformément en restant paralléle 

a elle-méme. Alors les abscisses représenteront le temps, les 

ordonnées représenteront l'espace parcouru dans le mouvement 

rectiligne, et la vitesse de ce dernier mouvement sera représentée 

au moyen de la tangente å la trajectoire résultant du mouve- 

ment simultané de VFordonnée et de VPabscisse. On aura ainsi 

deux représentations différentes de la dépendance mutuelle du 

temps, de V'espace parcouru et de la vitesse dans un seul et 

méme mouvement rectiligne. L'unité de la dépendance dont on 

aura ainsi deux représentations différentes est une expression 

du caractére inverse des deux opérations servant å déterminer 

Vespace dans un cas et la vitesse dans Vautre, ou bien de la 

quadrature et de la détermination des tangentes. 

7) Les expressions de Torricelli ne sembleront par assez claires si Von 

n'observe pas quil tient de Galilée le rapport P? des vitesses, et quiil F= 

n'en cherche aucune autre démonstration. C'est ainsi qu'on s'explique 

un malentendu de Vendroit cité de la part de M. Cantor. (Vorlesungen 

Il, p. 808.) 

?) Lectiones geometricæ IV, 15 (je cite d'aprés la seconde édition, 1674, qui 

ne diflére du reste que træs peu de la premiére). 
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Le scrupule avec lequel Barrow s'attache au cas traité 

par Torricelli et le soin qw'il prend de respecter I'homo- 

généité des relations nuisent du reste un peu å la simplicité de 

la repræsentation par laquelle il rend sensible la nature inverse 

des deux figures. Soit donnée une courbe MM qui passe par 

le point d'intersection Å de I'axe des abscisses") AD et de T'axe 

des ordonnées Å P. Faisons correspondre, dans une autre figure, 

åa des abscisses 22, af, ad proportionnelles aux abscisses 

AB, AC, AD des aires a£p, arp, adu proportionnelles 

aux ordonnées (BM, CM, DM) de la courbe proposée. Alors 

le rapport de Vaire gm au rectangle (2040) formé par les 

coordonnées extrémes de la derniére courbe sera égal å celui 

de Vordonnée correspondante (DM ou AP) de la premiére 

courbe å sa sous-tangente 7'P interceptée sur V'axe des ordon- 

nées.. Comme, å un facteur constant prés, que pour plus 

de commodité nous égalons å Vunité, DM — acdu, on aura 

TP—<ad-dyu, ou bien, en égalant aussi les abscisses appelées 

proportionnelles par Barrow, on verra que V'ordonnée du de 

A WIE 
la nouvelle courbe est égale au rapport — de lå sous-tangente 

AD 

de la premiére courbe (interceptée sur l'axe des ordonnées) 

SME MSER Å ; É dy 
a labscisse, ou bien égale å ce que nous appelons ES Dans 

= 

1) Nous donnons aux figures les mémes positions que dans le livre de 

Barrow (IV, 16). Celui-ci ne se sert pas des mots «abscisses» et 

«ordonnées», mais les segments que nous appelons abscisses représen- 

tent la variable indépendante. 

10 
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le cas considéré par Galilée et Torricelli, la courbe MM 

est une parabole, les ordonnées DM sont proportionnelles aux 

carrés des abscisses ÅD. Les aires 204 devenant aussi propor- 

tionnelles aux carrés des abscisses ad, la courbe an deviendra 

une droite, 204 = 1 aduyp et par conséquent ÅAP= i TP. 

Pour démontrer son théoréme, Barrow remarque, con- 

formément å ce que nous venons de dire, que 0 repréæsente 

le temps; ÅD est un espace parcouru avec une vitesse con- 

stante; DM ou AP, qui est représentée dans Vautre figure par 

Faire adm, est un espace parcouru dans le méme temps avec 

une vitesse variable finissant par prendre la valeur 22. TP, 

qui est lT'espace que parcourrait un point ayant pendant tout 

ce temps cette vitesse finale, sera représentée dans Vautre figure 

pår adugp. On aura donc 

Dans la marge Barrow promet de démontrer plus tard la 

méme connexion d'une maniére plus géomeétrique. En le faisant 

dans le n? 11 de la Xf lecon, il donne en méme temps å son 

théoréeme une forme beaucoup plus simple. Il VFobtient en 

donnant aux deux courbes VIFT et VGEG les mémes abscisses 

VD auxquelles correspondent les ordonnées DF et DE. 

11 
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Barrow suppose que B- DF, ou R est constant, est égal å 

Vaire VDE limitée par V'ordonnée correspondante DE. Il résulte 

alors des considérations cinématiques précédentes que la sous- 

i D 
tangente DT' de la courbe IF'I aura la valeur BER Bar- 

row démontre la méme chose géométriquement en faåisant voir 

que la droite FT joignant le point F au point T7' de Vaxe des 

abscisses dont la distance au point D a cette valeur est tangente 

en F å la courbe IFI. Il le prouve en montrant que les points 

I de cette courbe qui sont voisins de F de part et d'autre de 

ce point se trouvent du méme cåté de la droite TF. 

Menons, en effet, une droite IK paralléle å V'axe des 

abscisses et rencontrant FT' en K et DF en L. Alors, d'aprés 

les propriétés des deux courbes, Vaire PDEG sera égale å 

R-LF. D'un autre cåté on déduit des proportions 

BESAD TAARE 

LE JES RERIDE. 
que 

LK-:DE << R-LF —<. PDEG. 

Or PDEG EN IL.DE et par conséquent KL S 161 

suivant que Å se trouve de V'un ou de Vautre coté de F. La 

figure montre le reste. La démonstration exige seulement que 

Vordonnée DE ne soit ni maxima ni minima. Elle montre du 

reste comment le sens de lå concavité de la courbe VIFI 

dépend de la forme de la courbe VGEG. 

Ce théoréme, qui exprime de la maniére la plus simple le 

caractére inverse de la quadrature et de la détermination des 

tangentes, est suivie par d'autres qui se rapportent å d'autres 

applications géométriques de la méme réciprocité et qui dé- 

pendent en outre de quelques régles simples de quadrature. 

Citons les suivantes; om nous désignons par y et v les ordon- 

nées de deux courbes qui correspondent å la méme abscisse 

et par 59, et 5, la sous-tangente et la sous-normale de la pre- 

miére courbe (y); Vaire de la courbe (v) désignera Faire limitée 

72 
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paår cette courbe, par !'axe des abscisses, par une ordonnée 

fixe et par 1l'ordonnée variable; nous égalerons encore les 

facteurs constants å Vunité: 

X, 12. Si y? représente Vaire de (v), on aura S, = I v. 

XI, 1—3. Théoréme réciproque de X, 12, et généralisa- 

ye: 
tions qu'on pourrait traduire par V'équation lyr: Sadler 

vr— wo 

X, 13 et 14 contiennent des théorémes analogues sur des 

courbes rapportées aux coordonnées polaires. 

La plupart des propositions contenues dans la XI? Lecon 

expriment aussi sous forme de théorémes sur les quadratures 

une parlie de nos formules différentielles les plus simples. 

Nous en citerons les exemples suivants, traduits dans le langage 

du calcul integral: 

7 i i left: 2 XI, 4. Nylyda)dr = 4 (lyda).. 

0 GE |Vlydæ- yde = 2 V (Jyda. 

XI, 10, théoréme rapporté par Barrow å Gregory"): 

|S.dy — lyd. 

7 

XI, 28. Si nous désignons par s la longueur de la courbe, 

on aurå 
— gt Nee GE dø, 
2 k y 

Entre tous le théoréme XI, 27 mérite notre intérét. Soit 

q le segment intercepté par la tangente å une courbe sur T'axe 

des ordonnées å partir de Vorigine; alors 

1) II se trouve dans la 118 proposition de sa Geometriæ pars umniversalis 

1668. La circonstance que Barrow reconnait Videntité essentielle des 

deux théorémes malgré une repræsentation géométrique différente de la 

quantité que nous avons appelée IS,dy montre que, méme sans pos- 

séder un tel algorithme, Barrow reconnaissait la généralité de la con- 

ception qui pour nous est attachée å ces symboles. Le théoréme de 

Gregory est aussi un témoignage que la relation inverse qui nous 

occupe était alors «une idée dans Tair». 

13 
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Q Q å æ 

12, dn me re 

Y: y 

Si Ton remplace qg pår son expression, donnée dans le calcul 

différentiel, y 17, ce 'théoréme sera identique å la régle 

de différentiation d'un quotient. 

Ces divers théorémes nous montrent: 1? que notre quotient 

différentiel est ordinairement remplacé par le rapport de F'or- 

donnée et de lå sous-tangente, ce qui alors avait lieu aussi 

dans les recherches d'autres savants; 2? qu'en méme temps que 

Barrow s'éléve å des points de vue relativement généraux, il 

n'en posséde encore aucun qui le dispenserait de consacrer une 

démonstration particuliére å ces différents théorémes; 3% qw'il 

n'a pas encore Vidée de faire de la différentiation la base de 

lå quadrature. Il semble plutét incliner å regarder comme un 

avantage de faire dépendre la détermination des tangentes des 

régles, plus développées å cet époque, qui ont rapport aux 

quadratures. 

Cependant ces théorémes, qui semblent encore plus variés 

sous lå forme géométrique que leur donne Barrow, ont une 

tendance commune, qui est de réduire aussi å des quadratures 

les problémes wnverses des tangentes. Barrow le dit expressé- 

ment dans Vintroduction å la Xl Lecon, ou il promet de donner 

des théorémes servant å déduire des tangentes les mesures des 

quantités "), et dans Vappendice 3 de la XII? Lecon il expose une 

suite de problémes de cette nature avec leurs solutions. 

Avant d'en rendre compte, nous devons caåractériser cette 

espéce de problémes. IIs ont pour objet de trouver les courbes 

dont la tangente en chaque point a une propriété donnée. 

Traduits dans le langage de Vanalyse moderne, ils s'exprime- 

raient par des équations différentielles du premier ordre. Si 

1)... apponemus jam quæ ad magnitudinum é tangentibus (seu é 

perpendicularibus ad curvas) dimensiones eliciendas pertinentia se 

objecerunt theoremata. 

14 
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Von rapporte aussi å la méme catégorie les problémes ou la 

propriété donnée des" tangentes est indépendante du point de 

contact, et ou il s'agit par conséquent d'enveloppes d'un systéme 

de droites, il est de fait qw' Apollonius en avait déjå donné 

des exemples "). Cependant les problémes de cette nature, qui 

dépendraåaient des solutions singuliéres des équations différen- 

tielles, ne se trouvent pås au nombre de ceux dont on s'oc- 

cupait å cette époque. Encore moins devons-nous y rapporter 

Pusage quw'on aura pu faire des tangentes menées par un point 

fixe å un systéme de coniques pour en distinguer les ellipses, 

les paraboles et les hyperboles>”). 

Le premier exemple d'un probléme inverse des tangentes, 

défini comme nous I'avons fait ici, est la /oxodromie, courbe 

sphérique deéfinie par la propriété que ses tangentes forment un 

angle constant avec les divers méridiens. Cette courbe, que 

suivrait un navire continuant toujours sa route dans la méme 

direction indiquée par la boussole, a été imaginée par le por- 

tugais Pedro Nunez (Nonius) å Vépoque brillante de la 

navigation portugaise. Plus tard Snellius lui a donné le nom 

que nous venons de rappeler. 

Si on remplace la sphére par un plan, cette courbe sera 

remplacée par une spirale logarithmique caractérisée par la pro- 

priété des tangentes de former avec les råyons vecteurs un 

angle constant. Les recherches de Descartes?) et de Wal- 

lis") sur cette courbe appartiennent donc aussi å celles qui 

nous occupent ici. En effet, comme ni la fonction exponentielle 

ni la fonction logarithmique n'étaient alors introduites formelle- 

1 Voir le XVe chapitre de mon Keglesnitslæren + Oldtiden. Mémoires 

de Y'Académie de Danemark 6€ série, t. INN, paru en allemand sous le 

titre: Die Lelwe von den Kegelschnitten im Altertum. 

C'est une détermination de cette nature faite par Kepler que M. Can- 

tor regarde comme le premier exemple d'un probléme inverse des tån- 

gentes (Vorlesungen II, p. 754). 

(Euvres (éd. Cousin) VII, 336—337. 

Opera I, p. 560—561. 

2 
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ment dans les maåthématiques, on ne pouvait pas repræsenter 

d'emblée la courbe par son équation sous forme finie. Elle 

devait étre caractérisée par une propriété identique å celle que 

nous exprimons par son équation différentielle, soit qu'on prit 

immédiatement pour point de départ la propriété. des tangentes 

que nous venons de rappeler — et alors on avait immédiate- 

ment un probléme inverse des tangentes — soit qu'on la dé- 

finit pår la nature des mouvements simultanés du rayon vecteur 

et du point parcourant le råyvon vecteur. Cette derniére dé- 

finition dont se sert Wallis est identique å celle que nous 

exprimerions par l'équation différentielle 

Elle conduit immédiatement å lå propriété des tangentes connue 

de Wallis et de Descartes, et en méme temps elle rap- 

pelle d'assez prés la definition des logaåarithmes donnée par 

Neper pour exprimer la méme propriété que nous traduisons 

par V'équation log(”) = kd. 

L'attention fut appelée plus directement sur les problémes 

inverses des tangentes par diverses questions sur quatre cour- 

bes que de Beaune adressa å Descartes et aux célébres ma- 

thématiciens de Paris et de Toulouse (Fermat), et surtout par 

la réponse que fit Descartes å ces questions dans une lettre 

du 20 février 1659, qui a été publiée en 16671). Les énoncés 

des questions sont perdus; mais la réponse de Descartes nous 

permet de restituer ceux de la deuxiéme et de la troisiéme”), qui 

se rapportent précisément å la détermination de courbes dont 

1) Edition Clerselier: La lettre se trouve dans le tome VIII, p. 105 s 

de Tédition des (uvres de Descartes par Cousin. Voir aussi t. IX, 

p. 142. R 

?) Sur la premiére courbe nous apprenons seulement que de Beaune a 

déterminé l'espace qu'elle enclåt sans en connaitre T'équation  Cette 

remarque est applicable aussi aux deux courbes suivantes, dont 1'équa- 

tion différentielle permet d'exprimer ly dx algébriquement en æ et y. 
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les tangentes ont des propriétés données (et dépendant des 

positions des points de contact). 

Dans så réponse Descartes commence par faire la 

remarque qwil «ne croit pas qwil soit possible de trouver 

généralement la converse de sa régle pour les tangentes ni 

de celles dont se sert M. de Fermat non plus» — remarque 

d'autant plus juste qwon voit par la suite que Descartes pense 

surtout å des solutions algébriques. C'est cette pensée qui le 

conduit å ébaucher sur-le-champ une méthode pour résoudre, 

s'il est possible, ces problémes a posteriori, en déterminant 

d'abord par les méthodes directes les tangentes å une série 

ordonnée de courbes algébriques et cherchant ensuite si parmi 

ces courbes il y en a une qui satisfait å la condition donnée. 

En essayant de trouver la courbe demandée dans le deuxiéme 

des problémes de de Beaune, il a été conduit å étendre ces 

essais å une série de courbes du degré 2 par rapport å Vune 

des variables et d'un degré montant jusqu'å mille par rapport 

å Tautre, probablement aux courbes Å 

y = ax? + br + e, 

DH ==715 2,53 

Å cåté de cette méthode a posteriori il ébauche aussi une 

méthode a priori ou il essaie de faire usage du fait que le 

point d'intersection de deux tangentes tendant å coincider entre 

elles se trouve entre les deux points de contact, considération 

semblable å celle qui a conduit plus tard Leibniz å faire dé- 

pendre d'une différentiation la détermination des enveloppes. 

Dans le cas d'un probléme inverse des tangentes proprement 

dit la méthode sera moins commode. Néanmoins Descartes a 

su s'en servir dans le cas de la deuxiéme et de la troisiéme des 

courbes sur lesquelles portaient les questions dede Beaune. 

La deuxiéme de ces courbes devait étre déterminée par la 

condition que 

D.K.D. Vid, Selsk. Overs. 1897. 17 39 
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ou $,. est la sous-tangente. Descartes commence par re- 

marquer que la méme courbe jouit de la propriété que le seg- 

ment intercepté sur lå droite 

y= xT—a 

par la tangente et par lå droite menée parallélement å V'axe 

des y a une valeur constante, propriété qu'il laisse au lecteur 

le soin de vérifier par le calcul. Cette transformation du pro- 

bléme équivaut å la transformation de I'équation différentielle 

dy. x%—y 
Uri NØ 

par le changement de fonction 

n=y+a—e 
en 

de st, reder 
dæ a 

Åprés cette transformation — comme le remarque Des- 

cartes — le probléme en question se pose en coordonnées 

obliques, ou les axes font un angle de 45”, exactement comme 

le troisiéme en coordonnées orthogonales. La troisiéeme des 

courbes a donc été donnée par la propriété que lå sous-tangente 

est constante. 

C'est seulement au probléme ainsi transformé que Des- 

cartes applique sa méthode. Elle ne le conduit pås å une 

intégration, mais seulement å la construction suivante, que nous 

exprimerions par la méme équation différentielle qui nous a 

servi å traduire le probléme quil s'agit de résoudre: le point 

(7, Y;) se détermine par Vintersection de deux droites mobiles 

et paralléles aux droites x — 0 et y; = 0; dans la position 

x — 0, y; =—a les points d'intersection des droites avec les 

axes originaires ont la méme vitesse; celle de la droite x =— & 

reste constante, tandis que celle de la droite y; — 2 est pro- 

portionnelle å såa distance å V'åsymptote y—= x—a dont elle 

s'approche. Descartes croit que «ces deux mouvements sont 

18 
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tellement incommensurables qu'ils ne peuvent étre réglés ex- 

actement Tun par Vautre; et ainsi que cette ligne est du nombre 

de celles que j'ai rejettées de ma Géométrie comme m'étant que 

mécaniques, ce qui est cause que je ne m'étonne plus de ce 

que je ne Vavois pu trouver de Vautre biais que j'avois pris, 

car il ne s'étend qu'aux lignes géométriques». 

Descartes semble donc seulement parvenir å ce résultat 

négatif que la courbe cherchée n'est pas algébrique. Cependant 

sa repræsentation, si évidente pour nous qui Vavons déjå ex- 

primée au moyen de Valgorithme actuel des équations différen- 

tielles, aura eu aussi un sens assez positif aux yeux de celui 

qui se rappelait que par cette description la relation entre x et 

y est exprimée exactement comme Neper avait exprimé la 

relation entre les nombres et leurs logarithmes. De méme 

que M. P.Tannery!?) je suis donc disposé å croire que Des- 

cartes regarde lui-méme såa description des mouvements comme 

une réduction aux logarithmes. La maniére dont les logarithmes 

s'expriment par les aires des hyperboles étant alors trés bien 

connue, il lui eat donc été facile aussi de réduire å des qua- 

dratures le second et le troisigeme des problémes proposés. En 

tout cas il ne faut pas fixer trop étroitement les limites du 

savoir de Descartes d'aprés une lettre écrite en réponse å 

une autre ou lui sont proposées des questions d'une nature 

toute nouvelle. Il faut plutét admirer la richesse des ressources 

qu'il a immédiatement å sa disposition. 

Å cause de lidentité qui existe å présent entre les pro- 

blémes inverses des tangentes et les autres problémes qui dé- 

pendent d'équations différentielles, nous citerons encore ici le 

suivant que J. Gregory réduit å une quadrature?”). Dans le 

langage mathématique actuel il s'exprime par 

— (f(æ)dæ, 

1) Bulletin de Darboux, 2€ série, XII, p. 26. 

2) Geometriæ pars universalis, Prop. 6. 
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ou s désigne la longueur de Varc cherché, f(x) Tordonnée d'une 

courbe donnée mais arbitraire. La solution de Gregory s'écrirait 

ay — (VÆG) 7 da. 

Malgré le grand mérite des tentatives de Descartes, 

c'est å Barrow qwon doit le premier essai systématique de 

réduire å des quadratures les problémes inverses des tangentes. 

Son premier pas dans cette voie est et devait étre P'énoncé 

direct du caractére inverse de la détermination des tangentes 

et de la quadrature, dont nous avons déjå parlé. Il sert im- 

médiatement å réduire å une quadrature la détermination d'une 

courbe dont les tangentes doivent satisfaire å la condition 

fw, 
j ; ; å ar 

ou le rapport g est identique å celui que nous désignons par 

dy : É SER, : É 
ir Nous savons qu'on peut intégrer aussi beaucoup d'autres 

équations différentielles en les réduisant algébriquement å la. 

méme forme ou gråce å des changements de fonctions. Les 

théorémes déjå cités d'aprés la XI Lecon de Barrow!) nous 

montrent qu'en beaucoup de cas il était parvenu au méme 

résultat par des considérations géométriques. 

Les théorémes XI, 1—3, indiquent par exemple qu'une 

courbe dont les tangentes ont la propriété exprimée par 

Wa . Så — f(æ) 

a pour équation 
1 r+—2 

Par 9 DI fla) de, 

et le théoréme XI, 27, qu'une courbe dont les tangentes inter- 

ceptent sur T'axe des ordonnées å partir de Vorigine un seg- 

ment égal å y?f(x) aura pour équation 
i" 

JK IF (æ) dæ. 

Vor ps Sd 
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Ce théoréme exprime, si I'on fait usage de notations modernes, 

Vintégration de 1'équation 

L'introduction å la XI? Lecon que nous avons déjå citée 

nous montre que Barrow avait précisément en vue cet usage 

de ses théorémes. En désignant par f(x) une fonction arbitraire, 

nous ne lui avons pas non plus. attribué un point de vue trop 

général; car ces fonctions sont représentées par les ordonnées 

de courbes que lui-méme qualifie d'arbitraires. Cependant, en 

indiquant les différents problémes inverses des tangentes résolus 

par les-divers théorémes de la XI? Lecon, nous serions exposé 

å ne pas toujours dire précisément ce qu'il avait en vue lui- 

méme. Ce danger disparait devant Vappendice, 3 de la XIle 

Lecon, ou il donne lui-méme aux questions qu'il traite la forme 

de problémes inverses des tangentes. 

Les deux premiers de ces problémes sont pour nous mo- 

dernes essentiellement idenltliques, et leur solution est la con- 

séquence immédiate de la réciprocité des deux opérations in- 

finitésimales. En substituant =l å 2, nous en traduirons 

Pénoncé par: ( 

' dy fix), 
É da (æ —a)" 

dy 

Barrow les réduit aux quadratures, que nous exprimerions 

par 7 
f(æ) 

pl VJ re 
et gg 

ga lv (7) dr. 
0 

Il n'y introduit donc aucune constante arbitraire, mais se borne 

å une intégrale particuliére, dont résulterait du reste V'intégrale 
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générale par un simple déplacement des coordonnées. Dans 

le premier cas il donne aussi 1'expression de la longueur de la 

courbe cherchée. Il y ajoute des applications. Il remarque 

par exemple que la courbe trouvée dans la résolution du pro- 

bléme I sera une cycloide dans le cas on a — 0 et f(x) = 

Vbaz -— a?. Pour le probléme Il nous citerons I'application 

dy al 

de være” 

que Barrow intégre par 

T 
y=— darccos—, 

a 

sans introduire, bien entendu, aucun symbole de cette fonction, 

mais en égalant y å un arc de cercle bien déterminé. 

En traitant le probléme III, Barrow trouve que la courbe 

dont la tangente satisfait å la condition S$, — f(x) a pour 

équation så re, 

da dy 

f(æ) y 
0 c 

La derniére intégrale est représentée par Vaire limitée par 

une hyperbole équilatére, par 'axe des ordonnées et par les 

droites y — c et y = y; c est ici une véritable constante 

arbitraire.  Toutefois les problémes précédents montrent que 

Barrow n'est pås conduit å Vintroduire par un sentiment 

général du besoin de ce supplément aux solutions des équations 

différentielles. S'il le fait, c'est seulement pour éviter Taire 

infinie qwon obtiendrait en prenant simplement zéro pour limite 

inférieure. AÅ cet égard il se montre pourtant plus habile que, 

longtemps aprés, Jean Bernoullr, qui regarde SR comme 

infinie! "dans "let cas on ni 41 parcer qua prist zero pour 

limite inférieure fixe de ces intégrales. 

Barrow s'occupe tout particuliérement du cas ou lå sous- 

tangente est égale å une constante Å, c'est-å-dire du troisiéme 

BR 
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probléme de de Beaune auquel Descartes avait réduit aussi le 

deuxiéme. Dans ce cas on trouve avec les notations modernes 

z — klog? 

y 

År dy É 
ou log Så représente I'aire hyperbolique gg II ne fait pourtant 

c 

pås ici usage du mot «logarithme», mais dans sa minutieuse 

discussion il attribue aux valeurs correspondantes de æ et y les 

propriétés bien connues alors des logarithmes. Il déduit encore 

de V'équation différentielle plusieurs propriétés de la courbe 

trouvée, par exemple celle que nous écririons 

fynd kr NE, 

Le probléme IV contient, sans étre posé précisément sous 

forme d'un probléme inverse des tangentes, la détermination 

analogue d'une spirale logarithmique. Ici Barrow dit expressé- 

ment que Varc de cercle qui mesure Vangle polaire Ø est le 

logarithme du rayon vecteur. 

Les problémes V et VI demandent la détermination des 

courbes dont les sous-tangentes polaires ($;) satisfont aux con- 

ditions S, | 

r— Føj 
Les problémes suivants ne sont pas des problémes inverses 

des tangentes, mais Barrow revient å ceux-ci dans le théo- 

réme IV du méme appendice, qui réduit la détermination de 

la courbe satisfaisant å l'équation 

Be VEDGÅ 
y p (7) 

lp (æ) dx — VAVA dy. 

On voit que par ce théoréme Barrow sépare les variables. 

aux quadratures 

[| voit trés bien la généralité de cette méthode et se reproche 

Vaveuglement (222sØto) qui 'a empéché de trouver ce théoréme, 
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quw'il appelle fæcundisstmum, assez tåt pour commencer par lui 

et en déduire ensuite les autres. Ces remarques s'appliquent 

aussi aux théorémes suivants. Le VE réduit la détermination 

de la courbe satisfaisant en coordonnées polaires (r, 4) å 

STN ASTA 
FEEROR AND) 

I'équation 

aux quadratures 

iølr)dr = fo (0)dø 

et le VIS la détermination de la courbe satisfaisant en coordon- 
x 

nées orthogonales å Véquation 

S, fø) 
1 el2) 

ou s est la. longueur de Varc et T celle de la tangente entre 

le point de contact et Paåxe des abscisses, aux quadratures 

Vs) ds = |pla) ad! 

Nous citerons encore ici des Addenda, qui ne se trouvent 

que dans la seconde édition. Sans étre proprement des pro- 

blémes inverses des tangentes, ce sont de nouveaux exemples 

d'équations différentielles que Barrow réduit å des quadratures. 

Le plus compliqué de ces problémes est le II, qui consiste å 

trouver la courbe dont Varc s est égal å f(x) — y. 

Ce que nous avons tiré ici de lå riche collection de re- 

cherches et de résultats contenue dans les Lecons de Barrow 

est préparé et exposé avec un esprit de suite qui régne depuis 

le commencement du livre jusqwå la fin, d'une maniére qui doit 

nous convaincre que les idées que nous venons de présenter 

sont bien la propriété de Vauteur, et que les exposer a été son 

but exprés. Cette remarque est assez essentielle, surtout si on 

s'occupe de la maniére dont il a préparé la voie å son grand 

successeur, Isaac Newton; car, d'aprés lå préface, cet éléve 

et ami a revu le manuscrit, conseillé des corrections et suggéré 
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des additions de son propre cru!). Cependant plusieurs cir- 

constances facilitent essentiellement la distinction de ce qui 

appartient respectivement å Vauteur et au collaborateur. Non 

seulement tout le livre nous présente une individualité que le 

lecteur attentif ne manquera pas de reconnaitre; mais la distinc- 

tion peut aussi étre fondée sur des critéres extérieurs. En effet, 

en ce qui concerne toutes les questions de propriété soit d'idées 

générales soit d'un détail bien inventé, Barrow nous montre 

toujours le méme caractére droit et noble dont nous parlent 

ses biographes. Nous avons déjå dit qu'il rapporte loyalement 

å Galilée et å Torricelli la part qw'ils ont å såa découverte 

de la connexion entre les deux opérations infinitésimales. il 

revendique méme si peu Vhonneur de I'emploi original qu'il fait 

de leurs recherches dans les premiéres Lecons quiil hésite å les 

publier, croyant que ces Lecons å Vusage des commengcants 

(tyrones) m'intéresseront pas les savants plus avancés. En 

plusieurs endroits il fait remarquer que tel résultat appartient 

å Gregory d'Aberdeen, et il ne néglige pas de dire qu'un 

élégant exemple d'une. surface conique”) dont la quadrature 

peut étre exécutée par une méthode générale indiquée par lui- 

méme lui a été communiqué par un éléve du Trinity College, 

Francois Jessop.  Ces faits autorisent å supposer que 

Barrow n'aura pas manqué d'ajouter, conformément aux pro- 

messes de sa préface, ses éloges aux emprunts quil fait å son 

plus célébre disciple. Nous ne nous tromperons donc pas en 

1) D. Isaacus Newtonus, collega noster (peregregiæ vir indolis ac im- 

signis perittæ), exemplar revisit, aliqua corrigenda monens, sed et de 

suo nonnulla penu suggerens, quæ nostris alicubi cum laude innexa 

cernes. 

Lectiones p. 118. La surface en question est la portion d'un cåne ayant 

pour directrice une hyperbole équilatére, pour sommet un point situé 

perpendiculairement au-dessus du centre de cette courbe å une distance 

égale au demi-axe que limitent la directrice et deux génératrices. Bar- 

row ne semble pas remarquer que ce cone est un cone de révolution. 

Cette citation nous montre du reste que Barrow avait å Cambridge 

d'autres habiles collaborateurs que Newton. 
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wattribuant å Newton que les parties ou Barrow parle ex- 

pressément de Vami å qui il les doit. Bien entendu cela ne 

nous empéche pas de croire que la revision de Newton peut 

avoir amené plusieurs aåautres améliorations ou que le commerce 

de Barrow avec ce grand esprit a contribué å développer 

ultérieurement les idées que lui-méme possédait déjå; mais si la 

solution d'un seul des problémes dont nous avons rendu compte 

avait été due å Newton, Barrow m'aurait pas manqué de le 

dire expressément. 

Cette opinion est essentiellement corroborée par la con- 

naissance que nous avons des travaux que Newton avait déjå 

élaborés ou dont il s'occupait alors, savoir son Analysis per 

ægquationes tnfinitas et sa Methodus fluxzionum. Ces travaux 

représentent déjå un point de vue beaucoup plus avancé que 

celui de Barrow. Les emprunts faits å ce point de vue doivent 

donc aussi se révéler au milieu de leurs alentours par la ma- 

niére dont ils s'en distinguent et par leurs rapports avec les 

idées que Newton a mises dans ses propres ouvrages. C'est 

ce qui a lieu précisément pour les endroits dont Barrow fait 

honneur aux suggestions de son illustre ami. 

Nous avons déjå fait observer que c'est en donnant Vordre 

convenable aux deux opérations principales que Newton a créé 

un nouveau point de vue pour les recherches infinitésimales. 

Or, pour devenir un bon point de départ de toutes ces recher- 

ches, la détermination des tangentes, la formation des fluxions, 

la différentiation (de quelque nom qw'on ait appelé cette opéra- 

tion fondamentale) doit, comme toute opération directe, étre 

définie avec une simplicité et une généralité assez grandes pour 

que l'exécution résulte essentiellement de la définition. Vu la 

place capitale qu'allait prendre la différentiation, expliquée assez 

clairement par Fermat pour les applications immédiates aux 

problémes de tangentes et aux questions de maxima et minima, 

toute amélioration et simplification des énoncés des régles qui 

la dirigent prennent la plus grande importance. 
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Les régles servant å déterminer algébriquement la tangente 

å une courbe donnée qu'on trouve å la fin de la X€ Lecon 

apportent de ces améliorations å 'énoncé de la méthode des 

tangentes de Fermat. D'abord ces régles se présentent d'une 

maniére simple et précise. Elles demandent en termes trés 

clairs la formation de la valeur limite du rapport des incréments 

simultanés et indéfiniment petits de Vabscisse et de I'ordonnée, 

rapport qu'on égale ensuite å celui de la sous-tangente et de 

Vordonnée. Tandis que Fermat désigne le premier de ces 

incréments d'une maniére uniforme pår E, Barrow applique 

å tous les deux les notations uniformes e et a. Plus importants 

encore sont ses énoncés formels sur le calcul des quantités 

indéfiniment petites, en particulier la régle d'aprés laquelle on 

peut négliger dans ce calcul les termes de degré supérieur å 

un par rapport å ces quantités. Comme les termes finis se 

détruisent en vertu de V'équation de la courbe, il ne restera que 

ceux du degré un, et Véquation trouvée donne ensuite im- 

médiatement le rapport cherché de a å e. 

Il serait difficile de dire jusqu'å quel point les améliora- 

tions contenues dans ces régles et les cinq applications å des 

courbes données qui suivent appartiennent å Barrow ou å 

Newton; mais ce qui distingue les points de vue du maitre 

et de T'éléve, c'est la valeur quils y attribuent. Barrow hésite 

å les publier aprés tant de méthodes connues"). Il le fait pour- 

tant d'aprés le conseil de son ami, et d'autant plus volontiers 

que la méthode lui semble plus riche et plus générale que les 

autres dont il s'est déjå occupé?”). On comprend ces remaåarques 

1) On trouve un exemple peu connu å présent de ces méthødes dans 

Gregory: Geometriæ pars universalis, prop. 7. Comme Barrow, 

Gregory se sert des mémes principes que Fermat. Ici déjå on trouve 

la méme application du symbole 0 å une quantité évanouissante que 

dans les travaux de Newton. 

?) ,.. subnectemus aa nobis usitatam methodum ex calculo tangentes 

reperiendi.. Quanquam haud scio, post tot ejusmodi pervulgatas 

atque protritas methodos, an id ex usu sit facere. Facio saltem ex 
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modestes de Barrow, qui n'a en vue que les applications im- 

médiates de cette méthode å la détermination des tangentes, 

laquelle s'exécute en réalité sans difficulté par 'emploi des régles 

de Fermat!). Newton au contraire, pour qui la définition 

des fluxions était déjå le point de départ de recherches s'éten- 

dant bien au delå de la détermination directe des tangentes, 

se plaisait å voir cette derniére détermination exposée dans la 

forme précise qu'exigeait le calcul des fluxions. Hésitant comme 

toujours å publier ses propres productions, il n'était pas fåché 

de voir lancer par Barrow ce ballon d'essai. 

Ces considérations sont confirmées par la place qu'occu- 

pent dans le livre de Barrow les régles mentionnées. Elles ne 

portent aucun numéro, mais ne se présentent que sous forme 

d'additions å la XS Lecon. Le caractére de quelque chose 

d'étranger indiqué de cette- maniére extérieure correspond bien 

au fait que Barrow n'en fait aucune autre application directe 

que celles aux cinq exemples de déterminations de tangentes 

qui les suivent immédiatement. ÉEvidemment il ne se doute pas 

que, gråce å sa propre découverte du caractére inverse de la 

détermination des tangentes et de lå quadrature, elles fournis- 

sent un nouveau moyen de trouver et de démontrer les qua- 

dratures, auxquelles ii aime å réduire toutes les autres questions. 

C'est seulement dans le premier appendice de la XII Lecon 

qwon trouve Iapplication de principes semblables å ceux qui 

sont contenus dans ces régles å la transformation et å la simpli- 

amict consilio, eogque libentius, quod præ cæteris, quas tractavi, com- 

pendiosa videtur, ac generalis. Que Vami cité ici et ailleurs sans nom 

(..…. vir sane cum primis probus ast in hujusmodi negotriis flagel- 

lator improbus. — Préface particuliére des Lecons géométriques) 

ne soit autre que Newton, qui avait été mentionné dans la premiére 

préface, c'est ce qui n'a jamais été révoqué en doute. Dans le cas con- 

traire Barrow aurait cité le nom, comme ailleurs celui de Jessop. 

1) Que la Methodus ad disquwrendam maximam et minimam lui fut 

connue, c'est ce que montre, comme le fait remarquer justement 

M. Cantor (Geschichte III, p. 130), Tusage de la méme notation e.ou E. 
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fication de plusieurs quadratures; mais d'autre part il attribue 

aussi la publication de cet appendice aux conseils de son amz 

(Newton). 

Les quadratures indiquées dans cet appendice ont des 

rapports avec le cercle et reviennent sous forme géométrique 

å Vintégration de différentielles trigonométriques. Les formules 

suivantes rendent dans le langage mathématique moderne une 

partie des résultats contenus dans cet appendice, ou les loga- 

rithmes sont représentés par des aires hyperboliques; les n?% 

ajoutés sont ceux de T'appendice. 

(4 

JE |secpdcosp — log cosø. 
0 

Ø 
2: |igpdpø — log cosp (sans égard au signe). 

å : 

p 
3: |secødsing == 

0 

Ø 
4. |tgødsinp — sin? 19 (ou plutét = i (corde-p)?). 

0 

(Øg 
5—6. i (log(1— sin p) — log (I — sin 2)) = |sec'ødsinp 

0 

== psc p dy. 
0 

v 

as: |sec? p dø == sinfølset gø: 
0 

1 

8. |tgpdcosp+tgy cosp —1(log(1+ sing)— 1 (1—sinc)). 
Så 

Le progrés essentiel marqué par 1'exécution de' ces qua- 

dratures ressort bien d'une comparaison avec celles de Fermat. 

Ce grand savant, å qui V'on doit les premiéres régles de la 

différentiation, ne savait pas en faire usage pour substituer dans 

ses quadratures une nouvelle variable å la variable indépendante. 

Voilå ce que fait ici Barrow sous Vinfluence de Newton, qui 

a développé plus tard cette méthode dans la IX? proposition de 
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son traité De quadratura curvarum!). Il réalise en effet ce 

que nous désignons aujourd'hui par la substitution de d sin p 

å cosødø, au moyen du méme triangle infinitésimal, formé de 

Parc infiniment petit et de paralléles aux deux axes coordonnés, 

qui sert å la détermination des tangentes. Le nm? å présente le 

premier exemple que nous connaissions du résultat de la dé- 

composition des fractions å intégrer. 

Si Ton excepte ces deux paåssages publiés sous Vinfluence 

avouée de Newton, le livre de Barrow nous donne une trés 

juste idée de ce que le plus grand des géométres aura då å 

P'enseignement dun maitre digne d'un tel éléve. Il est vrai 

qu'å T'époque de la publication de ce livre Newton était deéjå 

beaucoup plus avancé dans la plupart des directions qui y sont 

signalées que ne T'était Barrow; nous allons le voir par exemple 

pour tout ce qui a rapport aux équations différentielles; mais 

aussi la circonstance qu'alors Newton aurait écrit autre chose 

sur ces matiéres nous montre Voriginalité de notre auteur. La 

maniére dont Barrow parle des cinq premiéres Lecons?”) quiil 

avait concues depuis plusieurs années et accommodées å V'usage 

des commencants montre que la substance de ces Lecons a ap- 

partenu au corps de doctrine qu'il enseignait å ses propres 

éléves, et qu'il avait då exposer cinq ou sept années auparavant 

alors que Newton était du nombre; et la direction des recherches 

indiquées dans ces Lecons et poursuivies dans les autres aura 

été connue de bonne heure de Newton. C'est donc de Bar- 

row que celui-ci tient la connaissance du caractére inverse des 

deux opérations infinitésimales, ou tout au moins sa démonstra- 

tion cinématique de ce fait. En geénéral le fondement cinéma- 

tique qu'il donne å Vanalyse infinitésimale est un héritage de 

1) Voir ce Bulletin 1895, p. 211. 

2?) Quas scilicet ante ”aliquot anmos ut nullo animo evulgandt, tta procul 

ab ea Cura conceperam, quæ talem animum deceret. Enim vero 

crassius et åxtxoAardtepov scriptæ sunt neque firme quicquam conti- 

nent, extra tyronum, quwibus accommodatæ sunt, usum. (Préface des 

Lecons géométriques.) 
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son maitre, qui lui aura communiqué aussi son intérét pour 

les problémes inverses des tangentes. 

Nous avons déjå parlé ici et dans une Note précédente 

de Pusage tout nouveau que Newton allait faire du caractére 

inverse des opérations. Il fåut mous occuper aussi de la 

valeur qu'ont prise entre ses mains les autres parties de cet 

héritage. 

On sait que Newton, dans sa méthode des fluxions, con- 

sidére un systéme de (nm) quantités qui varient en méme temps. 

Il. les appelle fluentes et suppose toujours qu'il existe un nombre 

suffisant d'équations (» — 1) pour assurer la variation simultanée 

de ces quantités. L'idée des fluentes équivaut donc dans le 

langage moderne å regarder les quantités en question comme des 

fonctions d'une seule variable: /e temps. Conformément å cette 

idée la différentiation est pour Newton la formation des expressions 

des vitesses avec lesquelles varient les différentes fluentes: ces 

vitesses il les appelle les fluærons des fluentes. On a objecté 

que par cette définition on ne fait qu'emprunter å la mécanique 

une idée qui aurait elle- méme besoin d'une définition. Cela 

est vrai si Von s'en tient exclusivement å lå definition des 

fluxions; mais cette définition insuffisante en elle-méme est sup- 

pléée par lå régle de la formation des fluxions qui fait la base 

des démonstrations de Newton!). On voit alors que les 

fluxions æ, y, 2... des fluentes TYRE sontsaeterminees 

de la maniére suivante: on remplace, dans les équations données, 

Br ya par æn ba joy eg Fog er on "dedtit 

de ces nouvelles équations et des équations données les équa- 

tions homogénes en æ, y, SN qui ont lieu å lå limite pour o — 0. 

En substituant å 0, qui est un intervalle de temps infiniment 

petit, la notation moderne dt, on voit que cette détermination 

des fluxions équivaut å la définition des quotients -différentiels 

pår rapport au temps. 

1) Newtont Opuscula (éd. Castillion) I, p. 59—60. 
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Cette introduction d'une variable indépendante arbitraire, 

le temps, que les équations données ne contiennent pås im- 

médiatement, a le grand avantage analytique qu'on peut prendre 

ensuite pour variable indépendante une quelconque des fluentes, 

en supposant qu'elle varie uniformément ou qu'elle mesure le 

temps"), par exemple æ en posant x — I. Cela devient parti- 

culiérement utile lorsquw'on traite de fluxions de fluxions?). Par 

exemple, dans la recherche du rayon de courbure, Newton pose 

x— 1, ety (qui est alors ce que nous appelons dt) — 2. 

1+ ey ev Bl 
————— . 1 Le retard apporté au 

2 
choix de la variable indépendante fait éviter les difficultés que 

Le rayon de courbure devient 

cause dans lVenseignement ordinaire du calcul différentiel le 

changement de la variable indépendante. 

On voit donc que Newton ne se borne pas å emprunter å 

la mécanique — ou å lå cinématique, comme nous le dirions 

å présent — la conception toute faite de la vitesse, mais quiil 

en donne dans sa Methodus fluxionum toutes les explications 

nécessaires. Néanmoins il y a encore des puristes?) qui lui 

reprochent de faåire usage, dans des recherches de mathéma- 

tiques pures ou de géométrie, de la terminologie cinématique 

en parlant du temps et de la vitesse — de méme que ceux qui 

cultivent å présent la géométrie cinématique reprochent å ceux 

qui regardent cette espéce de recherches géométriques comme 

corollaires de lå cinématique de parler de mouvements lå ou 

Von pourrait se contenter de parler de déplacements. 

Å ceux qui feront un semblable reproche å Newton, ou 

qui regardent la conception des différentielles définies sans 

1) Tempus formaliter non considero, sed suppono, quod una ex propositis 

quantitatibus homogenea cum aliis crescat æquabili fluxu, ad quam 

ceteræ, tanquam ”ad tempus, referantur, quæ ideo per analogiam non 

inconcinne dici potest tempus. Qpuscula I, p. 54. 

?) Opuscula I, p. 214 

3) Par exemple Weissenborn dans: Dze Principien der håheren Ana- 

lysis. 
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introduction expresse du temps comme un progrés essentiel par 

rapport aux points de vue de Newton, on peut répondre par les 

mémes raisons qw'on fait valoir aujourd'hui pour prouver que 

les recherches de géométrie cinématique ne se distinguent å 

aucun égard essentiel des recherches cinématiques"). Il s'agit 

seulement de se rendre compte de ce que c'est que le femps, 

et å cette question Barrow donne dans sa If Lecon géométrique 

une réponse compléte, qui caractérise bien 'homme, qu'en såa 

qualité de prédicateur, on a appelé «the exhaustive preacher», 

parce qu'il épuisait toujours le sujet dont il s'était proposé de 

parler. Cette réponse, ou se trouve fixé 1'emploi qu'il fait du 

mouvement, et ensuite celui qu'en fait son successeur, Newton, 

justifie entiérement |'introduction de VFidée de temps dans des 

recherches purement analytiques ou géométriques. Elle ne 

différe du reste des réponses modernes que je viens de rappeler 

que par sa longueur et par V'étalage d'érudition qui était å la 

mode du temps de Barrow. 

Plusieurs de ses citations érudites sont du reste assez bien 

choisies. Il commence, par exemple, sa discussion en appliquant 

å lå question particuliére qu'il traite cette phrase d'Augustin: 

St nemo quærat, scio; si quis interroget, nescio, application qui 

rappelle que Vidée de temps nm'est pas une conception si étendue 

qu'en I'empruntant on s'expose en méme temps å introduire une 

foule d'idées étrangéres å la recherche dont on s'occupe. On 

s'en persuadera en voyant Barrow faire suivre ce jugement 

négatif de renseignements positifs sur tout ce qu'on peut dire 

de lTidée générale de temps, en se placant å un point de vue 

physique. 

1) Voir par exemple les remarques de M. Jules Tannery dans son ana- 

lyse d'un travail de M. Schoenflies (Bulletin de Darboux, 2€ série, 

t. XVII, 1893, p. 319). Je n'ai pas besoin d'ajouter que, bien que je ne 

comprenne pas la diflérence de la géométrie cinématique et de la ciné- 

matique proprement dite, cela ne m'empéche pas d'admirer les recherches 

de ceux qui font de la premiére une science å part. 

D.K.D. Vid. Selsk. Overs. 1897. 33 40 
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La limitation de lTidée de temps est précisée davantage par 

des citations dAristote, å qui il doit une partie de ses idées 

sur ce sujet et par les vers suivants qu'il cite d'aprés Lucréce: 

Nec per se quemquam tempus sentire fatendum est 

Semotum ab rerum motu placidåque qwiete. 

Cependant nous ne suivrons pas le détail de la discussion 

de Barrow. Il nous suffira d'en résumer briévement ce qui 

nous intéresse ici. 

Nous ne percevons le temps que par les - mouvements 

(variations).. Nous pouvons observer que deux mouvements se 

font pendant le méme espace de temps, ou que Tun dure le 

méme temps que Vautre et quelque temps en plus, mais nous 

ne possédons pour mesurer le rapport d'intervalles de temps 

qui se suivent que les mouvements qu'on suppose uniformes. 

Il peut exister des raisons pour regarder certains mouvements 

comme plus ou moins uniformes, ceux des corps célestes ou 

ceux de nos pendules, et on peut éprouver le degré d'exacti- 

tude des hypothéses qwon fait å cet égard en comparant ces 

différents mouvements. 

Ces explications que Barrow donne de lå conception 

physique du temps montrent bien qw'on m'a risqué aucun em- 

prunt réel å la physique, en introduisant dans les recherches 

mathématiques Vidée du temps, telle que V'emploient Barrow 

et aprés lui Newton, pour la simple raison qu'il n'y a rien 

å emprunter au delå de ce quw'on veut précisémeut exprimer par 

cette introduction. Ce qu'on a en vue en introduisant le temps, 

c'est quelque chose d'indispensable dans la théorie des quantités 

variables, ou Von a toujours å s'occuper des valeurs simultanées, 

ou bien des valeurs que prennent les variables em méme temps. 

D'un autre cåtée, les géométres ne se soucieront pas de la me- 

sure absolue du temps, tant que les physiciens ne la connaitront 

qu'approximativement. IIs auront au contraire la pleine liberté 

de substituer å cette mesure un mouvement quelconque, comme 

va faåit. Newton.…. Le…temps nest .donc: poureussquiune 
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variable indépendante, qui présente la commodité quw'on peut 

la choisir å son gré parmi les variables simultanées. En 

réalité, en parlant expressément du temps, on ne fait å la mé- 

canique que les emprunts qu'y font tous ceux qui expliquent 

le calcul différentiel. IIs sont obligés de dire que les incréments 

des variables dont on cherche le rapport limite sont simultanés 

ou contemporains. 

Voyons maintenant comment Newton a continué l'æuvre 

de Barrow relativement aux problémes inverses des tangentes. 

Premiérement, gråce å V'introduction de la notation des fluxions, 

ces problémes devaient prendre la forme, plus générale, parce 

qwelle est plus abstraite, d'équations aux fluxions, iden- 

tiques å nos équations différentielles.  Ensuite Newton a 

remarqué que les efforts faits par Barrow pour réduire 

ces problémes å des quadratures ne réussissent que dans 

un nombre trés limité de cas. C'est pour celte raison que 

dans sa Methodus fluxionum, élaborée å Vépoque de la pre- 

miére édition des Lecons de Barrow, il prend le développe- 

ment en série infinie pour base générale de la théorie de ces 

problémes. Ce développement montre la possibilite des équa- 

tions en méme temps qu'il fournit les moyens de calculer 

numériquement leurs solutions. Conformément å cette théorie 

Newton répond aussi dans sa seconde lettre å Leibniz — 

qui avait objecté!) les problémes inverses de tangentes et en 

particulier ceux de de Beaune å Vusage général de la mé- 

thode des séries mentionnée dans la premiére lettre de New- 

ton — qwon m'a pas besoin de recourir aux séries dans le cas 

d'une équation qui contient seulement l'ordonnée et la sous- 

tangente, mais qu'il en est autrement si l'équation contient, 

outre la soustangente, les deux coordonnées”). Croyant, par 

1) Gerhardt: Leibnizens mathematische Schriften I, p. 121. 

?) Newtoni Opuscula I, p. 356. 
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suite d'un malentendu, que Newton conteste la possibilité d'une 

réduction aux quadratures de toute équation différentielle qui 

contient å la fois les deux variables, Leibniz lui propose, dåns 

sa seconde lettre, un exemple!) de la réduction d'une telle 

équation å des quadratures. Cela était évidemment superflu 

avec 1'éléve de Barrow, dont le livre en contient d”autres 

exemples. 

On voit aussi que, tout en appliquant les séries aux équa- 

tions ou ce moyen était indispensable, Newton ne négligeait 

pas de réduire aux quadratures les équations susceptibles d'étre 

résolues par ce procédé>). Et gråce å la différentiation (forma- 

tion des fluxions), dont il avait déjå reconnu !'immense utilité 

pour les quadratures, cette réduction lui devenait possible dans 

beaucoup de cas qui auraient présenté des difficultés insur- 

montables å Barrow. C'est avant tout dans ses Principes 

qwon en trouve d'importants exemples. Ila méme une formule 

constante pour exprimer qu'il réduit des problémes å des qua- 

dratures, savoir: Concessis figurarum curvilinearum quadra- 

turis, trouver telle chose. 

Nous citerons les exemples les plus importants de ces 

solutions d'équations différentielles. 

Au n? 39 du 1% livre des Principes il réduit å des qua- 

dratures l'équation 

d2æ 

til UDLEDE F(a), 
9 

dæ d?æx 

dt dt? 
accélératrice dans un mouvement uniforme. La premiére qua- 

ou, bien entendu, représente la vitesse v, la force 

drature conduit å 

1) Leibnizens Schriften I, p. 159. 

2) Cela résulte aussi de ses remarques sur la lettre de Leibniz å Conti 

[Opuscula 1, p. 409] ou il parle d'un Traité écrit en 1666 od un traité 

antérieur est augmenté d'une proposition contenant la méthode inverse 

des fluxions, telle que je Vavois en ce temps-lå: c'est a& dire, autant 

qwelle peut dépendre de la quadrature des Figures curvilignes etc. 
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(2) 2 — 2 Flade, 
"9 

(qui représente le principe de la force vive), et la seconde 

quadrature sert å exprimer ft en fonction de xx. Ce qw'il faut 

avant tout remarquer ici, c'est. que Newton établit I'équation 

(2) par une différentiation qui raméne cette équation å lV'équa- 

tion (1). Il est vrai qwil ne fait dans les Principes aucun usage 

de V'algorithme des fluxions; mais il exécute la différentiation 

en donnant dans la figure qui représente l'équation (2) des in- 

créments infiniment petits å æz et å v. 

Dans les n% 8 et 9 du deuxiéme Livre, Newton traite 

assez complétement du mouvement rectiligne d'un corps soumis 

å la pesanteur et å la résistance du milieu, supposée propor- 

tionnelle au carré de la vitesse. D'aprés le choix qu'iil fait des 

unités, V'équation du mouvement serait dans notre langage 

mathématique 
d?x Bee Ed, IE HE 

om ge) 
Dans le n?8, Newton représente l'espace parcouru X au moyen 

d'une aire hyperbolique, d'une maniére que nous exprimerions 

par l'équation v 

Få log (1F5) FN 

; dæ Fe 2 FØRE 
ON] et il démontre ce résultat par différentiation. Dans 

le n? 9 il exprime ensuite les intégrales 

par les aires d'un secteur circulaire et d'un secteur hyperbolique. 

Dans le corollaire 6 du n? 9, Newton remarque que la relation 

entre æ et æ résulte de ces deux équations. 

Å coté de ces questions qui depuis sont devenues clas- 

siques, Newton pose aussi des problémes dépendant d'équa- 
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tions beaucoup plus compliquées. Il propose, pår exemple, dans 

le Scholzum ajouté au n? 10 du second livre, un probléme qw'il 

exprime par l'équation différentielle 

dy 

, 1 4-——n E N Ry ger: ET f(x yY). 

dy 5 1 SAN == 
(læs dæ 

Seulement ce que nous avons désigné ici par les quotients 

différentiels est exprimé par lui au moyen des coefficients, pro- 

portionnels å ces quotients, de la série de puissances de 0 qui 

sert, en vertu de V'équation de la courbe donnée, å exprimer 

Pincrément de y correspondant å un incrément donné 0 de cz. 

La solution de cette équation servirait å déterminer la courbe 

parcourue par un projectile soumis å la pesanteur et å la résis- 

tance d'un milieu, proportionnelle au carré de la vitesse et å 

la densité du milieu, cette densité étant une fonction donnée 

des coordonnées. Newton démontre en effet dans le nm? 10 

que cette résistance est proportionnelle au premier membre de 

T'équation indiquée. Les applications de cette expression au 

cercle, å la parabole, et å 'hyperbole fournissent méme des 

exemples ou l'équation devient intégrable. 

Åprés nous étre occupés de VFinfluence que Barrow a eue 

sur Newton, il est naturel de nous demander s'il y a aussi 

une liaison entre ses recherches et celles de Leibniz. Nous 

ne pensons pas ici å celle qui s'est exercée d'une maniére in- 

directe par l'intermédiaire de Newton. Nous avons d'autant 

moins besoin d'en parler que, dans une Note précédente, nous 

avons dit quelle influence dut avoir surLeibniz så sorrespon- 

dance avec Newton å une époque ou ses propres recherches, 

commencées dans une direction que Newton suivait alors de- 

puis longtemps, le mettaåient en étåt de comprendre, d'utiliser et 

de compléter les riches communications que lui faisait Newton. 
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Il en est tout autrement pour Vinfluence directe de Bar- 

row. Quoique Leibniz possédåt ses Lecons depuis 1673"), 

c'est-å-dire presque depuis le temps ou il avait commencé de 

s'occuper d'analyse infinitésimale, il a toujours fait valoir que 

ce n'est pas lå, mais beaucoup plutåt dans les auteurs du con- 

tinent, qu'il a puisé les suggestions de ses propres. travaux. 

Sa bonne foi å cet égard est entiérement justifiée par sa cor- 

respondance avec Newton de 1675—77. Leibniz s'y em- 

presse, en effet, de communiquer å Newton les résultats qu'il 

a obtenus en appliquant sa méthode å des problémes inverses 

des tangentes. Dans sa lettre du 27 aount 1676, il insiste sur 

sa solution du probléme de de Beaune, et quand Newton 

fait voir dans sa réponse non seulement qw'il est en posses- 

sion de cette solution, mais qu'il sait aussi réduire å des qua- 

; ; RR. d ; 
dratures .toutes les équations que nous écririons ea REE 

fly), il est trés content de pouvoir lui présenter, dans sa lettre - 

de 1677, la réduction å des quadratures de |'équation 

Sw fly — æ.?) 

Mais cette équation elle-méme est loin de dépasser les 

limites atteintes par Barrow. Il est bien évident que Leibniz, 

qui croit dire quelque chose de nouveau å Vami et collaborateur 

de Barrow en lui communiquant ces exemples, n'a pas acquis de 

ses Lecons une connaissance assez approfondie pour se douter 

de ce qu'elles contiennent sur cette matiére. Sur son exemplaire 

des Lecons de Barrow, au commencement de la 11% Lecon, 

qui contient précisement les théorémes servant å réduire å 

des quadratures les problémes inverses des tangentes, Leibniz 

a écrit?): Novi dudum. IU avait raison de Vécrire, au moment 

ou il faisait une véritable étude de cette Lecon; mais il aurait 

7) Gerhardt: Leibnizens mathematische Schriften I, p. 46. 

?) Leibniz fait 'usage inverse des symboles æ et y. 

3) Gerhardt: Die Entdeckung der hoheren Analysis p. 48. 
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pu ajouter, avec autant de raison, qu'au moment ou il avait 

acheté le livre, il n'avait pas encore commencé de s'occuper 

des mémes questions. Il est donc permis de croire å une de 

ces impressions qwon ne se rappelle pas, parce qu'elles pro- 

viennent d'objets auxquels on ne s'est guére intéressé au mo- 

ment ou on les a recues, et qw'elles ne portent par conséquent 

leurs fruits que longtemps aprés. 

Leibniz a donc fait ce que beaucoup d'inventeurs ont 

faåit aprés lui. Trop heureux de promener leurs regards dans 

le vaste champ qui s'ouvre devant eux, ils ne se donnent pas 

le temps de se demander si d'autres aussi n'y auraient pas déjå 

pénétré. La méme passion que Leibniz a montrée en ex- 

agérant encore, dans sa lettre du 27 aout 1676 et ailleurs, 

Pincapacité avouée par Descartes devant le probléme de 

de Beaune et les autres problémes inverses des tangentes, il 

la montre en négligeant de consulter å cet égard les Lecons 

de Barrow qui se trouvaient parmi ses livres. Du reste, trés 

souvent, les progrés de la science ne perdent rien aux négli- 

gences de cette nature, quand bien méme elles créent une 

position défavorable å leurs auteurs dans les réclamations de 

priorité qu'elles soulévent par la suite. En effet, la connaissance 

des succés d'un prédécesseur, qui semblent rendre superflues 

des recherches ultérieures dans la méme direction, aurait pu 

refroidir une ardeur qui a conduit å la découverte de nouveaux 

et vastes horizons. 

En réalité, on voit dans les mémes lettres Leibniz s'élever 

å un point de vue trés important aussi pour les problémes in- 

verses des tangentes. Celui d'ou il traitait dans sa premiére 

lettre le probléme de de Beaune ne différe pas visiblement du 

point de vue de Barrow. Le probléme que nous avons cité 

de sa derniére lettre rentre encore dans le cadre de ceux que 

Barrow sait traiter: il ressemble å celui qui se résout par le 

théoréme 28 de la XI Lecon que nous avons déjå cité; mais, 

tandis que la connexion de ce dernier probléme, que nous avons 
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exprimé par Véquation 

yde —ady 

per tr 
avec la différentiation des fractions doit étre fortuite dans une 

f(æ), 

livre ou la différentiation ne joue encore aucun råle, Leibniz 

a formé expressément Méquation 

da 

comme exemple d'une équation qwon intégre au moyen de la 

différentiation d'un produit. Il prend donc ici la différentiation 

pour base non seulement des quadratures mais aussi de Vinté- 

gration des équations différentielles. Nous avons bien vu que 

ce point de vue ne différe pas de celui ou Newton se 

trouvait déjå parvenu et qwil avait pris pour point de départ 

des recherches les plus importantes ; mais, dans la méme lettre, 

Leibniz ajoute å ce point de vue des ressources dont New- 

ton pouvait bien se passer pour son compte, mais qui ont 

rendu aux disciples de Leibniz plus facile de le suivre et de 

Pimiter qwil ne Ia été aux successeurs de Newton de faire 

usage des procédéæs de leur maitre. Et je ne pense pas ici 

exclusivement å son algorithme, car Newton en avait un aussi, 

mais au soin avec lequel il énonce formellement les régles 

détaillées des différentiations d'un produit, d'un quotient, 

d'une puissance ou d'une racine").  Ces régles détaillées 

1) Je saisis I'occasion pour remarquer que mon essai d'expliquer, dans une 

Note sur le fondement mathématique de Vinvention du calcul infini- 

tésimal p. 37 (p. 229 du préæsent Bulletin 1895), Terreur dont Leibniz 

se rend coupable trois fois dans sa lettre de 1677, fait tort å Leibniz. 

En effet, dés novembre 1676, il a, dans un manuscrit publié par 

M. Gerhardt (Die Entdeckung der håheren Analysis p. 140), indiqué 

d'une maniére correcte comment il faut étendre les résultats de la 

différentiation des puissances aux racines. La présente rectification ne 

s'étend pas pourtant aux remarques que je fais å Vendroit cité sur la 

part qui revient å Vinfluence de Newton dans cette extension, bien 
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sont surtout inappréciables lorsqw'il s'agit du calcul inverse: 

Vintégration. Par exemple, lintégration des équations que 

nous venons de citer sautera aux yeux de quiconque con- 

nait les expressions de la différentielle d'un quotient ou d'un 

produit. 

connue alors de ce grand géométre. En effet, Newton lui avait com- 

muniqué, dans så premiére lettre du 13 juin 1676, (å laquelle il répondit 

le 27 aout 1676) la formule générale du binåme, et alors il connaissait 

aussi I'Analysis per æquationes infinitas. 



OVERSIGT OVER DET KGL. DANSKE VIDENSKABERNES SELSKABS 
FORHANDLINGER. 1897. Nr. 6. 

Om Absorption af Luftarter i Vædsker ved 

forskellige Temperaturer. 

Af 

Christian Bohr. 

(Meddelt i Mødet 22. Oktbr. 1897). 

Som bekendt er der hidtil ikke paavist nogen simpel Sammen- 

hæng mellem den i en Vædske absorberede Luftmængde og 

Temperaturen, selv ikke efter at der i den senere Tid foreligger 

en Række Bestemmelser af Winkler, Timofejew og Bohr & Bock, 

der maa anses for temmelig nøjagtige. 

Efter de foreliggende Forsøg over det osmotiske Tryk og 

over Luftarternes Diffusion gennem Vædsker synes de i Vædsken 

absorberede Luftarter at forholde sig, som om de var til Stede 

i luftformig Tilstand; det ligger da nær at prøve, om det osmo- 

tiske Tryk, beregnet paa sædvanlig Maade for de i en Vædske 

opløste Luftarter, er konstant ved et konstant Absorptionstryk. 

I saa Tilfælde vilde a 7T' være konstant, idet 7' er Absorptions- 

temperaturen i absolute Grader og a det i 100 Cbc Vædske 

ved et Absorptionstryk af 760" Hg. optagne Antal Cbc. Luft, 

maalt ved 0” og 760 mm, Imidlertid gengiver et saadant Udtryk 

ikke tilnærmelsesvis Forsøgsresultaterne selv for korte Tempera- 

turintervaller; derimod viser der sig inden for et betydeligt 

1 



608 Christian Bohr. 

Temperaturinterval, om hvis Begrænsning senere, at gælde 

Ligningen 

a(T—n) = K 7 

hvor a og T have samme Betydning som ovenfor, medens % 

og K ere Konstanter, forskellige for de forskellige Luftarter. 

I de følgende 3 Tabeller findes de efter ovenstaaende Formel 

beregnede Værdier af « sammenstillede med de virkeligt iagt- 

lagne. Tabellerne omfatte (efter Landolt & Bårnsteins physi- 

kalisch-chemische Tabellen, 1894, pag. 256 og fl.) saa godt som 

samtlige Luftarter, hvis Absorption i Vand eller Alkohol er 

bestemt. Øverensstemmelsen mellem de beregnede og de fundne 

Værdier er gennemgaaende fortrinlig for de lagttagelser, der 

skyldes Winkler, Timofejew og Bohr & Bock, altsaa for 0,, Ns, 

H,, CO og NO i Vand; Bunsens lagttagelser (Kulsyre og 

Æthylen i Vand), der, hvor de ere gentagne med forbedrede 

Methoder, have vist sig ikke fuldstændig nøjagtige, give ved 

Beregningen heller ikke fuldt saa gode Overensstemmelser. 

Kvælstofforilten (bestemt af Carius) følger med Hensyn til 

Absorptionen i Vand ikke ovenstaaende Ligning; de øvrige For- 

søg af Carius, der alle angaa Absorptionen i Alkohol, stemme 

gennemgaaende godt, ogsaa hvad Kvælstofforilten angaar. Det 

er herefter at formode, at Afvigelserne ved sidstnævnte Luftarts 

Absorption i Vand skyldes delvis Omdannelse til NOH. 

Carius' Forsøg over Brintens og Kvælstoffets Absorption i 

Alkohol ere udeladte, da Forsøg efter ældre Methoder ikke tør 

anses for paalidelige nok, naar a's Forandringer med Tempera- 

turen absolut set ere saa smaa som i de nævnte Tilfælde. Bohr 

& Bocks Forsøg over Brintens Absorption i Vand ere kun 

udtrykte med 3 gyldige Decimaler og have derfor ikke kunnet 

benyttes ved Beregningerne. 



Om Absorption af Luftarter i Vædsker ved forskellige Temperaturer. 609 

Tabel 1. 

Absorption af Ilt, Kvælstof og Kulilte i Vand. 
EEN EET ER ET GG 

Ilt | Ilt | Kvælstof | Kvælstof | Kulilte 
(Bohr & Bock) (Winkler) |(Bohr & Bock)! (Winkler) | (Winkler) 

te C. | iagt- | be- || iagt- | be- | iagt- be- | iagt- | be- | iagt- | be- 
taget. regnet. taget. |regnet.| taget |regnet.! taget. regnet.) taget. regnet 

0 4,96 | 4,93 || 4,89 | 4,97 || 2,39 | 2,43 || 2,35 | 2,33 || 3,54 | 3,48 

BLI Ar | Arer || 4763. | 4,68 || 2,20 | 231 || 2324 | 2,22 | 3,37 | 3,82 

4 4,50 | 4,44 || 4,40 | 4,43 | 22% | 221 | 2,13 | 2,12 | 3,22 | 3,17 

6 | 429) 423 | 418 | 420 1 2,11 | 2,11 1 2,03 1 2,03 || 3,08 1 3,04 

8 | 409 | 4,04 || 3,98 | 4,00 | 203 | 2,02 || 1,94 | 1.94 | 2,95 | 2,91 

10 3,90 | 3,86 | 3,80 | 3,81 || 1,96 4 1,94 || 1,86 | 1,86 || 2,82 | 2,80 

12 3,73 | 3,70 || 3,64 | 3,64 || 1,89 | 1,87 || 1,78 | 1,79 || 2,69 | 2,70 

14 | 3,571) 3,55 || 3,49 | 3,49 || 1,82 | 1,80 || 1,71.! 1,73 | 259 | 2,60 

16 | 3,438 | 3,42 | 3,35) 3,84 | 1,76 | 1,75 | 1,65 | 1,66 | 249 | 2,51 

18 || 3,29 | 3,29 || 3,22 | 3,21 | 470 | 1,67 | 1,59 | 1,61 | 2,41 | 2,42 

20 337 13,17 1581001 3,09 6 1 62 541555 | 982 119584 

22 3,06. | 3,07 11 299. 198 | 1,58 | 1,56. "150 | 150 |) 2,2a | 2,27 

24 Bose So 89 SØ ag 13581552 1,45 | 1,46. || 2,17 | 2,20 

BER IED Be | Der ID so Das I as ar ar ar Da 2,14 

28 6 | 2,79 1 2371 | 2,69 | 1 EY 149) Mag BEES | Fa 1 va als BG. | 2,05 | 2,07 

BOE 2368: "260 1 2362 2560 | 1,38 | 1,89 1,34 | 1,33 || 2,00 | 2,02 

35 2,49 | 2,50 | 2,45 | 2,41 | 1,27. 1,29 1725 | 1,27 | bs 88 

REESE EGE YES DES ea 270) Be fe EST: heel 577 head fl 55 CR BE 9) CR (RE FLE BER SUL 

45 2,19 | 2,20 | 2,19 | 2,10 || 1,11 | rar 14515 "0 | 1,69 | 1,67 

Tabel 2. 

Absorption af Brint, Kulsyre, Kvælstofforilte, Kvælstoftveilte, 
Æthylen og Methan i Vand. 

Br. G: 

2 

4 

El, ÆS CO, N, 0 | NO C€;3, 
(Timofejew) | (Winkler) (Bunsen) (Carius) | (Winkler) (Bunsen) 

| | E= É 
iagt- | be- | iagt+ | be- || iagt- | be-' | iagt- | be- | iagt- | be- | iagt- | be- 
taget. |regnet.! taget. |regnet.! taget. (EBBE taget: regnet. taget. regnet.| taget. regnet. 

| | "| | [| 
| | 

2,153:| 2,149 | 2,148 | 2,148 || 180. | 174 | 131 | 117 || 7,38 | 7,85 || 25,6) 26,2 

2,115 | 2,114 || 2,105 | 2,106 | 165 | 160 || 122 | 111 || 6,98-| 6,95 || 23,9! 24,1 

2,079 | 2,079 || 2,064 | 2,065 | 151 | 148 || 113. | 106 || 6,68 | 6,60 || 22,3 | 22,4 



610 Christian Bohr. 

EET ET ES EB Ore 

El El CO, N, 0 NO CSE 
(Timofejew) (Winkler) (Bunsen) (Carius) (Winkler) (Bunsen) 

9 C. ED be- || iagt- | be- |iagt- | be- |iagt- | be- | iagt- | be- || iagt- | be- 
taget. regnet./taget. regnet. taget. (rognet.! taget. '|regnet.! taget. '|regnet.! taget. rednet. 

| T T 

6 || 2,044 | 2,045 | 2,025 | 2,025 | 139 | 137 | 106 | 101 || 6,30 | 6,28 |" 20,8 20-78 

8 1) 2,010 | 2,013 | 1,989 | 1,987 128 | 128 | 99 9615;99-1—5,90— DET FEDE 

10 1,978 | 1,982 || 1,955 | 1,951 lage eos oo 99 | 5,71 | 5,773 || 18,4 18,3 

12 | 1,947 | 1,951 | 1,925 | 1,916 110 | 113.86] 88 | 5,45 | 5,49 | 1741 17,8 

141 19181991 FE g97 1882 103 OT 80 85 | 524 | 5,27 | 16,51 16,4 

16 || 1,889 | 1,893 | 1,869 | 1,849 SST EDT 5. 816] 506, | 506 ET ER 

18 | 1,863 | 1,865 | 1844 187) 93| 96| 71| 78 1.448.) 487 | 15,5) 145 
20 | 1,887 | 15738 | 1,819 1,787 | 901 92 | 67| 76 | 4m | 470 | 14,9) 144 
PD ER 8138] Ms 92 1257 ” " FSF ERE TER MES DE ” ” 

24 179 17868 S7EEr 28] n ” ” " ” ” ” 

96 | 1,770! 1,761 | 1,742 | 1,701 || » ” ur 50 RAT S2E BSA ag " ” 

Tabel 3. 

Absorption af Kulsyre, Kvælstofforilte, Kvælstoftveilte, 
Methan og Æthylen i Alkohol, 

CO, ) NO NO Methan Æthylen 
(Carius) | (Carius) |  (Garius) (Carius) (Carius) 

FERGI iagt- | be- || iagt- be- | iagt- | be | iagt- | be- | iagt- | be- 
|laSEE TESNEL taget. |regnet.| taget. [rener (taget: ICSDED, taget. [LESS 

0 | 483 | 430 | 418 | 417 | 31,6 31, | 52,3 | 52,2 | 360 | 378 
2 415 | 412 || 404 | 402 | 30,9 | 30,9 | Sl ET | 348 | 362 

4 | 397 | 395 | 391 | 388 | 30,8 | 30,8 | 51,1 | 51,1 | 338) 348 
6 BOL 379 | 378 | 375 || 29,7 | 29,7)! 50,6 | 50,6) 327 | 334 

8 366 | 364 | 36603633 | FORE 2923 50 EO | 318 |.322 

10 Bol MESSI ESDÆS BREDERE ROSET 4935 | 309 Æ5E 

12 | 338 | 338 | 343 | 341 | 28,1 |:28,2 || 49,0 | 49,0 | 300 | 300 

14 BEDT ESPE ESSENS SIE EET | 27,7 | 48,5 | 48,5 | 292 290 

16 STA ES7AS 397 397 27,3.| 27,21 48,0 | 48,0 | 285 | 280 

18 304 | 306 Se 3 26,9 | Te |: ØL el RE ST EL Te | REFS Ola] RE 

20 295 | 296 | 303 | 304 | 26,6 26,8 | 4010 AE] FOER ES 

22 286-| 2871 294" 2961 11 26,8 | 25,9 | 46,6 | 46,6 | 265 | 256 

24 | 279 | 279 | 985 | 289 | 26,1 | 25,5 | 46,2 | 46,2 || 260 | 248 



Om Absorption af Luftarter i Vædsker ved forskellige Temperaturer. 61 (i 

De til Beregning af ovenstaaende Tabeller benyttede Kon- 

stanter » og K ere fundne paa følgende Maade. Ifølge Formlen 

a (1n—T) = K er a T en retlinet Funktion af «. Man har da 

for samtlige i en Forsøgsrække iagttagne Værdier dannet 2 T 

og opført dem som Ordinater med a som Abscisser. &a T' viser 

sig for Størstedelen af Værdierne aftagende for aftagende Vær- 

dier af u, og meget nøje beliggende paa en ret Linie; Tan- 

genterne, der kunne beregnes mellem 2 og 2 Punkter, vise 

ingen iøjnefaldende Tendens til regelmæssig Afvigelse. For 

smaa Værdier af a svarende omtrent til 507—60? € afviger 

imidlertid «a T-Kurven fra den rette Linie, i det den skarpt bøjer 

om og bliver stigende for aftagende Værdier af az; Stigningen er 

ikke retlinet, men af hyperbolsk Form. Der maa da ved en 

Temperatur af omkring 50—60” C. være indtraadt en temmelig 

brat Forandring i de Absorptionen betingende Forhold, og 

dette gælder for samtlige Luftarter, hvis Absorption i Vand 

er undersøgt ved tilstrækkelig høje Temperaturer (N,, O, og 

CO); vel viser Winklers Forsøg for Brintens Vedkommende 

en Afvigelse fra den rette Linie allerede fra 10? af; men Tim o- 

fejew's lagttagelser give en ret Linie, saalangt Forsøgene 

række (26? C.), saaledes at der ingen Grund er til at antage, at 

denne Luftart danner Undtagelse fra den almindelige Regel. 

"Særlig kan bemærkes, at det af Bohr & Bock paaviste Minimum 

for Brintens & just falder ved den Temperatur, hvor den bratte 

Forandring af IItens og Kvælstoffets a T Kurve viser en For- 

andring i Absorptionsbetingelserne. 

Nedenstaaende Tabeller give Værdierne for Konstanterne 

n og Ki de enkelte Forsøgsrækker. Rubriken M indeholder 

Luftartens Molekyltal; Rubriken VW Molekylvarmen ved kon- 

stant Tryk; og £ Forholdet imellem Molekylvarmen ved kon- 

stant Tryk og konstant Volumen. 

(Konstanterne »m og K ere i Tabellerne angivne uden 

Decimaler medens der til Beregning af Tabel 1, 2, 3 er anvendt 

1 Decimal). 



612 Christian Bohr. 

Tabel 4. 

Absorption i Vand. 

| 

Luftart. K n IM MEV | k lagttager. 

md 

VER 954 | 155 RER ERE ae KE Timofejew 

IETE 212 174 PJ 6,82 | 1,41 Winkler 

CO EU DE erne hl ser kr Winkler 

N, 93 233 28 | 6,83 | 1,41 Winkler 

N, 9 0093300 FRoBER Ree Er lar Bohr & Bock 

NO 260 238 30 6,95 | 1,40 Winkler 

ØE 164 240 32 | 6,9 | 1,40 Winkler 

O, 178 237 32 | 6,96 | 1,40 Bohr & Bock | 

CO, 3881 251 44 | 9,55 | 1,26 Bunsen 

CE 610 250 Ey era i LÆG] 0 PEN Bunsen 

| 

Absorption i Alkohol. 

Luftart. TAG BE] M V k iagttager. 

| 

NO 3240 |. 170 | 30 6195 | 40 Carius 

CH, 9566 90 16 9,491 27 — 

CRER 17400 | 227 SS sa OSSE Ka ben — 

CO, 19053" "229 | 44 9,55 | 1,26 — 

N,O 99533 ET ON | Hogan 05 ze 



Om Absorption af Luftarter i Vædsker ved forskellige Temperaturer. 613 

For Brintens Vedkommende maa, efter hvad foran er ud- 

viklet, Konstanten fra Timofejews Forsøg alene anvendes; iøvrigt 

er der god Overensstemmelse mellem Værdierne, hvor der fore- 

ligger dobbelte Forsøgsrækker. Da Winklers Forsøgsrække 

synes at stemme lidt bedre med Beregningen især ved de 

lavere Temperaturer, maa vel Konstanten » = 240 for Iltens 

Vedkommende foretrækkes. 

Ved Hjælp af Tabellens Konstanter kan nu en Beregning 

af a for forskellige Temperaturer let foretages, idet 273 — nm 

adderes til Temperaturen, udtrykt i Grader Celsius og Kon- 

stanten K dermed divideres. 

Ligningen 

a(T—n) = K 

giver for 7"— nn den absorberede Luftmængde a =% og det 

osmotiske Tryk beregnet paa sædvanlig Maade =— O; saafremt 

Ligningen og Konstanternes Værdi var gyldig ikke alene i det 

observerede Temperaturinterval, men ogsaa, hvorom man fore- 

løbig ingen Mening kan danne sig, for en Temperatur =m i 

absolute Grader, vilde den absorberede Luft ved nævnte Tem- 

peratur være uden Spænding. Undersøgelse af Forholdet ved 

lavere Temperaturer end de hidtil ved Absorptionen anvendte 

frembyder da Interesse og vil vel i en Del Tilfælde ikke være 

uudførlig. 

Værdien af m synes efter Tabel 4 i nogle af de observerede 

Tilfælde at staa i Relation til Molekyltallet; saaledes have Luft- 

arterne CO og N, samme Molekularvægt og samme Værdi for mn. 

En Sammenligning mellem %» og Molekyltallet kan imidlertid 

øjensynlig kun have Betydning for de Tilfælde, hvor Energien 

er den samme for samme Temperatur, altsaa hvor Tallene ere 

konstante, henholdsvis i Rubrikerne V og k. 

Dette er, hvad Absorptionen i Vand angaar, kun Tilfældet 

for H.N; CO;"NO' os OS for disse. Luftarters Vedkom- 

D.K.D. Vid. Selsk. Overs, 1897, "g 41 



614 Chr. Bohr. Om Absorption af Luftarter i Vædsker. 

mende viser Kvadratroden af Molekyltallet sig at være en ret- 

linet Funktion af » og tilnærmelsesvis udtrykt ved 

VM —= n. 0,04968 + 6.286. 

Saaledes findes for VM 

| 
ES N, GORKENOR HOS 

! || 

I | | | 

iagttaget LEE Se SSR RS DEES | 5,66 

beregnet Joan | oo ED DA RDS ASE DGA 
| 

| |; 

For disse Luftarter lader Absorptionen ved forskellige 

Temperaturer sig saaledes beregne af Molekyltallet og IKon- 

stanten K; hvad angaar Konstanterne for Absorptionen i Alkohol, 

findes blandt Forsøgene kun én Luftart, Kvælstofforilte, som er 

direkte til at sammenligne med de nysnævnte i Vand absor- 

berede Luftarter; da Værdien af nm for denne Luftart i Vand er 

260, i Alkohol 170, viser » sig saaledes afhængig af Vædsker- 

nes kemiske Natur. 

De øvrige Luftarter, hvis Absorption i Alkohol er under- 

søgt, høre alle til den Gruppe i hvilken en simpel Sammen- 

hæng mellem » og Molekyltal ikke er at vente. Imidlertid er 

dog ogsaa for denne Gruppe en vis Regelmæssighed umis- 

kendelig; saaledes er Værdien af m for Æthylen og Kulsyre 

baade i Vand (henholdsvis saa godt som den samme for begge, 

SED DE 250 og 251) og i Alkohol (227 og 



OVERSIGT OVER DET KGL. DANSKE VIDENSKABERNES SELSKABS 

FORHANDLINGER, 1897. Nr. 6. 

Om Forbindelser mellem Methæmoglobin og Kulsyre. 

Af 

Christian Bohr. 

(Meddelt i Mødet 19. Novbr. 1897). 

Naar en Opløsning af Methæmoglobin rystes med Kulsyre ved 

forskellige partiale Tryk, viser det sig, at Methæmoglobinet 

binder Kulsyre og desto mere, jo højere dennes Partialtryk er. 

Kurven, der dannes ved at afsætte Kulsyretrykkene som ÅAbscis- 

ser og de pr. Gram Methæmoglobin optagne Kulsyremængder 

som Ordinater, viser et lignende Forløb som det, jeg tidligere 

har paavist for Hæmoglobinets Vedkommende!). Et Exempel 

herpaa skal først anføres. 

Af Hundeblod fremstilledes paa sædvanlig Maade Oxyhæmo- 

globinkrystaller ved Renvaskning af Blodlegemerne i Centri- 

fugen og Tilsætning af Æther ved lav Temperatur; Krystallerne 

opløstes i Vand og omkrystalliseredes ved Tilsætning af Alkohol. 

Circ. 100 Cbc. af en Opløsning af Krystallerne anvendtes til 

absorptiometrisk Bestemmelse i del af mig tidligere angivne 

Absorptiometer. 

1) Beitråge z. Physiologie Ludwig gewidmet 1887 pag. 164. Scand. Arch... 

f. Physiologie 1891 pag. 47. 

1 41" 



616 Christian Bohr. 

Anvendt Hæmoglobinopløsning i Cbc. ved 14? — 98.340. 

Hæmoglobin 3.525 %/o. Luftmængden her og i det følgende 

angivne som Cbc. ved 0” og 760 Mm. 

Nr CO, Tryk. CO, abs: UL Vand” Af Hæm. " Pr" Gr T 
2 mm. Cbec. abs: "EK Sabs. Hæm. P: 

| 
1 14,40 6,663 | 1,920 4,743 1,358 14,05 

2 33,73 10,719 4,520 6,199 1,775 13,91 

3 50,29 13,875 | 6,761 7,114 2,037 13,82 

5 87,10 20.162 | 11,788 | 8,379 | 2,400 13,62 

4 113,05 24,172 | 15,245 | 8,927 2,557 13,73 

Af samme Hæmoglobin, hvoraf en Prøve er anvendt til 

ovenstaaende Forsøg, fremstilledes paa sædvanlig Maade Methæ- 

moglobinkrystaller, der vaskedes med Vand. En vandig Opløs- 

ning gav ved den absorptiometriske Bestemmelse følgende 

Resultat: 

Anvendt Methæmoglobinopløsning i Cbc. ved 147 SN < 

Methæmoglobin 1.599 9/9. 

Ny ICO, Tryk.| CO, abs.| I Vand | Af Meth. | Pr. Gr. T 
Bar mm. Cbec. abs. abs. Meth. D: 

1 21,23 | 17 2 pal 2,476 2,032 13,25 

2 46,03 (SA 4,859 2,915 2,392 13,28 

53 90,62 12,900 9,566 3,334 2,736 13,20 

Kurven er i begge Tilfælde i Hovedtrækkene den samme, 

en med Konkaviteten mod Abscisseaxen vendt krum Linie; ogsaa 

de numeriske Værdier ligge i de to Forsøg hinanden nær. Dog 

har Methæmoglobinet optaget noget mere Kulsyre pr. Gram; 

imidlertid er Koncentrationen, der har Indflydelse paa Kulsyre- 

optagelsen, ikke i begge Forsøg den samme, og det kan derfor 

ikke sluttes med Sikkerhed, at Methæmoglobinet under fuld- 

stændig lige Forhold vilde optage mere Kulsyre. 

2 



Om Forbindelser mellem Methæmoglobin og Kulsyre. 617 

Af samme Grund kan heller ikke følgende Forsøg, hvad 

nysnævnte Forhold angaar, afgøre Sagen; det anføres imidlertid, 

da det i anden Henseende giver væsentlige Oplysninger, idet 

der før det absorptiometriske Forsøg er sat fortyndet Svovlsyre 

til Methæmoglobinopløsningen for at udelukke enhver Mulighed 

for Tilstedeværelse af vedhængende kulsure Alkalier fra Blodet. 

En saadan Tilsætning skader ikke Methæmoglobinopløsningen, 

hvorimod en Hæmoglobinopløsning hurtig forandres selv ved 

svage Syrer. 

Af en Oxyhæmoglobinopløsning fremstilledes da Methæmo- 

globinkrystaller, der efter gentagne Vaskninger med Vand, op- 

løstes i Vand, hvorpaa der til Opløsningen sattes fortyndet Svovl- 

syre til tydelig sur Reaktion, og afdampedes noget i Vacuum. 

Den sure Opløsning anvendtes til en absorptiometrisk Bestem- 

melse, der gav følgende Resultat: 

Anvendt Opløsning i Cbc. ved 15? —= 90.634... Methæmo- 

blobin = 4.715 770. 

CO, Tryk. Cole | vande Aa erer | 
HE | Che. | abs. abs. | Meth. | ID 

1 | 13,24 5,716 1,579 | 4,137 | 0.958 14,84 

2 | 30,73 9,933 3,671 6,262 1,450 14,84 

4 | 65,14 16,308 | 7,768 8,540 1,978 14,82 

3 | 84,20 | 19,090 10,041 9,049 2,095 14,85 

Kulsyreoptagningen følger her en lignende Kurve, som 

uden Tilsætning af Syre; de optagne Mængder ere især ved 

højere Tryk nær de samme som i en Hæmoglobinopløsning; 

men Forholdene ere bl. a. m. H. t. Koncentration som nævnt 

ikke fuldt de samme i de anførte Forsøg. 

Derimod ere i følgende Forsøg alle Forhold valgte mulig 

ens for de analoge Prøver med Hæmoglobin og Methæmoglobin ; 

det viser sig da, at de optagne Kulsyremængder næsten ere ens 

for de to nævnte Stoffers Vedkommende, men den Forskel, der 

findes, ligger dog udenfor den rimelige Fejl. En Hæmoglobin- 
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opløsning omdannes til Methæmoglobin ved Ferricyankalium og 

udkrystalliseres i Kulden ved Tilsætning af Alkohol. Krystallerne 

vaskes gentagne Gange med Vand, opløses i Vand, og der til- 

sæltes lidt fortyndet Svovlsyre til sur Reaktion for at sikre 

mod Tilstedeværelsen af kulsure Alkalier i Opløsningen. Met- 

hæmoglobinopløsningen deles nu i 2 Dele, hvoraf den ene 

atter omdannes til Hæmoglobin ved Reduktion med muligst 

lidt hydrosvovlsyrligt Natron i Brintstrøm. Derpaa rystes 

begge Prøver med en kulsyreholdig Luft, der ledes henover 

dem. Efter Mætning udpumpes Prøverne, og de absorberede 

Luftarter analyseres. Man fandt, at de anvendte partiale Absorp- 

tionstryk, ens for begge Opløsninger, vare: 

CO, = 42.6 Mm. 0, = 149.5 Mm. N, = 568.2 Mm. 

Endvidere gav Forsøget, at 100 Cbc. Vædske indeholdt 3.050 

henholdsvis Methæmoglobin og Hæmoglobin. Af Kvælstof var 

absorberet af Methæmoglobinopløsninger 1.41, af Hæmoglobin- 

opløsning 1.45 Cb. i 100 Cbc. Vædske. Af Kulsyre og Ilt fandtes 

pr. Gram optaget 
GO: ØE 

af Methæmoglobin — 2.12 0.01 

af Hæmoglobin 1.98 1.24 

efter Fradrag af den i Vandet absorberede Luft. Temperaturen 

var 15.57. Altsaa, som nævnt, en kun ubetydelig større Optag- 

ning af Kulsyre i Methæmoglobinet; dette har, som det var at 

vente, ingen Ilt optaget, medens det af Methæmoglobinet frem- 

stillede Hæmoglobin har optaget omtr. den sædvanlige Mængde 

it pr. Gram. 

Kvælstofmængden er den samme for begge Prøver; Vand 

vilde under de givne Forhold kun optage 1.29 Cb. Altsaa har 

Methæmoglobinet med Hensyn til Optagelse af Kvælstof samme 

Egenskab, som jeg tidligere har paavist for Oxyhæmoglobinets 

Vedkommende!). 

1) Compt. rend. d. I'Acad. des sciences T. 124 — 1897 pag. 414. 
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OVERSIGT OVER DET KGL. DANSKE VIDENSKABERNES SELSKABS 
FORHANDLINGER. 1897, Nr. 6. 

Résidents frangcais præs la cour de Danemark 

au XVI" siécle. 

we. 

H.-F. Rordam. 

(Présenté å la séance du 5 novembre 1897). 

bøenvwi d'ambassadeurs d'un État å Vautre remonte pour ainsi 

dire aussi haut que T'histoire elle-méme ; mais Vinstitution de 

résidents permanents qui représentaient, durant toute une 

série d'années, leur paåys ou leur prince prés d'une cour 

étrangére, appartient å un état plus développé des relations 

internationales. Chez nous, on n'en voit pas avant le temps de 

Christian III, å part quelques légats et nonces fréquemment 

envoyés, au moyen åge, par les papes et qui prolongeaient cå 

et lå leur séjour, délégués qui sous plusieurs rapports ont été 

les précurseurs des diplomates et leur ont servi de maitres. 

Comme, au point de vue de la civilisation, la France était 

le plus avancé des paåays avec lesquels le Danemark était en 

rapports suivis au XVI siécle, il est en quelque sorte naturel 

que les premiers résidents permanents prés la cour de Dane- 

mark fussent Francais.  Depuis le temps de Christian I et 

principalement sous Frédéric I%, la France était en relation 

1 
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assez active avec le Danemark"), et ces relations s'étendirent 

encore davantage du temps de Christian III, surtout aprés la 

conclusion du traité de Fontainebleau, le 29 novembre 1541, 

traité d'aprés lequel le Danemark s'engageait å fermer le Sund 

aux ennemis de la France, et ou les deux États s'obligeaient 

å se secourir mutuellement, en caåas de guerre, avec des forces 

déterminées de terre et de mer, å la charge par la France de 

préter un double secours”) pour indemniser le Danemark d'avoir 

sacrifié ses droits de péage du Sund. C'est quw'alors le Dane- 

mark et la France avaient un ennemi commun, Charles-Quint, 

qui semblait vouloir appuyer les prétentions du comte palatin 

Frédéric au trone de Danemark-Norvége, tandis que I'Empereur 

était simultanément en guerre avec le roi Francois I” de France, 

qui, irrité de ce que deux ambassadeurs francais, envoyés en 

mission auprés du Sultan ottoman, aåvaient été assassinés prés 

de Milan å Vinstigation du gouverneur impérial, profitait de 

'expédition malheureuse envoyée contre Alger par 'Empereur 

pour attaquer les pays de ce dernier. 

Comme un fait digne d'attention on peut se råppeler que, 

dans les premiéres années du régne de Christian III, le roi de 

France employait souvent comme son ambassadeur un gentil- 

homme danois, Georges Lykke, qui occupait une position 

considérée å la cour francaise. Plus tard, Lykke s'étant dégagé 

de ses relations avec la France, le roi danois s'en servit comme 

ambassadeur dans ce pays 3). 

Francois IT, å peu prés vers le méme temps ou il cher- 

chait å attirer de son coté Christian III, envoya son secrétaire 

Christophe Richer en Suéde afin de gagner aussi cette 

1) Voy. P.-W. Becker, De rebus inter Joannem et Christianum II, Daniæ 

Reges, ac Ludovicum XII et Jacobum IV, Galliæ Scotiæque Reges, 

a. MDXI—MDXIV, actis. Hafn. 1835. Allen, De tre nord. Rigers 

Hist. I, 614 et suiv. Aarsberetn. fra d. kgl. Geh.-Ark. I. UI. IV. 

Hvitfeldt, Danmarks Riges Krønike, p. 15321—2. Krag og Stephanius, 

Chr. III's Hist. I, 236—7. 

3) Aarsberetn. fra Geh.-Ark. III et IV. Dsk. brogr. Leæ. X, 513. 

2 
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puissance å sa politique. Le Danemark et la Suéde avaient 

pour ennemi commun le comte palatin, fait qui amena ces deux 

royaumes å conclure une alliance å Bromsebro le 15 septembre 

1541. Tandis que les rois Christian III et Gustave Wasa s'y 

occupaient de négociations, Christophe Richer arriva å Cope- 

nhague, d'on il se rendit plus tard auprés de Gustave, å Calmar"). 

Nous relevons ce fait, parce que Christophe Richer, bien 

qwun peu plus tard, il est vrai, semble avoir été le premier 

résident francais prés la cour de Danemark. C'était un jeune 

homme d'une instruction assez solide et capable de faire de 

bonnes observations, comme il résulte de plusieurs ouvrages 

qu'on a de sa main. 

Aprés avoir mentionné dans son Histoire le traité de 

Fontainebleau, Hvitfeldt dit: «Ensuite le roi de France envoya 

chez nous ses ministres résidents, d'abord Christophorum 

Richerium, qui resta ici beaucoup d'années et repartit plus 

tard pour la France ...., comme il a aussi toujours ses 

ambassadeurs å Constantinople, en Angleterre, å Venise et 

ailleurs, puissances avec lesquelles il est lié d'amitié». Toute- 

fois, dans le temps qui suivit immédiatement la conclusion de 

Valliance mentionnée, ce n'est pas Richer, mais un autre 

diplomate, Jean de Fresse (D" Joannes Fraxineus), qui fut 

envoyé du roi de France en Danemark, et plus tard un certain 

De la Croix?). Mais, le 21 novembre 1542, le roi Francois 

donna des instructions pour «Maistre Christophle Richer, secre- 

taire et valet de chambre du Roy», touchant les négociations 

qwil devait mener avec le roi de Danemark”). Deux jours 

1) Krag og Stephanius I, 238, note. Goncernant les relations politiques de 

la Suéde avec la France avant le temps de Gustave II Adolphe, on 

trouve un excellent mémoire du Dr Charles Sprinchorn dans VHist. 

Bibliothek VII, de Silfverstolpe. 
2?) Aarsberetning fra Geh.-Ark. IV, 211 et suiv. Krag og Stephanius, 

Chr. IITs Hist. Suppl. p.212 et suiv. 

3) Krag og Stephanius II, 608 et suiv. 
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aprés, on octroya ses lettres de créance auprés du roi Christian"). 

II a donc då étre ici vers la fin de 'année mentionnée; en 

1543, il fut en Suéde, tandis que le susmentionné Jean de 

Fresse eut encore, å diverses reprises (1543 et 44), les fone- 

tions d'ambassadeur -de France å Copenhague >”). 

On peut sans doute dire avec raison que, dés le commen- 

cement de 1545, Christophe Richer fut résident permanent 

prés la cour de Danemark. On connait depuis longtemps les 

instructions que lui donna Francois I% et qui sont datées de 

Fontainebleau, le 3 janvier 1544 (c. å. d. 1545 d'aprés notre 

chronologie), puisque, en 1743, Terkel Kleve (Klevenfeldt) les 

trouvait dans des archives francaises conjointement avec d'autres 

documents concernant Vactivité diplomatique de Richer dans le 

Nord. Les copies faites par Kleve entrérent plus tard dans la 

bibliotheque de Suhm, don on les mit å la disposition de 

B.-C. Sandvig, qui les inséra dans le 28 volume de Védition 

danoise de VHistoire de Christian III par Krag et Stephanius 

(p. 608 et suiv.). — Toutefois les lettres de créance du roi 

de France pour Richer ne sont expédiées que le 13 avril 15452). 

Mais il a dti étre ici trés peu de temps aprés; car nous savons 

que, représentant le roi de France, il tint sur les fonts le duc 

Hans, cadet de Christian III. Ce fils était né le 25 mars 1545. 

Dans une lettre du 26 mai de cette méme année, le roi Francois 

remercie d'une communication que Richer lui avait fait tenir 

de Danemark, et surtout des bonnes dispositions que Von y 

continuait å lui témoigner3). 

Or, si Ghristophe Richer assista å un baptéme dans une 

église luthérienne, on peut sans doute admettre quil a été 

protestant, fait qui, pensons-nous, ressort aussi de son mariage 

postérieur avec. «Marie de Scudoroze, fille d'honneur de la Royne 

Krag og Stephanius, Suppl., p. 216. 

Aarsberetn. fra Geh.-Ark. IV, 233 et suiv. Cfr. Krag og Stephanius, 

Suppl., p. 220 et suiv. Silfverstolpe, Hist. Bibl. VII, 35 et suiv. 

Aarsberetn. fra Geh.-Ark. IV, 265. 
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de Danemark» !). Cette demoiselle a sans doute été Danoise; 

car ce doit bien étre par son mariage avec elle que Richer 

devint beau-frére du célébre Rasmus Glad ou Erasmus Lætus, 

célébre historien et poéte latinisant danois, qui le qualifie 
x 

quelque part d'affinis et montre å quel degré il connaissait cet 

homme; car il renvoie å des témoignages littéraires de son 

esprit et de son savoir”), témoignages qui autrement n'auront 

été guére connus dans ce pays. On peut y voir une allusion 

aux mémoires concernant Vhistoire et les autres affaires de la 

Turquie, écrits et dédiés au roi Francois 1% par Christophe 

Richer, qui avait une fois fait partie dune mission francaise 

a Constantinople. Sans doute, ces mémoires ont d'abord été 

rédigés en francais';; mais plus tard ils furent traduits en latin); 

car dans Sim. Schardii Scriptores rerum Germanicarum, tom. II 

(1574), &n trouve, p. 1447 et suiv., «Christophori Richeri 

Thorigeni Senonis, Cubicularii Regii et Cancellario Franciæ å 

secretis: De rebus Turcarum, ad Franciscum Gallorum regem 

Christianiss.» Lib. I—V. On attribue aussi å Richer, outre 

cet ouvrage, quelques Mémoires sur les querelles entre les 

Guise et les Chatillon, publiés å Troyes en 1625 par Nic. Camusat. 

Comme on 'a mentionné plus haut, Hvitfeldt dit que Richer 

fut ici «beaucoup d'années», ce que toutefois on ne doit pas 

prendre å la lettre, puisqw'il n'y fut guére plus d'un petit 

nombre d'années. On a conservé quelques-unes des dépéches 

qu'il envoyait d'ici å son roi. Dans une d'entre elles (du 

6 mars 1546) il parle de la grande générosité dont Christian Ill 

avait fait preuve envers quelques militaires francais qui avaient 

fait naufrage sur la cåte de Norvége en allant en Écosse. Dans 

1) Mémoires de Sieur Richer, Ambassadeur pour les Roys tres chretiens 

Frangois I d& Henry Second en Suede et Dannemarck. Troyes 1625. 

2?) Rørdam, Hist. Saml. og Studier III, 309 et suiv. 

3) Dans Jåcher, Allgem. Gelehrten Lexicon 1l, 2083 et suiv., on cite 

Christophe Richer comme auteur d'un ouvrage «Des codtumes et ma- 

nieres de vivre des Turcs». 
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une autre dépéche, celle-lå sans date, mais qui semble étre 

doctobre, méme année, il laisse entrevoir son intention de 

partir pour la France, parce quw'il n'avait pas recu de réponse 

å cinq ou six lettres qwil avait écrites å son roi). Si ce départ 

a eu lien, Richer a då pourtant revenir. En tout cas, on 

donne 1548 comme année finale de son séjour dans notre pays. 

Åprés sa rentrée definitive en France, il mourut le 24 mars 

1552, ågé seulement de 39 ans”). 

Richer eut pour successeur comme ambassadeur ou minis- 

tre résident prés la cour de Danemark Charles de Danzay. 

Ce dernier, pensons-nous, séjourna en Danemark plus long- 

temps que ne la fait aucun autre diplomate étranger. Il se 

lia si intimement avec beaucoup de personnages danois éminents 

du temps, et surtout des gens de lettres, que son nom se 

trouve étroitement attaché å Vhistoire de notre vie intellectuelle 

dans la seconde moitié du XVI siécle, et finalement il montra 

tant de zéle, de loyauté et de persévérance pour amener la 

paix entre les peuples scandinaves, que pour cette raison aussi 

son nom mérite d'étre en honneur chez nous.  Cependant ce 

n'est pas notre intention de donner ici un exposé complet de 

son activité comme diplomate — cela déborderait le cadre dont 

nous disposons, — mais bien d'exhiber quelques détails pouvant 

élucider tout ce qui regarde cet homme plus personnellement, 

et qui, supposons-nous, présenteront assez d'intérét. Au siécle 

dernier, notre célébre historien J. Langebek avait projeté de 

publier une collection de documents relatifs å Charles de Dan- 

zay?); mais il ne parvint pas å réaliser son dessein.  Gomme 

cependant sa collection, qui ne renferme du reste qu'un petit 

nombre de documents et bon nombre de renvois å des ouvrages 

imprimés, est encore conservée"), nous avons pu en profiter. 

1) Krag og Stephanius, Christian III's Hist. II, 617 et suiv., 619 et suiv. 

?) Ouvrage cité, p. 608, note. 

SY Suhms Wye Saml. AVG 3—4)H, p569; 71: 

;) Extraits de Lungebek, dans la Bibliothéque Royale, n? 204. 
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On peut aussi mentionner que, pendant son séjour en 1743 å 

Paris, Terkel Kleve chercha å se procurer des renseignements 

sur Danzay, mais sans grand résultat, notamment, pensons- 

nous, pour la raison qu'une grande partie des papiers concer- 

nant notre diplomate étaient en réalité å chercher — non pas 

en France, mais en Danemark et en Suéde!). 

Charles de Danzay (Carolus Danzæus) était né vers 

1509 d'une famille noble”), dans la terre de Danzay prés de 

Poitiers?). Dans sa jeunesse, il recut une instruction solide 

dans les écoles de Poitiers; plus tard, il fit des études å Paris 

et ailleurs, ce qui le rendit apte au service de VEtat.  Suivant 

le désir de Francois 1%, il séjourna å Strasbourg pour apprendre 

la langue allemande en raison de son importance durant les 

négociations ou les conflits perpétuels de lå France avec I'Alle- 

magne. Pour lui-méme, ce séjour fut particuliérement impor- 

tant; car, å ce qu'il semble, c'est lå qu'iil fut gagné pour la 

Réforme. Il nous apprend lui-méme quiil se lia étroitement, 

non seulement avec le célébre pédagogue Johannes Sturm, qui 

fut pendant plus d'une génération V'honneur et VForgueil de 

Strasbourg, mais encore avec le grand réformateur Jean Calvin. 

Dans une de ses lettres postérieures adressées å Tycho Brahé, 

Danzay dit que ce fut Calvin qui le porta, par ses représen- 

tations sensées, å condamner de parti pris les calculs astro- 

logiques fantastiques auxquels il s'était adonné et qui jouaient 

alors un si grand role chez beaucoup de gens, méme de ceux 

1) Toutefois on peut voir dans Svensk hist. Tidskrift 1887, p. 293, que 

la Bibliothéque Nationale de Paris renferme bon nombre des rapports 

et des lettres de Danzay; et le magnifique ouvrage intitulé Lettres de 

Catherine de Médicis, publ. par H. de la Ferriére, 1—V, contient un 

assez grand nombre de lettres adressées par cette reine å Danzay. 

Le sceau de Danzay fait voir un écusson orné de trois étoiles. 

Voy. le Programma funebre publié par VYUniversité de Gopenhague å 

Toccasion des funérailles de Danzay et que nous reproduisons plus 

loin. Dans quelques vers que Tycho Brahé composa å Voccasion de lå 

pose de la premiére pierre d'Uranieborg, Danzay est qualifié d'Aqui- 

tanus. 
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ad qui Von ne contestera d'ailleurs pas le nom de gens de 

lettres"). 

Aprés que Henri Il fut monté sur le trone-en 1547, les 

excellentes facultés et les connaissances solides de Danzay furent 

diversement employées, et il semble avoir trouvé un protecteur 

particulier dans Anne de Montmorency, connétable de France”). 

Dans une liste de Gentil hommes servans, dressée å cette 

époque, on trouve nommé «Charles Seigneur Danzay» au nombre 

des gentilshommes attachés å la cour de France?). Plus tard 

on le qualifie de conserller et maltre d'håtel ordinaire du roi"). 

Il y å lieu de penser que, durant les conflits avec 1'Allemagne, 

il a exercé pendant quelque temps son activité sur le théåtre 

de la guerre (æn castris); mais nous ne saurions décider s'il a 

été revétu d'une charge militaire pendant un court espace de. 

temps. En tout cas, il passa bientåt tout å fait å la carriére 

diplomatique, å laquelle il semble aussi avoir été éminem- 

ment apte. 

Le premiére mission diplomatique de Danzay a pu se 

diriger å Båle, ou on Venvoya en 1548. C'est dans cette méme 

année qwil vint en Danemark. Dans un exposé deétaillé qu':il 

donna, en 1575, de la position politique de la France vis-å-vis 

des puissances scandinaves et des pays baltiques depuis V'époque 

de Francois I, jl dit en parlant de lui-méme quw'au commen- 

cement du régne de Henri Il il était allé en Danemark «pour 

y résider»?). Les lettres de créance du roi Henri pour 4«S" de 

Danze de notre chambre», adressées å Christian Ill, sont datées 

de Saint-Germain-en-Laye le 18 novembre 15488). On peut 

admettre que Danzay est venu chez nous trés peu de temps 

1) Friis, Tychonis Brahei et ad eum doctorum virorum epistolae, p. 38. 

?) Voy. le programme»=académique lors de la mort de Danzay (Appendice). 

3) Notes recueillies par Kleve en France, voy. Nyerup, Mag. for Reise- 

iagttagelser III, 463. 

:) Wrangel, Liste des diplomates frangcais en Suéde 1541—1891, pag. 5. 

5) Handl. ror. Skandin. Hist. XI (Nya handl. 1) p. 46. 

6) La minute se trouve dans les Archives de V'État. 
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aprés, puisque, å la date du 28 novembre de cette méme année, 

il présenta au roi de Danemark un exposé de la mission suivante 

dont il était chargé. 

Les bonnes nouvelles rapportées derniérement du Dane- 

mark par un envoyé francais, Henry de Jasman, relativement 

aux dispositions d'esprit témoignées å la France par le Dane- 

mark, avaient beaucoup réjoui le roi Henri. Danzay devait 

alors tåcher davantage de cimenter les bonnes relations existant 

entre les deux rovyaumes depuis Francois I%,  Puisque le roi 

Christian avait donné å entendre qu'iil ne serait pas fåché de 

voir son fils, le duc Frédéric, héritier présomptif, marié avec 

une parente du roi de France, Danzay devait communiquer des 

renseignements sur les jeunes personnes qu'on pourrait prendre 

en considération. Au reste, le roi Henri avait fort å cæur que 

le Danemark montråt des égards envers V'Écosse et quil ne 

prétåt pas secours å l'Angleterre contre ce royaume… … C'est 

pourquoi le roi Henri avait trouvé un sujet d'alarme dans le 

bruit qui courait que le Protecteur d'Angleterre et les seigneurs 

de ce pays avaient offert au duc Frédéric la main d'Élisabeth, 

sæur du jeune roi d'Angleterre, offre qu'ils n'avaient faite que 

dans ce but intéressé d'avoir des moyens de combat contre 

V'Ecosse: aussi Danzay, autant que faire se pouvait sans scandale, 

dissuadait-il de toutes ses forces une telle alliance.  Enfin il 

.devait attirer attention sur les dissensions intestines dangereuses 

qui venaient d'éclater en Pologne et qui pourraient aisément 

donner de Vinfluence aux Turcs sur le sort de ce royaume, 

influence éventuellement pernicieuse å toute la chrétienteé "). 

A ceci Ton peut encore ajouter ce que Danzay cite autre 

part comme une tåche principale qu'on lui imposait dés le 

début de son activité dans le Nord, celle de «maintenir avec 

soin une bonne et solide amitié entre les rois de Danemark et 

de Suéde», en attirant surtout leur attention sur le danger 

1) Rørdam, Hist. Saml. og Studier III, 305 et suiv. 
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commun dont de puissants voisins les menacaient!), allusion 

évidente å I'Empereur Charles, qui, on le sait, disposait aussi 

des grandes ressources de I'Espagne et des Pays-Bas. 

Telle fut donc Vintroduction de la mission diplomatique 

que Danzay revétit pendant de longues années prés la cour de 

Danemark.  Toutefois, dans les premiers temps, des séjours 

prolongés en France vinrent interrompre son activité en Daåne- 

mark, que sans doute il avait quitté en 1549”).  Mais vers la 

fin de cette méme année nous le retrouvons dans notre pays, 

comme il résulte d'une lettre d'un autre Francais, Antoine 

Maillet, relieur de son métier et d'ailleurs homme d'une instruc- 

tion assez considérable, écrivant avec habilete latin et francais, 

et, plus tard, secrétaire de Danzay pendant de longues années. 

Ce Maillet fut invité å venir en Danemark pour présider å la 

reliure de la Bible danoise de Christian III, parue en 1550. 

Dans une lettre datée de Nyborg le 29 novembre 1549, il dit 

n'avoir pås encore entamé les travaux de la Bible, mais se 

trouver pour le moment chez Danzay?”). Ce dernier était donc 

alors prés de Christian III, qui habitait fréquemment le chåteau 

de Nyborg. 

Le séjour que fit Danzay chez nous se prolongea dans 

Vannée 1550. Sa tåche principale d'alors était de prévenir, en 

faveur de 'Écosse intimement alliée å la France, Vexpédition 

projetée par Christian III, désirant reprendre possession des 

Orcades et des iles Shetland, engagées depuis Christian I å 

VEcosse, mais que ce royaume ne voulait pas restituer, quoi- 

qwon offrit de rembourser la créance hypothécaire. Dans un 

discours reproduit par Stephanius, Danzay convint, il est vrai, 

du droit formel de VEtat dano-norvégien sur les påys susnommés, 

1) Handl. rør. Skandin. Hist. XI, 91. 

?) Handl. rør. Skandin. Hist. XI, 46. 

3) Rordam, Hist. Kildeskrifter 2e série II, 611. Concernant Ant. Maillet 

voy. Rordam, Kbhvns. Univ. Hist. I, 201. 618. 669. IV, 329. 
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mais il obtint pourtant par ses représentations que la décision 

de cette question fit ajournée!"). 

Aprés s'étre ainsi acquitté de sa mission d'une maniére 

satisfaisante pour VÉcosse, Danzay est peut-étre rentré en 

France; cependant, å ce qw'il semble, il n'a pas tardé å revenir. 

Du reste, nous ne savons pas grand'chose sur son activité 

durant les années qui suivirent immédiatement. Dans une lettre 

datée de Paris, le 28 mai 1553, et adressée å Christian III, il 

dit avoir transmis une lettre du roi de Danemark å Henri Il. 

Elle avait été bien accueillie, et le roi de France avait dit: 

«Si je savais que mon frére le roi de Danemark fut en danger, 

mes affaires (res meæ) auraient beau étre en désordre: je mani- 

festerais d'une maniére ou d'autre que je ne lui ai pas vaine- 

ment promis mon amitié». En terminant, Danzay apprend au 

roi Christian diverses nouvelles sur les entreprises de P'Em- 

pereur”), marque sensible de Vintimité existant déjå entre 

Pambassadeur de France et la cour danoise, mais en méme 

temps insinuation de ce que Danzay lui-méme désigne comme 

une de ses tåches principales dans le Nord, savoir d'amener 

le Danemark et la Suéde å étre sur leurs gardes contre 'Em- 

pereur, qui, maitre de I'Espagne et des Pays-Bas, pourrait 

aisément, au moyen d'une flotte, s'emparer d'Elseneur et se 

rendre maitre de la Baltique%). 

Qu'en 1557 Danzay ait déjå été durant toute une série 

d'années en Danemark et quil y ait été considéré comme un 

homme des plus honorables, c'est ce qui résulte d'un hommage 

qwon lui fit cette année-lå. Ce fut le professeur déjå nommé, 

Erasmus Lætus, qui lui dédia un grand poéme religieux en 

langue latine.  Cet ouvrage, intitulé Cælestis filzorum' Der 

precatio, carmine heroico Cimbrij Erasmi Michaélidis Læti, 

1) Krag og Stephanius, Christian III's Hist. Traduct. I, 335 et suiv. 342 

et suiv. Handl. røår. Skandin. Hist. XI, 46—7. 

2) La minute se trouve dans les Archives de 1'État. 

3) Handl. ror. Skandin. Hist. XI, 50 et suiv. 

D.K.D. Vid. Selsk. Overs. 1897. 11 42 
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Haffniæ, Anno 1557, n'a probablement pas été imprimé; mais 

P”autographe recherché de Vauteur, ainsi qwune dédicace prolixe 

adressée å Carolus Danzæus, se trouve encore conservé!"). 

L'année suivante vit engager Danzay dans les négociations 

entre le Danemark et la Suéde, travail qui pendant tant d'années 

allait réclamer ses facultés et ses forces. C'est que, le 22 avril 

1558, le roi Gustave écrivit å son fils, le duc Éric, d'envoyer 

å Gopenhague le Francais Charles de Mornay, au service de 

la Suéde, afin d'entrer en négociations avec Danzay et de sonder 

les dispositions du Danemark vis-å-vis de la Suéde?). Ailleurs?) 

Mornay est qualifié de parent de Danzay, et devait étre parti- 

culiérement apte å cette tåche, dont il est permis de croire 

qwil s'est bien acquitté; car, le 3 octobre de cette méme 

année, le roi Gustave récrivit å son fils qu'il envoyait Charles 

de Mornay å Copenhague engager le ministre de France, Charles 

de Danzay, å s'interposer entre le Danemark et la Suéde7). 

Ces négociations, on le sait, n'aboutirent å aucun résultat 

permanent; toutefois, tant que les deux vieux rois occupérent 

les trones du Nord, il y eut, malgré les sombres nues menagcant 

dorage, moins de chances pour que la sourde inimitié vint å 

éclater, que peu de temps aprés ou deux jeunes princes qui 

ne connaissaient pas d'expérience, comme le faisaient les vieux, 

les conséquences pernicieuses de la guerre pour peuples et 

pays, saisirent les rénes du gouvernement. — Åu reste on peut 

noter que Danzay dit lui-méme qu'il avait «souvent» parlé au 

roi Gustave, dont la puissante individualité Vavait fortement 

impressionné ?). 

L'avénement de Frédéric Il n'amena aucun changement 

dans la position intime de Danzåy vis-å-vis de la cour de 

:) Manuser. de la Biblioth. Roy., Fonds Thott, 317 b. 80. 

2) Sylvander, Kalmars Hist. VI, 404 et suiv. 

3) Resen, Kong Frederik II's Kromike, p. 124. 

1) Sylvander, Kalmars Hist. VI, 410—11. 

5) Handl. rør. Skandin. Hist. XI, 25—6. 
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Danemark, d'autant que, å V'étranger du moins, on croyait le 

jeune roi bien disposé envers la France"). Le premier exemple 

que nous connaissions de la bienveillance de Frédéric pour 

Danzay, est que sur la demande de ce dernier, le 3 avril 1559, 

on accorda que la succession d'une Francaise, morte å Cope- 

nhague sans héritiers et dans un åge avancé, succession dévolue 

å la Couronne, échut å «Petther Lackey», qui, lui aussi, a été 

peut-étre Francais ”). 

Au mois d'aott 1559, Danzay assista aux fétes du sacre 

de Frédéric Il).  Aprés la mort de Henri II, survenue cette 

méme année, son fils, Francois Il, fit transmettre par Danzay 

au roi de Danemark une demande de renouveler Valliance entre 

la France et le Danemark. De méme, ce ministre fut chargé 

de se rendre en Suéde pour apaiser éventuellement les querelles 

engagées entre ce royaume et le Danemark "). Danzåay obtempéra 

å cet ordre dans V'automne de 15595), sans toutefois, parait-il, 

avoir rien obtenu; car nous voyons que, le 25 novembre 1559, 

le roi Gustave, probablement aprés avoir eu la visite de Danzay, 

écrivit å son fils, le duc Éric, qui était å la veille de lui 

succéder, qw'il y avait lieu de craindre des hostilités de la part 

du Danemark &). 

Outre la tåche qw'avait Danzay d'étre, au nom de la France, 

un instrument de réconciliation entre le Danemark et la Suéde, 

il devait s'efforcer d'empécher, surtout en faveur de V'Écosse, 

un rapprochement plus intime entre le Danemark et I'Angleterre, 

tåche naturellement malaisée, tant que le roi Frédéric aurait 

en Angleterre (1559—60) son envoyé, le professeur Jean Spithoff 

(Johannes Monasteriensis), pour faire å la reine Élisabeth des 

1) State Papers, Foreign Ser. 1558—59, p. 117. 

?) Nielsen, Kbhvns Diplomat. IV, 563. 

3) Resen, Kong Frederik II's Krønike, p. 28. 

:) Resen, ouvrage cit., p. 35 et suiv. 

5) Huberti Languett Epistolæ secr. ad Augustum Il, 21—3. 

5) Schirren, Archiv, N.F. III, 337—9. 
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offres de mariage"). Cette proposition ayant éteé repoussée, 

Danzay put respirer plus librement å cet égard, et, aprés la 

mort prématurée du jeune roi Francois II (5 décembre 1560), 

il put, au nom du jeune Charles IX et avec lV'espoir d'un bon 

résultat, travailler å renouveler Vancienne alliance entre la 

France et le Danemark. Voici ce quw'on lit å ce sujet dans la 

Chronique de Frédéric II par Resen (année 1561), aprés un 

exposé de V'état des choses d'alors en France, ou Catherine 

de Médicis exercait la régence avec quinze des plus grands 

seigneurs du royaume pendant la minorité de son fils: 

«Ladite reine haissait sourdement le roi de Navarre [Antoine 

de Bourbon, qui mourut en 1562], et afin de mieux pouvoir le 

supplanter et le faire périr, elle favorisait les Guise, et lui 

tendait des piéges. Mais ce roi avait beaucoup de puissants 

amis et recevait chaque jour des secours plus considérables, 

si bien que la reine eut peur de voir éclater une grande sédition 

dans son royaume. C'est pourquoi elle entra en pourparlers 

avec le connétable, afin qu'il mit fin å toute querelle et quiil 

amenåt une réconciliation å V'amiable, et de part et d'autre 

on arréta de convoquer les états généraux å Paris pour en 

traiter. Sur ces entrefaites, le jeune roi Charles fit requérir 

auprés du roi Frédéric, et par écrit et de vive voix par l'entre- 

mise de son envoyé Carolus Danzæus (qui pour lors était tou- 

jours en Danemark), que Vancienne alliance qui avait existé 

sojt du temps de Monsieur son pére, de triomphante mémoire, 

que du temps de son bien-aimé frére, fot maintenue inviolable 

et reståt désormais durable et permanente. De son cåté, il 

promettait toute fidélité, bonne volonté et serviabilité de frére 

et de bon voisin, et demandait en méme temps qu'on ordonnåt 

prochainement une entrevue ou ils pussent traiter et conclure 

ultérieurement et plus explicitement cette affaire avec I'aide des 

1) Rordam, Kbhvns Umiv. Hist. Il, 753. State Papers, For. Ser. 1559 

es 500 ps 78 
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fidéles sujets de Fun et de Vautre. Le roi Frédéric fit bon 

accueil å cette proposition, et envoya immédiatement en France 

le SY Georges Lykke avec quelques autres hommes de la nøblesse 

et de la cour, afin que de vive voix ils pussent conférer ulté- 

rieurement tant avec le roi et la reine qu'avec les seigneurs 

de la régence sur ladite alliance et en arréter les conditions.» 

«Le S' Georges Lykke arriva å Paris en pleins états géné- 

raux, alors que lå pacification était arrétée entre la reine et le 

roi de Navarre, et fut regu en grande pompe et traité royale- 

ment. Et lorsqw'il eut obtenu Vaudience du roi, on arréta que 

le roi de Danemark, puissant maitre et grand ami du royaume 

de France pendant la minorité du roi Charles, serait admis 

dans Vamitié intime de la France et revétu des insignes de 

Pordre royal de Saint-Michel: un messager particulier du roi 

Charles, accompagné d'ambassadeurs, serait prochainement 

envoyé en Danemark å ce sujet!). — Le roi de Navarre fit 

dresser un somptueux banquet, auquel il invita le SY Georges 

Lykke et såa suite de gentilshommes danois, traita cet håte, 

'honora en tous points comme le roi de Danemark en personne 

et, dans sa joie et liesse, il parla avec affabilité au S' Georges 

Lykke de TFétat des choses en Danemark et notamment des 

affaires de la religion. Et, apprenant que le roi Frédéric, 

comme son pére, de glorieuse mémoire, avait plejinement adopté 

et maintenu la religion évangélique, il lui promit et lui fit 

espérer tout dévouement: et amitié, et pria le SY" Georges de 

dire åu roi son maitre que, Dieu aidant, il ferait de sorte 

qwavant la fin de 'année, 1'Évangile fåt librement préæché par 

toute la France. Ayant remercié Dieu en toute humilité d'avoir 

instruit ledit roi dans la connaissance de la pure et vraie 

doctrine, le SY Georges Lykke loua fort ses intentions dignes 

dun chrétien et d'un roi, tout en souhaitant et demandant 

1) La minute de la lettre adressée å ce sujet par le roi Charles å Frédéric II 

et datée de Saint-Germain-en-Laye le 20 juillet 1561, se trouve dans 

les Archives de T'État. 
- 
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humblement que Sa Majesté ne se laissåt pas séduire par les 

erreurs de VEglise calviniste ou suisse, mais que la doctrine 

de Luther fut adoptée, pure et sans altération, et se propageåt 

dans la France tout entiére, comme depuis longtemps elle avait 

été embrassée en Danemark et en Suéde et s'y était enraåcinée. 

A quoi le roi de Navarre lui répondit sans hésiter: Martin 

Luther et Calvin font la guerre å VEglise et au Pape romains 

au sujet de 40 points et articles principaux, et ils sont d'accord 

sur 39 points, de sorte qwils ne se disputent et ne se querellent 

surtout qu'au sujet d'un seul point.  Maintenant ils devraient, 

chacun de son cåté, attaquer de concert et sérieusement le 

pape, le supprimer et le subjuguer, pour convenir aprés, en 

sagesse et amitié, de ce seul point contentieux; alors VEglise 

pourrait un jour avoir du repos, et la doctrine pure et sans 

tache pourrait se présenter en plein jour, si bien quwil n'y 

aurait qwun troupeau et un berger dans toute la chretienté. — 

En méme temps, le roi rappela que c'est å peine si VEglise 

pourrait voir la lumiére dans sa clarté ou gagner du repos, 

avant que ce point contentieux et les jugements et les opinions 

bizarres quw'iil faisait naitre, fussent, avec V'aide de Dieu et par 

les soins zélés des autorités chrétiennes, entiérement supprimés 

et enlevés.» 

Tel est le contingent de la Chronique. Elle relate ensuite 

en détail comment, å Flensbourg, le 26 octobre 1561, une 

ambassade francaise conduite par le rhingrave Jean-Philippe, 

seigneur de Finstingen, conféra å Frédéric Il les insignes de 

Vordre de Saint-Michel"). 

Au commencement de V'année 1563, Danzay, sur Vinvitation 

du roi Frédéric, alla en France pour procurer au Danemark le 

1) Les Archives de T'Etat renferment «Copia responsionis cum gratiarum 

actione ad acceptum torquem aureum Ordinis Michaélis, Flensburg, 

26 oct. 1561», d'ou ressort que le roi avait hésité å accepter cette 

décoration, jusqu'å ce qu'on lui ett assuré que l'acceptation n'impliquait 

aucune obligation religieuse ou autre. 
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secours de quelques vaisseaux de guerre frangais dans le cas 

ou éclaterait une guerre avec la Suéde, le roi promettant de 

préter un pareil secours å la France contre I'Angleterre, quand 

'ordre serait rétabli dans le Nord. Tout d'abord cette proposi- 

tion fut agréée par Catherine de Médicis et ses conseillers, 

qui n'étaient pas fåchés de voir le Danemark assez puissant 

pour repousser une attaque éventuellement dirigée contre le 

Sund par V'Espagne et les Pays-Bas. Danzay fut méme envoyé 

åa Dieppe pour enjoindre å V'amiral d'équiper les vaisseaux ; 

mais, lorsqw'il revint, on s'était ravisé en pensant que, si la 

France prétait ce secours au Danemark, |'Angleterre et I'Espagne 

profiteraient peut-étre de V'occasion pour s'immiscer dans les 

affaires du Nord. C'est pourquoi l'on se contenta de recom- 

mander å Daånzay de poursuivre son entreprise de mettre fin 

aux conflits dano-suédois”). 

Lorsque néanmoins lå guerre qui menacait depuis si long- 

temps, éclata cette méme année, ce devint pour Danzay une 

rude tåche. Dés qwon apprit en France la rupture de la paix 

dans le Nord, Charles IX écrivit å son ministre prés la cour 

de Danemark de donner tous ses soins å amener une récon- 

ciliation entre les. puissances belligérantes?). Et ce fut lå 

pendant sept années lT'æuvre å laquelle Danzay travailla sans 

relåche et avec une persévérance dont il n'obtint såa récompense 

que le 13 décembre 1570, jour ou il put figurer, å Stettin, 

comme cosignataire du traité de la paix. 

Nous avons un autographe de Danzay, relatant les voyages 

qwil fit dans Vintérét de la paix pendant les deux premiéres 

années de la guerre?). . C'est cette relation, avec d'autres 

communications de la part du ministre de France, que Maitre 

1) Handl. rør. Skandin. Hist. XI, 48 et suiv. Cfr. Westling, Det nord. 

Sjuårskrigets Hist. Stockh. 1879, p. 14. note 6, et p. 25. 
2) Lettres de Catherine de Médicis, publ. par H. de Ferriére II, 126, mote. 

Sans date. 

3) H.-F. Rordam, Hist. Saml. og Studier III, 312 et suiv. 
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André Sørensen Vedel a utilisée pour un abrégé de VFhistoire 

de la guerre de Sept ans, qu'il a laissé en manuscrit"), ce 

méme Vedel étant devenu aumånier du chåteau de Copenhague 

en 1568, puis entré en relations d'intimité avec Danzay. 

Dans cet opuscule, aprés avoir mentionné que, dés le 

commencement des hostilités, V'électeur Auguste, duc de Saxe, 

et le landgrave Philippe de Hesse avaient vainement cherché å 

éteindre le brandon de la guerre, Vedel raconte: «Lui aussi, 

Charles de Danzay, ministre et orateur du roi de France et 

qui avait déjå séjourné plusieurs années en Danemark, écrivit 

au roi son maitre, en pensant que cette affaire le concernait, 

lui aussi, Vinforma de Vouverture des hostilités et le pria 

d'intervenir pour le bien commun. Lorsque plus tard une bonne 

occasion se présenta, il se rendit lui-méme en France (au mois 

de juillet 1563); il soumit en personne Vaffaire å son roi et 

obtint que ce dernier écrivit au duc de Saxe et au landgrave 

de Hesse, les priant de renouveler leur tentative de mettre la 

påix entre les rois belligérants. Il recommanda aussi å Danzay 

de donner tous ses soins å obtenir ce méme résultat.» 

Sur le voyage et le séjour que fit Danzay en France, on 

puise de plus amples détails dans une lettre écrite par le 

célébre homme d'Etat Hubert Languet, V'un des nombreux 

Francais nobles et savants qui, comme Danzay, avaient avec 

enthousiasme embrassé la Réforme. Voici ce quwil écrit de 

Paris, le 4 septembre 1563, au D" Ulric Mordeisen, chancelier 

de Vélecteur de Saxe: «Aujourd'hui j'ai parlé å Danzay, qui 

vient d'arriver du Danemark. Je suis affligé de ce qu'il råconte 

de Tétat régnant dans ces contrées-lå, et je ne vois pas le 

moyen de pourvoir å la subsistance de toutes les: troupes 

levées, dit-on, par les deux rois. Nous savons d'expérience 

1) Rerum bello Svetico gestarum sertes et narratio succincta, qua 

eæponuntur tam armorum quam pacis tractationes memorabiles omnes 

1563—70, imprimé dans Hist. Kildeskrifter, publ. par H.-F. Rørdam II, 

163 et suiv. 
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combien le soldat allemand est un håte désagréable, surtout 

lorsqwon en déchaine une multitude dans le pays»").  Voilå 

les sentiments d'un étranger bien intentionné, sous Vinfluence 

du récit de Danzay; mais ce fléau dévastateur devait durer plus 

de sept ans et changer en désert tant de contrées du Nord. 

Le 17 octobre de cette méme année, Languet écrit de 

Paris que Danzay repartait pour le Danemark et qu'en France 

on attachait un intérét particulier å ce que la querelle entre le 

Danemark et la Suéde fit vidée, afin que ces pays ne fussent 

pas la proøie des Espagnols et des Néerlandais”). Dans une 

lettre, datée de Paris le 22 octobre 1563 et adressée par 

Catherine de Médicis å Frédéric Il, cette reine dit que le roi, 

son fils, est enchanté de voir les bonnes dispositions du Dane- 

mark vis-å-vis de la France, mandées par «S" de Danzay, son 

conseiller, M' d'hostel ordinaire et ambassadeur resident au 

pres de vous». Par contre, il regrettait beaucoup les hostilités 

contre la Suéde, et cet ambassadeur avait pour cette raison å 

offrir ses services pour ramener la paix). 

Peu de temps aprés son retour å Copenhague, Danzay 

songea å aller en Suéde afin de voir ce qw'il pourrait y faire; 

mais il renonca å donner suite å ce dessein, le roi Frédéric 

s'y opposant carrément, et parce qu'il pensait que Danzay 

n'avait rien fait de bon dans sa derniére visite en Suéde”), et 

parce qu'assurément les Suédois ne comptaient entrer dans 

aucun accommodement, s'il ne portait au Danemark un préju- 

1) H. Langqueti epistolæ II, 2536—8. 

?) Quvr. cit. II, 266—8. Dans une lettre postérieure (du 16 novbr. de la 

méme année), Languet dit que Danzay était parti de Paris pour une 

entrevue fixée å Rostock, afin de chercher å réconcilier les puissances 

belligérantes (ouyr. cit. II, 268—70). 

La minute se conserve dans les Archives de T'État. 

Cette visite n'est mentionnée ni dans la relation de Danzay ni dans 

Vécrit de Vedel; mais peut-étre qu'elle a eu lieu aux mois de mai-juin 

1563. Gfr. Danske Mag. IV, 217—8, on Ton doit corriger la date 1562 

en 1563, comme il ressort de V'original conservé dans les Archives de 

T'Etat. 

&a 
Sø Se 
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dice sensible; pour ces raisons le roi était disposé å tenter la 

fortune de la guerre encore une fois!). 

Comme par conséquent il n'en fut rien du voyage de Suéde, 

Danzay revint en France au mois de janvier 1564. De Fon- 

tainebleau il communiqua au roi Frédéric que, le 23 janvier, 

il avait transmis au roi Charles la lettre dont Frédéric V'avait 

chargé”)... Comme le roi de France avait eu connaissance que 

VEmpereur Ferdinand et plusieurs princes allemands voulaient 

faire convoquer un congrés å Rostock en vue de la paix, 

Danzay recut Vordre de s'y rendre. Au mois de mars, il se 

mit en route pour retourner en Danemark. Il traversa Bruxelles 

le. 9 mars. Quelques jours aprés, le cardinal Granvelle, gou- 

verneur des Pays-Bas, en informa V'Empereur et lui communiqua 

également — on ignore si ce fut d'aprés le récit de Danzay, 

— des nouvelles de Danemark, d'aprés lesquelles la perspective 

de ce pays était bien sombre: les Suédois ayant envahi le 

paåays, la peste ravageant les villes ou les troupes avaient été 

logées, et le mécontentement régnant par tout le pays?). 

De retour å Copenhague, Danzay envoya prés du roi Éric 

un Francais, nommé Jean Durand, porteur d'une lettre adressée 

par le roi de France, sans doute dans Vintention d'appuyer lå 

priére que lui avait faite 'Empereur d'envoyer des mandåataires 

au congrés de Rostock”).  Toutefois, cette grande assemblée 

d'envoyés de tant de princes fut inutile, on le sait; car le roi 

Éric ne voulait pas députer de mandataires pour négocier. 

Aussi Danzay, qui semble en avoir été averti å temps, resta-t-il 

a Copenhague >). 

Le 29 mai 1564, le roi Frédéric manda au sieur Magnus 

7) Livre de lettres de la Chancellerie 1561—65, p. 364. 

2) La minute se trouve dans les Archives de I'Etat. 

3) Weiss, Les papiers d'État du cardinal Granvella VIL, 401—2. 404. 

:) Rørdam, Hist. Saml. og Studier 1II, 314. 

5) Rørdam, Hist. Kildeskrifter I, 168. Sans doute, Westling (Det nord. 

Sjuårskrigets Hist., p. 83) a tort de dire que Danzay assista au congrés 

de Rostock. 
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Gyldenstjerne, gouverneur de Copenhague, qu'å la priére de 

Danzay il avait relåché trois Francais!) faits prisonniers (dans 

la guerre contre la Suéde?). Le roi fit encore preuve de la 

méme prévenance et surenchérit méme, lørsque, le 22 septembre 

de cette année-lå, il écrivait å Magnus Gyldenstjerne qu' «en 

Phonneur du roi de France et sur la priére de son ambassadeur, 

Notre amé et féal SY Carolus Danzæus», il avait relåché «tous 

les corsaires francais faits prisonniers prés de Notre royaume 

de Norvége; seulement ils devront s'engager par serment, en 

termes précis et avec garantie, å observer la paix et å se 

présenter, å un moment déterminé (dont vous conviendrez avec 

ledit ambassadeur), å Copenhague, ou ils donneront satisfaction 

å quiconque aurait å se plaindre d'eux» >”). On peut croire que 

Danzay a obtenu le méme résultat, lorsque, cette méme année- 

lå, il s'adresse au roi en faveur de quelques pécheurs dieppois 

dont on avait capturé et séquestré les navires. Le ton de 

cette lettre est trés poli et la forme fort modérée: on convient 

que les cåtes de Norvége viennent d'étre infestées par des 

corsaires; maåis ces pécheurs étaient des gens pacifiques, qui 

peut-étre se seråaient approprié un peu de bois de chauffage, 

sans avoir présumablement commis d'autres forfaits ?%). 

Tout en profitant ainsi de Voccasion pour protéger des 

compatriotes dans l'embarras, et bien qw'il se posåt aussi en 

protecteur des Écossais”), si intimement alliés avec la France, 

Danzay n'en faisait pas moins de la pacification son grand 

æuvre. Le 12 aott 1564, il écrit å Auguste, électeur de Saxe, 

que le roi de Suéde lui a certifié étre disposé å la paix et 

qu'en conséquence il a exhorté son roi å ne pas abandonner 

1) Livres de lettres de la Chancellerie 1561—5, p. 454—5. 

2) La minute se trouve dans les Archives de VEtat. 

3) La minute est conservée dans les Archives de V'État. 

1) Danzay mentionne par occasion que les affaires des Écossais lui don- 

naient autant de 'ftravail que celles de ses compatriotes (Hist. Tidsskr. 

3e sér. II, 641, note). 
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tout å fait la pacification commencée").  Aussi Danzay ayant 

appris que le susmentionné Jean Durand, envoyé en Suéde par 

son roi, avait péri en route pour la France, jugea-t-il å propos 

de se rendre de nouveau å la cour de France afin de håter 

la médiation. 

En novembre 1564, il commenca ce voyage qui fut long; 

car le roi séjournait dans la partie la plus méridionale de la 
KN 

France.  Mais du reste on préta Voreille å ses représentations 

sur importance de chercher å rétablir la paix dans le Nord, 

et il revint porteur de lettres adressées non seulement aux 

deux rois belligérants, mais encore aux deux alliés du Dane- 

mark, Lubeck et la Pologne. En retournant il présenta lui- 

méme å Lubeck Vune de ces letires, et profita de V'occasion 

pour traiter en personne avec le sénat de cette ville. Enfin, 

en mai 1565, il rentra å Copenhague”), ou il trouva Jacques 

Citzewitz et André Borch, envoyés du duc de Poméranie, avec 

lesquels il conféra avant leur départ pour la Suéde. On convint 

qwil s'agissait tout d'abord d'”amener un armistice, afin que les 

négociations de la paix pussent se faire en repos. 

Les envoyés de Poméranie ne revenant pas de Suéde ni 

ne donnant de leurs nouvelles, Danzay dut se rendre lui-méme 

en Suéde. Le 4 juin 1565, il écrivit au roi Éric pour se 

procurer. un sauf-conduit. Le 17 juin, ce roi lui répondit de 

Stockholm qw'il regardait la médiation comme inutile, å moins 

que le roi de Danemark ne voulåt réellement la paix, et que 

Danzay n'apportåt de la part de ce dernier des pleins-pouvoirs 

ainsi que les conditions auxquelles il acquiescerait.  Pourtant 

le roi Éric lui envoya le sauf-conduit demandé?). Danzay, qui 

s'était déjå approché de la frontiére et qui séjournait å Vandaas, 

1!) Archiv fir die såchsische Geschichte V, 27. 

?) Rørdam, Hist. Kildeskrifter II, 169. Hub. Langueti epistolæ II, 304—6. 

3) Imprimé dans Handl. rør. Skandin. Hist. XI, 346—7. 
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chåteau de Sten Bille, situé dans le canton de Gjånge, Écrivit 

de lå une lettre au roi de "Suéde.…… Cette' lettres»; empreinte; 

comme toute Vindividualité de notre homme, de sagesse et de 

modération, eut tant d'effet que la Suéde exposa ses demandes, 

quoiqu'on n'eut pas encore recu les conditions de paix du roi 

de Danemark. C'est å Orreholm en Westrogothie qu'on les 

préæésenta å Danzay, qui dut bien s'étonner en voyant que la 

Suéde demandait le Halland, le Bohus Len, le Vik (Vigen), le 

Jemteland, la vallée de Herje, la reddition de la forteresse 

d'Elfsborg, conquise par le roi Frédéric, outre diverses autres 

concessions!)... Quoiqu'on put prévoir V'impossibilité d'obtenir 

aucun accommodement sur cette base-lå, Danzay continua ses 

efforts... Dans un nouvel et minutieux projet de paix émanant 

de la Suéde et daté d'Orreholm le 3 septembre 1565, les 

conditions étaient presque aussi dures — la Blekinge et le 

Sølvitsborg Len ayant été substitués au Bohus Len et au Vik —: 

on demandait le libre passage du Sund, etc., conditions dans 

lesquelles on pouvait prévoir que le roi de Danemark ne pou- 

vait ni ne voulait entrer malgré les malheurs qui avaient frappé 

ses armes?”). Toutefois Danzay ne désespéra pas de vider la 

querelle. Dans une entrevue avec le roi Frédéric et son sénat 

å Halmstad, å la mi-septembre, il fit tant que le Danemark, 

lui aussi, posa une proposition de paix déterminée (datée de 

Copenhague le 29 septembre 1565), proposition en apparence 

assez modérée, comparée avec celle des Suédois, puisqu'en 

substance elle portait å maintenir le statu quo d'avant la guerre, 

conformément au traité conclu, en 1541, entre les deux roy- 

aumes å Brømsebro, bien qw'avec fort peu de chances d'étre 

1) Westling, Det nord. Sjuårskrigets Hist., p. 103. 
2) La copie de ces conditions de paix se trouve dans la Bibl. Roy., Vieux 

Fonds Royal 2576, 4". 
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acceptée du roi Éric!).  Néanmoins Danzay se remit en route 

pour aller trouver le roi de Suéde>). 

Cependant la guerre sévissait en toute sauvagerie. Nous 

rappellerons seulement Vinvasion désastreuse en Westrogothie 

par Varmée danoise et celle que firent les Suédois en Halland, 

ou ils enlevérent la place de Varbjerg, et finalement la victoire 

remportée par Daniel Rantzau å Axtorna ou Svarteraa. On 

ne peut donc pas s'étonner que la réponse obtenue par Danzay 

a Jonkoping, le 24 octobre 1565, fot un refus net. Néanmoins, 

persévérant comme il Tétait, il ne désespéra pas tout å fait. 

Dans une longue missive, datée de Steinberg le 29 octobre 

1565 et adressée au roi de Suéde, il cherchait å repousser 

Vimputåtion qwon lui avait faite en Suéde de servir les intéréts 

du Danemark plutåt que ceux de la France. Une lettre de date 

postérieure (Copenhague, 13 novembre 1565) a pour but de 

contribuer å faire nommer, de part et d'autre, des commissaires 

de paix qui pussent se réunir sur la frontiére, comme cela 

avait eu lieu anciennement, quand il y avait une querelle entre 

les royaumes, proposition dont on négocia aussi Vannée sui- 

vante). En somme, Danzay ne négligeait aucun moyen de 

susciter des dispositions réconciliatrices; mais tout fut en vain. 

Le 2 janvier 1566, force lui fut de communiquer aåu roi 

Frédéric que le roi de Suéde n'était pas d'humeur å accepter 

les conditions de paix mises en avant par le Danemark"). 

Cependant ce maigre résultat de tant de mois d'efforts ne 

1) Westling (p. 110—1) donne, d'apréæés une lettre du réi Éric, un compte 

rendu des conditions de paix du Danemark; mais ce compte rendu 

n'est pås digne de foi. On trouve dans la Bibl. Roy., Vieux Fonds Roy. 

2576. 49, une copie, d'ailleurs assez peu fidéle, des instructions données 

par le Danemark å Danzay. Ces instructions, il est vrai, sont assez 

vagues sur quelques points, mais indiquent pourtant une disposition å 

conclure la paix å des conditions tolérables et sans humiliation pro- 

prement dite pour aucune des parties. 

2) Concernant ce voyage voir Rordam, Hist. Kildeskrifter Il. 162. 

3) Westling, p. 139 et suiv. 

4) La minute se trouve dans les Archives de VÉtat. 
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détourna pas l'ambassadeur de France de travailler plus tard 

avec un zéle infatigable å trouver de nouveaux expédients pour 

rétablir la paix. 

De retour å Copenhague vers la fin de 1565, Danzay apprit 

que, voulant demander la permission d'enråler quelques milliers 

de Gascons pour continuer la guerre, le roi Frédéric avait 

envoyé en France André Lorichs, de Flensbourg, å qui le roi 

avait souvent confié des missions diplomatiques. Å ce sujet, 

Danzay dut communiquer au roi que cette permission ne 

pouvait probablement pas étre obtenue, le roi de France ne 

voulant pas prendre nettement parti!) malgré toute son amitié 

pour le roi de Dånemark. Danzay avait bien deviné les dispo- 

sitions de la France; car la réponse du roi Charles, parvenue 

en Danemark, contenait un refus poli, mais positif”). IM en fut 

de méme, lorsque, en 1567, le roi de Danemark voulut recruter 

en France une compagnie d'harquebuziers avec leurs officiers: 

on lui fit savoir quw'on ne pourrait permettre d'attirer des Fran- 

cais hors de leur pays?). Ces refus durent forcément refroidir 

les sentiments d'amitié que Frédéric II avait nourris autrefois 

pour la France, d'autant plus que ce pays avait permis aux 

Suédois (1566) d”enråler des forces assez considérables destinées 

å la guerre contre le Danemark 1). 

Comme nous avons, dans les copies faites par André 

Vedel, bon nombre de lettres échangées, å partir de juin 1565, 

par Danzay au nom de son gouvernement avec les rois du 

Nord, avec Lubeck et la Pologne, en vue de la pacification, il 

est possible de suivre presque pas å pas l'ambassadeur de 

1) Revue historique IX, p. 330 et suiv. La minute se trouve dans les 

Archives de T'État. 

?) La réponse de Charles 1X, datée de Moulins . .. janvier 1566, et celle 

de la reine Catherine, datée de Moulins, 30 janvier 1566, Tune et Vautre 

dans les Archives de VÉtat. 

3) Lettres de Catherine de Médicis III, 26 (Catherine å Danzay, 7 avril 

1567). 

i) Silfverstolpe, Hist. Bibl. VII, 20. 
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France sur ce terrain!). Son activité est mise encore plus 

nettement en lumiére par la longue série de dépéches quiil 

écrivit au roi Charles IX et å la reine Catherine de Médicis 

et ou il fournit å son gouvernement des renseignements sub- 

stantiels sur les affaires du Nord. Nos Archives de VEtat 

renferment des copies de ces lettres dans un livre qui comprend 

depuis février 1567 jusqu'en aout 1573. Comme on peut 

espérer que cette collection de documents originaux verra le 

jour dans un aåvenir peu lointain, on devra plutåt ajourner 

jusqwå une époque ultérieure 1'examen détaillé de ces maté- 

riaux.  D"ailleurs notre cadre ne permettrait pas de donner de 

Vactivité diplomatique de Danzay un apercu aussi détaillé que 

le permettraient les documents originaux qui nous ont été 

conservés. 

Les négociations de paix étant suspendues jusqu'å nouvel 

ordre, Danzay travailla, en 1566 et dans Vintérét de I'humanité, 

a Véchange mutuel des prisonniers faits de part et d'autre pen- 

dant la guerre et dont le sort était précaire, ce que surement 

on pouvait affirmer de beaucoup de prisonniers danois forcés 

de travailler dans les mines d'argent de Sala. Cependant cet 

échange heurta contre des difficultés, entre autres, parce que 

la seule chose importante pour le roi Éric était de ravoir å sa 

disposition les officiers supérieurs”) faits prisonniers par les 

Danois pendant la guerre. Du reste, ce nombre s'accrut cette 

méme année, le général suédois Charles" de Mornay et son 

«lieutenant», Jacques Christensen Håstsko, ayant été enlevés 

pår les troupes danoises durant une reconnaissance. 

Un faåit témoigne de Vobligation ou Danzay se croyait 

d'étre d'accord avec le gouvernement danois dans ses négocia- 

tions avec la. Suéde. C'est la teneur d'une lettre adressée, le 

5 novembre 1566, au roi Frédéric par le conseil gouvernemental 

1) Rørdam, Hist. Saml. og Studier III, 316 et suiv. 

2?) Resen, Frederik II's Krønike, p. 162. 
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de Copenhague (Magnus Gyldenstjerne, Othon Krumpen et 

Byrge Trolle). On y lit: 

«Faisons savoir trés humblement å Votre Majesté Royale 

que V'ambassadeur de France nous a apporté une lettre écrite 

pår lui en réponse å la missive du roi de Suéde. Nous avons 

fait traduire en danois cette lettre; ensuite nous l'avons lue 

et bien méditée… Nous envoyons ci-joint å V.M. RK. une copie 

de ladite lettre, requérant humblement V. M.R. que, si Elle 

désire y changer quelque chose, Elle daigne nous en prévenir, 

aprés quoi nous nous conformerons au bon plaisir de V. M. R. 

Et requiert ledit ambassadeur que V.M.R. daigne prendre 

connaissance du sauf-conduit envoyé ici par le roi de Suéde, 

et que, si V. M. R. trouve ce sauf-conduit satisfaisant, Elle 

veuille bien le signer, et que le Suédois qui réside dans cette 

ville soit prochainement renvoyé» "). 

Sans nous arréter å la reponse que le roi fit å cette lettre, 

nous laisserons au lecteur de juger si elle et d'autres lettres 

montrant que, dans ses tentatives de médiation, Danzay con- 

férait avec le gouvernement danois, permettent de rien conclure 

sur les droits du roi Éric å se plaindre que Danzay favorisait 

le Danemark”). En effet, 'ambassadeur de France avait beau 

faire, en Suéde, des propositions qu'il savait désapprouvées par 

le gouvernement danois. D'ailleurs Éric XIV était d'un naturel 

si soupconneux qwon ne saurait attacher trop d'importance å 

ses incriminations. Le dépéches encore conservées de Danzay 

ne portent pas å croire qu'iil favorisåt un royaume åux dépens 

de V'autre. Le fait est qu'il resta francais, si grand que fat le 

nombre d'années qw'il séjourna dans le Nord, et il eut toujours 

en vue, jusqu'au bout, les intéréts de la France. 

Pendant la derniére partie de P'année 1566, Danzay négocia 

souvent avec les villes hanséatiques, surtout Lubeck, qui durant 

1) La minute se trouve dans les Archives de l'État. 

2) Resen, p. 167. 

D. K.D. Vid. Selsk. Overs. 1397. 927 43 
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la guerre avait embrassé les intéréts du Danemark, mais qui 

devait ressentir fortement le preéjudice porté par la guerre aux 

paisibles relations commerciales, et pour ces raisons était 

intéressé au rétablissement de la paix dans le Nord. Daånzay 

fit méme å ce sujet deux voyages å Lubeck en 1567—681). 

Les négociations engagées par Danzay avec le roi Éric 

pour amener une entrevue prés de la frontiére de Falkenberg 

en janvier 1567 n'aboutirent å rien, pås plus que le projet 

postérieur d'un congrés de paix å Stralsund”). 

Les dépéches déjå citées de Danzay ne renseignent pas 

seulement sur la marche des négociations de la paix; elles 

servent aussi å bien éclairer, sur plusieurs points, Vétat inteé- 

rieur du Nord. Comme exemple on peut citer la premiére lettre 

de la collection, datée le 26 février 1567 et contenant un apercu 

remarquable soit du changement qui s'était opéré dans lå position 

du roi de Danemark, soit de lT'essor qu'avaient pris les finances 

du royaume depuis l'été qui venait de s'écouler — par consé- 

quent sans doute å partir du temps ou Pierre Oxe, revenu de 

sa longue expatriation, fut nommé majordome du royaume et 

mis å la téte de administration civile. Cette lettre, ou Danzay 

exprime aussi sa réprobation de V'excessive liberté qwavait la 

noblesse danoise, a déjå été reproduite en partie par Gram). 

Les autres lettres de cette collection ne sont pas encore 

imprimées; mais on peut croire que, présentées dans une 

édition imprimée facilement accessible”), elles attireront I'at- 

tention. 

Parmi les faåits mentionnés dans les dépéches de Danzay, 

on trouve aussi ce remarquable événement que James Bothwell, 

) Pour plus de détails voir les dépéches et lettres de Danzay. 

) Westling, p. 156. 

3) N. Cragu Historia Christiani III, Præfatio, p.85—6. 
) Le professeur Fr. Schiern, dans son mémoire sur Bothwell, inséré dans 

Hist. Tidsskrift, 3e sér. II, a le premier fait un usage proprement dit 

de ces lettres. 
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b- 

époux de Marie Stuart, fut emmené prisonnier å Copenhague. 

On se bornera pourtant ici å nommer les points de contact de 

I'ambassadeur de France avec cette sinistre apparition, en 

faisant observer que la France était intéressée å ce que Both- 

well ne fåt pas extradé aux gouvernants de VÉcosse pour y 

subir sa peine. Åussi Danzay, dut-il travailler å atteindre ce 

but malgré son peu de sympathie pour ce personnage, dont. le 

sort deéfinitif fut, aprés de longues négociations, de languir le 

reste de sa vie dans une prison danoise"). 

Le détronement du roi Éric, survenu en 1568, et son 

remplacement par son frére Jean III durent raviver la médiation 

de la påix. Toutefois le congrés de paix qui eut lieu cette 

année-lå å Roeskilde, n'aboutit å rien, et I'on n'obtint pas non 

plus de meilleur résultat dans l'entrevue des envoyés des deux 

royaumes, en aout 1569, sur la frontiére entre Knæråd et 

Ulfsbæk, quoique Danzay, assistant å cette entrevue, fit de son 

mieux pour amener une réconciliation, et écrivit au roi Jean 

pour le porter å faire des concessions ?). 

Les Suédois faisant défaut, il n'en fut rien d'un nouveau 

congrés de paix dont Danzay avait réussi å faire arréter la 

tenue å Rostock en novembre de cette année, et ou les envoyés 

du roi de Pologne devaient aussi assister%), Ce fut seulement 

lorsque la Pologne prit en main la conduite des médiations 

que les choses revétirent un aspect sérieux, et ce fut aussi 

sur la proposition du roi de Pologne qwon choisit Stettin pour 

lieu de réunion, quoique cela fåt trés incommode pour les 

Danois"). C'est donc lå que, le 1% juillet 1570, des manda- 

taires des puissances belligérantes s'assemblérent avec des 

1) Voir le susmentionné mémoire approfondi de Fr. Schiern et, spéciale- 

ment en ce qui concerne Danzay, p. 640—1, 653—4, 659, 681—2. 

Cfr. Danske Saml. IV, 15 et suiv. 

?) Resen, p. 224. Vieux Fonds Royal 2576, 49, 

3) Rørdam, Hist. Kildeskrifter 1, 176—7. 

%) Livres de lettres de la Chancellerie 1566—70, p. 584—5. 
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envoyés d'autres princes intéressés au rétablissemcnt de la 

paix. II va de soi que Danzay ne fut pas absent. On allait 

donc enfin recueillir le fruit de ses longs et infatigables travaux. 

Il est vrai que son désir ne fut pas rempli et qu'on w'obtint 

pas d'amener un armistice durant les négociations de la paix; 

mais, aprés des débats presque interminables, on finit par 

réussir å faire conclure, le 13 décembre 1570, jour de lå 

Sainte-Lucie, une paix qui rendit aux pays scandinaves le repøs 

dont ils avaient tant besoin. Parmi les signataires de ce traité 

figurait «Carolus Danzæus, Conseiller et maitre d'håtel du roi 

de France», et å coup sår aucun, des autres seigneurs aui 

signaient m'avait fait, méme approximativement, de si grands 

efforts que cet honnéte homme!) pour åmener la paix dans le 

Nord. En Suéde méme, on reconnut ses mérites sous ce rapport. 

Dans son grand poéme intitulé Berum Danicarum libre XI 

(1573), le D: Erasmus Lætus déjå nommé a dépeint Factivité 

déployée par Danzay au congrés de Stettin, en disant entre 

autres choses: 

Præcipuam impendit curam Danzæus, et omnes 

AÅdmouit cuneos, ne res, ceu sæpe, recisso 

Excidat eventu: frustraque. et adisse laåabores 

Tot Procerum sit visa manus, qui prælia tolli 

Et paåcem cupiant regna in vicina reuerti. 

Le poéte représente alors Danzay parlant aux membres du 

congrés; puis il donne Vapercu suivant des qualités personnelles 

de cet homme: 

Sic breuiter Danzæus: erat vir is optimus, et qui 

Henrico pridem Galliarum å Rege potenti 

Christiano missus nostras Orator in vrbes 

Venerat, ac multa cum Danis luce moratur. 

Huic Musas, toto quicquid de Helicone propinant, 

1) Resen, p. 231—4. 371 et suiv. Rårdam, Hist. Køldeskrifter II, 177—8. 
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Indulsisse ferunt, studiis ornasse, beatis 

Ingenium pinxisse notis, et pectora cultu 

Firmasse; ipse vsum rerum variique laboris 

Addiderat; sentire et idem, quod dicere: nulli 

Inuisus, cunctis affåbilis, ore benignus 

Prælargusque manu: doctrinis maximus, et quod 

Præcipué laudes, humano nobilis vsu. 

IL va sans dire que dans le grand nombre d'années que 

Danzay passa dans le Nord aprés la paix de Stettin, il prit 

encore part å diverses négociations diplomatiques importantes ; 

mais nous ne ferons qu'effleurer ici ce point. 

C'est å peine si Danzay nous a laissé quelque franche 

expression de sa maniére de voir les horreurs de la Saint- 

Barthélemi.  Mais nous savons qu'il dut se préter å faire au 

gouvernement danois et å plusieurs autres gouvernements une 

relation tout å fait altérée de cette affaire en la communiquant 

dans une lettre qu'on lui avait adressée å cet effet de Paris au 

nom de son roi. Chez nous on semble avoir trouvé son 

compte å feindre de croire l'exposé des choses donné par les 

Francais"). Pourtant il n'est pas invraisemblable que Vancienne 

sympathie du roi Frédéric pour la France s'est considérablement 

refroidie par suite de ces événements. 

Cette année-lå (1572) nous trouvons Danzay fort occupé 

des projets de révolution par lesquels les Suédois pensaient 

qwavec Vaide de la France ils pourraient priver Jean Ill, peu 

aimé de ses sujets, de la dignité royale qu'il avait acquise en 

détrånant son frére Éric XIV. On se proposait surtout de 

tirer Éric de sa dure prison; et, pour obtenir le secours de la 

France, on consentait å élire roi Henri d'Anjou, frére de 

Charles IX. Il y eut beaucoup de négociations entre Danzay 

et les conjurés, parmi lesquels on distinguait les Francais 

1) Rørdam, Hist. Saml. og Studier TIT, 319 et suiv. 
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Charles de Mornay et Pontus de la Gardie, hauts fonctionnaires 

de T'ÉEtat de Suéde"). On dut pourtant renoncer å ces projets, 

qui semblent aåassez fantastiques å V'égard de Henri d'Anjou, élu 

roi de Pologne le 15 mai 1573. Comme on le sait, il renonca 

sans regret å cette position pleine de dangers et de peines, 

quand la mort de Charles IX, survenue le 30 mai 1574, rendit 

vacant le trone de France. 

Élu roi de Pologne, Henri s'adressa, ainsi que son frére 

Charles, å Frédéric II pour obtenir un såuf-conduit permettant 

å Henri de traverser, sans obstacle et avec un certain nombre 

de soldats, les terres et eaux du roi de Danemark, pour arriver 

dans son propre royaume”). (Ces demandes, présentées par 

Danzay, n'embarrassérent pas médiocrement Frédéric. Il écrivit 

aussitot å ses amis d'Allemagne, Auguste, électeur de Saxe, 

Ulric, duc de Mecklembourg, et Jean-George, électeur de 

Brandebourg, pour savoir ce qw'ils en pensaient. Les réponses, 

qui arrivaient au fur et å mesure, témoignérent que ces princes 

regardaient cette affaire avec une certaine hésitation. Il en 

fut de méme du duc Adolphe de Gottorp, å qui Danzay avait 

adressé, de Kolding, une demande analogue, en s'excusant de 

ne pas se présenter en personne chez lui pour cause de ma- 

ladie. Le résultat final fut que le roi Frédéric donna une 

réponse évasive en renvoyant å des négociations ultérieures 2), 

dont on nm'eut que faire, toute la question tombant d'elle-méme 

pår le fait que V'Empereur permit å Henri de traverser 1'Alle- 

1) On trouve, dans A.-G. Ahlquist, Karim Månsdatter p. 81, 138—41, 

quelques renseignements sur ces projets et la part qu'y eut Danzay. 

Mais on en trouve de beaucoup plus amples dans T'excellent ouvrage, 

récemment paru, de F. Odberg et intitulé Om ståmplingarne mot 

konung Johan III åren 1572—75. Stockholm 1897. 

2?) La lettre de Henri est datée du camp devant la Rochelle, le 27 juin 

1573; celle de Charles IX est datée du camp devant Boulogne, le 30 

juin de la méme année. Les minutes se trouvent dans les Archives de 

VÉEtat avec beaucoup d'autres notes concernant cette méme affaire. 

3) Cfr. la lettre de Gatherine de Médicis, du 16 octobre 1573, å Danzay 

(Lettres IV, 261 .et: suiv.). 
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magne, aprés qu'on se fut désisté de la prétention de se faire 

escorter par des troupes frangaises. : 

Durant ces négociations, il avait surgi une autre affaire 

qui døonna aåussi beaucoup å faire å Danzay. Un vaisseau de 

guerre venant de Dantzig était entré dans le Sund, hunier et 
x 

pavillon largués et avant å son bord 1'ambassadeur francais 

Lansac, qui avait concouru å Vélection du roi. Lansac était 

accompagné de quelques Polonais désireux de présenter leurs 

hommages å leur nouveau maitre. Ce vaisseau fut arrété par 

des båtimentis de garde danois qui s'opposaient å son passage 

pour aller en France, parce qu'iil n'en avait pas obtenu d'avance 

la permission du roi de Danemark. Il! s'écoula assez de temps 

avant que, sur les représentations de Danzay, le roi Frédéric 

consentit å relåcher ce vaisseau avec l'ambassadeur de France, 

de maniére å le laisser continuer le voyage. Cette affaire fut 

expliquée dans des lettres adressées au gouvernement francais 

qui pourtant, å ce qu'il parait, attacha peu d'importance å cet 

affront; car — assurément par crainte de voir T'influence 

espagnole s'exercer dans le Nord, — il tenait fort å conserver 

de bonnes relations avec le Danemark "). 

Durant ”åulomne de 1573, Danzay, qui depuis les négo- 

ciations de paix entre le Danemark et la Suéde, avait beaucoup 

de relations en Pologne, dut aller dans ce pays pour consolider 

le trone de Henri. Le saåcre eut lieu å Cracovie en janvier 

1574. Danzay a donc då y assister”), Au reste, il est clair 

quil a eu une tåche malaisée, et Dieu sait comment les choses 

Se seraient passées, si le roi Henri n'edt tourné le dos å la 

Pologne. Alors Danzay, laissé en arriére, eut å se tirer d'affaire 

comme ii put et å apaiser les esprits irrités du départ du roi. 

Mais ce ne fut pas sans grandes difficultés ni sans "grands 

1) Le dossier de cette affaire se trouve dans les Archives de T'État. 

?”) Le roi Frédéric II avait été invité å se laisser représenter å cette 

solennité; mais il s'excusa sur le manque du temps et les entraves de 

la saison. 
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dangers qu'en aout 1574 il s'esquiva sain et sauf de ce pays 

agité par les divisions intestines"). Pendant son séjour å 

Cracovie, il avait aussi sauvegardeé les intéréts du gouvernement 

danois en tåchant d'intervenir dans un conflit snrgi å 'occasion 

que quelques corsaires polonais qui, ayant fait un tort consi- 

dérable å des sujets danois, avaient été saisis et punis de 

mort en Danemark. SToutefois il w'arriva pas å voir la fin de 

ce conflit; car il dut partir précipitamment>”). 

Le projet de mettre un prince francais sur le trone de 

Suéde avant échoué, les mécontents, surtout Charles de Mornay, 

déjå nommé, reportérent leurs pensées sur Eric XIV prisonnier 

ou sur son cådet Charles, duc de Sudermanie. On espérait 

pouvoir opérer une révolution avec V'aide d'un corps de merce- 

naires écossais; mais ce projet fut éventé, et le roi Jean fit 

exécuter Mornay (4 septembre 1574), quoique ce dernier lui 

ent sauvé la vie alors quwEric XIV attentait å ses jours. A 

coup str, Danzay a då apprendre avec beaucoup de regret le 

sort de son compatriote, qui, durant toute une série d'années, 

avait rendu å la Suéde beaucoup de signalés services. Plus 

tard, Danzay tåcha de préter å lå veuve et au fils laissés par 

Mornay tous les secours qui étaient en son pouvoir ?). 

On å déjå mentionné que les sentiments d'amitié que 

Frédéric II avait entretenus envers la France, s”étaient notable- 

ment refroidis avec le temps. On croit avoir encore une preuve 

de cette assertion dans le fait qu'en 1574 Claude Pinart de 

Cramailles, ambassadeur francais nommé en Suéde et qui 

s'y rendait, sollicita une audience aprés de Frédéric II résidant 

1) Handl. rør. Skandin. Hist. XI. 42 et suiv. 

2) Hub. Languetti epistolæ I, 23—9. 
3) Dans Bidr. till Hallands Historia, p. 225—57, P. v. Moller a donné un 

exposé de T'histoire de Charles de Mornay. On trouve de ce sujet, dans 

Touvrage déjå cité et derniérement paru de F. Odberg, une discussion 

renouvelée, appuyée sur de vastes recherches dans les archives, qui 

contribuent beaucoup aussi å faire connaitre T'activité de Danzay dans 

les années 1572—75. 
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alors au chåteau de Skanderborg, mais ne fut pas recu. Cet 

outrage porta méme Danzay å proposer son propre rappel du 

Dånemark au gouvernement francais. Son arriére-pensée était 

surtout que la simple menace forcerait le monarque danois å 

s'excuser convenablement de m'avoir pas voulu recevoir Pinart!). 

Pour renseigner ce dernier pendant sa mission dans le 

Nord, Danzay, dans un Discours, lui parla tout au long de 

Pactivité qu'il avait déployée pendant de longues années prés 

les cours scandinaves, ainsi que de la situation politique géné- 

rale du Nord, principalement de I'état des choses en Suéde et 

sur les bords de la Baltique. La France se voyait disputer son 

commerce avec la Russie par lå voie de la Narva; elle y atta- 

chait une grande importance, mais la Suéde s'”en offusquait; 

de lå, ces interminables négociations >). 

Le roi de France Henri III n'étant pas encore marié, 

Danzay, qui avait toujours en vue d'augmenter Vinfluence et la 

puissance de sa patrie, songea å faire marier ce roi avec la 

princesse suédoise Élisabeth, fille cadette de Gustave Wasa, et 

comme en France on paraissait s'intéresser å ce projet?), il 

tåcha de renseigner sur tout ce qui pourrait recommander 

cette jeune personne").  Toutefois il n'atteignit pas son but; 

car Catherine de Médicis, parait-il, appréhendait que la famille 

royale de la Suéde ne fit un peu sujette å Valiénation mentale 

héréditaire, crainte å laquelle sans doute Danzay avait lui-méme 

donné lieu par ses renseignements antérieurs. 

"Danzay ne fut pas rappelé en France, comme il y avait 

fait allusion; d'ailleurs il ne 'aurait probablement pas non plus 

désiré sérieusement.  Mais les dispositions du roi Frédéric 

1) Handl. rør. Skandin. Hist. XI, 91 et suiv. 

?) Handl. ror. Skandin. Hist. X1, 45—85. ”Danzay a daté du 12 avril 

1575 son Discours des affaires de Dannemark et de Suéde & Mon- 

seigneur de. Pinart, Conseiller du Roy, Secrétaire de VÉtat. 

3) Lettres de Catherine de Médicis V; 107. 

1) Handl. rår. Skandin. Hist. XI, 23 et suiv. 
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envers la France. n'étaient pas des meilleures, comme il appert, 

ce semble, de ce que dit Danzay dans une lettre adressée å 

Henri III et datée le 24 novembre 1575: «Le røi de Dannemarck 

est encore fort malade, tellement que peu de personnes parlent 

avec lui. Le Sieur Peter Oxe mourut le 24 Octobre, au quel 

il n'a tenu que le dit Roi de Dannemarck ne se soit déclaré 

Pennemi de Votre Majesté, å quoi les principaux du Conseil 

se sont opposés.  J'espére que ci-apres toutes choses s'y 

conduiront avec plus de consideration et douceur.» 

Ce sont peut-étre les agitations de la France qui y firent 

affecter une indifférence singuliére å l'égard du repræsentant 

de TÉEtat préæs la cour de Danemark: on négligea pendant long- 

temps de lui envoyer son traitement et de le rembourser, quoi- 

quon ne méconntt pas son zéle pour favoriser les intéréts de 

sa patrie"). Les lettres de 1575 et de: 1580—1586 encore 

conservées et adressées au roi Henri, å la reine mére Catherine 

de Medicis et au duc de Joyeuse”), sont pleines de tristes 

doléances sur sa détresse. il dut faire des emprunts par-ci 

par lå, avec peu de chance de s'en acquitter, et se trouva 

souvent on ne peut plus péniblement embarrassé. Il avait 

emprunté 3000 rixdales au roi de Danemark, quoiqwil dut 

sembler délicat pour un ambassadeur d'emprunter de [argent 

au gouvernement auprés duquel il était accreédité?). Danzay dit 

dans une lettre, de 1585, qu'å eux seuls, les intéréts annuels 

des dettes qu'iil avait contractées, dépassaient 1000 écus, et il 

était dur pour cet honnéte homme de figurer presque en 

imposteur devant ses créanciers. Toutefois, ce sujet ayant déjå 

été traité avec soin par P.-V. Jacobsen dans un mémoire å 

1) C'est ce que révéle, entre autres choses, une lettre adressée, le 16 oc- 

tobre 1573, par Catherine de Médicis å Danzay (Lettres IV, 261 et suiv.). 

?) Le livre de copies od ces lettres sont enregistrées, se trouve en Suéde 

et est reproduit dans Handl. rør. Skandin. Hist. Xl. 

3) Hist. Tidsskrift V, 484—5. Toutefois il semble ressortir de ce que dit 

Grundtvig (Frederik II's Statshusholdning, p. CLXXII, note 7), qu'en 

1584 Danzay a réussi å payer cette somme. 
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. 

part"), on se bornera simplement ici å mentionner sommaire- 

ment ces tristes ombres qui se répandirent sur les derniéres 

années du vieil ambassadeur de France. 

Malgré les conditions extrémement difficiles ou le réduisit 

souvent sa pénurie, Danzay sut, gråce å son individualité, con- 

server l'estime que lui avait value son séjour prolongé dans 

notre pays. Non seulement il assista, comme repræsentant de 

la France, aux grandes solennités de la cour, telles que le 

sacre de la reine Sophie, en 1572>), et le baptéme du prince 

Christian); il fut méme, en 1579, parrain du duc Ulric?”) 

second fils du roi. Il était quelquefvis des parties de chasse 

du roi Frédéric>), et fit parfois un séjour assez prolongé auprés 

de ce dernier dans les chåteaux de Koldinghus, de Haderslev- 

hus et ailleurs en Jutland, å moins, ce qui pouvait aussi se 

faire, que les mises en demeure de ses créanciers ne Vobli- 

geassent de rester å Copenhague. Lorsque, dans I'été de 1582, 

le lord Willoughby, ambassadeur d'Angleterre, vint en Dane- 

mark présenter V'ordre de la Jarretiére au roi Frédéric, et que 

ce dernier désira se soustraire å toutes les cérémonies atta- 

chées å cette solennité, Danzay et Gérard Rantzau furent chargés 

des démarches un peu délicates quiil fallut faire å ce sujet &j. 

Il parait donc qu'en dépit de ses embarras d'argent, le 

vieux résident francais a su maintenir passablement sa position. 

En. cela il fut bien secondé par V'amitié et l'estime que le 

chancelier Nicolas Kaas et d'autres hommes influents profes- 

saient pour lui”). Ce qui mérite une attention particuliére, ce 

1) «Om den franske Gesandt Caroli Dancæi store Pengenød og de her 

imod ham anvendte Tvangsmidler» (Hist. Tidsskr. V, 481—95). 

2) Resen, Frederik II's Krønike, p. 265." 
3) Rørdam, Hist. Kildeskrifter ll, 612—3. 

1) Hist. Tidsskrift V, 484. 

5) Hist. Tidsskrift, 4e sér. lil, 565 (note journaliére de Fréd. HH, dat. du 

7 septbr. 1584). 

5; Nye danske Mag. IV, 260. 262. 
7) Rørdam, Kbhvns. Univ. Hist. Il, 350, note. Voici un petit trait 

témoignant 1'estime dont Danzay jouissait dans l'esprit de tout le monde: 
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sont les relations d'intimité qwil établit peu å peu avec plusieurs 

savants considérés de notre pays. Il y a notamment trois 

hommes å qui, dans le temps postérieur å 1570, il semble 

surtout s'étre attaché avec une amitié chaleureuse: André 

Sørensen Vedel, Johannes Pratensis et Tycho Brahé.  Mais il 

y avait dans ce temps-lå aussi d'autres savants.… pour qui il 

était un personnage cher et bien connu, et il est assez carac- 

téristique qu'aprés une visite dans notre pays en 1580 par le 

duc Barnim de Poméranie, le professeur Jean Seccerwitz, de 

Greifswald, qui appartenait å la suite de ce seigneur, publia, 

en 1581, un recueil de poésies latines adressées å des Danois 

éminents, ou figure Danzay. Toutefois il le place, non parmi 

les sénateurs et les courtisans, mais au nombre des savants, 

de pair avec Tycho Brahé, les D”” Erasmus Lætus, Jean Frandsen, 

Petrus Severinus et autres gens de lettres"). 

C'est probablement par Ventremise de son ancien éléve 

Tycho Brahé que Vedel est entré en relation avec Danzay, qui, 

on Va déjå dit, munit le jeune historien danois d'importants 

matériaux pour élucider les médiations de paix durant la guerre 

septentrionale de Sept ans”). Plus tard Vedel, historiographe 

du roi, étant devenu prélat du chapitre de Ribe, y organisa, 

sur la Liljebjerg (colline des Lis), son musée surmonté de la 

caractéristique Tabula Bibliothecæ Liliomontanæ, ornée des 

noms de neuf amis honorés, et «Carolus Danzæus L. G.» (c. å. d. 

Legatus Gallicus) fut inscrit au premier rang >”). 

Johannes Pratensis, professeur de médecine å VUniversité, 

se rattachait déjå de prés par son origine å ''ambassadeur de 

lorsque, en 1578, son cuisinier, «qui pas plus que son maitre ne pou- 

vait vivre du traitement qu'on n'envoyait toujours pas de France» (Tr. 

Lund), s'établit påtissier å Elseneur, la déférence pour son maitre fit 

que le corps municipal 1'exempta de l'impot (Registres d'Elseneur). 

1) Rørdam, Kbhvns Univ. Hist. 1I, 284, note 1. 

2) Voir plus haut, p. 636. Wegener, Efterretn. om And. Sår. Vedel, 28 éd., 

p. 127, note 8. 

3) Wegener, ouvr. cité, p. 166, note 18. 
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France; car le pére de ce Johannes Pratensis, Philippe du Pré, 

venu ici sous Christian II, était Francais. Pratensis était d'un 

esprit actif et plein de talent, poéte par nature, mais å jours 

comptés. C'était Tami intime de Tycho Brahé, et Von ne peut 

douter que Danzay ne Vait beaucoup apprécié"). Dans une 

poésie remarquable et pleine de sentiment, écrite sur le lit de 

mort, Pratensis prit congé de son ami?”). Il mourut jeune, le 

fer juin 1576. Écrivant å Tycho Brahé trois ou quatre semaines 

aprés, Danzay commencait sa lettre par les mots suivants: «Je 

ne puis penser qwavec larmes å mon cher Pratensis; on dirait 

qwavec lui j'ai perdu plus de la moitié de mon åme» ”). Parmi 

les intimes de Pratensis étaient le professeur Jean Frandsen, 

docteur en médecine, et le médecin ordinaire du roi, Petrus 

Severinus, docteur en médecine. Que ces hommes de consi- 

dération aient tenu de prés å I'ambassadeur de France, c'est 

ce dont on peut difficilement douter. 

L'intimité de Danzay et de Tycho Brahé date, parait-il, de 

1572, année out ce dernier observa ”étoile nouvelle et s'attira 

ainsi Vattention générale. Il raconte qwun jour de cette année- 

lå, visitant Copenhague, ou il logeait chez son ami Pratensis, 

Danzay les invita tous les deux å diner. A cette occasion, 

Tycho Brahé parla de Vétoile remarquable que personne, å 

Copenhague, v'avait encore apercue. Danzay prit ceci pour 

une plaisanterie, et fut trés surpris, lorsque, le soir, V'astronome 

P”emmena et lui montra en réalité cette étoile"). Depuis, leurs 

relations se continuérent et allérent en croissant jusqwå une 

vive amitié. 

Tycho Brahé sut spécialement apprécier en Danzay usa 

1) Rørdam, Kbhvns Univ. Hist. II, 602. Dån. Bibl. VIII, 476——8. 

?) Rørdam, Hist. Saml. og Studier. 1II, 324 et suiv. 

3) Friis, 7, Braher et ad eum doct. vir. epistolæ, p. 31. 

") Tychonis Braher Astronomiæ instawratæ progymnasmata, p. 578—9. 

Pet. Gassendi Tychonis Brahei, Equitis Dani, Astronomorwm Cory- 

phæi vita. Ed. 2da. Hagæ Com. :1655, p. 19. 
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discrétion et sa fidélité», qualités qui permettaient de lui con- 

férer sans crainte ce qui ne regardait pas précisément tout le 

monde"). Dés sa jeunesse, Danzay s'était intéressé å Vastro- 

nomie, et sans doute aussi avait-il quelques notions de cette 

science; il fut du nombre de ceux qui pressaient Tycho Brahé 

de faire des cours publics d'astronomie>), et plus tard il attacha 

son nom d'une maniére toute spéciale å l'établissement remar- 

quable du grand astronome dans Vile de Hven, en posant lå 

premiére pierre ou, pour mieux dire, la pierre angulaire du 

chåteau d Uranieborg. Causant ensemble de cet établissement 

que Tun et Vautre se faisaient une féte de voir, Johannes Pra- 

tensis s'était réservé d'orner la pierre, que Danzay voulait 

procurer, de différents emblémes (mystica et sacra) et d'une 

inscription convenable.  Mais il mourut avant de réaliser son 

intention, et pour cette raison, dans une lettre datée de Cope- 

nhague, le 26 juin 1576, Danzay pria Tycho Brahé de rédiger 

lui-méme cette inscription ?). Toutefois ce dernier a sans doute 

laissé ce soin å son honorable ami, comme il est permis de 

le conclure de la lettre (låtine) suivante: 

«Honorable et glorieux homme, trés honoré ami!  Votre 

lettre m'est parvenue, pendant quw'ici, å Holbæk, je suis V'håte 

de Monsieur Pachs?). Je laisserai de cdtée ce qu'elle contient 

de moins agréable, puisque ce n'est pas å refaire. La pierre 

promise est préte; elle porte une inscription telle que vous la 

désirez. Quand on me préviendra, je serai lå å temps. Il me 

serait agréable de vous voir inviter un plus grand nombre de 

personnes. Je voudrais que Pratensis fåt en vie pour étre des 

nåtres! J'augure mal å Jean Frandsen, s'il ne fait pas acte de 

présence. Si donc il ne se présente pas de bonne gråce, 

1) Friis, T, Brahei et ad eum doct. vir. epist., p. 21. 

2?) Danske Mag. II, 195. 

3) Friis, 7. Brahei et ad eum doct. vir. epist., p. 31. 

4) Christophe de Festenberg dit Pachs (ou Pax), écuyer du roi, fut de 1563 

å 1608 bailli royal au chåteau de Holbæk. (Seeland). 
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contre mon espérance, il døit le faire par crainte"). J'attendrai 

votre réponse ici; jjy nage dans le plaisir (/jucundissime et 

svavissime). Au revoir, homme trés honoré; continuez de 

témoigner å votre Danzay la méme affection qu'auparavant, et 

S0Oyez assuré que je suis le plus dévoué de vos amis. Au 

revoir et soyez heureux ! 
Votre dévoué 

Holbæk, 4 juillet 1576 Charles Danzay?). 

Le 8 aout 1576, Danzay posa la pierre en question dans 

les fondations d'Uranieborg. Elle portait Pinscription que voici 2): 

Regnante in Dania Friderico IL Carolus Danzæus R. G. I. 

D. L. domuwi huie Philosophiæ, imprimisque Astrorum con- 

templationi, Regis decreto a Nobili Viro Tychone Brahe 

de Knudstrup exstructæ, votivum hunc lapidem memoriæ 

et .felicis . auspicii. ergo. p. Anno CII 19. LXXVI.VI. 

Id. Augustr. 

Dans un écrit qu'il publia huit ans aprés la mort de Dan- 

zay, Tycho Brahé s'est arrété en détail sur cette solennité. Ce 

qwil dit, montre le cas quil avait fait de son ami décédé"). — 

Un Écossais qui avait servi sous le capitaine John Clarck?) 

1) C'est-å-dire, par crainte que la prophétie de Danzay ne s'accomplit. 

2) Friis,.T. Braher et ad eum doct. vir. epist., p. 32. 

3) P. Gassendi Tychonis Brahei vita. Ed. 2da. Hagæ Com. 1655, p. 34. 
Cfr. Danske Mag. II, 198. Bangs Saml. II, 267. 

1) T, Brahe, Astronomiæ instauratæ Mechanica, p. 8. Resen, Inscript. 

Hafn., p. 331. Ces manifestations, ainsi que d'autres, d'une vive amitié 

entre T. Brahé et Danzay portent å croire que la vague insinuation de 

relations moins bonnes, indiquées p. 1006 des Chytræi Epist., est basée 

sur un malentendu. 

En 1571, ce célébre soldat de la guerre de Sept ans eut maille å partir 

avec le gouvernement danois en raison de grandes prétentions qu'iil 

croyait pouvoir élever å propos d'argent. Cette affaire ayant été examinée 

pår des financiers danois, «on s'en rapporta å Carolum Dantzeum, 

ambassadeur du roi de France, -afin qu'il examinåt cette question et 

qu'il en pronongcåt». Clarck, n'étant pas content de T'arrét et menagcant 
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pendant la derniére guerre dano-suédoise, croyait que le gou- 

vernement danois lui devait de la solde, et, par l'entremise du 

célébre John Buchanan, il s'était adressé å 1'ambassadeur de 

France, qui prit par lå occasion de prier Tycho Brahé de 

s'intéresser å cet Écossais auprés de ses amis de cour. Dans 

cette méme lettre, datée de Copenhague le 17 novembre 1576, 

il emploie la forme lå plus respectueuse pour dissuader son 

ami de se laisser trop absorber par Vastrologie; en, méme 

temps il exprime le désir d'apprendre ce quw'il pense sur divers 

problémes d'astronomie. Il écrit entre autres choses: «J”ai 

toujours estimé Vastronomie; je Vai tenue en honneur, comme 

elle le mérite, et je la tiens toujours en honneur. C'est pour- 

quoi, méme dans cet åge avancé, je désire vivement apprendre 

sur ce sujet quelque chose du maitre, et je pense que vous 

ne me le refuserez pas ").» 

On a aussi, de Tycho Brahé å Danzay, des lettres datant 

d'un temps postérieur et attestant que leur intimité resta sans 

altération de la part des vicissitudes du temps, et que Varrivée 

de Danzay, accompagné d'autres amis, de Copenhague, était 

une féte pour T'ermite de Hven, qui recevait leurs visites. Lors- 

qu'en 1583, Danzay fit un séjour assez prolongé å la cour, 

alors dans le chåteau de Koldinghus, et que, dans une lettre 

a Tycho Brahé, il s'était plaint que quelques courtisans se 

fussent amusés å ses dépens, — Cc'était, parait-il, sa géne qui 

avait donné lieu å ces railleries, — son ami de Hven le con- 

sola de son mieux en le priant de ne pas tenir compte des 

inventions de pareils «sycophantes de cour»: la juste punition 

såurait bien les atteindre avec le temps>). 

le roi danois, fut interné au chåteau de Dragsholm comme prisonnier 

d'ÉEtat å vie (Resen, p. 261—2). Ce fut en vain que Danzay tenta de le 

faire remettre en liberté, en invoquant T'entremise du roi d'ÉEcosse. 

(Lettre adressée, le 13 mai 1571, par Danzay au roi Jacques VI, State 

papers, For. Ser. 1569—71, p. 444. Cfr. Hist. Tidsskr. 3 sér. II, 676.) 

1) Friis, 7. Braher et ad eum doct. vir. epist., p. 37—8. 

?) Friis, ouvrage cit., p. 52. 70—1. 
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Nous avons déjå mentionné que, tout en repræsentant un 

gouvernement qui en France comhattait les protestants et les 

persécutait, Danzay était lui-méme calviniste déclaré. Comme 

tel il tenait de prés des hommes å tendance philippiste qui 

donnaient alors le ton dans V'Eglise danoise, et il n'est pas 

invraisemblable qwil a concouru å renforcer la résistance å 

Vintroduction de la Formule d'unité en Danemark. Car, comme 

tant d'autres, il jugeait bien que Vadoption de cet étalon en 

fait de doctrine contribuerait å creuser davantage la séparation 

existant déjå entre luthériens et calvinistes, ce qui affaiblirait 

la force de résistance des protestants dans leur lutte contre 

VÉglise romaine. 

Ce fut probablement surtout pour mitiger les propensions 

des luthériens les plus zélés qu'en 1577 Danzay entra en 

correspondance avec le D" David Chytræus, de Rostock. Ce 

docteur, un des hommes chargés d'élaborer la Formula Con- 

cordiæ, fut plus tard écarté, lorsque les zélateurs eurent la 

haute main !). 

On sait que, tout en maintenant carrément la confession 

luthérienne, Frédéric II ne voulut pas permettre Vintroduction 

de la Formule d'unité dans ses États, voire méme qu'iil y 

manifesta la plus vive opposition, lorsque, en 1580, elle vit 

enfin le jour. Il est assez vraisemblable que, par ses repré- 

sentations, Danzay a contribué å ce refus du roi danois et de 

son entourage. C'était lå 'avis des contemporains, et, en tout 

cas, les applaudissements de Danzay å la défense que fit le roi 

de propager cet ouvrage, ne parlent point contre cette opinion”). 

Au dire de Chytræus, Danzay aurait méme publié un écrit 

)) Dav. Chytræi epistolæ, p. 335 (cfr. p. 1006—11;. Rårdam, Hist. Saml. 

og Studier III, 326. 

?) Handl. rør. Skandin. Hist. XI, 258—68. Rordam, Kbhvns Univ. Hist. 

II, 212. Treschow, Danske Jubel-Lærere, p. 26. 

D. K. D. Vid. Selsk. Overs. 1897. 43 44 



662 H.-F. Rordam. 

attaquant violemment les théologiens aåuteurs de la Formule 

d'unité"). 

Dans ces conjonctures on croirait que Danzay devait 

sympathiser avec Henri de Navarre et VFactivité déployée par 

lui pour faire progresser ''union mutuelle des protestants et 

les rallier pour opposer aux papistes une résistance solide. On 

pourrait donc s'étonner que, Jacques Ségur de Pardillan 

ayant été délégué en Allemagne et en Danemark par Henri de 

Navarre en 15383—84 pour faciliter ''obtention de ce but, Danzay 

edt pour mission de se conformer aux ordres de Henri III et 

de Catherine de Médicis, et d'épier les démarches de cet envoyé 

plutåt que de le seconder. En serviteur obéissant, Danzay 

accomplit ces ordres; mais en méme temps, et tout en rap- 

pelant les nombreux services quil avait rendus å la France, 

dont «sans blåme ni reproche» il servait les rois depuis plus 

de quarante ans, il dut se plaindre, avec une grande tristesse, 

de I'humiliation que son propre gouvernement lui faisait subir 

en lui détenant ses appointements”). Du reste on peut noter 

que, le 15 mars 1584, Frédéric II écrivit lui-méme å Henri III, 

en France, sur la mission de Ségur, et cela d'un ton qui, si 

Von se rappelle que cette lettre est écrite å un monarque 

catholique, doit exciter notre étonnemeut, maåis qui trouve son 

explication dans le singulier état politique de la France å cette 

époque ?). 

Vers la fin du régne de Frédéric II, Henri de Navarre tint 

encore un envoyé chez nous, Matthieu Coignet de la 

1) En effet, dans une lettre datée Idibus Februarti 1581 et adressée å 

Nicolaus Cisnerus, Chytræus dit: «Quid aduersa pars ignoro; sed ex 

scriptis vehementibus et cruentis, quæ sine fine modoque edunt, multos 

ad tumultum gestire video, sicut Gallus quidam, in Dania iam fere 30 

annos legati munere functus, crudelem libellum, non atramento, sed 

sanguine scriptum, aduersus imprudentes istos Theologos (quod epitheton 

mihi quidem verissime tribui fateor) edidit, quem Wigandus publice 

confortauit». (D. Chytræi epistolæ, p. 356.) 

2) Handl. ror. Skandin. Hist. XI, 273 et suiv. 308 et suiv. 316 et suiv. 

3) Henrici Navarrorum regis epistolæ ad imperat., reges, etc., p. 69 sq. 
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Thuillerie").  Celui-ci fut bien recu å la cour, et I'on peut 

bien admettre aussi que Danzay Va secondé, puisque Henri III 

et Henri de Navarre étaient alors alliés dans la lutte avec le 

parti des Guise. 

Le 1% åout 1589, Henri tomba sous le poignard du moine 

Jacques Clément. Peu de temps aprés, la carriére de Danzay 

prit fin aussi.  Trois ans auparavant, il avait été atteint d'une 

paralysie qui pourtant avait disparu par degrés; néanmøoins, å 

partir de cette époque, sa santé fut chancelante, tandis que 

ses forces mentales semblaient rester encore intactes.  Ainsi, 

lorsque le D" Nicolas Krag, plus tard historiographe, lui eut 

fait observer, dans une lettre, que Vauteur politique francais 

Jean Bodin, communiquant quelques notices peu exactes rela- 

tives å I'histoire du Danemark sous le régne de Frédéric Il, 

s'était appuyé sur Danzay, ce dernier envoya å Nic. Krag une 

longue lettre bien écrite et datée de Copenhague, le 5 sep- 

tembre 1589. Dans cette lettre, Danzay se disculpait d'avoir 

fourni ces inexactitudes: il devait au peuple danois tant de 

reconnaissance de tout ce qu'il en avait recu de bien, qu'il ne 

lui viendrait jamais å V'esprit de le dénigrer; aussi aurait-il 

soin que Bodin, averti de ses erreurs, les corrigeåt; mais du 

reste il engageait. le D" Nicolas Krag å réfuter, suivant sa 

vocation d'historien, les expressions erronées de Vauteur 

étranger ?). 

Dans cette méme lettre Danzay dit qu'iil se sentait si faible 

qu'å peine pouvait-il écrire å ses amis; seule, I'importance de 

Vaffaire lui avait fait faire violence å sa faiblesse pour ne pas 

'paraitre calomniateur. Danzay décéda le 12 octobre 1589 aprés 

huit jours de lit de mort. Juste un mois aprés, son corps fut 

inhumé dans T'église Notre-Dame de Copenhague. A cette 

1) Dånische Bibliothek VIII, 482—3, lettre de cet envoyé au D" Petrus 

Severinus, médecin ordinaire du roi, datée d'Andershoæ in ædibus Nicolai 

Soer. 14 Martii 1588. 

2?) Rørdam, Hist. Saml. og Studier NI, 327 et suiv. 
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occasion, Université publia un programme funébre donnant 

un exposé assez détaillé de sa vie et une belle appréciation de 

son honnéte caractére. Entre autres choses, on y signale ses 

soins affectueux de ceux qui V'avaient servi, et sa grande bien- 

fåisance, dont il ne voulait pas déroger alors méme quil était 

lui-méme dans la géne”). 

Pendant son long séjour å la cour de Danemark, Charles 

de Danzay avait réussi å gagner 1'estime et le dévouement de 

presque tous ceux qui V'avaient abordé. Dans une lettre adressée 

(1580) å Henri de Navarre, Frédéric II ne peut lui trouver 

dautre épithéte que celle-ci: generosus, tnprimis nobis propter 

virtutem dilectus ordinarrus in aula nostra legatus Dn. Carolus 

Danzæus”), et c'est par de pareilles expressions que ce méme 

roi le caractérise dans les lettres adressées å Charles IX et å 

Henri III. Pierre Gassend, biographe de Tycho Brahé, qualifie 

Danzay de senex optimus et rerum bonarum studiosissimus, par 

conséquent d'homme qui, méme å un åge avancé, s'intéressait 

a tout ce qui est bon). Un annaliste du temps Vappelle «un 

pieux et savant vieillard»”), et, dans la Chronique du rot Fré- 

dérie II, on dit (p. 124) que c'était «un homme trés expert, 

docte, pieux et habile». 

Peu de temps aprés lå mort de Danzay, Jacques Bongars 

vint comme ambassadeur de France å Copenhague. A Vinstar 

de son prédécesseur, il était protestant, savant et écrivain de 

mérite (on pent noter particuliérement son édition de Gesta 

Dei per Francos, documents originaux servant å Vhistoire des 

croisades); de plus, il était depuis longues années ministre 

résident de Henri IV prés les cours d'Allemagne, et bien connu 

des savants de notre pays, parmi lesquels le D" Petrus Seve- 

1) Voir plus loin Appendice. 

2) Det kgl. Danske Vidensk. Selsk. phalos. og hist. Afhandlinger II, 363. 

3) Gassendi Tych. Braher vita, Ed. ?da, p. 19. 

4) Rørdam, Hist. Saml. og Studier II, 184. 
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rinus, médecin ordinaire du roi!), et avec qui il correspondåait. 

Å son arrivée en Danemark, il adressa, le 1% décembre 1589, 

au conseil gouvernemental une priére de garder soigneusement 

les papiers de Danzay, sans qu'il fåt permis å personne d'en 

prendre connaissance, jusqu'å ce que «le roi trés chrétien» 

(Henri IV) ett statué lå-dessus?”). On peut croire que les créan- 

ciers de Danzay ont séquestré le reste des biens de Danzay. 

Nous ne saurions rien dire avec certitude sur le sort de ses 

papiers; tout ce qwon peut affirmer, c'est que nos Archives 

de V'État renferment aujourd'hui un des livres de copies on les 

dépéches de Danzay sont enregistrées, tandis que d'aatres de 

ses papiers se trouvent. å présent en Suéde, ou å coup sur ils 

sont arrivés avec les manuscrits de M.-Etienne-Hansen-Stepha- 

nius?). Ce qui nous reste des papiers de Danzay, outre les 

nombreuses lettres encore conservées et échangées entre les 

rois de Danemark et de France, fournit de riches matériaux 

servant å élucider les relations mutuelles de ces deux royaumes 

au XVI siécle. Nous n'avons pas eu ici Vintention d'épuiser 

ces matériaux historiques, mais bien d'y attirer attention. 

Appendice. 

Programma funebre publié par VUniversité de Copenhague å 

P'occasion des funérailles de Charles de Danzay. 

Rector Academiæ Hafniensis. 

Homini defatigato dulcis est laborum finis: Viator sæpius 

interrogat, ubi sit mansio: Mercenarius frequenter computat anni 

1) Voir Dån. Bibl. VIII, 483 et suiv. Schlegel, Slængens Geschichte 

Chr. IVten I, 109. La Bibliothéque de Berne renferme la correspon- 

dance et le journal de Bongars. Cfr. Biographie universelle. 

2) J. Bongarsi et Lingelshemii epistolæ, p. 40—1. 

3) Hist. Tidsskrift IV, 143. 
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residuum: Agricola sollicite messis tempus expectat: Negotiator 

die ac nocte thecæ suæ discutit rationes: Mulier prægnans sæpe 

de decimo mense cogitat. Ita sancti omnes, ii præsertim, quo- 

rum peregrinatio in hac mortali vita difficilior pariter ac diu- 

turnior extitit, sedulo magis de morte meditåantur, eoque cogi- 

tationes suas oculosque convertunt, ubi repositam sibi dulcissi- 

mam quietem norunt. Quorum in numero fuisse nobilissimum 

Virum Carolum Danzæum christianissimi Galliarum Regis 

Consiliarium et in Dania Legatum, nemini, cui vita ipsius per- 

specta est, dubium esse potest. &Erat is ex generosa familia 

natus in Danzai, quæ hæreditaria sedes erat parentis ipsius non 

procul a Pictavio, Pictonum urbe: in qua ab ineunte ætate lit- 

teris honestis informari coepit, eaque ad virtutem et laudem 

seminå Lutetiæ Parisiorum aliisque in locis confirmatiora auc- 

tioraque reddidit, adeo ut Francisco Primo Galliarum Regi tan- 

tam de se spem excitarit, ut statim arduis obeundis negotiis ab 

ipso destinatus, iisque ut idoneus magis evaderet, Teutonici 

idiomatis gratia Argentoratum ablegatus fuerit. Huic de se 

exspectationi præclare etiam satisfecit. Nam ab obitu comme- 

morati Francisci Henricus ejus nominis secundus, lum propriå 

hominis virtute et eruditione, tum etiam consilio et instinctu 

generosi Domini Conestabilis (cujus patrocinio plurimum pro- 

vectus est) motus, in aulam ipsum vocavit, operaque ipsius 

freqventer in rebus magnis domi forisque, inprimis vero in 

castris, fervescente adhuc diuturno illo inter Carolum Quintum 

Romanorum Imperatorem et Henricum bello, usus est. Ubi 

cum integerrimam ejus fidem periclitatus satis esset, tandem 

eum in hoc regnum ad piissimæ lauditissimæque memoriæ 

Christianum Tertium Daniæ et Norvegiæ &c. Regem transmisit, 

perpetuumque ipsum in Dania legatum suum esse voluit. 

Munus illud dum magna cum laude sustinuit, annos plus minus 

quadraginta nihil prius duxit, quåm ut vetus illa confoederatio 

inter Daniam et Galliam salva integraque permaneret. Dumque 

Patriæ et Regis nomini existimationique diligenter studuit, nul- 

48 



Résidents francais prés la cour de Danemark au XVIE siécle. 667 

lam unquam. curam intermisit, qud horum quoque regnorum 

saluti et tranquillitati consuleret.  Cujus rei argumentum evi- 

dentissimum est vel illud solum studium, quod in transactione 

Stetinensi, cui jussu Regis sui interfuit, Danis comprobavit: ut 

alios ipsius boønos et longå memoriå dignos conatus taceamus, 

quibus animum suum optimum ergaå hæc regna, non minus 

belli Svetici tempore, quåm ante et post luculenter declaravit. 

Porro cum Henricus Tertius Poloniæ Rex crearetur, ipsi, Ca- 

roli Noni mandato, ut ab intimis consiliis esset, adjungebatur: 

Quo tempore etiam illustria. fidei et integritatis suæ documenta 

edidit, usque adeo commodis Regis sui operam navans, ut suæ 

salutis curam pæne neglexerit, ac post Regis e Polonia disces- 

sum, non sine summo vitæ discrimine elapsus, ad nos redierit. 

Reliqvum igitur vitæ tempus ita apud nos traduxit, ut insigne 

omnibus éxemplum sese præbuerit pietatis in Deum, liberali- 

tatis in ministros suos, omnesque alios, quibuscum conversa- 

batur: Uno verbo ut dicamus, quod res est, profuit omnibus, 

quibus potuit, nocuit nemini, veré boni Viri nomen hac ratione 

promeritus. Id vero admiratione ante alia dignissimum est, 

quod qvum aliquot jam annis, recrudescentibus in Gallia civili- 

bus bellis, nescio quorum oblivione aut culpa, quibusve aliis 

de causis, annua ipsi deputata stipendia deficerent, eaque occa- 

sione magnum æs alienum contraheret, nihil tamen de muni- 

ficentia sua in pauperes remisit, sed perpetua benefaciendi 

voluntate facultates suas longe superavit. Cæterum (ut nulla ad- 

versitas sola est) non tantum moerore plurimum afflictus, sed 

et periculosissimo morbo, paralysi scilicet, ante triennium fere 

confectus erat, å quo tamen, Deo Medici operas fortunante, 

liberatus fuit, sed reliqua etiamnum erat senectus, quæ ipsa 

morbus est, nec firmam valetudinem esse amplius permisit. 

Vitaque ipsi deinceps nihil fere aliud nisi tristitia ægritudoque 

fuit, in qua jucunda bene actæ vitæ memoria, quasi tranquilli- 

tate inter medias tempestates suborta, plurimum haud dubie 

sese consolabatur.  Quarto demum die Octobris, præ virium 
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infirmitate extrema, lecto decumbere coactus est, resque suas, 

jam pridem vitæ satur, ad migrationem ex hoc exilio in coe- 

lestem patriam composuit, usque ad horam decimam vesper- 

tinam die 12. mensis ejusdem, quo die, annum agens circiter 

octogesimum, postquam variis fortunæ fluctibus jactatus fuisset, 

quatuorque jam defunctis Galliæ Regibus fidelissime inserviisset, 

secunda aura ad vitæ hujus mortalis portum appulit, et in ar- 

dente filii Dei invocatione, vivaque fide placidissime obdormivit. 

Huic vero cras ante meridiem exequiæ decenti pompa celebra- 

buntur, quas cohonestari par est ab omnibus bonis, maåxime 

vero ab iis, qui, quanta doctrina, quantæque virtutes ipsius 

fuerint, vulgo accuratius æstimare possunt.  Certe si cuiquam 

ob bene merita in rempublicam justa debentur, huic debentur 

justissime.  Quare hortamur omnes, qui legibus Academicis 

parent, ut frequentes hora constituta ad ædes ejus conveniant 

et funeri ipsius in templum Divæ Virginis deducendo adsint, 

ipsoque hoc facto testatum faciant, quantopere colant virtutum 

piissimé defuncti Domini Legati memoriam, quantique faciant 

honesta præcipientis Magistratus mandata. P.P. die 11. Novem- 

hrisstannoskssesro 

Sub officii nostri Sigillo. 

Copie de Langebek parmi ses Extraits, n? 204, dans la Bibliothéque 

Royale de Copenhague. 
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III. 

Liste over de til det Kgl. Danske Videnskabernes Selskab 

indsendte og i dets Møder i Aaret 1897 fremlagte Skrifter. 

Disse ere afgivne til Universitets-Bibliotheket med Undtagelse af 

de med ”" mærkede Numere. De ved en Del af sidstnævnte tilføjede 

Bogstavmærker betegne, at vedkommende Værk henholdsvis er afgivet: 

(B. H.] til Botanisk Haves Bibliothek. 

IK. B.] til det Store Kgl. Bibliothek. 

(M. I.] til det Danske Meteorologiske Institut. 

IM. M.] til Mineralogisk Museums Bibliothek. 

(R. A.] til Rigsarchivet. 

(Z. M.] til Zoologisk Museums Bibliothek. 

Oversigt over de lærde Selskaber, videnskabelige Anstalter 

og offentlige Bestyrelser, fra hvilke det K. D. Videnskabernes 

Selskab i Aaret 1897 har modtaget Skrifter, samt alfabetisk 

Fortegnelse over de Enkeltmænd, der i samme Tidsrum have 

indsendt Skrifter til Selskabet, alt med Henvisning til foran- 

staaende Boglistes Numere. 

Sag- og Navnefortegnelse. 
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The Meteorological Office, London. 

"16. Weekly Weather Report. Vol. XIII. No. 48—52. London 1896. 4to. [M.I." 

"17. Summary of the Observations. 1896. Sept. London 1896. 4to. [M. 1. 

' Aa 

nå 
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The Zoological Society of London. 

18. Transactions. Vol. XIV. P. 2. London 1896. 4to. 

19. Proceedings. 1896. P. 3. London 1896. 

The Literary and Philosophical Society of Liverpool. 

20. Proceedings. Vol. L and Index I—L. Liverpool 1896. 

The Royal Physical Society, Edinburgh. 
21. Proceedings. Session 1895—96. Vol. XIII. P. 2. Edinburgh 1896. 

De Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen te Haarlem. 

22. Archives Néerlandaises. T. XXX. Livr. 3. Harlem 1896. 

TIT” Académie Royale de Médecime de Belgique, Bruwelles. 

23 Bulletin: ae Serie, TX N010) Bruxelles 1896: 

La Société Vaudoise des Sciences naturelles, Lausanne. 

24. Bulletin. 4e Série. Vol. XXXII. No. 121. Lausanne 1896 

Die Plwsikalische Gesellschaft zu Berlin. 
25. Verhandlungen. Jahrg. 15. Nr. 6. Leipzig 1896. 

Die Historische Gesellschaft des Kiinstlervereins, Bremen. 

26. Bremisches Jahrbuch. Bd. XVII Bremen 1896. 

Die kønigl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Gottingen. 

+27. Nachrichten. 1896. Philol.-hist. Kl. Nr. 3. — Math.-phys. Kl. Nr. 3. 

Geschåftl. Mittheil. Nr. 2. Goåttingen 1896. 

Die køn. Séæichsische Gesellschaft der Wissenschaften, Leipzig. 
28. Abhandlungen. Philol.-hist. Classe. Bd. XVII. No. V. Leipzig 1896. 

29. Abhandlungen. Math.-phys. Classe. Bd. XXIII. No. IV—V. Leipzig 1896. 

30. Zur funfzigjåhrigen Jubelfeier, 1. Juli 1896. Leipzig 1896. 

Die Anthropologische Gesellschaft in Wien. 
31. Mittheilungen. Bd. XXVI. Heft 4—5. Wien 1896.  4to. 

Die k. k. åsterr. Gradmessungs-Commission (13. Techmikerstr.), Wien. 

32. Verhandlungen. 1896. Wien 1896. 

Die kais.-kon. Zoologisch-botanische Gesellschaft in Wien. 

33. Verhandlungen. 1896. Bd. XLVI. H. 9. Wien 1896. 

I” Académie des Sciences de Cracovie. 
34. Bulletin international.  Comptes rendus. 1896. No. 9.  Novembre. 

Cracovie 1896. 

IL Ministero di pubblica istruzione, Roma. (Ved St. kgl. Bibl.) 

35. Le opere di G. Galilei, edizione nazionale, direttore Comm. A. Favaro. 

Vol VE Firenze 1896. 4to: i 

La Reale Accademia der Lincei, Roma. 
36. Atti. Anno CCXCIIL. Serie 5t2a,' Rendiconti. Vol. V. 2? Semestre. Fasc. 

10—11. Roma 1896. Å4to. 

IU R. Comitato Geologico d'Italia, Roma. 

37. Bollettino. 1896. Vol. XXVII. No. 3. Roma 1896. 

Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. 

38. Bollettino. 1896. No. 263—64. Firenze 1896. 

39. Indici del Bollettino. 1895. Sig. E. Firenze 1895. 
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La Societå Ital. di Antropologia, Etnologia e Psicologia comp., Firenze. 

40. Archivio. Vol. XXVI. Fasc. 2. Firenze 1896. 

La Societa Reale di Napoli. 

41. Rendiconto dell'Accademia delle Scienze fisiche e matematiche. Serie 32. 

Vol. II. Fasc.11. Napoli 1896. 

La Societå Toscana di Scienze naturali, Pisa. 

42. Atti. Processi verbali. Vol. X. P. 121—167. Pisa 1896. 

La Direzione del Nuovo Cimento, Pisa. 

43. Il nuovo Cimento. Giornale di Fisica. Serie IV. Tomo IV. Ottobre. 

1896. Pisa 1896. 

La Reale Accademia delle Scienze di Torino. 

44. Memorie. Serie II. T. XLVI. Torino 1896. Å4to. 

The Jolms Hopkins University, Baltimore. 

45. Circulars. Vol. XVI. No. 127. Baltimore 1896. 4to. 

… The Museum of Comparative Zoology, Harvard College, Cambridge, Mass. 

46. Bulletin. Vol. XXVIII. No. 2. XXX. No. 2. Cambridge 1896. 

The lowa Academy of Sciences, Des Moines. 
"47. Proceedings. Vol. III. Des Moines 1896. (2 Expl.) 

Professor Edward S. Dana, New Haven. 

48. The American Journal (Establ. by B. Silliman). 4. Series. Vol. II. 

No. 12. New Haven 1896. 

The New York Microscopical Society, New York. 

49. Journal. Vol. XII No. 4. New York 1896. 

The Leland Stanford jr. University, Palo Alto, Cal. 
50. Publications. Contributions to Biology. (Reprint from Cal. Acad.) VIL 

Palo Alto, Cal. 1896. 

The American Philosophical Society, Philadelphia, Penn. 

51. Proceedings. Vol. XXXV. No. 151. Philadelphia 1896. 

The Academy of Natural Sciences of Philadelphia, Penn. 

52. Proceedings. 1896. Part 2. Philadelphia 1896. 

The U. S. Weather Bureau, Dep. of Agriculture, Washington. 

753. Monthly Weather Review. Sept. 1896. Washington 1896. 4to. [M. 1.] 

The U. S. Geological Survey (Dep. of the Interior), Washington, D. C. 

"54. 16. Annual Report by Ch. D. Walcott, Director. Part I. Washington 

1896. 4to. [M. M.] 

The U. S. Naval Observatory, Washington, D. C. 
55. Washington Observations. 1890. Washington 1895. 4to. 

56. Meteorolog. Observations. 1890. Washington 1894. 4to. [M. I.] 

The Philosophical Society of Washington. 

57. Bulletin. Vol. 12. Washington 1895. 

The Smithsonian Institution, Washington, D. C. 
58. Miscellaneous Collections. 1031 & 1037. City of Washington 1896. 

59. Contributions to Knowledge. 1033 (Hodgkins Fund) & Vol. XXX—XXXII. 

City of Washington 1895—96. 4to. 
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Observatorio Meteorolégico-magnético Central de Méæico. 

=60. Boletin mensual. 1896. Sept.—Octubre. México 1896. 4to. [M. I.| 

Observatorio Meteoroldgico y Vulcanoldgico de Colima, México. 

61. Boletin mensual. Octubre 1896. Colima 1896. Fol. [M. I] 

La Sociedad Geogråfica de Lima. 

62. Boletin. Afio V. T. V. Trim. IV. Lima 1895. 

Instituto Geogråfico Argentino, Buenos Aires. 

63. Boletin. T. XVII. Nos. 7—9. Buenos Aires 1896. 

The Geological Survey of India, Calcutta. 

64. Records. Vol. XXIX. P. 4. Calcutta 1896. 

Teikoku Daigaku, Imperial University of Japan, Tokyo. 

65. Journal of the College of Science. Vol. X. P. 1. Tåkyd 1896. 4to. 

The Australian Museum, Sydney, New South Wales. 

66. Records. Vol. Il. No. 6. Sydney 1895. 

Redaktionen of. Kosmopolan, Sydney, Australien. 

=67.. Kosmopolan (Cosmopolitan), a bimensal gazette for furthering the spread 

of Volapuk. Nr. 31. Sydney 1896. (2 Expl.) 

Herr Professor, Dr. plul. Franz Briicheler, Bonn, Selsk. udenl. Medl. 

68. Anthologia Latina. Pars Posterior, Fasc. 2 conlegit Fr. Buecheler. Lipsiæ 

1897. 

M. le Directeur Adrien Dollfus, 35, rue Pierre-Charron, Paris. 

69. La Feuille des jeunes Naturalistes. Revue mensuelle. III. Série. 27€ année. 

NOS MAP aris sl S97E 

Hr. Dr. phil. C. G. Joh. Petersen, Forstander for den biologiske Station, 

København. 
70. C. G. Joh. Petersen. Beretning fra den danske biologiske Station. VI. 

Kjøbenhavn 1896. A4to. 

Herr Professor Frantisek Xaver Prusik, Praha (Prag). 

71. Fr. X. Prusik. Krok. Rotnik XI, Sesit 1. V Praze 1897. 

Mr. Bernard Quaritch, Bookseller, 15 Piccadilly, London, W. 

72. A Catalogue of choice and valuable books. No. 165. London 1896. 

Den norske Nordhavs-Expeditions Udgiver-Komité, Kristiania. 

=73. Nordhavs-Expeditionen 1876—78. XXIII. Zoologi. Christiania 1896. 4to. 

The Royal Astronomical Society, London. 
74. Monthly Notices. Vol. LVII. No. 2. London 1896. 

The Royal Geographical Society, London. 
75. The Geographical Journal. Vol. IX. No. 1. London 1897. 

Het koninkl. Nederl. Ministerie van Binnenlandsche Zaken,” sGravenhage. 

+76. Flora Batava. Afl. 315—16. Haarlem 1896. 4to. [B. H.] 

L'Observatoire de Montsouris (Gauthier- Villars et Fils), Paris. 

77. Annuaire (Météorologie p.p-). 1897. Paris. 
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La Société Géologique de France, Paris. 
78. Compte-rendu des Séances. 1895. 3e Série. T. XXIV. No. 1—19. (Paris 

1896.) 

Die Sechlesische Gesellschaft fiir vaterlåndische Cultur, Breslau. 

+79. 73. Jahresbericht. Hierzu ein Ergånzungsheft. Breslau 1896. [K. B.] 

Die Fiirstlich Jablonowski'sche Gesellschaft, Leipzig. 

80. Preisschriften. XXXIV. Leipzig 1896. 

Die Plysikalisch-Medicinische Gesellschaft zu Wiirzburg. 
81. Verhandlungen. N. F. Bd. XXX. 6—8. Wurzburg 1896. 

82. Sitzungs-Berichte. Jahrg. 1896. No. 1—5. Wirzburg 1896. 

Die k. k. Geologische Reichsanstalt, Wien. 

83. Verhandlungen. 1896. No. 13—15. Wien 1896. 4to. 

I” Académie des Sciences de Cracovie. 

84. Monumenta medii aevi historica. T. XV. W Krakowie 1896. 4to. 

85. L. Finkel. Bibliografia Historyi Polskiej. T. II, H, 2. W Krakowie 1896. 

+86. Atlas geolog. Galicyi. Gr. fol. avec texte in 8”. Zeszyt VII. Krak6w 

1895—96. [M. M.] 

La Reale Accademia dei Lincei, Roma. 

87. Atti. Anno CCXCIIMI. Serie Sta, Rendiconti. Vol. V. 2? Semestre. Fasc. 

12. Roma 1896. 4to. 

88. Atti.  Memorie della classe di Scienze morali, storiche e filologiche. 

Serie 52. Vol. IV. (Parte 22) 1896. Novembre. Roma 1896. 4to. 

La R. Accademia delle Scienze dell Istituto di Bologna. 

89. Memorie. Serie V. T.1V. Bologna 1894. A4to. 

Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. 

90. Bollettino. 1897. No. 265. Firenze 1897. 

91. Indice del Bollettino. 1895. Sig. F. Firenze 1895. 

La Direzione del Nuovo Cimento, Pisa. 

92. Il nuovo Cimento. Giornale di Fisica. Serie IV. Tomo IV. Novembre. 

Pisa 1896. 

The Museum of Comparative Zodlogy, Harvard College, Cambridge, Mass. 

93. Annual Report. 1895—96. Cambridge 1896. 

Professor Edward S. Dana, New Haven. 
94. The American Journal (Establ. by B. Silliman). 4. Series Vol. Il, No.13. 

New Haven 1897. 

The Biological Society of Washington, Washington. 
95. Proceedings. Vol. X. (p. 88—174) Washington 1896. 

La Sociedad Geogråfica de Lima. 
96. M. Carjaval. Report on the Navigability of the eastern rivers of Peru. 

(5 Expl.). Lima 1896. 

Het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, Batavia. 

97. Verhandelingen. Deel XLIX. Stuk 1—2. Deel L. Stuk 2. Batavia 1896. 4to. 

98. Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde.  Deel XXXIX. 

Afl. 3. Batavia 1896. 

99. Notulen. Deel XXXIV. 1896. Afl. 1—2. Batavia 1896. 
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Det Danske Meteorologiske Institut, København. 

100. Maanedsoversigt. 1896. Decbr. Fol. 

101. Bulletin météorologique du Nord. 1896. Décembre. 

Kongl. Svenska Vetenskaps-Akademien, Stockholm. 

102. Ofversigt. 1896. Årg. 53. No. 9. Stockholm 1896. 

I” Académie Impériale des Sciences de St.-Pétersbourg. 

"103. Mémoires. VII. Série. Classe Phys.-Math. Vol. III. No. 7—10. Vol. IV. 

No. 2—4. St.-Pétersbourg 1896. ÅAto. 

"104. Bulletin. Ve Série. Tome III. No. 2—5. T.IV. No. 1—5. St.-Péters- 

bourg 1895—96. 

L'Observatoire Central Nicolas, St.-Pétersbourg. 
105. Publications. Série II. Vol. IL St.-Pétersbourg 1896. 4to. 

The Royal Microscopical Society (20 Hanover Square) London W. 

106. Journal. 1896. P. 6. London 1896. 

De Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen te Haarlem. 

107. Archives Néerlandaises. T. XXX. Livr. 4. Harlem 1896. 

I, Académie Royale de Médecine de Belgique, Bruæelles. 

108. Bulletin. 42 Série.. T, X. No. 11. Bruxelles 1896. 

Kånigl. Preuss. Meteorologisches Institut, Berlin W. 

109. Ergebnisse der Beobachtungen a. d. Stationen II u. MI Ordnung. 

1892. H. III. 1896. H. I. Berlin 1896. 4to. [M. I.] 
%110. Bericht uber die Thåtigkeit. 1895. Berlin 1896. [M. I.; 

Die Gesellschaft fiir Schlesw.-Holst.-Lauenb. Geschichte, Kiel. 

"111. Dr. P. Hasse. Regesten und Urkunden. Bd. Ill. Lief. 8... Hamburg 

und Leipzig 1896. 4to. [R. A.] 

Die køn. Sæåchsische Gesellschaft der Wissenschaften, Leipzig. 

112. Abhandlungen. Philol.-hist. Classe. Bd. XVI. Leipzig 1897. 

Die kais.-køn. Zoologisch-botamische Gesellschaft in Wien. 

113. Verhandlungen. 1896. Bd. XLVI. H. 10. Wien 1896. 

La Reale Accademia dei Lincei, Roma. 

114. Atti.. Anno CCXCIV. Serie 5tå, Rendiconti. Vol. VI. 1? Semestre. 

Fasc. 1. Roma 1897. 4to. 

Bibliotheca Nazionale Centrale dit Firenze. 

115. Bollettino. 1897. No. 266. Firenze 1897. 

1" Accademia Pontaniana, Napoli. 

116. Atti. Vol. XXVI. Napoli 1896. Åto. 

La Direzione del Nuovo Cimento, Pisa. 
117. II Nuovo Cimento. Giornale di Fisica. Serie IV. Tomo IV. Dicembre. 

Pisa 1896. å 

The Museum of Comparative Zodlogy, Harvard College, Cambridge, Mass. 
118. Bulletin: ” Vol; XXVIII.. Nr;:3… Vøl: XXX, N0:.3.' Cambridge” 1896; 

The Michigan Mining School, Houghton, Mich. 
119. Catalogue. 1894—96. Houghton, Mich. 1896. 
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The Geograplical Club of Philadelphia (Logan Square). 
120. Bulletin. Vol. I. No. 2. (Title to Vol. I.) Philadelphia 1895—96. 

The U. S. Weather Bureau, Dep. of Agriculture, Washington. 

"121. Monthly Weather Review. Octbr. 1896. Washington 1896. 4to. [M. I.] 

Observatorio Meteorolégico-magnético Central de México. 
7122. Ministerio de Fomento. Estadistica general de la Republica Mexicana. 

Anno X. Num. 10. Mexico 1896. 4to. 

"123. Boletin mensual. 1896. Noviembre. México 1896. 4to. [M. I.] 

Deutscher wissenschaftlicher Verein zu Santiago de Chile. 

124, Verhandlungen. Bd. Ill Heft 3—4. Valparaiso 1896. 

La Sociedad Geogråfica de Lima. 

125. Boletin. Afio VI. Trim. VI. Lima 1896. 

The Meteorological Reporter to the Government of India, Calcutta. 

£126. Monthly Weather Review. June—July 1896. Calcutta 1896. 4to. [M.I.] 

"127. India Weather Review. Annual Summary 1895. Calcutta 1896. 4to. 

[M. I.] 

The Australian Museum, Sydney, New South Wales. 
128. Memoirs. No. 3. Sydney 1896. 

M. le professeur, Dr. Fr. Bulié, Spalato. 

129. Bullettino di Archeologia e Storia Dalmata. Anno XIX. No. 11—12. 

Spalato 1896. 

M. le Professeur Antonio Cabreira, Lisbonne. 

130. A. Cabreira. Sur lå géométrie des courbes transcendantes. Mémoires 

originaux. Trad. du Portugais. Lisbonne 1896. 

M. le Direvteur Adrien Dollfus, 35, rue Pierre-Charron, Paris. 

131. LaFeuille des jeunes Naturalistes. Revue mengsuelle. III. Série. 27 année. 

No. 316. Paris 1897. 

Mr. Stephan H. Emmens, Argentawrrum Laboratory, New Brighton, N. Y. 

132. St. H. Emmens. Some Remarks concerning Gravitation. S. l. e. a. 

Herr Dr. Julius Naue in Miinchen. 
133. Pråhistorische Blåtter. IX. Jahrg. Nr. 1. Munchen 1897. 

Herr Professor, Dr. Karl Penka, Wien. 
7134. K. Penka. Zur Palåoethnologie Mittel- u. Sudeuropas. (Sep. - Abdr.) 

Wien 1897. 4to. 

Norges Universitets Bibliothek, Kristiania. 

"135. Universitets-Program. 2. Semester 1894. 1. Semester 1895. Christiania 

1896. 

7136. A. Seippel. Rerum Normannicarum fontes arabici (Program 1893, 

2. Semester). Fasc. I. Christianiæ 1896. 4to. 

"137. J. M. Norman. Norges arktiske flora I, 1 og II, 1 (alt det hidtil ud- 

komne). Kristiania 1894—95. 

"138. G. 0. Sars. Fauna Norvegiae. Bd. I. Christiania 1896. 4to. [Z. M.] 

"139, H. Mohn. Jahrbuch des Norweg. Meteorolog. Instituts fir 1893, 1894, 

1895. Christiania 1895—96. 4to. [M. I.] 
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Redaktionen af Archiv for Mathematik og Naturvidenskab (Kgl. Univ. 

Bibl.), Kristiania. 

140. Archiv. Bd. XVIII, H. 1—4. XIX, H.1—2. Kristiania 1896. 

Bergens Museum, Bergen. 

"141. Aarbog. 1896. Bergen 1897 

Det kgl. Norske Videnskabers Selskab, Throndhjem. 

"142. Skrifter. 1894. 1895. Throndhjem 1895—96. 

Gåøteborgs Høgskola, Gøteborg. 

7143. Årsskrift. Bd. II. Goteborg 1896. 

I' Académie Impériale des Sciences de St.-Pétersbourg. 

7144. Mémoires. VIII. Série. Classe Phys.-Math. Vol. V. No.1. St.-Péters- 

bourg 1896. 4to. 

145. Bulletin. Ve,Série. Tome V. No. 1—2. St.-Pétersbourg 1896. 

La Direction des Eaux minérales de Borsholm, St.-Pétersbourg. 

146. F. Moldenhauer. Borshom Analyse. — J. Obolenski. Die therapeuti- 

sche Bedeutung des Borshomer Mineralwassers. — G. Sacharin. Bors- 

hom und Vichy. J. P. Wychodzew.  Borshom als climatische und 

Bergstation. St. Petersburg 1896. 

Das Meteorologische Observatorium der Kais. Universitåt, Jurjew (Dorpat). 

»147. Meteor. Beobachtungen. Bd. VI. H. 3. Jurjew 1895. [M. I.] 

The Royal Society of London, W. (Burlington House). 

148. Proceedings. Vol. LX. No. 365. London 1897. 

The Royal Astronomical Society, London. 

149. Monthly Notices. Vol. LVII. No. 3. London 1897. 

The Royal Geographical Society, London. 

150. The Geographical Journal. Vol. IX. No.2. London 1897 

The Royal Irish Academy, Dublin. 

151. Proceedings. Ser. III. Vol. IV. No. 1. Dublin 1896. 

La Société Entomologique de Belgique, Bruæelles. 

152. Annales. T. XXXIX. Bruxelles 1895. 

153. Mémoires. II—V. Bruxelles 1895—96. 

Die Plwysikalische Gesellschaft zu Berlin. 
154. Verhandlungen. Jahrg. 15. Nr. 7. Leipzig 1896. 

Der Naturwissenschaftliche Verein von Neu-Vorpommern und Riigen in 

Greifswald. 

155. Mittheilungen. Jahrg. XXVIII. Berlin 1897. 

Die kon. Bayerische Akademie der Wissenschaften, Miinchen. 

156. Sitzungsberichte. Philos.-philol.-hist. Classe. 1896. Heft 3. — Math.- 

phys. Classe. 1896. Heft 3. Munchen 1896—97. 

157. L. 0. Hesse's Gesammelte Werke. Munchen 1897. 4to. 

I Académie des Sciences de Cracovie. 

158. Bulletin international. (Gomptes rendus. 1896. No. 10. Décembre. 

Cracovie 1896. 



Tillæg I. Bogliste 1897. Nr. 159—176. 11 

Der naturwissenschaftliche Verein fir Steiermark, Graz. 

159. Mittheilungen. Jahrg. 1895. Graz 1896. 

La Reale Accademia dei Lincei, Roma. 

160. Atti. Anno CCXCIV. Serie åtå, Rendiconti. Vol. VI. 1? Semestre. 

Fasc. 2. Roma 1897. 4to. 

La Societå Reale di Napoli. 

161. Rendiconto dell'Accademia delle Scienze fisiche e matematiche. Serie 32. 

Vol. II. Fase. 12. Napoli 1896. 

La Direzione del Nuovo Cimento, Pisa. 

162. II Nuovo Cimento. Giornale di Fisica. Serie IV. Tomo V. Gennaio. 

Pisa 1897. 

L' Accademia di Sctenze, Lettere ed Arti der Zelanti, Acireale (Sicilia). 

163. Atti e Rendiconti. Nuova Serie. Vol. VII. Acireale 1896. 

I' Académie Royale de Serbie, Belgrade. 

164. Glas. H. 51—52. Belgrad 1896. 

The American Academy of Arts and Sciences, Boston, Mass. 

165. Proceedings. New Series. Vol. XXIII. Boston 1896. 

The Boston Society of Natural History, Boston. 
166. Proceedings. Vol. XXVII. No. 3—11. Boston 1896. 

The Museum of Comparative Zodlogy, Harvard College, Cambridge, Mass. 

167. Memoirs. Vol. XXII. Text & Atlas. Cambridge 1896. 4to. 

Denison Scientific Association, Denison University, Granville, Ohio. 

168. Bulletin of the Scientific Laboratories. Vol. IX, P.1. (Titles for Vol. 

Ii—VIII.) Granville 1895. 

The Kansas University, Lawrence. 

169. Quarterly. Vol. V. No. 1. Lawrence 1896. 

The University of Wisconsin, Madison. 
170. Bulletin. Science Series. Vol. 1. No. 3. Madison 1895. 

The Washburn Observatory of the University of Wisconsin, Madison. 

171. Publications. Vol. X. P, 1. Madison, Wisconsin 1896. Åto. 

The Iowa Geological Survey, Des Moines. 

172. Vol V. annual Report. 1895. Des Moines 1896. 4to. 

Professor Edward S. Dana, New Haven. E 

173. The American Journal (Establ. by B. Silliman). 4. Series. Vol. II. No. 14. 

New Haven 1897. 

The American Geographical Society, New York. 

174. Bulletin. Vol. XXVIII. No. 4. New York 1896. 

The American Philosophical Society, Philadelphia, Penn. 

175. Transactions. New Series. Vol. XIX. -Part 1. Philadelphia 1896. Ååto. 

The Academy of Natural Sciences of Philadelphia, Penn. 

176. Journal. Second Series. Vol. X. P. 4. Philadelphia 1896. 4to. 
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The U. S. Weather Bureau, Dep. af Agriculture, Waslungton. 

177. Bulletin. No. 19. Washington 1896. [M. I.] 

"178. Monthly Weather Review. Nvbr. 1896. Washington 1896. 4to. [M. I.] 

The Linnean Society of New South Wales, Sydney. 

179. Proceedings. Vol. XXI. P. 3. No. 83. Sydney 1896. 

S. 4. S.le Prince Albert I de Monaco, Secrétariat 25 Faubourg St. Honoré, 

Paris. 

180. Résultats des campagnes scientifiques, accomplies sur son Yacht, 

Fasc. XI. Monaco 1896. 4to. 

Herr Professor Frantisek Xaver Prusik, Praha (Prag). 

181. Fr. X. Prusik. Krok. Rocnik XI, Sesit 2. V Praze 1897. 

Sig. Michele Stossich, Professore in Trieste. 
=182. M. Stossich. Il genere Ascaris Linné. — Elminti, trovati in un 

Orthagoriscus Mola. — Ricerche elmintologiche. (Estratti.) Trieste 

1896. 
WÉ 

Hr. Dr. C. Zibrt, Slupy 12, Praha (Prag). 
183. Genék Zibrt. O srovnåvacim studiu lidového podåni. Om sammen- 

lignende Studium af Folke-Overleveringer. (Extrait.) V Praze 1897. 

Generalstabens topografiske Afdeling, København. 

+ 184. Atlasbladene Jannerup, Nibe og Øland. i 1.40,000, i Sort. 1897. [M. M.] 

Det Danske Meteorologiske Institut, København. 

185. Maanedsoversigt. 1897. Jan. Fol. 

Kongl. Vitterhets Historie och Antiqvitets Akademien, Stockholm. 

186. Månadsblad. Årg. XXI. 1892. Stockholm 1893—97. i 

187. Hans Hildebrand. Antiqvarisk Tidsskrift for Sverige. Del XIII, H. 2—83. 

Stockholm 1896. 

L Umiwersité Impériale de St.-Pétersbourg. 

188. Annuaire. 1896. St.-Pétersbourg 1897. 

I Académie Impériale des Sciences de St.-Pétersbourg. 
189. Bulletin. Ve Série. Tome VI. No.1. St.-Pétersbourg 1897. 

I/'Observatoire Physique Central, St.-Pétersbourg. 

190. Annales. 1895. Partie I—II. St.-Pétersbourg 1896. 4to. 

La Rédaction de UV Annwuaire Géologique et Minéralogique, Novo-Alexandria. 

"191. Annuaire. Vol. II. Livr. 1. Varsovie 1897. 4to. [M. M.] 

The British Association for the Advancement of Science (Burlington 

House), London; W. 

192. Report of the 66th meeting, held at Liverpool 1896. London 1896. 

193. Toronto Meeting 1897. Preliminary Programme. Toronto 1896. 

The Royal Society of London, W. (Bwrlington House). 

194. Proceedings. Vol. LX. No. 366. London 1897. 
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The Meteorological Office, London. 
=195. Weekly Weather Report. Vol. XII No. 53. Appendix. Vol. XIIL 

p. 7—16. London 1896. 4to. — Title &c. to Vol. XII. London 1897. 

åto. [M. I.] 

- 196. Summary of the Observations. 1896. Oct.— Decbr. London 1896. 

åto. [M.1.] 

The Cambridge Philosophical Society, Cambridge. 

197. Proceedings. Vol. IX. Part 4. Cambridge 1897. 

The Manchester Literary and Philosophical Society, Manchester. 
198. Memoirs and Proceedings. 1896—97. Vol. 41. P.II. Manchester 1897. 

La Société Botanique de France, Paris. 
199. Bulletin. T. XLIIL 8. Séances. Paris 1896. 

Die kønigl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Gottingen. 
+200. Nachrichten. 1896. Philol.-hist. Kl. Nr. 4. — Math.-phys. Kl. Nr. 4. 

Gottingen 1896. 

Die køn. Séiehsische Gesellschaft der Wissenschaften, Leipzig. 
201. Abhandlungen. Philol.-hist. Classe. Bd. XVII. No. I. Leipzig 1897. 

202. Berichte. Math.-phys. Glasse. 1896. IV. Leipzig 1897. 

Die kais.-kon. Geologische Reichsanstalt, Wien. 
203. Verhandlungen. 1896. No. 16—18. Wien 1896. 4to. 

Spolek Chemiku Ceskych, Praha (Prag). 
204. Listy Chemické. Rotnik XX. Cislo 11—18. m. Titel. V Praze 1896. 

La Reale Accademia dei Lincei, Roma. 
205. Atti. Memorie della classe di Scienze morali, storiche e filologiche. 

Serie 52. Vol. IV. (Parte 23) 1896. Dicembre & Indice topografico. 

Roma 1896—97. Åto. : 

206. Rendiconti della classe di Scienze morali, storiche e filologiche. 

Serie 52. Vol. V. Fasc. 11—12. Roma 1896. 

Biblioteea Nazionale Centrale di Firenze. 
207. Bollettino. 1897. No. 267—268. Firenze 1897. 

La Societa Reale di Napoli. 
208. Rendiconto dell'Accademia delle Scienze fisiche e matematiche. Serie 32. 

Vol. III. Fase. 1. Napoli 1897. 

La Societa Toscana di Scienze natwrali, Pisa. 

209. Atti. Processi verbali. Vol. X. P. 169—200. Pisa 1896—97. 

El Instituto y Observatorio de Marina de Sam Fernando. 

210. Almanaque Nåutico para 1898. Madrid 1896. A4to. 

The Jolms Hopkins University, Baltimore. 

211. Circulars. Vol. XVI. No. 128. Baltimore 1897. Å4to. 

Bureau of Education (Departmient of the Interior), Washington, D. C. 

212. Report of the Commissioner. 1894—95. Vol. I—II. Washington 1896. 

Real Colegio de Belen, Habana. 
7213. Observaciones magnéticas y meteorolågicas. 1892—93. Habana 

1896—97. Folio. ([M. I.] 
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… The Meteorological Reporter to the Government of India, Calcutta. 

"214. Monthly Weather Review. Aug.— Septbr. 1896. Calcutta 1896—97. 

åto. [M. I.] 

The Royal Society of Victoria, Melbourne. 

215. Proceedings. New Series. Vol. VIII. Melbourne 1896. 

Redaktionen af Kosmopolan, Sydney, Australien. 

7 216. Kosmopolan (Cosmopolitan), a bimensal gazette for furthering the 

spread of Volapuk. Nr. 32. Sydney 1897. (2 Expl.) 

M. le Professeur A. Belohoubek, École polytechnique tchæéque & Prague. 
217. A. Bélohoubek. Études sur la levåre pressée. V Praze 1876. 

218. — Études sur la levåre de distillerie. V Praze (1877). 

219: — Études sur la levåre de vin. V Praze 1883. 

220. == M. Louis Pasteur. V Praze 1897. 

BRÅg FEE Histoire de la 1% réformateur de la brasserie Bohéme. 

— Recherches sur les hydrates de Potanium cristal- 

lisés. — Sur la composition de T'eau de source St. 

Gunter (Bohéme). — Das Shoyn. (Separatabdruck.) — 

Histoire du Sacharométre et de 1'Atténuation. — Sur 

la composition de T'eau de source Notre-Dame (Bo- 

héme). — Discussion inaugurale de Recteur de 1'école 

polytechnique å Prague. V Praze (& Munchen) 1878—95. 

222. Spécification de 110 travaux, lesquels a publiés M. A. Bélohoubek. 

M. le professeur, Dr. Fr. Bulié, Spalato. 
223. Bullettino di Archeologia e Storia Dalmata. Anno XX. No. 1. Spalato 

1597 

MM. Gauthier-Villars et Fils, Imprimeurs-Libraires, Paris. 

224. Bulletin des publications nouvelles. Année 1896.  Trimestre 3 —4. 

Paris 1897. É 

Mr. Bernard Qudritch, Bookseller, 15 Piccadilly, London, W. 
225. A Catalogue of choice and valuable books. No. 167. London 1897. 

(2 Expl.) ; 

Det Danske Meteorologiske Institut, København. 

226. Bulletin météorologique du Nord. 1897. Janvier. 

Kongl. Carolinska Universitetet i Lund. 

+9227. Acta Universitatis Lundensis. T. XXXII: 1—2. Afd. Lund 1896. 4to. 

The Royal Society of London, W. (Burlington House). 

228. Proceedings. Vol. LX. No. 367. London 1897. 

The Royal Geographical Society, London. 
229. The Geographical Journal. Vol. IX. "No.3. London 1897. 
The Royal Microseopical Society (20 Hanover Square) London W. 

230. Journal. 1897. P. 1. London 1897. 

I” Académie Royale de Médecine de Belgique, Bruæelles. 

231. Bulletin. 4e Série. T. XI: No. 1. Bruxelles 1897. 
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La Société Royale des Sciences de Liége. 
232. Mémoires. 2e Série. T. XIX. Bruxelles 1897, 

Die kånigl. Preussische Akademie der Wissenschaften, Berlin. 

233. Sitzungsberichte. 1896. XL—LIIN. Berlin 1896. 

Die Plwysikalische Gesellschaft zu Berlin. 
234. Verhandlungen. Jahrg. 16. Nr. 1. Leipzig 1897. 

Die Oberhessische Gesellschaft fir Natur und Heilkunde, Giessen. 
235. XXXIer Bericht. Giessen 1896. 

Die Anthropologische Gesellschaft im Wien. 
236. Mittheilungen. Bd. XXVI. Heft 6. Wien 1896. 4to. 

Die kais.-kon. Zoologisch-botanische Gesellschaft im Wien. 
237. Verhandlungen. 1897. Bd. XLVII. H. 1. . Wien 1897. 

I' Académie des Sciences de Cracovie. 

238. Bulletin international. Comptes rendus. 1897. No.1. Janvier. Cracovie 

1897. 

La Reale Accademia det Lincei, Roma. 

239. Atti. Anno CCXCIV. Serie Stå, Rendiconti. Vol. VI. 1? Semestre. 

Fasc. 3—4. Roma 1897. 4to. i 

Il R. Comitato Geologico d'Italia, Roma. 

240. Bollettino. 1896. Vol. XXVII. No. 4. Roma 1896. 

La Direzione del Nuovo Cimento, Pisa. 

241. II nuovo Cimento. Giornale di Fisica. Serie IV. Tomo V. Febbraio. 

Pisa 1897. 

La Reale Accademia delle Scienze di Torino. 
242. Atti. Vol. XXXII. Disp. 1—6. Torino 1896—97. 

243. Dr. G.B. Rizzo. Osservazioni meteorologiche. 1896. Torino 1897. 

El Instituto y Observatorio de Marina de San Fernando. 

+244. Anales. Seccion 22.  Observaciones meteorolågicas y magnéticas. 

Anio 1894. San Fernando 1895. 4to. [M. I.] 

The American Academy of Arts and Sciences, Boston, Mass. 
245. Memoirs. Vol. XII. No. 2—3. Cambridge 1896. 4to. 

246. Proceedings. New Series. Vol. XXXII. No. 1. Boston 1896. 

The Boston Society of Natwral History, Boston. 
247. Proceedings. Vol. XXVII. No. 12—13. . Boston 1896. 

The Astronomial Observatory of Harvard College, Cambridge, Mass. 

248. 51. annual Report of the Director. (Cambridge, Mass. 1896. ; 

249. Annals. Vol. XXX. P. 4. Vol. XL. P. 5. Vol. XLI. -No. 4 & 3 Titles. 

Cambridge 1896. 4to. 

250. Miscellaneous papers. 1888—1895. (Cambridge, Mass. 1896. 

Professor Edward S. Dana, New Haven. 
251. The American Journal (Establ. by B. Silliman). 4. Series. Vol. III. 

No. 15. New Haven 1897. 

The New York Microscopical Society, New York. 
252. Journal. Vol. XIII. No. 1.. New York: 1897. 
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The American Philosophical Society, Philadelphia, Penn. 

253. Proceedings. Vol. XXXV. No. 152. Philadelphia 1896. 

The U. S. Weather Bureau, Dep. of Agriculture, Washington. 

254. Monthly Weather Review. Decbr. 1896. Washington 1897. 4to. [M. I] 

The Smithsonian Institution, Washington, D. C. j 
=255. Annual Report of the Board of Regents to July 1894. Washington 

1896. 

La Sociedad Mexicana de Historia natural, México. 

256. La Naturaleza. 22 serie. T. II. Cuaderno num. 10—11. México 1896. 

to. 

Observatorio Meteoroldgico-magnético Central de México. 

257. Boletin mensual. 1896. Diciembre. México 1897. 4to. [M.I[.] 

Academia nacional de Ciencias en Cordoba (Repåblica Argentina). 

258. Boletin. T. XV. Entr. 1. Buenos Aires 1896. 

Het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, Batavia. 

259. Nederlandsch-Indisch Plakaatboek. 1602—1811. Deel XV. Batavia en 

's Hage 1896. 

The Meteorological Reporter to the Government of India, Calcutta. 

=260. Indian Meteorological Memoirs. Vol. VII. P.6. VIII. P.2. IX. P. gå 

Calcutta 1896—97. 4to. [M. I.] 

The Australian Museum, Sydney, New South Wales. 

261. Records. Vol. INN. No. 1. Sydney 1897. 

Gamle Carlsberg Bryggeri, Valby ved København. 

262. Gamle Carlsberg. 1847—1897. S.1.e. a. 

M. le professeur, Dr. Fr. Bulié, Spalato. 

263. Bullettino di Archeologia e Storia Dalmata. Anno XX. No.2. Spalato 

1897. 

M. le Directeur Adrien Dollfus. 35, rue Prerre-Charron, Paris. 

264. La Feuille des jeunes Naturalistes. Revue mensuelle. III. Série. 

27e année. No. 317. Paris 1897. 

Professor C. L. Herrick, Granville, Ohio. 

265. The Journal of Comparative Neurology. Vol. VI. No. 3 (Dbl. Nr.). Gran- 

ville, Ohio 1896. 

Herrn Guido Lamprecht, Bautzen. 
266. G. Lamprecht. Wetterperioden. Bautzen 1897. A4to. 

Herr Professor Frantisek Xaver Prusik, Praha (Prag). 

267. Fr. X. Prusik. Krok. Roctnik XI, Sesit 3... V Praze 1897. 

Det Danske Meteorologiske Institut, København. 

268. Maanedsoversigt. 1897. Febr. Fol. 

Videnskabs-Selskabet i Kristiania. 
269. Forhandlinger. 1895. Christiania 1896. — Skrifter. I. math.-naturv. 

Kl. IL. hist.-filos. Kl. Kristiania 1896. 
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Bergens Museum, Bergen. 

270. J. Brunchorst. Naturen. 21de aarg. No. 1—2. Bergen 1897. 

Kongl. Svenska Vetenskaps-Akademien, Stockholm. 

271. Ofversigt. 1896. Årg. 53. No.10. Stockholm 1896. 

Le Comité Géologique (a VImstitut des Mimes), St.-.Pétersbourg. 

272. Mémoires. Vol. XIV. No. 2 & 4. St.-Pétersbourg 1896. 4to. 

273. Bulletin. 1896. T. XV. No. 5. St.-Pétersbourg 1896. 

I, Institut Impérial de Médecine exæpérimentale a& St.-Pétersbourg. 

274. Archives des Sciences biologiques. T. V. No. 1. St.-Pétersbourg 1897. 

Das Meteorolog. Observatorium der kais. Universitåt, Jwrjew (Dorpat). 
275. [W. Døllen.] - Festschrift.. Aufruf zur Umgeéstaltung der Nautischen 

Astronomie. Nebst Anhang 1896. Dorpat 1893. 4to. 

Sållskapet for Finlands Geografi, Helsingfors. 

+276. Fennia. Bulletin. 12—13. Helsingfors 1896. [M. M.] 5 

The Royal Society of London, W. (Burlington House). 

277. Proceedings. Vol. LXI. No. 369. London 1897. 

The Royal Astronomical Society, London. 

278. Monthly Notices. Vol. LVII. No. 4. London 1897. 

I" Académie Royale de Médecine de Belgique, Bruæelles. 

279. Bulletin: "48'Série.' T."XL'' No. 2." "Bruxelles 1897. 

La Société Vaudoise des Sciences naturelles, Lausanne. 

280. Bulletin. 4e Série. Vol. XXXII. No. 122. Lausanne 1896. 

Die Naturforschende Gesellschaft in Ziirich, Helmhaus, Ziirich. 

1. Vierteljahrschrift. Jahrg. XLI. Suppl. Zurich 1896. 

82. Neujahrsblatt. 1897. XCIX. Zurich 1896. 4to. 

Die Physikalisch-åkonomische Gesellschaft zu Kønigsberg. 
283. Schriften. Jahrg. XXXVIII. Konigsberg 1896. Å4to. 

Die køn. Såichsische Gesellschaft der Wissenschaften, Leipzig. 
284. Berichte. Philol.-hist. Classe. 1896. II—III. Leipzig 1897. 

Die Anthropologische Gesellschaft im Wien. 

285. Mittheilungen. Bd. XXVII. Heft 1. Wien 1897. 4to. 

Die kais.-kon. Geologische Reichsanstalt, Wien. 
286. Verhandlungen. 1897. . No. 1—3. Wien 1897. 4to. 

Bosnisch-Hercegovinische Landesregierung, Sarajevo. 
=287. Ergebnisse der Meteorologischen Beobachtungen. 1895. Wien 1896. 

åto. [M. I.j 

La Reale Accademia dei Lincei, Roma. 

288. Atti. Anno CGXCIV. Serie 5taå, BRendiconti. Vol. VI. 1? Semestre. 

Fasc. 5. Roma 1897. Å4to. 

Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. 

289. Bollettino. 1897. No. 269. Firenze 1897. 

290. Indice del Bollettino. 1895. Sig. G-H-I & Titolo. Firenze 1895. 
5] 
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La R. Accademia della Crusca, Firenze. 

291. Atti. Adunanza pubblica del 27 di dicembre 1896. Firenze 1897. 

La Societå Reale di Napoli: 

292. Rendiconto dell'Accademia delle Scienze fisiche e matematiche. Serie 

32. Vel. II. Fasc. 2. Napoli 1897. 

The Jolhms Hopkins University, Baltimore. 

293. Circulars. Vol. XV. No. 126. Baltimore 1896. 4to. 

The Briological Society of Washington, Washington. 

294. Proceedings. Vol. XI. P. 1—55. Washington 1897. 

Instituto Geogråfico Argentino, Buenos Aires. . 

295. Boletin. T. XVII. Nos.10—12. Buenos Aires 1896. 

The Meteorological Reporter to the Government of India, Calcutta. 

"296. Indian Meteorological Memoirs. Vol. IX. P. 9. Calcutta 1897. 4to. 

[M. 1.] 

"297. Monthly Weather Review. October 1896. Calcutta 1897. 4to. [M. I.] 

M. le professeur, Dr. Fr. Bulié, Spalato. 

298. Bullettino di Archeologia e Storia Dalmata. Anno XX. No. 3. Spalato 

1897. 

M. H. de Flers, 62 rue de La Rochefoucauld, Paris. 

299. H. de Flers. Des Hypothéses. Gnose. Clermont (Oise) 1896. 

Herr Dr. Julius Naue in Miinchen. 

300. Pråhistorische Blåtter. IX. Jahrg. Nr. 2. Munchen 1897. 

Mr. Bernard Quaritch, Bookseller, 15 Piccadilly, London, W. 
301. A Catalogue of choice and valuable books. No. 168. London 1897. 

(2 Expl.) 

Det Danske Meteorologiske Institut, København. 

302. Bulletin météorologique du Nord. 1897. Février. 

Midnatsmissionen, København. 

7303. Beretning for 1896:"-s'1-eza; 

Bergens Museum, Bergen. 

304. J. Brunchorst. Naturen. 21ide aarg. No.3. Bergen 1897. 

Kongl. Svenska Vetenskaps-Akademien, Stockholm. 

305. Ofversigt. 1897. Årg. 54. No. 1. Stockholm 1897. 

I” Académie Impériale des Sciences de St.-Pétersbourg. 
306. Bulletin. - Nouvelle Série. Tome III. No.4. V. Sér. T. VI. No. 22 - St.- 

Pétersbourg 1894—97. 

Le Comité Géologique (å VInst. des Mines), St.-Pétersbourg. 

307. Bulletin. 1896. TY XV. Suppl. St.-Pétersbourg 1896. 

Les Musées Public et Roumiantzow å Moscou. 
308. Compte-Rendu. 1895. Moscou 1896. 

The Royal Astronomical Society, London. 
309. Monthly Notices. Vol. LVII. No. 5. London 1897. 
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The Royal Geographical Society, London. 

310. The Geographical Journal. Vol. IX. No. 4. London 1897. 

The Royal Microscopical Society (20 Hanover Square), London W. 

311. Journal. 1895. P. 3. London 1895. 

The Marine Biological Association of the United Kingdom, Plymouth. 

312. Journal. New Ser. Vol. IV. No. 4. Plymouth 18977 

The Scottish Microscopical Society, Edinburgh. 
313. Proceedings. Session 1895—96. Vol. II. No. 1. Edinburgh (1896). 

Die Køn. Preussische Akademie der Wissenschaften, Berlin. 

314. Politische Correspondenz Friedrich's des Grossen. Bd. XXIIL Berlin 

1896. 

Die Plwsikalische Gesellschaft zu Berlin. 

315. Verhandlungen. Jahrg. 16. Nr. 2—3. Leipzig 1897. 

Das Kønigl. Christianeum, Altona. 

316. Jahresbericht. 1896—97. Altona 1897. 4to. 

Die Køn. Séichsische Gesellschaft der Wissenschaften, Leipzig. 

317. Abhandlungen. Math.-phys. Classe. Bd. XXIII. No. VI. Leipzig 1897. 

318. Berichte. Math.-phys. Classe. 1896. V—VI. Leipzig 1897. 

Die Fiirstlich Jablonowski'sche Gesellschaft, Leipzig. 

319. Jahresbericht. Leipzig 1897. 

Die k. k. Geologische Reichsanstalt, Wien. 

320. Verhandlungen. 1897. No. 4—5. Wien 1897. 4to. 

Das k. k. Gradmessungs-Bureau, Wien. 

321. Astronomische Arbeiten. Bd. VIILL Wien 1896. 4to. 

Das k. k. Naturhistorische Hofmuseum, Wien. 

322. Annalen. Bd. XI. Nr. 1—4. Wien 1896. 

Die kais.-kon. Zoologisch-botanische Gesellschaft in Wien. 

323. Verhandlungen. 1897. Bd. XLVII. H. 2. Wien 1897. 

La Reale Accademia dei Lincei, Roma. 

324. Atti. Anno CCXCIV. Serie 5t2å. Rendiconti. Vol. VI. 1? Semestre. 

Fasc. 6. Roma 1897. 4to. 

325. Atti. Memorie della classe di Scienze morali, storiche e filologiche. 

Serie 52, Vol. V. (Parte 22) 1897. Gennaio. Roma 1897. 4to. 

326. Rendiconti della classe di Scienze morali, storiche e filologiche. 

Serie 52. Vol. VI. Fasc. 1. Roma 1897. 

Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. 

327. Bollettino. 1897. No. 270. Firenze 1897. 

Professor Edward S. Dana, New Haven. 

328. The American Journal (Establ. by B. Silliman). 4. Series. Vol. III 

No. 16. New Haven 1897. ; 

Instituto Geolågica de Méæico. 

"329. Boletin. Num. 4—6. México 1897. 4to. [M. M.] 
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Government Museum, Madras. 

330. Bulletin. Vol. Il. No. 1. Madras 1897. 

Teikoku Daigaku, Imperial University of Japan, Tokya. 

331. Journal of the College of Science. Vol. IX. P.-2. "Tokyo: 1897.:; 4to: 

M. le Directeur Adrien Dollfus, 35, rue Pierre-Charron, Paris. 

332. La Feuille de jeunes Naturalistes. Revue mensuelle. III. Série. 27e 

année. No. 318. Paris 1897. 

M. le docteur Adrien Guébhard, Præsident, St. Vallier de Thiey (Alpes 
maritimes). 

7333. A. Guébhard. Esgquisse géologique de la commune de Mons. Dragui- 

gnan 1897. [M. M.] 

7334. — Tectonique d'un coin des Alpes-Maritimes. Paris. (Ex- 

trait.) [M. M.] 
Herr Professor Dr. A. v. Kølliker, Wirzburg, Selsk. udenl. Medl. 
7335. A. Kålliker. Die Energiden von v. Sachs &c. (Sonder-Abdr.) Wurz- 

burg 1897. 

Herr Professor Frantisek Xaver Prusik, Praha (Prag). 

336. "Er. X- Prusik. Krok. Rocnik XI 'Sesit 47" "V'Praze 1897. 

Det Danske Meteorologiske Institut, København. 
337. Bulletin météorologique du Nord. 1897. Mars. Med Titel. 

Kongl. Svenska Vetenskaps-Akademien, Stockholm. 

338. Ofversigt. 1897. Årg. 54. No. 2. Stockholm 1897. 

Kongl. Universitets- Bibliothek, Upsala. 

"339. Zoologiska Studier. Festskrift Wilh. Liljeborg tilegnad. Upsala 1896. 

åto. 

La Klubo Esperantista en Upsala. 
” 340. Lingvo internacia. Monata gazeto. 1897. Nr. 1—4. Uppsala 1897. 

La Société Impériale des Naturalistes de Moscou. 

341. Bulletin. Année 1896. 2e Série. T. X. No. 3. Moscou 1897. g 

La Rédaction de VAnnmuaire Géologique et Minéralogique, Novo-Alexandria. 

"342. Annuaire. Vol. I. Livr. 2, 1. Varsovie 1897. 4to. [M. M.] 

The Royal Society of London, W. (Burlington House). 

343. Proceedings. Vol. LXI. No. 370. London 1897. 

The Meteorological Office, London. 
344. Report to the Royal Society. 1895—96. London 1896. 

345. Weekly Weather Report. Vol. XIV. No. 1—15. London 1897. 4to. [M.I.] 

7346. Title &c to Vol. XIII. London 1897. 4to. [M. I.] | 

347. Summary of the Observations. 1897. dan.—Febr. London 1897. Ååto. 

[M. 1.] 

The Zoological Society of London. 

348. Transactions. Vol. XIV. P. 3. London 1897. 4to. 

349. Proceedings. 1896. P.4. London 1897. 
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De Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen te Haarlem. 

350. Archives Néerlandaises. T. XXX. Livr. 5. Harlem 1897. 

7351. Dr. J. A. C. Oudemans. Die Triangulation von Java. Funfte Abth. Haag 

1897. 4to. 

Het Provinciaal Utrechtsch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen 

te Utrecht. 
352. Verslag van het Verhandelde in de alg. Vergadering. 1896. Utrecht 1896. 

353. Aanteekeningen van het Verhandelde in de Sectie-Vergaderingen. 1896. 

Utrecht 1897. 

Le Ministére de VIndustrie et du Travail, Bruwelles. 

354. Brecht-Oostmalle, Beersse-Turnhout, Årendonck-Postel, Saint-Gilles- 

Waes-Beveren, Anvers-Borgerhout, Schilde-Grobbendonck, Lille-Casterlé, 

Réthy-Moll, Knesselaere-Somergem, Lierre-Berlaer, Hérenthals-Gheel, 

Meerhout-Baelen, Wynghene-Thielt, Aeltre-Nevele, Wetteren-Zele, Bois- 

schot-Westerloo, Kappelhoek-Hoogstaede. (Bruxelles 1897.) 

I” Académie Royale de Médecine de Belgique, Bruxelles. 

355. Bulletin. 48 Série. T. XI. No. 3. - Bruxelles 1897. 

Die Phwysikalische Gesellschaft zu Berlin. 
356. Verhandlungen. Jahrg. 16. Nr. 4—5. Leipzig 1897. 

Die kånigl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Gottingen. 

357. Abhandlungen. Philol.-hist. Klasse. Neue Folge. Bd.l. Nro. 4—5. 

Berlin 1897. Å4to. 

Die kais.-kon. Geographische Gesellschaft in Wien. 

358. Mittheilungen. 1896. Bd. XXXIX. Wien 1896. 

Die kais.-kon. Geologische Reichsanstalt, Wien. 

359. Jahrbuch. 1896. Bd. XLVI. H. 2. Wien 1896. Ato. 

Die kais.-kon. Sternwarte zu Prag. 
360. Astronomische Beobachtungen. App. zum Jahrg. 1888—91. Prag 1897. 

åto. 

I” Académie des Sciences de Cracovie. 
361. Bulletin international. Comptes rendus. 1897. No. 2, Février. Cracovie 

1897. 

La Reale Accademia dei Lincei, Roma. 
362. Atti. Anno CCXCIV. Serie åta, Rendiconti.. Vol. VI. 1? Semestre. 

Fasc. 7. Roma 1897. Åto. 

Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. 

363. Bollettino. 1897. No. 271. Firenze 1897. 

La Societå Ital. di Antropologia, Etnologia e Psicologia comp., Firenze. 

364. Archivio. Vol. XXVI. Fasc. 3. Firenze 1896. 

La Societa Reale di Napoli. 
365. Atti della R. Accademia delle Scienze fisiche e matematiche. Serie 232, 

Vol. VIII. Napoli 1897. 4to. 

366. Rendiconto dell'Accademia delle Scienze fisiche e matematiche. Serie 32. 

Vol. IN. Fasc. 3. Napoli 1897. 
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La Direzione del Nuovo Cimento, Pisa. 

367. II nuovo Cimento. Giornale di Fisica. Serie IV. Tomo V. Marzo. Pisa 

1897. 

La R. Accademia dei Fisiocritici di Siena. 

368. "Atti. Serie IV. Vol. VIIL Fasc. 4—8. Siena 1897. 

369. Processi verbali delle Adunanze. anno accad. 205. No.6. Siena 1897. 

La Real Academia de Ciencias, Madrid. 

370. Anuario. 1897. Madrid. 

I” Académie Royale de Serbie, Belgrade. 

371. Godisnjak (Annuaire). 1X. 1895. Belgrade 1896. 

372. Srpski etnografski zbornik. (Magasin ethnographique serbe.) T. I. Bel- 

grade 1896. 

The American Academy of Arts and Sciences, Boston, Mass. 

373. Proceedings. New Series. Vol. XXXII. No. 2—9. Boston 1896—97. 

The Museum of Comparative Zoology, Harvard College, Cambridge, Mass. 

374. Bulletin. Vol. XXX. No. 4—5. CGambridge 1897. 

The New York Academy of Sciences, New York. 

375. Transactions. Vol. XV. 1895—96. New York 1896. 

The American Museum of Natural History, Central Park, New York. 

376. Bulletin. Vol. VII. New York 1896. 

The Academy of Natural Sciences of Philadelphia, Penn. 

377. Proceedings. 1896. Part 3. Philadelphia 1897. 

The American Association for the Advancement of Science, Salem, Mass. 

378. Proceedings. XLV. Meeting, held at Buffalo N. Y. Salem 1897. 

The U. S. Weather Bureau, Dep. of Agriculture, Waslungton. 

"379. "Bulletin. No. 11. P. 3. Washington 1896. [M. I.] 

"380. Monthly Weather Review. 1897. Jan. Washington 1897. 4to. [M.I.] 

The U. S. Geological Survey (Dep. of the Interior), Washington, D. C. 

+=381. 17. Annual Report by Ch. D. Walcott, Director. Part III. "Washington 

1896. åto. [M. M.] 

The Smithsonian Institution, Washington, D.C. 

382. Miscellaneous Collections. 1035 (2 Expl.), 1038, 1039 & 1071—73 

(Hodgkins Fund), 1075. City of Washington 1896—97. 

383. Contributions to Knowledge. 1034 (Hodgkins Fund). City of Washington 

1896. 4to. ' 

Geological Survey of Canada, Ottawa, Ont. 

” 384. Rapport annuel. 1894. Nouvelle Série. Vol. VII & Cartes. Ottava 

1896—97. [M. M.] 

The Nova Scotia Institute of Natural Science, Halifax. 

” 385. Proceedings and Transactions. Second Series. Vol. II. Part 2. Halifax 

N. S. 1896. 

Observatorio Meteoroldgico-magnético Central de México. ' 

= 386. Boletin mensual. 1897. Enero. México 1897. 4to. [M. I.] 
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Het Magnetisch en meteorologisch Observatorium te Batavia. 
"387. Observations. Vol. XVIII. Batavia 1896. 4to. [M. I.] 

"388. Regenwaarnemingen in Nederlandsch-Indié. Jaarg. XVII. 1895. Batavia 

1896. [M. I.] 
The Geological Survey of India, Calcutta. 

389. Records. Vol. XXX. P. 1. Calcutta 1897. 

The Meteorological Reporter to the Government of India, Calcutta. 

=390. Monthly Weather Review. Novbr. 1896. Calcutta 1897. 4to. [M. I.] 

The Australian Museum, Sydney, New South Wales. 

391. Memoir III. Sydney 1897. 

Redaktionen of Kosmopolan, Sydney, Australien. 

"392. Kosmopolan (Cosmopolitan) a bimensaål gazette for furthering the spread 

of Volapuk. Nr. 33. Sydney 1897. (2 Expl.) 

M. le professeur, Dr. Fr. Bulié, Spalato. 

393. Bullettino di Archeologia é Storia Dalmata. Anno XX. No. 4. Spalato 1897. 

Hr. Direktør Dr. J. P. Gram, Selsk. Medl., København. 

394. J. P. Gram. Ved Dansk Livsforsikrings Aktieselskab Hafnias fem og 

tyve Aars Jubilæum. København 1897. 

Herr Generalmajor z. D. von Knobelsdorff, Hannover. 

"395. v. Knobelsdorff. Helmzieren und Schildformen z. Z. d. Volkerwande- 

rung. (Verein Zum Kleeblatt, Herald. Mittheilungen VIII, Nr. 4.) Han- 

nover 1897. 

Herr Professor Dr. Vilh. Thomsen, Selsk. Medl., København. 

"396. Vilh. Thomsen. Karl Verner (1846—1896.) Særtryk. (København 1897.) 

Kommissionen for Danmarks geologiske Undersøgelse, København. 

"397. Danmarks geologiske Undérsøgelse. 1. Række No.2. 2. Række No. 6 

og 7. Kjøbenhavn 1897. 

Det Danske Meteorologiske Institut, København. 

398. Maanedsoversigt. 1897. Marts—April. Fol. 

399. Bulletin météorologique du Nord. 1897. Avril, Mai. 

Norges Geografiske Opmaaling, Kristiania. 

=400. Landkarter: Topogr. Kart over Norge. Bl. 6D. 26 B. H17. J16, 17, 

180K 177.18: U 8 75. Æt Ø 55674 M SM] 
=401. Kystkarter: Specialkart B. Bl1.10, 11, 12, 13, 44. [M. M.] 

402. Den norske Lods. 2det Hefte. Kristiania 1896. 

Bergens Museum, Bergen. 

403. J. Brunchorst. Naturen. 21de aarg. No. 4—5. Bergen 1897. 

+404. G. 0. Sars. Crustacea of Norway. Vol. I. P, 3—4. Bergen 1897. 

Kongl. Svenska Vetenskaps-Akademien, Stockholm. 

405. Handlingar. Ny Fåljd. Bd. XXVIIL, Stockholm 1895 —96. 4to. 

406. Astronomiska Iakttagelser och Undersåkningar. Bd. V. Håfte 5. Stock- 

holm 1896. Å4to. 

407. Ofversigt. 1897. Årg. 54. No. 3—4. Stockholm 1897. 
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Kongl. Vitterhets Historie och Antiqvitets Akademien, Stockholm. 

408. H. Hildebrand. Antiqvarisk Tidsskrift for Sverige. XV. 1. Stockholm 

1896. 

Kongl. Vetenskaps och Vitterhets Samhiålle, Gøteborg. 

409. Handlingar. Ny Tidsfoljd. Håfte 32. Goteborg 1897. 

Almånna Låroverken i Gefle och Søderhamn, Gefle. 
=410. Redogørelse. 1893—94. 1896—97. Gefle 1894—97. Ato. 

Kgl. Universitetets Meteorologiske Observatorium i Upsala. 

=411. Bulletin mensuel. Vol. XXVIII. Année 1896. Upsal 1896—97. Ååto. 

[M. I.] 

Kongl. Vetenskaps Societeten 1 Upsala. 

-412: Nova Acta. Ser. III. Vol. XVII. Fasc. 1. Upsaliæ 1896. 4to. 

La Klubo Esperantista en Upsala. 
" 413. Lingvo internacia. Monata gazeto. 1897. Nr. 5. Uppsala 1897. 

I Académie Impériale des Sciences de St.-Pétersbourg. 

414. Bulletin. Ve Série. Tome VI. No. 3. St.-Pétersbourg 1897. 

LI' Université Impériale de Moscou. 

+415. Observations å l'observatoire meteorologique. Avril, Juin—Novbr. 1895, 

Jan.—Febr., Avril, Juin 1896 & Meteorologiske Iagttagelser for Aaret 

1895. (Moscou 1896.) 4to. [M. 1.] 

Les Musées Public et Rouwumiantzow å Moscou. 

416. Gompte-Rendu. 1896. Moscou 1897. 

La Rédaction de VAnnuaire Géologique et Minéralogique, Novo-Alexandria. 

"417. Annuaire. Vol. Il. Livr. 2. Varsovie 1897. 4to. [M. M.] 

Industristyrelsen i Finland, Helsingfors. 

418. Meddelanden. 25. Håfte. Helsingfors 1896. 

Societas pro Fauna et Flora fennica, Helsingfors. 

419. Acta. Vol. Xl. Helsingforsiæ 1895. 

420. Meddelanden. Håfte XXII. Helsingfors 1896. Er. 

The Royal Society of London, W. (Burlington House). 

421. Proceedings. Vol. LXI. No. 371—74. London 1897. 

The Royal Astronomical Society, London. 

422. Monthly Notices. Vol. LVII. No. 6—7. "London 1897. 

The Royal Geographical Society, London. 
423. The Geographical Journal. Vol. IX. No. 5—6. London 1897. 

The Royal Microscopical Society (20 Hanover Square), London W. 

424. Journal. 1897. P. 2. London 1897. 

The Zoological Society of London. 

425. Proceedings. 1897. P. 1. London 1897. 

The Manchester Literary and Philosophical Society, Manchester. 

426. Memoirs and Proceedings. 1896—97. Vol. 41. P.III. Manchester 1897, 

I7 Académie Royale de Médecime de Belgique, Bruwelles. 

427. Bulletin. 4 Série. T. XI. No. 4. Bruxelles 1897. 
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La Bociété Entomologique de Belgique, Bruæelles. 

428. Annales. T. XL. Bruxelles 1896. 

La Société Botanique de France, Paris. 

429. Bulletin. T. XLIV. Séances 2. Paris 1897. 

La Société Géologique de France, Paris. 

430. Bulletin. 3e Série. T. XXV. No. 3. Paris 1897. 

La Faculté des Sciences, Marseille. 

431. Annales. T. VI, fasc. 4—6 & Titre. T. VIII, fasc. 1—4. Marseille 1897. 

to. 

La Société Vaudoise des Sciences naturelles, Lausanne. 

432. Bulletin. 4e Série. Vol. XXXIIL No. 123. Lausanne 1897. 

Die Naturforschende Gesellschaft in Ziirich, Helmhaus, Ziirich. 

433. Vierteljahrschrift. Jahrg. XLII. Heft 1. Zurich 1897. 

Die kønigl. Preussische Akademie der Wissenschaften, Berlin. 
434. Sitzungsberichte. 1897. I—XXV. Berlin 1897. 

Kønigl. Preuss. Meteorologisches Imstitut, Berlin W. 

"435. Ergebnisse der Beobachtungen a. d. Stationen I u. Il Ordnung. 

1896.H.s11;. Berlin 4897: 4t0: 

"436. Ergebnisse der meteor. Beobachtungen in Potsdam. 1895. Berlin 

1897. 4to. 

Die Physikalische Gesellschaft zu Berlin. 

437. Verhandlungen. Jahrg. 16. No. 6—7. Leipzig 1897. 

Centralbureau der Internation. Erdmessung, (Telegraphenborg) Potsdam. 

438. A. Hirsch. Verhandlungen der 1896 in Lausanne abgehaltenen Con- 

ferenz der Permanenten Commission der Internationalen Erdmessung. 

Berlin 1897. 4to. 

Der Naturwissenschaftliche Verein zu Bremen. 

439. Abhandlungen. Bd. XIV. H. 2. Bremen 1897. 

Die Physikalisch-medicinische Societåt in Erlangen. 
440. Sitzungsberichte. H. 28. Erlangen 1897. 

Die kønigl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Gåttingen. 

"441. Nachrichten. 1897. Philol.-hist. Kl. Nr. 1. — Math.-phys. Kl. Nr. 1. 

— Geschåftl. Mittheil. Nr. 1. Goåttingen 1897. 

Die kais. Leopold.-Carol. Deutsche Akademie der Naturforscher, Halle a/S. 

442. Nova Acta. Vol. LX&V—LXVIIL. Halle 1896. 4to. 

443. Leopoldina. Heft XXXII. Jahrg. 1896. Halle 1896. 4to. 

444. Katalog der Bibliothek. Lief. 7. Halle 1896. 

Die Medizinisch-naturwissenschaftliche Gesellschaft zu Jena. 

445. Denkschriften. Bd. V. 4—5. Lief. Text u. Atlas. Bd. VIII. 3. Lief. Text 

u. Atlas. Jena 1896—97. Å4to. 

446. Zeitschrift får Naturwissenschaft. Bd. XXXI. Heft 1. Jena 1897. 

Der Verein fiir Geschichte des Bodensees dc., Lindau. 
447. Schriften. Heft 25. Lindau 1896. 
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Die kon. Bayerische Akademie der Wissenschaften, Miinchen. 
448. Almanach. 1897. Munchen. 

449. Sitzungsberichte. Philos.-philol.-hist. Classe. 1896. Heft 4. — Math.- 

phys. Classe. 1896. Heft 4. Munchen 1897. 

Das Directoriwm des Germamischen Nationalsmuseums in Niirnberg. 

450. Anzeiger. Jahrg. 1896. Nurnberg 1896. 

451. Mitteilungen. Jahrg. 1896. Nurnberg 1896. 

Die Plwysikalisch-Medicimische Gesellschaft zu Wiirzburg. 

452. Sitzungs-Berichte. Jahrg. 1896. No. 6—11. Wurzburg 1897. 

Die k. k. Geologische Reichsanstalt, Wien. 

453. Verhandlungen. 1897. No. 6—8. Wien 1897. 4to. 

Die kais.-kån. Zoologisch-botanische Gesellschaft in Wien. 

454. Verhandlungen. 1897. Bd. XLVII. H. 3—4. Wien 1897. 

Die kon. Bøhmische Gesellschaft der Wissenschaften in Prag. 
455. Jahresbericht. 1896. Prag 1897. 

456. Sitzungsberichte. Philos.-hist.-philol. Cl. 1896. — Math.-naturw. Cl. 

1896. I—II. Prag 1897. 

Die kon. Bohmische Gesellschaft der Wissenschaften. Jubilejni fond pro 
vædeckou literaturu teskou, Praha (Prag). 

457. No. 7. J. Horåk. Z Konjugace Souhlåskové. V Praze 1896. 

458. No. 8. F. Tadra. Kulturni styky Gech s. Gizinou. V Praze 1897. 

Die kars.-kon. Sternwarte zu Prag. 
459. Magnetische und meteorologische Beobachtungen. 1896. 57. Jabrg. 

Prag 1897. Å4to. 

Ceskå Akademie Cisare Frantiska Josefa pro vedy, slovesnost a umenå, 
Praha (Prag). 

460. Almanach. Roénik VIJ. V Praze 1897. 

461. Rozpravy (Mémoires). Trida I (CI. de Philos. Jurispr. et Hist.). V. 

Trida II (Cl. des Sciences). V. Trida 1II (C1. de Philologie). V, Cislo 1. 

V Praze 1896. 

462. Véstnik (Bulletin). Roénik V. CGislo 1—9. V Praze 1896. 
463. Historicky Archiv. Gislo $—9. V Praze 1896. 

464. Sbirka Pramenav. Skupina II. Gislo 3. V Praze 1897. 

465. Bulletin international. Classe des Sciences III (1—2). Prague 1896. 

466. Zikmund Winter. Zivot Cirkevni. IL V Praze 1896. 
467. Archiv pro Lexikografii a Dialektologii. Gislo 1, Svazek 1—2. V Praze 

1896—97. i 

468. J. Hanuå. Zivot a Spisy V.B. Nebeského. V Praze 1896. 
469. V. Låska. Vyssi Geodesie. I. V Praze 1896. 

470. J. Perner. Foraminifery Vrstev Bélohorskych. V Praze 1897. åto. 

471. V. Vondråk. Frisinské Pamåtky. V Praze 1896. Å4to. 

I” Académie des Sciences de Cracovie. 
472. Bulletin international. Gomptes rendus. 1897. No.3. Mars. Gracovie 

1897. 
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473. Rozpravy (Mémoires) wydz. mat.-przyr. Serya II. T. XI—XII. W Krako- 

wie 1896—97. 

474. Sprawozdania Komisyi do badania Historyi Sztuki w Polsce. T. VI. 

Z. 1. W Krakowie 1897. 4to. i 

"475. Atlas geolog. Galicyi. Gr. fol. avec texte in 8%. Zeszyt VI. Krak6w 

1896. 

La Reale Accademia dei Lincei, Roma. 

476. Atti. Anno CCXCIV. Serie Stå, Rendiconti. Vol. VI. 1? Semestre. 

Fasc. 8—10. Roma 1897. 4to. 

477. Atti. Memorie della classe di Scienze morali, storiche e filologiche. 

Serie 52. Vol. V. (Parte 22) 1897. Febbraio. Roma 1897. 4to. 

478. Rendiconti della classe di Scienze morali, storiche e filologiche. 

Serie 53, Vol. VI. Fasc. 2. Roma 1897. 

Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. 

479. Bollettino. 1897. No. 272—275. Firenze 1897. 

La Societa Entomologica Italianu, Firenze. 

480. Bullettino. Anno XXVIII. Trim. 3—4. Firenze 1896. 

Il Reale Istituto di Studi superiori pratici, Firenze. 

481. Pubblicazioni. Sezione di Filosofia e Filologia. A. Faggi. La filosofia 

delPinconsciente. — C. Martinati. Notizie intorno al conte Bald. Ca- 

stiglione. Firenze 1890. 

482, Pubblicazioni. Sezione di Medicina e Chirurgia. — G. Pellizzari. Ar- 

chivio della scuola d'anatomia patologica. Vol. V. fase. 1—2. — 

A. Minuti. Sul Lichen rosso. Firenze 1889—91. 

483. Pubblicazioni. Sezione di Scienze fisiche e naturali. G. Ristori. Sopra 

i resti di un coccodrillo. — V. Marchi. Sull'origine e decorso dei pe- 
duncoli cerebellari. Firenze 1890—91. 

La Societa Reale di Napoli. 

484. Rendiconto dell'Accademia delle Scienze fisiche e matematiche. Serie 32. 

Vol. II. Fasc. 4—5. Napoli 1897. 

La Direzione del Nuovo Cimento, Pisa. 

485. II Nuovo Cimento. Giornale di Fisica. Serie IV. Tomo V. Aprile, 

Maggio. Pisa 1897. 

Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona. 

486. Boletin. Tercera Época. Vol. I. No. 14. Barcelona 1897. Å4to. 

Academia Romåna, Bucwresci. 

487. E. de Hurmuzaki. Documente privitére la Istoria Romånilor. Vol. IT, 

P. 5. - Vol. IX, P. 1. Bucuresci 1897… åto. 

L' Académie Royale de Serbie, Belgrade. 

488. Spomenik (Mémoires). XXXIlI. Belgrade 1897. 4to. 

The Johns Hopkins University, Baltimore. 

489. Circulars. Vol. XVI. No. 129. Baltimore 1897. 4to. 

The Boston Society of Natural History, Boston. 

490. Proceedings. Vol. XXVII. No. 14. Boston 1897. 
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The Astronomical Observatory of Harvard College, Cambridge, Mass. 

491. Annals. Vol. XXVIIL P. 1. Vol. XXXVI. . Cambridge & Waterville 

1896. 4to. 

The Museum of Comparative Zoology, Harvard College, Cambridge, Mass. 

492. Bulletin. XXX. No. 6. Gambridge 1897. 

The Chicago Academy of Sciences, Chicago. 

493. Annual Report. 1896. Chicago 1897. 

494. Bulletin of the geol. and nat. hist. survey. No. 1. Chicago 1896. 

The Geological and Natural history Survey of Minnesota, Minneapolis. 
=495. 22—23. Annual Report. Minneapolis 1894—95. [M. M.] 

Professor Edward S. Dana, New Haven. 

496. The American Journal (Establ. by B. Silliman). 4. Series, Vol. HI 

No. 17—18. New Haven 1897. 

The New York Academy of Sciences, New York. 

497. Annals. Vol. IX. Nos. 4—5. New York 1897. 

The American Geographical Society, New York. 

498. Bulletin. Vol. XIX. No. 1. New York 1897. 

The New York Microscopical Society, New York. 

499. Journal. Vol. XIII. No. 2. New York 1897. 

The Geograplucal Society of Pluladelphia. 

500. A. Heilprin. The arctic regions. Philadelphia 1897. Fol. 

The U.S. Dep. of Agriculture (Division of ornithology and mammalogy), 

Washington, D. C. 
=501. Bulletin (Farmers). No.54. Washington 1897. [Z. M.; 

The U.S. Weather. Bureau, Departm. of Agriculture, Washington, D. C. 

"502. Report of the Chief for 1895—96. Washington 1896. 4to. [M. 1.] 

+503. Monthly Weather Review. Febr., March 1897. Washington 1897. 4to. 

[M. I.] 

The United States Coast and Geodetic Survey, Washington, D. C. 

504. Report. 1894—95. P. 1—2. Washington 1896. 

The Smithsonian Institution, Washington, D. C. 

505. Annual Report of the Board of Regents to June 30 1894. Report of 

the National Museum. Washington 1896. 

506. Miscellaneous Collections. (Hodgkins Fund), 1077. Title to Vol. XXXV. 

City of Washington 1897. 

+507. U.S. National Museum. Bulletin. No. 47. Washington 1896. 

The Biological Society of Washington, Washington. 

508. Proceedings. Vol. XI. P. 57—174. Washington 1897. 

The Canadian Institute, Toronto. 
509. Transactions. No. 9. Vol. V. P. 1. Toronto 1896. 

510. Proceedings. New Series. No. 1—2. Vol. I, P. 1—2. Toronto 1897. 

Observatorio Meteorologico Central de México. 

+511. Boletin mensual. 1897. Febr., Marzo. México 1897. 4to. [M.TI.] 
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La Åssociacion de Ingenieros y Arquitectos, México. 

512. Anales. T. V.. Entrega 9—12. México 1896. 

Republica Argentina, Dir. gen. de Correos y Telégrafos, Buenos Aires. 

513. Antecedentes administrativos. Vol. VII. Buenos Aires 1895. 

Le Gouverneur Général des Indes Néerlandaises, Batavia. 

"514. Description Géologique de Java et Madoura. T, I—II avec un Vol. 

de Cartes infolio. Amsterdam 1896. [M. M.] 

Her Maj. Astronomer at the Cape of Good Hope. 

+515. Report. 1896. London 1897. 4to. 

516. Independent Day-Numbers. London 1897. 

Redaktionen of Kosmopolan, Sydney, Australien. 
517. Kosmopolan (Cosmopolitan), a bimensal gazette for furthering the spread 

of Volapuk. Nr. 34. Sydney 1897. (2 Expl.) 

M. P-E-M. Berthelot, membre de VInstitut, Sénateur, Secrétaire perp. de 

V Académie des Sciences, Paris, Selsk. udenl. Medl. 

518. M. Berthelot. Thermochimie. T. I—II. Paris 1897. 

Hr. Professor A. V. Båcklund, Lund, Selsk. udenl. Medl. 
519. A. V. Båcklund. Ur theorien får de solida kropparnes rårelse. (Lund 

1896.) 

M. le Directeur Adrien Dollfus, 35, rue Pierre-Charron, Paris. 

520. Feuille des jeunes Naturalistes. Revue mensuelle. III. Serie. 27€ année, 

No. 319—20. Paris 1897. 

521. Catalogue de la Bibliothéque. Fasc. 20—21. Paris 1897. 

M. Gaston Féral, Albi. 

522. G. Féral. Observations météorologiques sur les pluies et tempétes. 

nouv. éd. Albi 1897. 

MM. Gauthier- Villars et Fils, Imprimeurs-Labraires, Paris. 
523. Bulletin des publications nouvelles. Année 1897, Trimestre 1. Paris 

1897. 

Hr. Professor Dr. J. L. Heiberg, Selsk. Medl., København. 

— 7524. J. L. Heiberg. Det omstridte Relief i Ny Carlsberg Glyptothek. . (Sær- 

tryk 1897.) 

Kommissionen for Danmarks geologiske Undersøgelse, København. 

=525. Danmarks geologiske Undersøgelse. 1. Række No. 4 og 5. Kjøbenhavn 

1897. 

Det Danske Meteorologiske Institut, København. 

526. Maanedsoversigt. Maj—Juli 1897. Fol. 

527. Bulletin météorologique du Nord. 1897. Juin—Juillet. 

Dir. for den grevel. Hjelmstjerne-Rosencroneske Stiftelse, København. 

7528. Beretning om Stiftelsen i Aaret 1896. (2 Expl.) 

Aarhus Kathredralskole, Aarhus. 

7529, Indbydelsesskrift til Afgangs- og Aarsprøverne.. Aarhus 1897. 
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Den norske Nordhavs-Eæxpeditions Udgiver-Komité, Kristiania. 
+530. Nordhavs-Expeditionen 1876—78. XXIV. Botanik. Christiania 1897. 

åto. 

Den Norske Historiske Kildeskriftkommission, Kristiania (Univ. Bibl.). 

531. H. J. Huitfeldt-Kaas. Norske Regnskaber og Jordebøger. Bd. Il. H, 3. 

Christiania 1896. 

=532. Norske Herredags-Dombøger. 1. Række. V. E.A. Thomle. Dombog 

1559. Christiania 1897. 

Videnskabs-Selskabet i Kristiania. 
"533. Forhandlinger og Overs. 1896. Christiania 1897. 

=534, Skrifter. 1. Math.-naturv. Kl. Il. hist.-filos. Kl. Kristiania 1897. 

Bergens Museum, Bergen. 

535. J. Brunchorst. Naturen. 21de aarg. No. 6—7. Bergen 1897. 

x536. G. 0. Sars. Crustacea of Norway. Vol. Il. P. 5—8. Bergen. 1897. 

Kongl. Svenska Vetenskaps-Akademien, Stockholm. 

537. Ofversigt. 1897. Årg. 54. No. 5. Stockholm 1897. 

Kongl. Vitterhets Historie och Antiqvitets Akademien, Stockholm. 

538. Månadsblad. Årg. XXII. 1893. Stockholm 1896—97. 

Kongl. Carolinska Universitetet i Lund. 

=539. Sveriges offentliga Bibliotek. Stockholm. Upsala. Lund. Goteborg. 

Accessions-Katalog 11. 1896. Stockholm 1897. 

La Klubo Esperantista en Upsala. 

"540. Lingvo internacia. Monata gazeto. 1897. Nr. 5—7. Uppsala 1897. 

Le Comité Géologique (a VInstitut des Mines), St.-.Pétersbourg. 

541. Mémoires. Vol. XIV. No. 5. St.-Pétersbourg 1896. 4to. 

=542. Carte géologique de la Russie d'Europe. No. 114. 1 Blad stor Folio. 

St. Pétersbourg 1897. [M. M.; 

543. Bulletin. 1896. T. XV. No. 6—9. St.-Pétersbourg 1897. 

I Institut Impérial de Médecine expérimentale & St.-Pétersbourg. 

544. Archives des Sciences biologiques. T. V. No. 2—5. St.-Pétersbourg 

1897. 

La Société physico-chimique Russe, St.-Pétersbourg (Université Imp.). 

545. Journal. T. I—XXVIII. 1869—96. St.-Pétersbourg 1869—96. 

546. Le Laboratoire chimique de 1'Université Imp. de St.-Pétersbourg. St. 

Petersbourg 1894. : 

547. La société chimique Russe, 1868—93. St.-Petersbourg 1894. 

548. Catalogue de la Bibliothéque. St.-Pétersbourg 1892. 

La Rédaction de VAnnuaire Géologique et Minéralogique, Novo-Alexandria. 

+549. Annuaire. Vol, Il. Livr. 3—4. Varsovie 1897. 4to. [M. M.] 

The Royal Society of London, W. (Burlington House). 

550. Proceedings. Vol. LXI. No. 368 & 375—78. London 1897. 

The Royal Astronomical Society, London. 

551. Monthly Notices. Vol. LVII. No. 8. London 1897. 
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The Royal Geographical Society, London. 

552. The Geographical Journal. Vol. X. No. 1—3. London 1897. 

The Geological Society of London, W. (Burlington House). 

553. Quarterly Journal. Vol. LI. P. 1—3. No. 209—11 (210 i 2 Expl.). 

London 1897. 

554. Geological Literature added to the library. Jan.—Dec. 1896. London 

1897. 

555. General Index to the first 50 Vols. 1—2. (2002—b, b i 2 Expl.) London 

1897. 

The Lannean Society of London. 
556. Transactions. Second Series. Zoology. Vol. VI. P. 6—8. Vol. VII 

P. 1—3. London 1896—97. 4to. 

557. Transactions. Second Series. Botany. Vol. V. P. 5—6. London 1896. 

åto. 

558. Journal. Zoology. Vol. XXV. No. 163—065., Vol. XXVI. No. 166—67. 

London 1896—97. 

559. Journal. Botany. Vol. XXXI. Nos. 218—19. Vol. XXXII. Nos. 220—27. 

Vol. XXXIIL No. 228. London 1896—97. 

560. Proceedings. 1895—96. London 1896. 

561. List of the Linnean Society. 1896—97. London 1896. 

562. Catalogue of the Library. New Edition. London 1896. 

The Royal Microscopical Society (20 Hanover Square), London W. 

563. Journal. 1897. P. 3—4.' London 1897. 

The Zoological Society of London. 

564. Proceedings. 1897. P. 2. London 1897. 

565. List of the Fellows. May 3i1st 1897. London. 

The Royal Irish Academy, Dublin. 

566. Proceedings. Ser, Ill. Vol. IV. No.2—3. Dublin 1897. 

Het Koninkl. Nederl. Ministerie van Binnenlandsche Zaken, sGravenhage. 

7567. Nederlandsch kruidkundig Archief. Derde Serie. D. IJ. 2. Stuk. Nij- 

megen 1897. [B.H.] 

De Hollandsche Maaischappij der Wetenschappen te Haarlem. 

568. Archives Néerlandaises. Série II. T.I. Livr. 1. La Haye 1897. 

Les Directeurs de la Fondation Teyler & Harlem. 

569. Archives du Musée Teyler. Sér. II. Vol. V. Partie 3. Haarlem 1897. 4to. 

De Nederlandsche Botanische Vereeniging, Leiden. 
570. Nederlandsch kruidkundig Archief. Derde Serie. Deel I. 2. Stuk. 

Nijmegen 1897. 

I Académie Royale de Médecine de Belgique, Bruæelles. 

571. Bulletin. 4e Série. T. XI. No.5—6. Bruxelles 1897. 

572. Programme des concours. Bruxelles 1897. 

L' Académie des Sciences de V Institut de France, Paris. 

573. OQeuvres complétes d”Augustin Cauchy. Sér., I. Tome IX. Paris 1896. 

Ato. 
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Les Professeurs-Administrateurs du Muséum d'Histoire naturelle, Paris. 

574. Nouvelles Archives du Muséum. 3€ série. T. VIII. Fasc. 1—2. Paris 

1896. 4to. 

575. Bulletin. 1896. No. 5—8. Paris 1896—97. 

La Société Géologique de France, Paris. 

576. Bulletin. 3e Série. T. XXIIL No. 9—10. T. XXIV. No. 3—8. Paris 

1895—97. 

La Société Zoologique de France, Paris. 

577. Mémoires. Tome VIII. Paris 1895. 

578. Bulletin. Tome XXI. Paris 1896. 

La Société Linnéenne du Nord de la France, Amiens. 

579. Bulletin mensuel. T. XIl. No. 271—282. Amiens 1895. 

La Société Linnéenne de Bordeaux. 

580. Actes. 5 Série. T. VIIL Bordeaux 1895. 

… T'Académie Nationale des Sciences, Arts et Belles-Lettres de Caen. 

581. Mémoires. Caen 1896. 

LI” Académie des Sciences, Arts et Belles- Lettres de Dijon. 

582. Mémoires. 4e Série. T, V. Dijon 1896. 

I” Academie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Lyon. 

583. Mémoires. Sciences et Lettres. Troisiéme Série. T. II. Lyon 1895. 

La Société d' Agricultwre de Lyon. 

584. Annales. 7 Série. T. II—III. Lyon et Paris 1895—96. 

La Société Lannéenne de Lyon. 

585. Annales. 1894—95. T. XLI—XLIL Lyon 1894—95. 

La Société des Sciences de Nancy. 

586. Bulletin. Série II. T. XIV. Fasc. 30. Paris et Nancy 1896. 

587. Bulletin des Séances. 78 ånnée. 1895. No. 1—5. Nancy. 

I” Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Rouen. 

588. Précis analytique des travaux. 1894—95. Rouen 1896. 

La Société Frangaise de Botanique, 19 Rue Ninan, Toulouse. 

589. Revue de Botanique. T. XII. No. 137—144. T. XIII. No. 145 —156. 

Toulouse 1894—95. 

La Société de Physique et d' Histoire naturelle de Genéve. 

590. Mémoires. XXXII. Partie 2. Genéve 1896—97. 4to. 

La Société Vaudoise des Seiences naturelles, Lausanne. 

591. Bulletin. 4e Série. Vol. XXXIII. No. 124. Lausanne 1897. 

Die Naturforschende Gesellschaft in Ziirich, Helmhaus, Ziirich. 

592. Vierteljahrschrift. Jahrg. XLII. Heft 2. Zurich 1897. 

Die kåønigl. Preussische Akademie der Wissenschaften, Berlin. 
593. Abhandlungen. 1896. Berlin 1896. A4to. 
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Kånigl. Preuss. Meteorologisches Institut, Berlin W. 

> 594. Ergebnisse der Beobachtungen a. d. Stationen Il u. II Ordnung. 

1893 HE 51895 HE «Berlin 1896—97:—Ato. 

7595. Ergebnisse der Niederschlags-Beobachtungen. 1894. Berlin 1897. 4to. 

=596. Bericht iber die Thåtigkeit. 1896. Berlin 1897. 

Die Plwysikalische Gesellschaft zu Berlin. 
597. Verhandlungen. Jahrg. 16. Nr. 8. Leipzig 1897. 

Die Naturforschende Gesellschaft in Danzig. 
598. Schriften. Neue Folge. Bd. IX. Heft 2. Danzig 1897. 

Schleswig-Holsteinisches Museum vaterlånd. Alterthiimer, Kiel. 

599. 41. Bericht. Kiel 1897. 

Der Naturwissenschaftliche Verein før Schleswig-Holstein, Kiel. 
600. Schriften. Bd. XI. H. 1. Kiel 1897. 

Die Kommission z. wissenschaftl. Untersuchung d. deutschen Meere, Kiel. 

601. Wissenschaftliche Meeresuntersuchungen. Neue Folge. Bd. Ii. Heft 2. 

Kiel und Leipzig 1897. 4to. 

Die køn. Såchsische Gesellschaft der Wissenschaften, Leipzig. 

602. Abhandlungen. Philol.-hist. Classe. Bd. XVIL No. VI. Leipzig 1897. 

603. Berichte. Math.-phys. Classe. 1897. I—III. Leipzig 1897. 

Die køn. Bayerische Akademie der Wissenschaften, Miinchen. 
604. Sitzungsberichte. Philos.-philol.-hist. Classe. 1897. Heft 1—2. — Math.- 

phys. Classe. 1897. Heft 1. Munchen 1897. 

Die Gesellschaft fiir Morphologie u. Plujsiologie in Miinchen. 
605. Sitzungsberichte. T. XI. Jahrg. 1895. H. 2—3. Munchen 1897. 

Der Nassawische Verein fir Naturkunde, Wiesbaden. 

606. Jahrbucher. Jahrg. 50. Wiesbaden 1897. 

Die kais. Akademie der Wissenschaften, Wien. : 
607. Denkschriften. Philos.-Hist. Classe. Bd. XLIV. Wien 1896. 4to. 

608. Denkschriften. Math.-Naturwissensch. Classe. Bd. LXI. Wien 1896. 

to. 

609. Sitzungsberichte. Philos.-Hist. Classe. Bd. CXXXIV—CXXXV. Wien 

1896—97. 

610. Sitzungsberichte. Math.-Naturwiss Classe. Erste Abth. Bd. CIV. Nachlief. 

H. 9. (Wien 1895.) CV. H. 1—10. — Zweite Abth.a. Bd. CV. H. 1—10. 

— Zweite Abth. b. Bd. GV. H. 1—10. — Dritte Abth. Bd. CV. H. 

1—10. Wien 1896. 

611. Archiv fir åsterr. Geschichte. Bd. LXXXIII, 2. Wien 1897, 

612. Fontes rerum austriacarum. Abth. Il. Bd. XLIX. 1. Wien 1896. 

613. Tabulae codicum manu scriptorum. Vol. IX. Vindobonae 1897. 

Die Antlwropologische Gesellschaft in Wien. 

614. Mittheilungen. Bd. XXVII. Heft 2—3. Wien 1897. 4to. 

Die kais.-kon. Geologische Reichsanstalt, Wien. 

615. Jahrbuch 1897. Bd. XLVII. H. 1 & 3—4. Wien 1897. Å4to. 

3 
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Die k.-k. Central-Anstalt fir Meteorologie und Erdmagnetismus, Wien. 

616. Jahrbucher. Jahrg. 1894—96. Neue Folge. Bd. XXXI—XXXIII. Wien 

1896—97. 4to. 

Die kais.-køn. Zoologisch-botanische Gesellschaft in Wien. 

617. Verhandlungen. 1897. Bd. XLVII. H. 5—6. Wien 1897. 

Spolek Chemiku Ceskijch, Praha (Prag). 

618. Listy Chemické. Rocénik XXI. Gislo 1—5. V Praze 1897. 

L' Académie des Sciences de Cracovie. 

619. Bulletin international. Comptes rendus. 1897. No. 4—5. Cracovie 1897. 

620. Rozpravy (Mémoires) wydz. mat.-przyr. (Titel til Ser, II, T. I) & Serya Il. 

T. II. "W Krakowie 1891—92. 

Der naturwissenschaftliche Verein fiir Stetermark, Graz. 

621. Mittheilungen. Jahrg. 1896. Graz 1897. 

La Reale Accademia dei Lincei, Roma. 

622. Atti. Anno CCXCIV. Serie Stå, Rendiconti. Vol. VI. 1? Semestre. 

Fasc. 11—12. Roma 1897. 4to. 

623. Atti.  Memorie della classe di Scienze morali, storiche e filologiche. 

Serie 52, Vol. V. (Parte 22) 1897. Marzo—Giugno. Roma 1897. 4to. 

624. Atti. Memorie Cl. di Scienze morali, storiche e filologiche. Serie V. 

Parte 12. Vol. II—IIL Roma 1896. 4to. 

625. Atti. Rendiconto dell'adunanza solenne. 1897. Roma 1897. 4to. 

626. Rendiconti della classe di Scienze morali, storiche e filvlogiche. 

Serie 52, Vol. VI. Fasc. 3—6. Roma 1897. 

Bibliotheca Nazionale Centrale dt Firenze. 

627. Bollettino. 1897. No. 276—280. Firenze 1897. 

La Societå Ital. di Antropologia, Etnologia e Psicologia comp., Firenze. 

628, Archivio. Vol. XXVII. Fasc. 1. Firenze 1897. 

Il Museo Civico di Storia Naturale di Genova. 

629. Annali. Vol. XXXVIII. (Serie 223, XVII.) Genova 1896—97. 

IU Reale Istituto Lombardo di Scienze e Lettere, Milano. 

630. Memorie. Cl. di Lettere Scienze storiche e morali. Vol. XX. Fasc. 4—3. 

Milano 1896—97. 4to. 

631. Memorie. Cl. di Scienze matematiche e naturali. Vol. XVII. Fasc. 

2—3. Milano 1896. Ååto. 

632. Rendiconti. Serie II. Vol. XXIX. Milano 1896. 

La Societå Reale di Napoli. 

633. Rendiconto dell'Accademia delle Scienze fisiche e matematiche. Serie 

32. Vol. III. Fasc. 6—7. Napoli 1897. 

Die Zoologische Station, Director Prof. A. Dohrn, Neapel. 

634. Mittheilungen. Bd. XII. Heft 4. Berlin 1897. 

La Societa Toscana di Scienze naturali, Pisa. 

635. Atti. Memorie. Vol. XV. Pisa 1897. 

636. Atti. Processi verbali. Vol. X. P. 201—242. Pisa 1896—97. 
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La Direzione del Nuovo Cimento, Pisa. 

637. II nuovo Cimento. Giornale di Fisica. Serie IV. Tomo V. Giugno. 

Pisa 1897. 

La Reale Accademia delle Scienze di Torino. 

638. Atti. Vol. XXXII. Disp. 7—15. Torino 1897. 

Il Reale Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, Venezia. 

639. Memorie. Vol. XXV. No. 8. Venezia 1896. ÅA4to. 

640. Atti. Serie VII. T. VII. Disp. 5—10. Venezia 1895—96. 

641. Programmi dei concorsi. 1897—1900. Venezia 1897. 

642. Elenco dei membri e socii 1895—96. (Venezia 1897.) 

La Sovrintendenza agli Archivi Siciliani, Palermo. 
643. Carini. Gli Archivi e le Biblioteche di Spagna in rapporto alla storia 

d'Italia. P. II. Fasc. 3. Palermo 1897. 

The Texas Academy of Science, Austin. 
644 Transactions. Vol. I. No. 5. Austin 1897. 

The Jolhms Hopkins University, Baltimore. 

645. Circulars. Vol. XVI. No. 130—31. Baltimore 1897. 4to. 

646. American Journal of Mathematics. Vol. XVIII. No. 3—4. Baltimore 

1896. 4to. 

647. American Chemical Journal. Vol. XVIII. No. 6—10. Baltimore 1896. 

648. American Journal of Philology. Vol. XVII. No. 1—3. Baltimore 1896. 

649. Studies in Hist. and Polit. Science. Series XIV. 6—12. Baltimore 

1896. : 

The Peabody Institute of the City of Baltimore. 

650. 30. annual report. June 1897. Baltimore. 

The American Academy of Arts and Sciences, Boston, Mass. 
651. Proceedings. New Series. Vol. XXXII. No. 10—15. Boston 1897. 

The Astronomical Observatory of Harvard College, Cambridge, Mass. 
652. Annals. Vol. XX... P. 1—2. XXVI: P..2: XXX. P.1—3.….,XL.,P, 1—3. 

XLI. No. 1—2. Cambridge 1889—97. 4to. 

The Museum of Comparative Zodlogy, Harvard College, Cambridge, Mass. 

653. Memoirs. Vol. XIX. No. 2. Vol. XX—XXI with 1 Vol. Plates.  Cam- 

bridge 1897. 4to. 

Davenport Academy of Natural Sciences, Davenport, Iowa. 

654. Proceedings. Vol. VI. Davenport, Jowa 1897. 

University of Nebraska, Agricultural Experiment Station, Lincoln. 

%655. X. Annual Report. Lincoln 1897. 

x656. Bulletin. Vol. 1X. No. 47—49. Lincoln 1897. 

The Board of Trustees of the Public Museum, City of Milwaukee. 

657. 14. Annual Report. 1894—95. Milwaukee, Wis. 1897. 

Professor Edward S. Dana, New Haven. 

658. The American Journal (Establ. by B. Silliman). 4. Series. Vol. vE. 

No. 19—21. New Haven 1897. 
34 
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The American Geographical Society, New York. 

659. Bulletin. Vol. XXIX. No. 2.. New York 1897. 

The American Museum of Natural History, Central Park, New York. 

660. Annual Report of the President &ec. for 1896. New York 1897. 

The New York Microscopical Society, New York. 
661. Journal... Vol. XIII. "No. 3. New York 1897. 

The American Plrlosophical Society, Philadelphia, Penn. 

662. Proceedings. Vol. XXXVI. No.-154. Philadelphia 1897. 

The Academy of Natural Sciences of Philadelphia, Penn. 

663. Proceedings. 1897. Part 1. Philadelphia 1897. 

The Portland Society of Natural History, Portland, Maine. 

664. Proceedings. Vol. II. P. 4. Portland, Maine 1897. 

The Geological Society of America, Rochester, N. Y. 

665. Bulletin. Vol. VII Rochester 1897. 

The Academy of Science of St. Louis, Mo. 

666. Transactions. Vol. VII. No. 4—16. St. Louis 1895—97. 

The California Academy of Sciences, San Francisco. 

667. Proceedings. Second series. Vol. VI. San Francisco 1897. 

The U. S. Weather Bureau, Dep. of Agriculture, Washington. 

=668. Monthly Weather Review. 13897. April—May. Washington 1896. 4to. 

[M. I.] 

The Smithsonian Institution, Washington, D. C. 

669. 14—15. Annual Report of the Bureau of Ethnology. Washington 

1896—97. 

The Biological Society of Washington, Washington. 

670. Proceedings. Vol. XI. P. 175—230. Washington 1897. 

The Numismatic and Antiquarian Society of Montreal. 
671. The Canadian Antiquarian and Numismatic Journal, Third Series. 

Vol. I. No. 1." Montreal 1897. 

Observatorio Meteorolågico Central de México. 

»672. Boletin mensual. 1897. Abril, Mayo. México 1397. 4to. [M. I.] 

Real Colegio de Belen, Habana. 
=673. Observaciones magnéticas y meteorolågicas. 1894—95. Habana 

1897. Folio. [M. L] 

Instituto Geogråfico Argentino, Buenos Aires. 

674. Boletin. T. XVII. Nos. 1—3. Buenos Aires 1897. 

De Kon. Natuurkundige Vereeniging in Nederlandsch-Indié, Batavia. 

675. Natuurkundig Tijdschrift. Deel LVI. Batavia 1897. 

676. Boekwerken ter Tafel gebracht. 1896. Batavia 1897. 

The Geological Survey of India, Calcutta. 

677: Records: Vol XXX PS 2 Galcuttals97 
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The Meteorological Reporter to the Government of India, Calcutta. 

678. Memorandum on the snowfall in the Northern India. Simla 1897. Fol. 

"679. Indian Meteorological Memoirs. Vol. VII. P. 7. Simla 1897. A4to. 

[M. 1.; 

+680. Monthly Weather Review. Dcbr. 1896. Calcutta 1897. 4to. [M. I.] 

Teikoku Daigaku, Imperial University of Japan, Tokyo. 

681. Journal of the College of Science. Vol. X. P. 2. Tåkyd 1897. 4to. 

The Royal Society of Victoria, Melbourne. 
682. Proceedings. New Series. Vol. IX. Melbourne 1897. 

The Australian Museum, Sydney, New South Wales. 

683. Memoir III. P. 3. Sydney 1897. 

The Linnean Society of New South Wales, Sydney. 

684. Proceedings. Vol. XXI, P. 4. No. 84. Sydney 1897. 

Redaktionen af Kosmopolan, Sydney, Australien. 
> 685. Kosmopolan (Cosmopolitan), a bimensal gazette for furthering the 

spread of Volapuk. Nr. 35. Sydney 1897. (2 Expl.) 

M. MI. Bech (Eug. Chéron, 14 Faubourg St. Honoré), Paris. 

686. MI. Bech. Étude expér. sur T'électro-magnetisme. Paris 1897. 

M. le professeur, Dr. Fr. Bulié, Spalato. 

687. Bullettino di Archeologia e Storia Dalmata. Anno XX. No. 5—8. Spalato 

1897. 

M. le Directewr Adrien Dollfus, 35, rue Pierre-Charron, Paris. 

688. La Feuille des jeunes Naturalistes. Revue mensuelle. Ill. Série. 27e année. 

No. 321—23. Paris 1897. 

Professor C. L. Herrick, Granville, Ohio. 
689. The Journal of Comparative Neurology. Vol. VII. No.1. Granville, Ohio 

1897. 

Herr Dr. Julius Naue in Miinchen. 

690. Pråhistorische Blåtter. [X. Jahrg. No. 3—4. Minchen 1897. 

Herr Professor Frantisek Xaver Prusik, Praha (Prag). 

691. Fr. X. Prusik. Krok. Rotnik XI, Sesit 5—7. V Praze 1897. 

Mr. Bernard Quaritch, Bookseller, 15 Piccadilly, London, W. 

692. A Catalogue of choice and valuable books. No. 169. 170. 172. London 

1897. 

Hr. Dr. Jon Thorkelsson, Rektor, Selsk. Medl., Reykjavik. 

"693. Supplement til islandske Ordbøger. Tredje Saml. Hefte 16—17. Rey- 

kjavik 1897. 

Det kongl. Akademi for de skønne Kunster, København. 

=694. Aarsberetning. 1896—97. København 1897. 

Bergens Museum, Bergen. 

695. J. Brunchorst. Naturen. 2ide aarg. No. 8. Bergen 1897. 

Det kgl. Norske Videnskabers Selskab, Trondhjem. 

7696. Festskrift i Anl. af Trondhjems 900 Aars Jubilæum. Trondhjem 1897. 
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Tromsø Museum. 

697. Aarsberetning for 1894. Tromsø 1896. 

698. Aarshefter. XVII. Tromsø 1897. 

I Umiversité Impériale de St.-Pétersbourg. 
699. Oversigt over Undervisningen. Semestrene 1897—98. St. Petersborg 

1897. 

Le Comité Géologique (a VImnst. des Mimes), St.-Pétersbourg. 

700. Bulletin. 1897. T. XVI. No. 1—2. St.-Pétersbourg 1897. 

Finska Vetenskaps-Societeten, Helsingfors. 

=701. Acta. T. XXI. Helsingforsiæ 1896. 4to. [K. B.] 

”702. Ofversigt. T. XXXVIII. 1895—96. Helsingfors 1896. TK. B.] 

The Royal Society of London, W. (Burlington House). 

703. Proceedings. Vol. LXII. No. 379. London 1897. 

The Marine Biological Association of the United Kingdom, Plymouth. 

704. Journal. New Ser. Vol. V. No. 1. Plymouth 1897. 

705. Journal. Index to Vol. IV, Plymouth 1897. 

De Koninkl. Akademie van Wetenschappen te Amsterdam. 

706. Verhandelingen. Afd. Natuurkunde. 18 Sectie, Deel V. No. 3—8. 2eSectie, 

Deel II. Deel V. No.4—10. Amsterdam 1896—97. 

707. Verslagen van de gewone Vergaderingen. Deel V. 1896—97. Amster- 

dam 1897. 

708. Jaarboek voor 1896. Amsterdam 1897. 

709. Reditus Augusti, Carmen praemio aureo ornaåatum in certamine 

Hoeufftiano, accedunt quatuor poemata laudata. Amstelodami 1897. 

710. Verslagen en Mededeelingen. Afd. Letterkunde. 3 Reeks. D. XII. Med 

Register I—XII. Amsterdam 1896—97. 

Nederlandsche Vereeniging voor Electrotechniek, Delft. 

711. 1896—1897. III.-IV. Notulen der Vergadering &c. 'sGravenhage 1897. 

I Académie Royale de Médecine de Belgique, Bruwelles. 

712. Bulletin. 4e Série. T. XI. No. 7. Bruxelles 1897. 

La Société Botanique de France, Paris. 
713. Bulletin. T. XLIV. Séances,.3—5. Paris. 1897. 

Die køn. Preussische Akademie der Wissenschaften, Berlin. 

714. Sitzungsberichte. 1897. XXVI—XXXIX. Berlin 1897. 

Die Gesellschaft fitr Schlesw.-Holst.-Lauenb. Geschichte, Køel. 

153 Zeltschrit BAS KKVI EK el 1897: 

Der kaiserl. Akademie der Wissenschaften, Wien. 

716. A. Huber. Geschichte der Grundung &c. Wien 1897. 

La Reale Accademia dei Lincei, Roma. 

717. Atti. Anno CCXCIV. Serie 5taå, Rendiconti., Vol. VI. 22 Semestre. 

Fasc. 1—4. Roma 1897. 4to. 

Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. 

718. Bollettino. 1897. No. 281. Firenze 1397. 
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La Direzione del Nuovo Cimento, Pisa. 

719. II nuovo Cimento. Giornale di Fisica. Serie IV, Tomo VI. Luglio- 

Agosto. Pisa 1897. 

Tl Reale Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, Venezia. 

720. Atti. Serie VII. T. VIII. Disp. 1—2. Venezia 1896—97. 

Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona. 

721. Boletin. Tercera Época. Vol. I. No. 15. Barcelona 1897. 4to. 

The Johns Hopkins University, Baltimore. 

722. American Journal of Mathematics. Vol. XIX. Nr. 1. Baltimore 1897. 4to. 

723. American Chemical Journal. Vol. XIX. No. 1—2. Baltimore 1897. 

724. Studies in Hist. and Polit. Science. Series XV. 1—2. Baltimore 1897. 

The California Academy of Science, San Francisco. 

=725. Proceedings. Ill. Series. Zoology. Vol. I. No. 1—3. Geology. Vol. I. 

No. 1. Botany. Vol. I. No. 1. San Francisco .1897. 

=726. Announcement concerning the Publications. s. l. e. a. 

The U. S. Weather Bureau, Dep. of Agriculture, Washington. 

=727. Monthly Weather Review. 1897. June. Washington 1897. 4to. [M. I.] 

Observatorio Meteorolégico-magnético Central de México. 

=728. Boletin mensual. 1897. Junio. México 1897. 4to. IM. I] 

The Meteorological Reporter to the Government of India, Calcutta. 

=729. Monthly Weather Review. Jan.—April 1897. Calcutta 1897. 4to. [M. I.] 

Adams Memorial Committee, Cambridge. 

+730. J. G. Adams. Scientific papers. Vol. I. Cambridge 1896. 4to. [A. 0.] 

Herr F. R. Caspar, Dresden. 

731. F. R. Caspar. Die Seele des Menschen. Dresden (1897). 

Hr. Professor, Dr. P. T. Cleve, Selsk. udenl. Medl., Upsala. 

732. P.T.Cleve. A Treatise of the Phytoplankton of the Atlantic &c. Upsala 

1897. 4to. 

Herr Professor, Dr. Max. Cwrtze, Thorn. 
733. M. Curtze. Practica mathematica. Ein anonymer Tractat. (Separat- 

Abdr., 1897.) 

Herr Director em. Dr. H. Fritsche, St. Petersburg (Strelinskaya ulitza 4). 

734. Coefficient der Gaussischen allg. Theorie des Erdmagnetismus fir 

1885 &c. St. Petersburg 1897. 

Hr. Gustavus D. Hinrichs M.D., LL.D. Prof.of St.Lowis Coll., St.Louis, Mo. 

735. G.D. Hinrichs. Introduction to General Chemistry. St. Louis, Mo. 1896. 

Hr. Professor, Dr. S. M. Jørgensen, Selsk. Medl., København. 
736. S. M. Jørgensen. Zur Konstitution der Kobalt-Chrom- und Rhodium- 

basen. IX. (Særtryk, 1897.) 

Mr. S. P. Langley, Secretary Smithsonian Institution, Washington. 

737. S. P. Langley. Memoir of G. B. Goode. Washington 1897. 

Mr. J. I. Lengsfield, Vicksburg, Missisippi. 
738. J. I. Lengsfield. Origin of the Planets &c. Vicksburg, Miss. 1897. 
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Herr Geheimemedicinalrath, Prof. Dr. Fr. v. Leydig, Wiirzburg, Selsk. 
udenl. Medl. 

"739. Fr. Leydig. Einige Bemerk. uber das Ståbchenroth der Netzhaut. (Sep.- 

Åbz. 1897.) 

740. — Zirbel u. Jacobson'sche Organe einiger Reptilien. (Sep- 

Abdr. 1897.) . 

Hr. C. 4. Lilje, Helsingborg. 

741. C.A. Lilje. Die Gesetze der Rotationselemente der Himmelskårper. 

Stockholm 1897. 

Herrn A. Platte (Wålring- Weinhauferstr. 36), Wien XVIII. 

7742. A. Platte. Die einfachste &c. Låsung des Flugproblems. 1 Bl. Fol. 

Wien 1897. 

M. le docteur Saint-Lager, Lyon. 

743. Saint-Lager, Les nouvelles flores de France. Paris 1894. 

744. == La vigne du mont Ida &c. Paris 1896. 

Il Signor Dott. G. Scognamiglio, assistente di chimica, Universita di 
Napoli. 

745. G. Scognamiglio. Orexina bas. e idrocl. — L'analgene. — La Eucaina. 

— Xéroformio, nota e traduzione. Napoli 1896—97. 

Mr. C. Davies Sherborn, F. Z. S., London. 

"746. G. D. Sherborn. Explanation of the plan for an «Index Generum et 

Specierum Animalium. (Extrait, 1896.) 

Hr. Akademisekretær Ph. Weilbach, København. 

"747. Ph. Weilbach. Nyt Dansk Kunstnerlexikon. I—II. København 

189697. 

Herr Professor Dr. L. Weinek, Prag. 

748. L. Weinek. Uber das feinere selenographische Detail der focalen Mond- 

Photographien. Prag 1897. 

Hr. Professor Bergianus Veit B. Wittrock, Stockholm, Selsk. udenl. Medl. 

749. Acta horti Bergiani. Bd. II. Stockholm 1897. Å4to. 

Det Danske Meteorologiske Institut, København. 

750. Maanedsoversigt. 1897. Aug. Fol. 

751. Bulletin météorologique du Nord. 1897. Aout. 

Bergens Museum, Bergen. 

752. J. Brunchorst. Naturen. 21de aarg. No. 9. Bergen 1897. 

Kongl. Svenska Vetenskaps-Akademien, Stockholm. 

753. Bihang till Handlingar. Bd. XXII. Afd. 1—4. Stockholm 1897. 

754. Ofversigt. 1897. Årg. 54. No. 6. Stockholm 1897. 

Kongl. Carolinska Umiversitetet i Lund. 

7755. Festskrift. 3. Afd. E. Tegnér. Lunds Universitet 1872—1897. Lund 

1897. 4to. 
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Kongl. Universitets Bibliotheket i Upsala. 
>756. Festskrift. — R. Geijer. Upsala Universitet 1872—1897. Upsala 1897. 

åto. 

I' Université Impériale de St.-Pétersbourg. 

757. Travaux de la section géologique (Musée géologique). Vol. I. Livr. 2. 

St.-Pétersbourg 1897. 

La Commission Impériale Archéologique å St.-Pétersbourg. 

758. Compte-rendu pour les années 1891—94. St.-Pétersbourg 1893—96. 

to. 

759. Matériaux pour servir å 1'archéologie de la Russie. No. 13—20. St.- 

Pétersbourg 1893—96. 4to. 

La Société Impériale des Naturalistes de Moscou. 
760. Bulletin. Année 1896. 2e Série. T. X. No. 4. Moscou 1897. 

La Rédaction de VAnnuaire Géologique et Minéralogique, Novo-Alexandria. 

"761. Annuaire. Vol. I. Livr. 2, 2. Vol. II. Livr. 5. Varsovie 1897. Å4to. 

[M. M.] 

The Royal Geographical Society, London. 

762. The Geographical Journal. Vol. X. No. 4. London 1897, 

The Meteorological Office, London. 

"763. Weekly Weather Report. Vol. XIV. No. 16—39. Appendix. Vol. XIV. 

p. 1—4. London 1897. 4to. [M. I.] 

=764. Summary of the Observations. 1897. March—June. London 1897. 

åto. [M. I.] 

The Cambridge Philosophical Society, Cambridge. 

765. Proceedings. Vol. IX. Part 5. Cambridge 1897. 

The Liverpool Biological Society, Liverpool. 

1766. Proceedings and Transactions. Session 1894—95. Vol. X. Liverpool 

1896. 

The Manchester Literary and Philosophical Society, Manchester. 

767. Memoirs and Proceedings. 1896—97. Vol. 41. P.IV. Manchester 1897. 

De Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen te Haarlem. 

768. Chr. Huygens: Oeuvres complétes. T. VII. La Haye 1897. 4to. 

Koønigl. Preussisches Meteorologisches Institut, Berlin W. 

"769. Ergebnisse der Gewitter-Beobachtungen 1892—94. Berlin 1897. 4to. 

IMAM: 

Die Phwysikalisch-medicinische Societåt in Erlangen. 
770. Sitzungsberichte. H. 27. Erlangen 1896. 

Die kånigl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Gåttingen. 

771. Abhandlungen. Philol.-hist. Klasse. Neue Folge. Bd. 1. Nro. 6—8. 

i Berlin 1897. 4to. 
"772. Nachrichten. 1897. Philol.-hist. Kl. Nr. 2. Math.-phys. Kl. Nr. 2. 

Gottingen 1897. 
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Die Universitåt zu Kiel. 

7773. Chronik 1896—97. Kiel 1897. ; 

7774. Verzeichniss der Vorlesungen. Winter- u. Sommer-Halbjahre 1896—97. 

Kiel 1896—97. 

7775. 5 Festreden: Kiel 1897. 

"776. 81 Dissertationen. Kiel u. a. St. 1896 —97. 

Die kats. Akademae der Wissenschaften, Wien. 

777. Mittheilungen der pråhistorischen Commission. Bd. I. No. 4. Wien 

1897. 4to. 

I” Académie des Sciences de Cracovie. 

778. Bulletin international. (Comptes rendus. 1897. No. 6—7.  Cracovie 

1897. 

Magyar Tudomånyos Akadémia, Budapest. 

779. Almanach. 1897. Budapest 1897. (Ung.) 

780. Rapport sur les travaux de 'Académie. 1896. Budapest 1897. (fransk.) 

781. Mémoires publiés par la Ie section (philologie). T. XVI. 8—9. Buda- 

pest 1896. (Ung.) 

782. Mémoires publiés par la Ile section (histoire). T. XVI. 8$—12. XVII. 1. 

Budapest 1896—97. (Ung.) 

783. Mémoires publiés par la section des sciences naturelles. T. XXI, 3. 

Budapest 1891. (Ung.) 

784. Bulletin philologique. T. XXVI. 3—4. T. XXVI. 1—2. Budapest 

1896—97. (Ung.) 

785. Monumenta Hungariae Historica. Section I. Voi. XXVI. Section IL. 

Vol. XXXV. Budapest 1896—97. (Lat.-ung.) 

786. Monumenta Comitialia regni Transsylvaniae. T. XIX. Budapest 1896. 

(Lat.-ung.) 

787. Mémoires publiés par la lle section (Sciences polit.). T. XI. 12. XIL 

1—2. Budapest 1896—97. (Ung.) 

788. Compte rendu des math. et des sciences naturelles. T. XIV. 3—5. 

T. XV. 1—2. Budapest 1896—97. (Ung.) 

789. J. Frohlich. Math. u. naturw. Berichte aus Ungarn. IX, Xx.& XIII + 2. 
Berlin & Budapest 1892—97. (Tysk.) 

790. B. Munkåcsi. Collection de poésies des Voguls. T.IV. Fasc.1. Buda- 

pest 1897. (Ung.) 

791. Indicateur (Bulletin) archéologique. Nouv. Série. T. XVI. 3—5. 

T. XVII. 1—3. Budapest 1896—97. (Ung.) 

792. J. S. v. Petényi. Pastor Roseus, L. Budapest 1896. Å4to. 

La Reale Accademia dei Lincei, Roma. 

793. Atti.: Anno CCXCIV. Serie åta, Rendiconti. Vol. VI. 2% Semestre. 

Fasc. 5—6. Roma 1897. Å4to. 

794. Memorie della classe di Scienze morali, storiche e filologiche. Serie 52. 

Vol. V. (Parte 22) 1897. Luglio, Agosto. Roma 1897. 4to. 

Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. 

795. Bollettino. 1897. No. 282. Firenze 1897. 
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La Regia Accademia di Scienze, Lettere ed Arti in Modena. 

796. Memorie. Serie II. Vol. XIL Parte I. In Modena 1896. 4to. 

La Direzione del Nuovo Cimento, Pisa. 

797. II Nuovo Cimento. Giornale di Fisica. Serie IV. Tomo VI. Settbr. 

Pisa 1897. 

Academia Romåna, Bucuresci. 

798. Analele. Seria II. T. XVIII, 1—2. T. XIX, 1. Bucuresci 1896—97. 4to. 

799. XXX de Ani de Domnie ai regelui Carol I. Vol. I—IL: Bucuresci 

1897:"4to0: 

The Boston Society of Natural History, Boston. 

800. Proceedings. Vol. XXVIII. No. 1—5. Boston 1897. 

Professor Edward S. Dana, New Haven. 

801. The American Journal (Establ. by B. Silliman). 4. Series. Vol. IV. 

No. 22. New Haven 1897. 

The New York Academy of Sciences, New York. 

802. Annals. Vol. JX. Nos. 6—12. New York 1897. 

The American Philosophical Society, Philadelphia, Penn. 

803. Proceedings. Vol. XXXV. No. 153. Vol. XXXVI. No. 155. Philadelphia 

1897. 

The U. S. Department of Agriculture, Washington. 

804. Yearbook 1896. Washington 1897. (3 Expl.) 

The Smithsonian Institution, Washington, D. C. 

7805. Annual Report of the Board of Regents. July 1895. Washington 1396. 

806. International Exchange List, corrected to July 1897. City of Washington 

1897. 

The Biological Society of Washington, Washington. 

807. Proceedings. Vol. XI. P. 231—240. Washington 1896. 

Observatorio Meteorologico Central de México. 

7808. Boletin mensual. 1897. Julio. México 1897. 4to. [M. I.] 

Instituto Geogråfico Argentino, Buenos Aires. 

809. Boletin. T. XVIII. Nros. 4—6. Buenos Aires 1897. 

Le Gouverneur Général des Indes Néerlandaises, Batavia. 

810. Wind and Weather, currents &c. in the East Indian Archipelago. Batavia 

1897. Fol. 

The Geological Survey of India, Calcutta. 

811. Records. Vol. XXX. P. 3. Calcutta 1897. 

The Meteorological Reporter to the Government of India, Calcutta. 

"812. Indian Weather Review. Annual Summary 1896. Calcutta 1897. 4to. 

"813. Monthly Weather Review. May 1897. Calcutta 1897. 4to. [M. I.] 

The Australian Museum, Sydney, New South Wales. 

814. Records. Vol. III. No. 2. Sydney 1897. 

Hr. Professor, Dr. med. & phil. TJ. G. Agardh, Lund, Selsk. udenl. Medlem. 

815. J. G. Agardh. Analecta Algologica. Continuatio IV. Lundæ 1897. 4to. 
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M. le professeur, Dr. Fr. Bulié, Spalato. 

816. Bullettino di Archeologia e Storia Dalmata. Anno XX. No. 9. Spalato 

185978 

M. le Directeur Adrien Dollfus, 35, rue Pierre-Charron, Paris. 

817. La Feuille des jeunes Naturalistes. Revue mensuelle. III. Série. 

2T7e année. No. 324. Paris 1897. 

Herr Dr. Julius Naue in Miinchen. 

818. Pråhistorische Blåtter. IX. Jahrg. Nr, 5. Minchen 1897. 

Herr Professor Frantisek Xaver Prusik, Praha (Prag). 

819. Fr. X. Prusik. Krok. Rocnik XI, Sesit 8. V Praze 1897. 

M. Serge Socolow (Pokrovka, maison Novitzkoy), Moscou. 

820. S. Socolow. Nouvelles recherches astronomiques. Moscou 1896. (2 Expl.) 

821. = Des planétes au dela de Mercure et de Neptune. Moscou 

1897. (2 Expl.) 

Det Danske Meteorologiske Institut, København. 

822. Aarbog for 1893. II. Del. 1896. III. Del. København 1897. Fol. 

823. Bulletin météorologique du Nord. 1897. Septembre. 

Det kgl. Norske Videnskabers Selskab, Trondhjem. 
824. Skrifter. 1896. Trondhjem 1897. 

Kgl. Universitets Bibliotheket, Upsala. 

"825. Bulletin of the Geological Institution. Vol. II. P. 1. No. 5. Upsala 

1897. [M. M.] 

La Société Impériale des Naturalistes de Moscou. 

826. Bulletin. Année 1897. No. 1. Moscou 1897. 

The Trustees of the British Museum (Nat. Hist.), London SW. 

"827. Catalogue of the Birds in the British Museum. Vol. XXIV. London 

1896. [Z. M.] 
7828. Catalogue of the fossil Bryozoa — The Jurassic Bryozoa. London 

1896. [M. M.] 
"829. Guide to fossil Mammals and Birds. London 1896. [M. M.] 

” 830. »…… to fossil Reptiles and Fishes. London 1896. [M.M.] 

"831. »…… to fossil Invertebrates. London 1897. [M. M.] 

"832, Introduction to the Study of Rocks. London 1896. [M. M.] 

"833. Guide to Sowerby's Models of British Fungi. London 1893. [B.H.] 

+ 834. »…… to the British Mycetozoa. London 1895. (B.H.] 

The Zoological Society of London. 

835. Transactions. Vol. XIV. P.4. London 1897. 4to. 

836. Proceedings. 1897. P. 3. London 1897. 

The Astronomer Royal, Royal Observatory, Greenwich, London S. E. 

837. Astronomical and magnetical and meteorological observations. 1894. 

London 1897. 4to. 

Het kominkl. Nederl. Ministerie van Binnenlandsche Zaken, 'sGravenhage. 

"838. Flora Batava. Afl. 317—18. Haarlem 1897. 4to. [B. H.] 

DEER 



Tillæg I. - Bogliste 1897. Nr. 839—857. 45 

La Société Botanique de France, Paris. 

839. Bulletin. T. XLIII. Séances, 9. T. XLIV. Séances, 6. Paris 1897. 

Die Schlesische Gesellschaft fyr vaterlåndische Cultur, Breslau. 

=840. 74. Jahresbericht. Hierzu ein Ergånzungsheft. Breslau 1896. [K. B.] 

Die kånigl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Gottingen. 

841. Abhandlungen. Philol.-hist. Klasse. Neue Folge. Bd. Il. Nro. 1—3. 

Berlin 1897. Å4to. 

842. Abhandlungen. Math.-Physikal. Klasse. Neue Folge. Bd. I. No. 1. 

Berlin 1897. 4to. 

Die Medizinisch-naturwissenschaftliche Gesellschaft zu Jena. 

843. Zeitschrift fur Naturwissenschaft. Bd. XXXI. Heft 2. Jena 1897. 

Die køn. Bayerische Akademie der Wissenschaften, Miinchen. 
844. Sitzungsberichte. Philos.-philol.-hist. Classe. 1897. Heft 3. — Math.- 

phys. Classe. 1897. Heft 2. Munchen 1897. 

Die Gesellschaft fir Morphologie u. Physiologie in Miinchen. 

845. Sitzungsberichte. T. XIl. Jabrg. 1896. H. 1—3. Minchen 1897. 

Die k. k. Geologische Reichsanstalt, Wien. 

846. Verhandlungen. 1897. No. 9—10. Wien 1897. 4to. 

Die kais.-kon. Zoologisch-botanische Gesellschaft in Wien. 

847. Verhandlungen. 1897. Bd. XLVII. H. 7. Wien 1897. 

Biblioteca Vaticana, palazzo Vaticano, Roma. 

848. Studi e Documenti di Storia e Diritto. Anno XV—XVII. Roma 

1894—96. 4to. 

La Reale Accademia dei Lincei, Roma. 

849. Atti. Anno CCXCIV. Serie 5ta, Rendiconti. Vol. VI. 2? Semestre. 

Fasc. 7. Roma 1897. Ååto. 

Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. 

850. Bollettino. 1897. No. 283. Firenze 1897. 

The Technical Society of the Pacific Coast, San Francisco, Cal. 

851. Transactions. July 1895—Decbr. 1896. (San Francisco 1896.) 

The U. S. Weather Bureau, Dep. of Agriculture, Washington. 

” 852. Monthly Weather Review. 1897. July. Washington 1897. 4to. [M. I.] 

The University of Toronto. 

853. Studies. History. 2. Series. Vol. I. PP. 1—74. (Toronto) 1897. 

Instituto Geolågico de México. 

"854. Boletin. Num. 7—9. México 1897. 4to. [M. M.] 

Academia nacional de Ciencias en Cordoba (Repåblica Argentina). 
855. Boletin. T. XV. Entr. 2—3. Buenos Aires 1897. 

The Australian Museum, Sydney, New South Wales. 
856. Report. 1896. (Sydney) 1897. Fol. 

Herr Anton Ganser, Graz. 

857. A. Ganser. Das Weltprincip und die transcendentale Logik. Leipzig 

1897. 
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Hr. Rektor, Dr. phil. Bj. Magn. Ølsen, Reykjavik. 
"858. Skirsla um hinn lærda skåla 1 Reykjavik. 1896—97. Reykjavik 1897. 

Umiversitets-Kvæsturen i København. 

" 859. Regnskabsberetninger. 1896—97. Kjøbenhavn 1897. 4to. 

Det Danske Meteorologiske Institut, København. 

860. Maanedsoversigt. 1897. Sept. . Fol. 

Kongl. Svenska Vetenskaps-Akademien, Stockholm. 

861. Ofversigt. 1897. Årg. 54. No.7. Stockholm 1897. 

862. Meteorologiska lakttagelser i Sverige. Bd. XXXIV. 1892. Stockholm 

1897. 4to. 

Kongl. Universitets Bibliotheket i Upsala. 

+863. Upsala Universitets Årsskrift. 1896. Upsala. 
7864. . Forelåsn. och åfningar Host, 1896, Vår, 1897. Upsala 1896—97. 

"865. 2 Indbydelsesskrifter: Th. M. Fries. Carl v. Linné. V—VI. (Upsalæ 

1896—97.) 
"866. 29 Akademiske Afhandlinger. Stockholm, Upsala og fl. St. 1896—97. 

The Royal Society of London, W. (Burlington House). 

867. Proceedings. Vol. LXII. No. 380. London 1897. 

The Royal Astronomical Society, London. 

868. Monthly Notices. Vol. LVII. No. 9. Suppl. Nr. London 1897. 

The Royal Geographical Society, London. 

869. The Geographical Journal. Vol. X. No. 5. London 1897. 

The Meteorological Office, London. 
"870... Weekly Weather Report. Vol. XIV. No. 40—43. — Appendix. Vol. XIV. 

p. 5—6. London 1897. 4to. [M. I.] : 

7871. Summary of the Observations. 1897. July. London 1897. 4to. [M. 1.] 

The Royal Microscopical Society (20 Hanover Square), London W. 

872. Journal. 1897. P. 5. London 1897. 

The Literary and Philosophical Society of Liverpool. 

873. Proceedings. Vol. LI. Liverpool 1897. 

I” Académie Royale de Médecime de Belgique, Bruæelles. 

874. Bulletin. 4€ Série. T. XI. No. 8. Bruxelles 1897. 

La Société Vaudoise des Sciences naturelles, Lausanne. 

875. Bulletin. 4€ Série. Vol. XXXIIL No. 125. Lausanne 1897. 

Die Anthropologische Gesellschaft in Wien. 

876. Mittheilungen. Bd. XXVII. Heft 4—5. Wien 1897. 4to. 

L' Académie des Sciences de Cracovie. 

877. Rozpravy (Mémoires) wydz. histor.-filozof. Serya II. T. VIII—IX (33—34). 

W Krakowie 1896—97. 

878. Rozpravy (Mémoires) wydz. filolog. Serya II. T.X (25). W Krakowie 

1597: 
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879. Rozpravy (Mémoires) wydz. mat.-przyr. Serya ll. T.X (30). W Krakowie 

1896. 

880. Sprawozdanie Komisyi Fizyograficznej. T. XXXI. W Krakowie 1896. 

881. Bibliotheca auctorum Polonorum. T. 33. Krakow 1897. 

882. Archiwum do Literatury i Oswiaty. T. IX. W Krakowie 1897. 

883. Misura Universale. W Krakowie 1897. 

La Reale Accademia dei Lincei, Roma. 

884. Atti. Anno CCXCIV. Serie 5ta, Rendiconti. Vol. VI. 2? Semestre. 

Fasc. 8. Roma 1897. 4to. 

885. Atti. Memorie della classe di Scienze morali, storiche e filologiche. 

Serie 52. Vol. V (Parte 23) 1897. Settembre. Roma 1897. 4to. 

886. Rendiconti della classe di Scienze morali, storiche &e filologiche 

Serie 52. Vol. VI. Fasc. 7—8. Roma 1897. 

Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. 

887. Bollettino. 1897. No. 284. Firenze 1897. 

La Societå Ital. di Anthropologia, Etnologia e Psicologia comp., Firenze. 
888. Archivio. Vol. XXVII. Fase. 2. Firenze. 1897. 

L' Académie Royale de Serbie, Belgrade. 

889. Glas. H. 54. Belgrade 1897. 

The Museum of Comparative Zodlogy, Harvard College, Cambridge, Mass. 

890. Bulletin. Vol. XXXI. No. 1—2. Cambridge 1897. 

Professor Edward S. Dana, New Haven. 
891. The American Journal (Establ. by B. Silliman). 4. Series. Vol. IV. 

No. 23. New Haven 1897. 

The U.S. Weather Bureau, Departm. of Agriculture, Washington, D. C. 

"892. Monthly Weather Review. Aug. 1897. Washington 1897. åto. [M. I.) 

Bureau of Education (Department of the Interior), Washington, D. C. 

893. Report of the Commissioner. 1895—96. Vol. I. Washington 1897. 

La Sociedad cientifica ,,Antonio Alzate", México. 

894. Memorias y Revista. T. X. Nos. 1—4. México 1896—97. 

El Museo Nacional de Buenos Åires. 

895. Anales. Ser. Il. T. 2 (V). Buenos Aires 1896—97. Å4to. 

896. Memoria, correspondiente al anno 1894, 1895, 1896. Buenos Aires 1897. 

| Het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, Batavia. 

897. Verhandelingen. Deel XLVIII Stuk 3. Deel L. Stuk 3. Batavia 

1896—97. Å4to. 

898. Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde. Deel XXXIX. 

Afl. 4—6. Batavia 1896—97. 

899. Notulen. Deel XXXIV. 1896. Afl. 3—4. Batavia 1896. 

The Linnean Society of New South Wales, Sydney. 
900. Proceedings. Vol. XXII, P. 1. — No. 85. Sydney 1897. 

Redaktionen of Kosmopolan, Sydney, Australien. 
=901. Kosmopolan (Cosmopolitan) a bimensal gazette for furthering the spread 

of Volapuk. Nr. 36. Sydney 1897. (2 Expl.) 
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M. le Directeur Adrien Dollfus, 35, rue Pierre-Charron, Paris. 

902. La Feuille de jeunes Naturalistes. Revue mensuelle. III. Série. 28e 

année. No. 325. Paris 1897. 

MM. Gauthier- Villars et Fils, Imprimeurs-Libraires, Paris. 

903. Bulletin des publications nouvelles. Année 1897.  Trimestre 2—3. 

Paris 1897. 

Herr Professor Frantisek Xaver Prusik, Praha (Prag). 

904. Fr. X. Prusik. Krok. Roctnik XI. Sesit 9. V Praze 1897. 

Hr. Sognepræst, Dr. phil. H. Rørdam, Selsk. Medlem, Lyngby. 

905. H. Fr. Rørdam. Thomas von Westen, Finnernes Apostel. (Særtryk.) 

Christiania 1897. 

Bergens Museum, Bergen. 

906. J. Brunchorst. Naturen. 21de aarg. No.10. Bergen 1897. 

Gåteborgs Hågskola, Goteborg. 

=907. Årsskrift. Bd. III. Festskrift. Gåteborg 1897. 

La Klubo Esperantista en Uppsala. 
=908. Lingvo internacia. Monata gazeto. 1897. Nr. 8—9. Uppsala 1897. 

(2 Expl.) 

La Société physico-chimique Russe, St.-Pétersbourg (Umaversité Imp.). 
909. Journal. T. XVI. Fasc. 4. St.-Pétersbourg 1884. 

I” Académie Impériale des Sciences de St.-Pétersbourg. 

+910. Mémoires. VIII. Série. GClasse Hist.-Philol. Vol. 1. No. 3—6. St.-Péters- 

bourg 1897. 

1911. Mémoires. VII. Série. T. XLII No. 14 et dernier. VIII. Série. Classe 

Phys.-Math. Vol. I. No. 1—8. Vol. V. No.2—5.  St.-Pétersbourg 

1894—97. Ato. 

912. Bulletin. Ve Série. Tome V. No. 3—5. Tome VI. No. 4—5. Tome VII. 

No. 1. St.-Pétersbourg 1896—97. 

The Cambridge Philosophical Society, Cambridge. 

913. Transactions. Vol. XVI. Part 2. Gambridge 1897. A4to. 

914. Proceedings. -Vol. IX. Part 6. (Gambridge 1897. 

La Réædaction de VIntermédiaire des Biologistes (15, rue des Sts.-Péres), 

Paris. 

915. L'Intermédiaire des Biologistes. 1re Année. No. 1. Paris 1897. 

Der Verein fir Naturwissenschaft zu Braunschweig. 

916. Braunschweig im Jahre 1897. Festschrift. Braunschweig 1897. 

Die køn. Séæichsische Gesellschaft der Wissenschaften, Leipzig. 

917. Abhandlungen. ”Math.-phys. Classe. Bd. XXIV. No. I. Leipzig 1897. 

Die k. k. osterr. Gradmessungs-Commission (13. Technikerstr.), Wien. 

918. Verhandlungen. 1897. Wien 1897. 

Die kais.-kon. Zoologisch-botanische Gesellschaft in Wien. 
919. Verhandlungen. 1897. Bd. XLVIL H. 8. Wien 1897. 
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Hydrographisches Amt der k. k. Kriegsmarine in Pola. 

=920. Veråffentlichungen. Gruppe Ill. Rel. Schwerebestimmungen. Heft. 1. 

Pola 1897. 4to 

Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. 

921. Bollettino. 1897. No. 285. Firenze 1897. 

La Direzione del Nuovo Cimento, Pisa. 

922. II nuovo Cimento. Giornale di Fisica. Serie IV. Tomo VI. Ottobre. 

Pisa 1897. 

The Museum of Comparative Zoology, Harvard College, Cambridge, Mass. 

923. Bulletin. XXXI. No. 3. Cambridge 1897. 

The American Geographical Society, New York. 

924. Bulletin. Vol. XXIX. No. 3. New York 1897. 

The U. S. Department of Agriculture, Washington, D.C. 

=925. North American Fauna. No. 13. Washington 1897. [Z. M.] 

Observatorio Meteorolågico Central de México. 

=926. Boletin mensual. 1897. Agosto. México 1897. 4to. [M. I.] 

Mimisterio de Fomento, Dir. de Agricultura, Caracas. 

927. Annuaire Statistique de Vénézuéla. 1894. Caracas 1896. 

The Meteorological Reporter to the Government of India, Calcutta. 

=928. Monthly Weather Review. June 1897. Calcutta 1897. 4to. [M. I.] 

The Royal Society of Victoria, Melbourne. 

929. Proceedings. New Series. Vol. X. P, 1. Melbourne 1897. 

The Australian Museum, Sydney, New South Wales. 

930. Memoir II. P. 4. Sydney 1897. 

M. le Directeur Adrien Dollfus, 35, rue Pierre-Charron, Paris. 

931. Catalogue de la Bibliothéque. Fasc. 22. Paris 1897. 

M. le directewr ém. Dr. H. Fritsche (Strelinskaya ulitza 4), St.-Pétersbourg. 

932. H. Fritsche. Observations magnétiques 1867—94. St.-Pétersbourg 1897. 

Herr Julius Hucke, Berlin. 
"933. J. Hucke. Die Geld-Verrichtungen in der Preis- Lohn- und Zinns- 

gestaltung. Berlin 1897. 

Hr. Professor Dr. Gustav Storm, Kristiania, Selsk. udenl. Medlem. 

"934. G. Storm. Afgifter fra den norske Kirkeprovins til det apostoliske 

Kammer 0. s.v. 1311—1523. Christiania 1897. 

Det Danske Meteorologiske Institut, København. 

935. Bulletin météorologique du Nord. 1897. Octbr. 

The Royal Society of London, W. (Bwrlington House). 
936. Philosophical Transactions. 186. A, 1—2, B, 1—2. 187. A-B. 188. A. 

London 1895—97. 4to. 

937. List of fellows. 30th November 1896. 4to. 

The Royal Geographical Society, London. 

938. The Geographical Journal. Vol. X. No. 6. London 1897. 

å 
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De Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen te Haarlem. 

939. Archives Néerlandaises. Série Il. T. I. Livr, 2—3. La Haye 1897. 

Het Koninkl. Nederl. Meteorologisch Instituut te Utrecht. 

940. Jaarboek. 1895. Utrecht 1897. Fol. obl. 

Die Physikalische Gesellschaft zu Berlin. 

941. Verhandlungen. Jahrg. 16. Nr. 9—10. Leipzig 1897. 

Naturhistorisches Museum zu Hamburg. 

942. Mitteilungen. Jahrg. XIV. 1896. Hamburg 1897. 

Die Physikalisch-Medicinische Gesellschaft zu Wiirzburg. 
943. Verhandlungen. N.F. Bd. XXXI. No.1—7. Wurzburg 1897. 

944. Sitzungs-Berichte. Jabrg. 1897. No. 1—2. Wiurzburg 1897. 

L'Académie des Sciences de Cracovie. 

945. Bulletin international. Comptes rendus. 1897. No. 8. Cracovie 1897. 

La Reale Accademia dei Lincei, Roma. 

946. Atti. Anno CCXCIV. Serie Stå, Rendiconti. Vol. VI. 29 Semestre. 

Fasc. 9—10. Roma 1897. 4to. 

947. Atti.  Memorie della classe di Scienze morali, storiche e filologiche. 

Serie 523. Vol. V. (Parte 22) 1897. Ottobre. Roma 1897. Ato. 

Bibliotheca Nazionale Centrale dt Firenze. 

948. Bollettino. 1897. No. 286. Firenze 1897. 

La Societa Reale di Napoli. 

949. Rendiconto dell'Accademia delle Scienze fisiche e matematiche. Serie 3a. 

Vol. III. Fasc. 8$—10. Napoli 1897. 

The Museum of Comparative Zoblogy, Harvard College, Cambridge, Mass. 

950. Bulletin. XXXI. No. 4. Cambridge 1897. 

Het Magnetisch en meteorologisch Observatorium te Batavia. 

=951. Observations. Vol XIX. Batavia 1897. 4to. [M. I.] 

=952. Regenwaarnemingen in Nederlandsch-Indié. Jaarg. XVIII. 1896. Batavia 

1897. [M.I] 

The Post Office and Telegraph Department, Adelaide, South Australia. 

=953. Ch. Todd. Meteorological Observations. 1894. Adelaide 1897. Folio. 

[M. I.] 

M. le Directeur Adrien Dollfus, 35, rue Pierre-Charron, Paris. 

954. La Feuille des jeunes Naturalistes. Revue mensuelle. III. Série, 286 année 

No. 326. Paris 1897. 

Hr. Professor, Dr. E. Holm, Selsk. Medl., København. 

=955. E. Holm. Danmark-Norges Historie 1720—1814. II. Bind, 1. Afd. 

Kjøbenhavn 1897. 

Herr Dr. Julius. Naue in Miinchen. 
956. Pråhistorische Blåtter. [X. Jahrg. No. 6. Munchen 1897. 

Herr Professor Frantisek Xaver Prusik, Praha (Prag). 

957. Fr. X. Prusik. Krok. Rotnik XI, Sesit 10. V Praze 1897. 
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H: 

Oversigt 

over 

de lærde Selskaber, videnskabelige Anstalter 

og offentlige Bestyrelser, fra hvilke det K. D. Viden- 

skabernes Selskab i Aaret 1897 har modtaget Skrifter, 

samt 

alfabetisk Fortegnelse over de Personer, der i samme Tidsrum 

have indsendt Skrifter til Selskabet, alt med Henvisning til 

foranstaaende Boglistes Numre. 

(De Institutioner, ved hvilke er tilføjet et (B.), ere i Bytteforbindelse med 

Selskabet.) 

Danmark. 

Universitets-Kvæsturen i København. Nr. 859. 

Kommissionen for Danmarks geologiske Undersøgelse, København. Nr. 397, 525. 

Kommissionen for Ledelsen af de geologiske og geografiske Undersøgelser i 

Grønland, København. Nr. — 

Det kongl. Akademi for de skønne Kunster i København. (B.) Nr. 694. 

Generalstabens topografiske Afdeling, København. Nr. 184. 

Det Danske Meteorologiske Institut, København. (B.) Nr. 1—2, 100—101, 185, 

226, 268, 302, 337, .398—399,: 526—527,.750—751, 822—823, 860, 935. 

Gamle Carlsberg Bryggeri, Valby. Nr. 262. 

Midnatsmissionen, København. Nr. 303. 

Dir. f. den grevel. Hjelmstjerne-Rosencroneske Stiftelse, København. Nr. 528. 

Det philologisk-historiske Samfund, København. Nr. — 

Aarhus Kathedralskole, Aarhus. (B.) Nr. 529, 

Norge. 

Det Kgl. Norske. Universitets-Observatorium, Kristiania. Nr. — 

Norges Universitets-Bibliothek, Kristiania. (B.) Nr. 135—139. 

47 
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Den Norske historiske Kildeskriftkommission, Kristiania. Nr. 531—532. 

Den Norske Nordhavs-Expeditions Udgiver-Komité, Kristiania. Nr. 73, 530. 

Den Norske Gradmaalingskommission, Kristiania. Nr. — 

Norges Geografiske Opmaaling, Kristiania. Nr. 400—402. 

Videnskabs-Selskabet i Kristiania. (B.) Nr. 269, 533—534. 

Det Norske Meteorologiske Institut, Kristiania. Nr. — 

Den Physiographiske Forening, Kristiania. Nr. — 

Redaktionen af Archiv for Math. og Naturvidensk., Kristiania. Nr. 140. 

Bergens Museum. (B.) Nr. 3—4, 141, 270, 304, 403—404, 535—536, 695, 

752, 906: 

Stavanger Museum. Nr. — 

Det kgl. Norske Videnskabers Selskab, Trondhjem. (B.) Nr. 142, 696, 824. 

Tromsø Museum. (B) Nr. 697—698. 

Svær ig. 

Kgl. Svenska Vetenskaps-Akademien i Stockholm. (B.) Nr. 5, 102, 271, 305, 

338, 405—407, 537, 753—754, 861—862. 

Kongl. Vitterhets Historie och Antiqvitets Akademien, Stockholm. (B.) Nr. 

186—187, 408, 538. 

Sveriges Geologiska Undersåkning, Stockholm. (B.) Nr. — 

Almånna Låroverken, Gefle. Nr. 410. 

Goteborgs Hågskola. Nr. 143, 907. 

Kgl. Vetenskaps och Vitterhets Samhålle, Gåteborg. (B.) Nr. 409. 

Kongl. Carolinska Universitetet i Lund. (B.) Nr. 227, 53971950: 

Kongl. Universitets Bibliotheket i Upsala. (B.) Nr. 339, 756, 825, 863—866. 

Universitetets Observatorium i Upsala. Nr. 6, 411. 

Kongl. Vetenskaps-Societeten i Upsala. (B.) Nr. 412. 

Klubo Esperantista, Uppsala. Nr. 340, 413, 540, 908. 

Rusland og Finland. 

L'Université Impériale de St.-Pétersbourg. Nr. 188, 699, 757. 

La Société phys.-chim. Russe, 'Univ. Imp., St.-Pétersbourg. (B.) Nr. 545—548, 

909. 

L'Académie Impériale des Sciences de St.-Pétersbourg. (B.) Nr. 103—104, 

144—145, 189, 306, 414, 910—912. 

L'Observatoire Physique Central de Russie å St.-Pétersbourg. (B.) Nr. 190. 

L'Observatoire Central Nicolas, St.-Pétersbourg. Nr. 105. 

La Commission Archéologique å St.-Pétersbourg. (B.) Nr. 758—759. 

La Direction du jardin Impérial de Botanique, St.-Pétersbourg. (B.) Nr. — 
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Le Comité Géologique, St.-Pétersbourg. (B.)j Nr. 272—273, 307, 541—543, 

700. 

La Société Impériale Russe de Géographie, St.-Pétersbourg. Nr. — 

L'Institut Imp. de Médecine expér. å St.-Pétersbourg. (B.) Nr. 7, 274, 544. 

La Direction des Eaux min. de Borshom, St.-Pétersbourg. Nr. 146. 

L'Université Imp. de Moscou. Nr. 415. 

La Société Impériale des Naturalistes de Moscou. (B.) Nr. 341, 760, 826. 

La Société Imp. des Amis d'Histoire naturelle, d'Anthropologie et d'Ethno- 

graphie å Moscou. (B.) Nr. — 

Les Musées Public et Roumiantzow å Moscou. (B.) Nr. 308, 416. 

La Société des Naturalistes de Kiew. (B.) Nr. — 

Der Verein zur Kunde Osels, Arensburg. (B.) Nr. — 

Das Meteorologische Observatorium der kais. Univ., Jurjew (Dorpat). Nr. 

8—11, 147, 275. 

L'Annuaire Géol. et Minéral., Novo-Alexandria. (B.) Nr. 191, 342, 417, 549, 

761. 

L'Administration des Mines du Caucase et du Transcaucase, Tiflis. (B.) Nr. — 

Industristvrelsen i Finland, Helsingfors. Nr. 418. 

Geologiska Kommissionen, Helsingfors. (B.) Nr. — 

Finska Vetenskaps-Societeten, Helsingfors. (B.) Nr. 701—702. 

L'Institut Météorologique de la Société des Sciences, Helsingfors. Nr. — 

Societas pro Fauna et Flora fennica, Helsingfors. (B.) Nr. 419—420. 

La Société Finno-Qugrienne, Helsingfors. Nr. — 

Sållskapet for Finlands Geografi, Helsingfors. (B.) Nr. 276. 

Geogr. Foreningen i Finland, Helsingfors. . Nr. — 

Åbo Stads Museum, Åbo. (B.) Nr. — 

Storbritanien og Irland. 

The Under Secretary of State of India, London. Nr. — 

The British Association for the Advancement of Science, London. (B.) Nr. 

192—193. 

The British Museum, London. (B.) Nr. 827—834. 

The Royal Society of London. (B.) Nr. 12, 148, 194, 228, 277, 343, 421, 

550, 703, 867, 936—937. 

The Royal Astronomical Society, London. (B.) Nr. 13, 74, 149, 278, 309, 

422, 551, 868. 

The Royal Geographical Society, London. (B.) Nr. 14, 75, 150, 229, 310, 

423, 552, 762, 869, 938. 

The Geological Society of London. (B.) Nr. 15, 553—555. 

The Linnean Society, London. (B.) Nr. 556—562. 
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Meteorological Office, London. (B.) Nr. 16—17, 195—196, 344—347, 

763—764, 870—871. 

Royal Microscopical Society, London. (B.) Nr. 106, 230, 311. 424, 563, 

872. 

Physical Society London. Nr. — 

Zoological Society of London. (B.' Nr. 18—19, 348—349, 425, 564—565, 

835—836. 

Astronomer Royal, Royal Observatory, Greenwich, London. (B.) Nr. 837. 

Birmingham Philosophical Society, Birmingham. Nr. — 

Cambridge Philosophical Society, Cambridge. (B.) Nr. 197, 765, 913—914. 

Yorkshire Geological and Polytechnic Society, Halifax. (B.) Nr. — 

Leeds Philosophical and Literary Society, Leeds. (B.) Nr. — 

Literary and Philosophical Society af Liverpool. (B.) Nr. 20, 873. 

Liverpool Biological Society, Liverpool. (B.) Nr. 766. 

Manchester Literary and Philosophical Society, Manchester. (B.) Nr. 198, 

426; 7167. 

Radcliffe Trustees, Oxford. (B.) Nr. — 

Marine Biological Assoc. of the United Kingdom, Plymouth. (B.) Nr, 312, 

704—705. 

Royal Society of Edinburgh. (B.) Nr. — 

Edinburgh Geological Society, Edinburgh. (B.) Nr. — 

Royal Physical Society, Edinburgh. (B.) Nr. 21. 

Royal College of Physicians, Edinburgh. (B.) Nr. — 

Scottish Meteorological Society, Edinburgh. (B.) Nr. — 

Scottish Microscopical Society, Edinburgh. Nr. 313. 

Royal Observatory, Edinburgh. Nr. — 

Provost and Senior Fellows of Trinity College, Dublin. Nr. — 

Royal Irish Academy, Dublin. (B.) Nr. 151, 566 

Royal Dublin Society. (B.) Nr. — 

Royal Geological Society of Ireland, Dublin. (B.) Nr. — 

Nederlandene. 

Het Koninklijk Ministerie van Binnenlandsche Zaken, 'sGravenhage. Nr. 76, 

567, 706—710, 838. 

De Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam. (B.) Nr. — 

Het Kon. Zoologisch Genootschap, Natura artis magistra, te Amsterdam. (B.) 

Nr: — 

La Société mathematique, Amsterdam. Nr. — 

L'Ecole Polytechnique de Delft. (B.) Nr. — 

Nederlandsche Vereeniging voor Electrotechniek, Delft. Nr. 711. 
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De Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen te Haarlem. (B.) Nr. 22, 

107, 350—351,..568,-768,. 939. 

La Fondation Teyler å Harlem. (B.) Nr. 569. 

De Nederlandsche Botanische Vereeniging, Leiden. (B.) Nr. 570. 

De Rijks Universiteit te Leiden. (B.) Nr. — 

La Société Batave de Philosophie expérimentale, Rotterdam. Nr. — 

Het Physiologisch Laboratorium der Utrechtsche Hoogeschool, Utrecht. Nr. — 

Het Koninklijk Nederlandsch Meteorologisch Instituut te Utrecht. (B.) Nr. 940. 

Het Provinciaal Utrechtsch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen le 

Utrecht. (B.) Nr. 352—353. 

Belgien. 

Le Ministére de I'Industrie et du Travail, Bruxelles. Nr. 354. 

L'Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique, 

Bruxelles. (B.) Nr. — 

L'Académie Royale de Médecine de Belgique, Bruxelles. (B.) Nr. 23, 108, 231, 

27197.3095, 427, -571—572, 712, S7Tå 

Musée Royal d'Histoire naturelle de Belgique, Bruxelles. (B) Nr. — 

L'Observatoire Royal, Uccle. (B.) Nr. — 

La Société Entomologique de Belgique å Bruxelles. (B.) Nr.152—153, 428. 

La Société Royale des Sciences de Liége. (B.) Nr. 232. 

Frankrig. 

Le Ministére de I'Agriculture et du Commerce, Paris. Nr. — 

Le Ministére du Commerce et de IIndustrie, Paris. Nr. — 

Le Ministére de VInstruction publique, Paris. Nr. — 

… Les Ministéres de la Marine et de VInstruction publique, Paris. Nr. — 

Le Ministére de la Guerre, Paris. Nr. — 

L'Académie frangcaise de VInstitut de France, Paris. (B.) Nr. — 

L'Académie des Sciences de TInstitut de France, Paris. (B.) Nr. 573. 

L'Académie des Inscriptions et des Belles Lettres de I'Institut de France, Paris. 

(B.) Nr. — 

L'Académie des Sciences Morales et Politiques de VInstitut de France, Paris. 

(B.) Nr. — i 

L'Observatoire de Montsouris, Paris. (B.) Nr. 77. 

Les Professeurs-Administrateurs du Muséum d'Histoire Naturelle, Paris. (B.) 

Nr. 574—575. 

La Société Botanique de France, Paris. (B.) Nr. 199, 429, 713, 839. 

La Société Géologique de France, Paris. (B.) Nr. 78, 430, 576. 

L'Ecole Polytechnique, Paris. (B.) Nr. — 
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La Société Zoologique de France, Paris. (B.) Nr. 577—578. 

L'Intermédiaire des Biologistes, Paris. Nr. 915. 

La Société Linnéenne du Nord de la France, Amiens. Nr. 579. 

La Société des Sciences physiques et naturelles de Bordeaux. (B.) Nr. — 

La Société Linnéenne de Bordeaux. (B.) Nr. 580. 

L'Académie nationale des Sciences, Arts et Belles-Lettres de Caen. (B.) Nr. 

581. 

La Société nationale des Sciences naturelles &c. de Cherbourg. (B.) Nr. — 

La Société Nationale Académique de Cherbourg. (B., Nr. — 

L'Académie des Sciences, Arts et Belles-Lettres de Dijon. (B.) Nr. 582. 

L'Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Lyon. (B.) Nr. 583. 

La Société d'Agriculture de Lyon. (B.) Nr. 584. 

La Société Linnéenne de Lyon. (B.) Nr. 585. 

La Faculté des Sciences, Marseille. (B.) Nr. 431. 

L'Académie des Sciences et Lettres de Montpellier. (B.) Nr. — 

La Société des Sciences de Nancy. (B.) Nr. 586—587. 

La Société des Sciences naturelles, Nantes. Nr. — 

L'Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Rouen. (B.) Nr. 588. 

La Société d'Histoire naturelle de Toulouse. Nr. — 

La Société francaise de Botanique, Toulouse Nr. 589. 

Schweiz. 

La Société de Physique et d'Histoire naturelle de Genéve. (B.) Nr. 590. 

La Société Vaudoise des Sciences naturelles, Lausanne. (B.) Nr. 24, 280, 432, 

59177875: 

Die Naturforschende Gesellschaft in Zurich. (B.Y Nr. 281—282, 433,.592. 

Tyskland. 

Die Koniglich Preussische Akademie der Wissenschaften zu Berlin. (B.) Nr. 

233,3147 43459833 71% 

Das kånigl. Preussische Meteorologische Institut, Berlin. (B.) Nr. 109—110, 

435—436, 594—596, 769. 

Die Physikalische Gesellschaft zu Berlin. (B.) Nr. 25, 154, 234, 315, 356, 

HE Tya0D OT SEGA ES 

Die Physikal.-Techn. Reichsanstalt, Charlottenburg, Berlin. (B.) Nr. — 

Centralbureau der Internat. Erdmessung, Potsdam. Nr. 438. 

Das kånigl. Christianeum, Altona. (B.) Nr. 316. 

Der Verein fur Naturwissenschaft zu Braunschweig. (B.) Nr. 916. 
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Der Naturwissenschaftliche Verein zu Bremen. (B.) Nr. 439. 

Die Historische Gesellschaft des Kunstlervereins, Bremen. (B.) Nr. 26. 

Die Schlesische Gesellschaft fir vaterlåndische Cultur, Breslau. (B.) Nr. 79, 

840. 

Der Verein fir Naturkunde, Cassel. (B.) Nr. — 

Die Naturforschende Gesellschaft in Danzig. (B.) Nr. 598. 

Die Provinzial-Kommission der Westpreuss. Museen, Danzig. Nr. — 

Der naturwissenschaftliche Verein in Elberfeld. (B.) Nr. — 

Die Physikalisch-Medicinische Societåt zu Erlangen. "(B.) Nr. 440, 770. 

Der naturwissenschaftliche Verein des Regierungsbezirks Frankfurt a. 0. 

Nr— 

Die Oberhessische Gesellschaft fir Natur- und Heilkunde, Giessen. (B.) Nr. 235. 

Die Kånigliche Gesellschaft der Wissenschaften zu Gåttingen. (B.) Nr. 27, 

200, 357, 441, 771—772, 841—842. 

Der Naturwissenschaftliche Verein von Neu-Vorpommern und Rugen, Greifs- 

Wald (BB) Nr. 155. 

Die kaiserlich Leopoldinisch -Carolinische Deutsche Akademie der Natur- 

forscher, Halle a/S. (B.) Nr. 442—444, 

Die Naturforschende Gesellschaft zu Halle a/S. (B.) Nr. — 

Der Naturwissenschaftliche Verein fur Sachsen und Thiuringen in Halle a/S. 

(B.) Nr. — 

Die Mathematische Gesellschaft in Hamburg. (B.) Nr. — 

Naturhistorisches Museum zu Hamburg. (B.) Nr. 942. 

Der Verein fir Naturwissenschaftliche Unterhaltung zu Hamburg. Nr. — 

Die kon. offentl. Bibliothek zu Hannover. (B.) Nr. — 

Die Medizinisch-Naturwissenschaftliche Gesellschaft zu Jena. (B.) Nr.445—446, 

843. 

Die Grossh. bad. Techn. Hochschule zu Karlsruhe. Nr. — 

Die Universitåt zu Kiel. (B.) Nr. 773—776. 

Die kånigl. Sternwarte bei Kiel. (B.) Nr. — 

Der Naturwissenschaftliche Verein fir Schleswig-Holstein, Kiel. (B.) Nr. 600. 

Die Gesellschaft fur Schleswig-Holstein-Lauenburgische Geschichte, Kiel. (B.) 

Nee 111,; 715 

Schleswig-Holsteinisches Museum fur vaterlåndischer Alterthumer, Kiel. Nr. 599. 

Die Kommission zur wissenschaftlichen Untersuchung der deutschen Meere 

in Kiel. Nr. 601. 

Die Physikalisch-oekonomische Gesellschaft zu Konigsberg. (B.) Nr. 283. 

Die kån. Såchsische Gesellschaft der Wissenschaften, Leipzig. (B.) Nr. 28—30, 

112, 201—202, 284, 317—318, 602—603, 917. 

Die Astronomische Gesellschaft, Leipzig. (B.) Nr. — 

Die Furstlich Jablonowski'sche Gesellschaft, Leipzig. Nr. 80, 319. 
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Der Verein fur Geschichte des Bodensee's und seine Umgeb., Lindau. (B.) 

Nr. 447. 

Die Geographische Gesellschaft und das Naturhistorische Museum in Lubeck. 

Nr. — 

Die kønigl. Bayerische Akademie der Wissenschaften zu Munchen. (B.) Nr. 

156—157, 448—449, 604, 844. 

Die konigl. Sternwarte bei Minchen. (B.) Nr. — 

Die Gesellschaft fur Morphologie und Physiologie, Månchen. (B.) Nr. 605, 845. 

Germanisches National-Museum in Nurnberg. (B.) Nr. 450—451. 

Der Offenbacher Verein får Naturkunde, Offenbach. Nr. — 

Der Naturwissenschaftliche Verein zu Osnabruck. Nr. — 

Das kån. Statistische Landesamt, Stuttgart. (B.) Nr. — 

Der Nassauische Verein får Naturkunde, Wiesbaden. (B.) Nr. 606. 

Die Physikalisch-Medicinische Gesellschaft in Wurzburg. (B.) Nr, 81—82, 452, 

943—944. | 

Østerrig og Ungarn. 

Die kaiserliche Akademie der Wissenschaften in Wien. (B.) Nr. 607—613, 

NA GET 

Die Anthropologische Gesellschaft in Wien. (B.) Nr. 31, 236, 285, 614, 876. 

Die kais.-kon. Geographische Gesellschaft in Wien. (B.) Nr. 358. 

Die kais.-konigl. Geologische Reichsanstalt in Wien. (B.) Nr. 83, 203, 286, 

320, 359, 453, 615, 846. 

Das kais.-kån. Gradmessungs-Bureau, Wien. (B.) Nr. 321. 

Die k. k. åst. Gradmessungs-Commission, Wien. Nr. 32, 918. 

Die kais.-kån. Central-Anstalt fur Meteorologie und Erdmagnetismus in 

Wien. (B.) Nr. 616. 

Das kais.-kon. Naturhistorische Hofmuseum in Wien. (B.) Nr. 322. 

Die kais.-kén. Zoologisch-Botanische Gesellschaft in Wien. (B.) Nr. 33, 113, 

EN NE ES HEE SE TA sy rf rer AE Y KOB 

Die Red. d. Monatsh. f. Math. u. Physik, Wien. Nr. — 

Die kon. Béhmische Gesellschaft der Wissenschaften in Prag. (B.) Nr. 

455—456. Jubilejni fond. Nr. 457—458. 

Die kais.-kon. Sternwarte zu Prag. (B.) Nr. 360, 459. 

Ceskå Akademie Cisare Frantiska Josefa, Prag. (B.) Nr. 460—471. 

Spolek Chemiki Ceskych, Prag. (B.) Nr. 204, 618. 

L'Académie des Sciences de Cracovie. (B.) Nr. 34, 84—86, 158, 238, 361, 

472—475, 619—620, 778, 877—883, 945. 

Bosnisch-Hercegovin. Landesregierung, Sarajevo. Nr. 287. 

Der Naturwissenschaftliche Verein fur Steiermark, Graz. (B.) Nr. 159, 621. 

La Societå Adriatica di Scienze Naturali in Trieste. (B.) Nr. — 

DIT 
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II Museo civico di Storia naturale, Trieste. (B.) Nr. — 

Hydrographisches Amt der k. k. Kriegsmarine in Pola. Nr. 920. 

Magyar Tudomånyos Akadémia, Budapest. (B.) Nr. 779—792. 

Hrvatsko Arkeologiætko DruZtvo, Zagreb (Agram). (B.) Nr. — 

La Société d'Histoire naturelle Croate (Hrvatsko Naravoslovno DruZtvo) å 

Zagreb (Agram). (B.) Nr. — 

Der Verein fir Natur- und Heilkunde zu Pressburg. (B.) Nr. — 

Italien. 

II Ministero della istruzione pubblica, Roma. Nr. 35. 

Biblioteca Vaticana, Roma. (B.) Nr. 848. 

Biblioteca Nazionale Centrale Vittorio Emanuele di Roma. Nr. — 

La Reale Accademia dei Lincei, Roma. (B.) Nr. 36, 87 —88, 114, 160, 

205—206, 239, 288, 324£—326, 362, 476—478, 622—626, 717, 793—794, 

849, 884—886, 946—947. 

La Societå Italiana delle Scienze (detta dei XL), Roma. (B.) Nr. — 

La Societå Geografica Italiana, Roma. (B.) Nr. —— 

ll Real Comitato Geologico Øltalia, Roma. (B.) Nr. 37, 240. 

L'Accademia delle Scienze dellIstituto di Bologna. (B.) Nr. 89. 

Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. (B.) Nr. 38—39, 90—91, 115, 

207, 289—290,: 327, 363, 479, 627, 718, 795, 850, 887, 921, 948: 

La Reale Accademia della GCrusca, Firenze. (B.)Y Nr. 291. 

Il R. Istituto di Studi superiori pratici, Firenze. N1,481—483. 

La Societå Entomologica Italiana, Firenze. (B.) Nr. 480. 

La Societå Italiana di Antropologia, Etnologia e Psicologia comparata, Firenze. 

(B.) Nr. 40, 364, 628, 888. 

Il Museo Civico di Storia naturale, Genova. (B.) Nr. 629. 

II Reale Istituto Lombardo di Scienze e Lettere, Milano. (B.) Nr. 630—632. 

La Regia Accademia di Scienze, Lettere ed Arti, in Modena. (B.) Nr. 796. 

La Societå Reale di Napoli. (B.) Nr. 41, 161, 208, 292, 365—366, 484, 633, 

949. 

L'Accademia Pontaniana, Napoli. Nr. 116. 

II Reale Istituto Orientale, Napoli. (B.) Nr. — 

Die Zoologische Station, Director Prof. A. Dohrn, zu Neapel. (B.) Nr, 634. 

La Societå Toscana di Scienze Naturali, Pisa. (B.) Nr. 42, 209, 635—636. 

La Direzione del Nuovo Cimento, Pisa. (B.) Nr. 43, 92, 117, 162, 241, 

361,0485, 637, 719,..797, 922. 

La Reale Accademia dei Fisiocritici di Siena. (B.) Nr. 368—369. 

L'Osservatorio della R. Universitå di Torino. Nr. — 

La Reale Accademia delle Scienze di Torino. (B.) Nr. 44, 242—243, 638. 
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II Reale Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, Venezia. (B.) Nr.639—642, 

720. 

L'Accademia degli Zelanti, Acireale. Nr. 163. ; 

La Sovrintendenza agli Archivi Siciliani, Palermo. Nr. 643. 

Spanien. 

La Real Academia de Ciencias Exactas &c. de Madrid. (B.) Nr. 370. 

La Real Academia de Ciencias nat. y Artes de Barcelona. (B.) Nr. 486, 721. 

El Instituto y Observatorio de Marina de San Fernando. (B.) Nr. 210, 244. 

Portugal. 

Academia Real das Sciencias, Lisboa. (B.) Nr. — 

La Commission des travaux géologiques du Portugal, Lisbonne. Nr. — 

Rumænien. 

Academia Romåna, Bucuresci. (B.) Nr. 487, 798—799. 

Grækenland. 

H ”Edvexs BeBhkrodnxzn Tis E2ddos, év ”Adnyvarc. (B.) Nr. — 

Serbien. 

L'Académie Royale de Serbie, Belgrade. (B.) Nr. 164, 371—372, 488, 889. 

Amerika. 

The Commissioners of the New York State Survey, Albany, New York. 

Nr. — p 

The Texas Academy of Science, Austin. Nr. 644. 

The Johns Hopkins University, Baltimore, Maryland. (B.) Nr. 45,.211, 293, 

489, 645—649, 722—724. 

The Peabody Institute of the City of Baltimore. (B.) Nr. 650. 

The American Academy of Arts and Sciences, Boston. (B.) Nr. 165, 245—246, 

378% 052: . 

The Boston Society of Natural History, Boston. (B.) Nr. 166, 247, 490, 800. 

The Buffalo Society of Natural Sciences, Buffalo. (B.) Nr — 

The Astron. Observatory of Harvard College, Gambridge. (B.) Nr. 248—250, 

491, 652: 

The Museum of Comparative Zoology, at Harvard College, Cambridge. (B.) 

Nr-:46; 9331183 16777374, "4925653; 890 928, 2950- 
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The Academy of Sciences, Chicago. (B.) Nr. 493—494. 

The Ohio State Board of Agriculture, Columbus. (B) Nr. — 

The Davenport Academy of Natural Sciences, Davenport, Iowa. (B.) Nr. 654. 

The Scientific Association, Denison University, Granville, Ohio. (B.) Nr. 168. 

The Michigan Mining School, Houghton, Mich. Nr. 119. 

Iowa University, Iowa City, Iowa. (B.) Nr. — 

The Kansas University, Lawrence. Nr. 169. 

The University of Nebraska, Lincoln. Nr. 655—656. 

The University of Wisconsin, Madison. Nr. 170. 

The Washburn Observatory of the Univ. of Wisconsin, Madison. Nr. 171. 

The Wisconsin Academy of Science, Arts and Letters, Madison. (B.) Nr. — 

Tufts College, Massachussets. Nr. — 

The Meriden scientific Association, Meriden. Nr. — 

The Public Museum, Milwaukee. Nr. 657. 

The Geological and Natural history Survey of Minn., Minneapolis. Nr. 495. 

The Iowa Academy of Sciences, Des Moines. Nr. (ai My 70 

The Connecticut Academy of Arts and Sciences, New Haven. (B.) Nr. — 

The Observatory of Yale University, New Haven. Nr. — 

Prof. E. S. Dana, New Haven, Conn. (B.) Nr. 48, 94, 173, 251, 328, 496, 

658, 801, 891. 

The New Orleans Academv of Sciences, New Orleans. (B.) Nr. — 

The New York Academy of Sciences, New Vorksr HB) INPUTS RÆDER 

The American Geographical Society, New York. (B.) Nr. 174, 498, 659, 924. 

The American Museum of Nat. History, New York. (B.) Nr. 376, 660. 

The New York Microscopical Society, New York. Nr. 49, 252, 499, 661. 

The Leland Standford jr. Univ., Palo Alto, Cal. Nr. 50. 

The American Philos. Society, Philadelphia. (B.) Nr. 51, 175, 253, 662, 803. 

The Historical Society of Penn., Philadelphia. Nr. — 

The Geographical Society, Philadelphia. Nr. 500. 

The Second Geological Survey of Penn. Philadelphia. (B.) Nr. — 

The Academy of Natural Sciences of Philadelphia. (B.) Nr. 52, 176, 377, 663. 

The Wagner Free Institute of Science of Philadelphia. (B.) Nr. — 

The Geographical Club of Philadelphia. Nr. 120. 

The Portland Society of Natural history, Portland. (B.) Nr. 664. 

The Rochester Academy of Science, Rochester, N. Y. Nr. — 

The Geol. Society of America, Rochester. (B.) Nr. 665. 

The Academy of Science of St. Louis. (B.) Nr. 666. 

The Missouri Botanical Garden, St. Louis. Nr. — 

The Minnesota Historical Society, St. Paul. (B.) Nr. — 

The American Association for the Advancement of Science, Salem. (B.) Nr, 378. 
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The Essex Institute, Salem. (B.) Nr. — 

The California Academy of Sciences, San Francisco. (B.) Nr. 667, 725—726. 

The Geographical Society of California, San Francisco. Nr. — 

The Geographical Society of the Pacific, San Francisco. Nr. — 

The Techn. Society of the Pacific Coast, San Francisco. Nr. 851. 

The Lick Observatory, Mt. Hamilton near San José, Cal. (B.) Nr. — 

The U. S. Departm. of Agriculture, Washington. Nr. 501, 804, 925. 

The U. S. Weather Bureau, Dep. of Agriculture, Washington. (B.) Nr. 53, 

121, 177—178, 254, 379—380, 502—503, 668, 727, 852, 892. 

The U. S. Goast and Geodetic Survey, Washington. Nr. 504. 

The U.S. Geogr. and Geological Survey, Washington. Nr. — 

The U. S. Geological Survey, Dep. of the Int., Washington. (B.) Nr. 54, 381. 

The United States Naval Observatory, Washington. Nr. 55—56. 

The Bureau of Education (Dep. of the Int.), Washington. Nr. 212, 893. 

The National Academy of Sciences, Washington. (B.) Nr. — 

The Philosophical Society of Washington. Nr. 57. 

The Smithsonian Institution, Washington. (B.) Nr. 58—59, 255,. 382—383, 

505—507, 669, 805—806. 

The Biological Society, Washington. Nr. 95, 294, 508, 670, 807. 

The Surgeon General's Office, U. S. Army, Washington. (B.) Nr. — 

The Geological Survey of Canada, Ottawa. (B.) Nr. 384. 

The Numismatic and Antiq. Society, Montreal. Nr. 671. 

The University of Toronto. Nr. 853. 

The Canadian Institute, Toronto. (B.) Nr. 509—510. 

The Nova Scotia Inst. of Natural Science, Halifax. Nr. 385. 

Observatorio Meteorolégico-Magnético Gentral de México. Nr. 60, 122—123, 

257,5386511967271728778087926: 

La Sociedad Mexicana de Historia natural, México. (B.) Nr. 256. 

La Sociedad de Geogr. y Estadistica de la Republ. Mex., México. (B) Nr. — 

Instituto Geolågico de México. Nr. 329, 854. 

La Sociedad cientifica «Antonio Alzate», México. (B.) Nr. 894. 

Observatorio Meteorolåg. y Vulcanolog. de Colima, México. Nr. 61. 

La Associacion de Ingenieros y Arquitectos, México. Nr. 512. 

Real Colegio de Belen, Habana. Nr. 213, 673. 

La Direccion general de Estadistica, Guatemala. Nr. — 

Ministerio de Fomento,y Caracas. Nr. 927. 

La Sociedad Geogråfica de Lima. Nr. 62, 96, 125. 

El Museo nacional, Santiago, Chile. Nr. — 

Deutscher wissenschaftlicher Verein zu Santiago, Chile Nr. 124, 

La Société scientifique de Chili, Santiago. Nr. — 



Tillæg I. Register til Bogliste 1897. 63 

Observatorio do Rio de Janeiro. (B.) Nr. — 

Museu nacional do Rio de Janeiro. (B.) Nr. — 

Republica Argentina, Buenos Aires. Nr. 513. 

Instituto Geogr. Argentino, Buenos Aires. (B.) Nr. 63, 295, 674, 809. 

El Museo Nacional de Buenos Aires. (B.) Nr. 895—896. 

La Academia Nacional de Ciencias, Cordoba. (B.) Nr. 258, 855. 

ÅstTen: 

Le Gouverneur des Indes, Batavia. Nr. 514, 810. 

De Kon. Natuurkundige Vereeniging in Nederlandsch-Indié, Batavia. (B.) 

Nr. 675—676. 

Het Baåtaviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, Batavia. Nr. 

97—99, 259, 897—899. 

Het Magnetisch en Meteorologisch Observatorium te Batavia. Nr. 387—388, 

951—952. 

Den botaniske Have i Buitenzorg, Java. (B.) Nr. — 

The R. Botanic Garden, Shibpore, Calcutta. Nr. — 

The Geological Survey of India, Calcutta. (B.) Nr. 64, 389, 677, 811. 

The Meteorological Reporter to the Government of India, Calcutta. (B.) Nr. 

126—127, 214, 260, 296—297, 390, 678—680, 729, 812—813, 928. 

The Government Museum, Madras. Nr. 330. 

The Government Observatory, Madras. Nr. — 

The Imperial University of Tokyo, Japan. (B.) Nr 65, 331, 681. 

The Seismological Society of Japan (Imp. Univ.), Tokyo. Nr. — 

Afrika. 

Her Majesty's Astronomer at the Cape of Good Hope. Nr. 515—516. 

La Société Khédiviale de Géographie, au Caire. (B.) Nr. — 

Australien. 

The Post Office and Telegraph Dep., Adelaide. Nr. 953. 

The Royal Society of Victoria, Melbourne. (B.) Nr. 215, 682, 929. 

The Australian Museum, Sydney. (B.) Nr. 66, 128, 261, 391, 683, 814, 856, 930. 

The Linnean Society of New South Wales, Sydney. (B.) Nr. 179, 684, 900. 

Redakt. af Kosmopolan, Sydney. Nr. 67, 216, 392, 517, 685, 901. 

The New Zealand Institute, Wellington. (B.) Nr. — 

Personer. 

Adams Memorial Committee, Cambridge. Nr. 730. 

Agardh, J. G., Prof., Dr., Lund, Selsk. udenl. Medl. Nr. 815. 



64 Tillæg II. Register til Bogliste 1897. 

Albert, Prins af Monaco, Sekretariat i Paris. Nr. 180. 

Bech, Ml., Paris. Nr. 686. 

Bélohoubek, A., Professor, Prag. Nr. 217—222. 

Berthelot, P.-E.-M., Prof., Paris, Selsk. udenl. Medl. Nr. 518. 

Buicheler, Fr., Prof., Bonn, Selsk. udenl. Medl. Nr. 68. 

Bulié, Fr., Prof., Dr., Spalato. (B.) Nr. 129, 223, 263, 298, 393, 687, 816. 

Båcklund, A. V., Prof., Dr., Lund, Selsk. udenl. Medl. Nr. 519. 

Cabreira, A., Prof., Lissabon. Nr. 130. 

Caspar PR øNDresden. NES 761. 

Cleve, P. T., Prof., Dr., Upsala, Selsk. udenl. Medl. Nr. 732. 

Gurtzer Me Prof ser Thom ÆNE 153: 

Dollfus, Adr., Direktør, Paris. (B.) Nr. 69, 131, 264, 332, 520—521," 688, 

817, 902, 931, 954. 

Emméns, St. H., New Brighton. Nr.132. 

FeralsGs FADE ONr: 522: 

Elers tHe den Paris Nr 299: 

Fritsche, H., Dr., Director, St. Petersborg. Nr. 734, 932. 

Ganser, A., Graz. Nr. 857. 

Gauthier-Villars, Bogforlægger, Paris. Nr. 224, 523, 903. 

Gram, J. P., Direktør, Dr., Selsk. Medl., København. Nr. 394. 

Guébhard, A., Dr., St. Vallier de Thiey. Nr. 333—334. 

Heiberg, J. L., Prof., Selsk. Medl., København. Nr. 524. 

Herrick, C. L., Prof., Granville. (B.), Nr. 265, 689. 

HinrichsuGs DS Prof" DrJowva | (B)ENT27 35 

Holm, E., Prof., Dr., Selsk. Medl., København. Nr. 955. 

Hucke, J., Berlin. .Nr. 933. 

Jørgensen, S. M., Prof., Dr., Selsk. Medl., København. Nr. 736. 

Knobelsdorff, Generalmajor, Hannover. Nr. 395. 

Kolliker, A., Prof., Dr., Wurzburg, Selsk. udenl. Medl. Nr. 335. 

Lager, Saint, Dr., Lyon. Nr. 743—744. 

Lamprecht, G., Bautzen. Nr. 266. 

Langley, S. P., Sekretær, Washington. Nr. 737. 

Leffler, G. Mittag-, Prof., Dr., Stockholm, Selsk. udenl. Medl. (B.) Nr. — 

Lengsfield, J. I., Vicksburg, Miss. Nr. 738. 

Leydig, Fr. v., Gehraad., Prof., Dr. med., Wurzburg, Selsk. udenl. Medl. 

Nr. 739—740. i 

Lilje, C. A., Helsingborg. Nr. 741. 

Naue, J., Dr., Munchen. Nr. 133, 300, 690, 818, 956. 

Olsen, B. M., Rektor, Dr., Reykjavik. Nr. 858. 

Penka, K., Prof., Dr., Wien. Nr. 134. 
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Petersen, C. G. Joh., Dr., København. Nr. 70. 

Platte, A., Wien. Nr. 742. 

Prusik, Fr. X., Prof., Prag. Nr. 71, 181, 267, 336, 691, 819, 904, 957. 

Quaritch, B., Bookseller, London. Nr. 72, 225, 301, 692. 

Rørdam, H., Sognepræst, Dr., Selsk. Medl., Lyngby. Nr. 905. 

Scognamiglio, G., Dr., Napoli. Nr. 745. 

Sherborn, GD: London. Nr: 746. 

Socolow, S., Moskou. Nr. 820—821. 

Storm, G., Prof., Kristiania, Selsk. udenl. Medl. Nr. 934. 

Stossich,.M., Prof., Triest:” Nr. 182. 

Thomsen, Vilh., Prof., Dr., Selsk. Medl., København. Nr. 396. 

Thorkelsson, Jon, Dr., fh. Rektor, Reykjavik, Selsk. Medl. Nr. 693. 

Weilbach, Ph., Akademisekretær, København. Nr. 747. 

Weinek, L., Prof:, Dr.,.Prag. Nr. 748. 

Wittrock, V. B., Prof., Dr., Stockholm. Selsk. udenl. Medl. Nr. 749. 

Zibrt, GevDrz Prag) +N1:183; 
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III. 

Sag- og Navnefortegnelse. 

Baldwin, J. Mark, Professor, Princeton, vinder Selsk. Guldmedaille for en 

filosofisk Prisopg., (64), (85). 

Bartholin, C., geologiske Arbejder fremlægges af H. Topsøe, (68). 

Blomstrand, C. W., Prof. Dr., Lund, Selsk. udenl. Medl., død, (77), (84). 

Boas, J. E. V., Medl. af Udvalg til Bedømmelse af Prisopg., (25), medd. Å 

Bemærkn. om Fuglenes Kløer, (76). 

Bohawe til Selskabets nye Lokaler i Carlsbergfondets Bygning, Udvalg herom 

nedsættes, (72). 

Bohr, Chr., forelægger Sammenligning af respiratoriske Kvotienter bestemte 

samtidig i Blod og Udaandingsluft, udført sammen med Dr. med. 

V. Henriques, (13), opt. i Overs., 79—137, medd. Bidrag til Dykke- 

fuglenes (Svømmefuglenes) Fysiologi, (14), opt. i Overs., 207—234. 

Medd. om Absorption af Kvælstof, Argon og Brint i Blodet, (31), 

Medd. om Luftarters Absorption i Vædsker, (73), opt. i Overs., 

607—614, er Udvalgsmedl. angaaende en Afhdl. af V. Henriques, 

(32), (52)—(53), Medd. om Forbindelser mellem Methæmoglobin og 

Kulsyre, (77), opt. i Overs., 615—618. 

Budget for 1898 fremlægges, (79), trykt, (80)—(83). 

Bytteforbindelser, nye, indgaas, (68), (78). 
Carlsbergfondets Direktion giver Medd. om kgl. Stadfæstelse paa 4. Tillæg 

til Statuter, (13), fremlægger Aarsberetn., (36)—(52), (86), C. Chri- 

stiansen vælges til Medl. af Direktionen, (71)—(72), (86). 

Carlsbergfondets nye Bygning, Medd. af E. Holm om Lokalerne og deres 

Dekoration, (72), Udvalg ang. Lokalernes Møblering nedsættes, (72). 

Carlsberg-Laboratoriet udgiver «Meddelelser», IV, 2.H., (32), Tilforordnet, 

Direktør v. d. Aa Kyihle genvælges, (72), (86). 

Chievitz, J. H., Medd. om Nyrerne hos Pattedyr, (36), Udvalgsmedl. ang. 

Møblering af Selsk. nye Lokaler, (72). 

Christensen, O. T., er Medl. af Udvalg til Bedømmelse af Prisopg., (23), ang. 

G. Jørgensens Afhdl., (32), Betænkn., (66)—(67), ang. Jul. Petersens 

Afhdl., (64), Betænkn., (67). 

Christiansen, C., giver sin 3. Medd. om Berøringselektricitetens Oprindelse, 

(14), opt. i Overs., 489—520, valgt til Medl. af Direktionen for 
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Carlsbergfondet, (71)—(72), (86), forfatter Udvalgsbetænkn. ang. 

International Katalog, (73)—(74). 

Classenske Legat, Prisopgave udsættes, (17)—(18), Prisopgave bedømmes, 

(23)—(25), Opmuntringspræmie 300 Kr. tilkendes Adj. H.C. Morten- 

sen, (25). 

Cloizeaux, A.-L.-O.-L. des, Medl. af det franske Institut, Professor, Paris, 

Selsk. udenl. Medl., død, (71), (84). 

Collett, R., Prof., Kristiania, optages til udenl. Medl., (64), (84), takker for 

Optag. (70). 

Cope, E. D., Prof., Philadelphia, Selsk. udenl. Medl., død, (68), (84). 
Curtze, M., Professor i Thorn, udgiver P. de Dacias Commentarius, (75), 

(85). 

Dunér, N., Prof., Upsala, optåges til udenlandsk Medlem, (64), (84), takker 

for Optag., (70). 

Elektrolytiske Forsøg med organiske Stoffer, kemisk Prisopg., Bedømmelse 

af Besvarelse, (20)—(23). 

Erslev, Kr., medd. Bemærkninger om den danske Adels Oprindelse, (77). 

Extraits des Procés-verbaux, I—XX. 
Fremlagte Skrifter, (13), (14), (25), (32), (32), (53), (67), (70), (72), (75), (77), 

(78), (78), (79). 

Goos, C., Medl. af Udvalg til Bedømmelse af Prisopg., (63). 

Gram, J. P., Bemærkn. om Antallene af Primtal op til en Potens af 2, (14), 

opt. i Overs. p. fransk, 235—251, genvalgt til Medl. af Kassekom- 

missionen, (65), (85), er Udvalgsmedl. ang. N. Nielsens Afhdl., 

(73), Betænkn., (76)—(77). 

Guldmedaille, Selsk., tilkendes Assistent, cand. polyt. Jul. Petersen, (23), 

(85), Prof. J. Mark Baldwin i Princeton, (64), (85). 

Hansen, Emil, Medd. om sclerotiedannende Copriner, (32), opt. i Overs., 

289—298. 

Heiberg, J. L., Medd. om en ny Erhvervelse i Ny Carlsbergs Glyptothek, 
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