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Oversig^t
aver

det Kongeligge Danske Videnslcabernes Selskabs

Forhandlinger
off

dets Medlemmers Arbeider
fra 31 Mai 1836 til 31 December 1837^

Af

Etatsraad og* Professor ÆT« C. OrstedT
Conimandcur af Dannebrogen og Dannebrogsmand, Sclsjkabets Secrctair.

]/|ærværende Oversigt omfatter et længere Tidsrum end sædvanligt, fordi Sel-

skabet bar fundet det tjenligt, at saavel Beretningen om dets Arbeider, som

Bekjendtgjorelserne angaaende dets Priisopgaver sfcee ved ISytaarslid.

Selsbabet bar i det Tidslob, som ber ombandles, tabt et fortjent Medlem

i Hr. Haus Christian Lyngbye. Sognepræst for Soeborg og Gilleleie Menigbeder.

Til indenlandske Medlemmer ere optagne Proprietair Hofman Bang

til Hofmansgave og Professor Eschricht^

Til udenlandske Medlemmer ere optagne Charles Lyell, Medlem af det

Kgl- Videnskabs Selskab i liondon og Dr. Bartholotnæus Kopitar ved det Kei-

serlige Bibliotbefc i Wien.

Den mathematiske Classe.

Professor Ramus bar forelagt Selskabet eu jfVfliandling om de perio-

diske Kjædebroker, bvoraf Folgende er et Uddrag.

Betegnes Leddene i en Kjædebrok af sædvanlig Form ved a^, a^ . a^, .
.

,

som ere positive bele og a^ nærmest lavere end Kjædcbrokens Værdie .v,

bvilket kort kan skrives saaledes:
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/ X = «o, «!, »2? • ••

saa vil denne Kjædebrol.- blive periodisk, hvis almlndelijjen «M+/*t+9 = an +

og: kan da skrives saaledes:

X = a„, aj ,
rt^) •• • ^'n ("«+ 19 «n+2? • • • »nid

(ifoljie en Betegnelse af le Besgue s. bulletin des scIences matliem. 1831 mårs)?

og en fuldkommen periodisk vil være saaledes fremstillet:

1/*'

Betegnes den principale Convergent til u al Index r ved -- saaledes

at — = — , saa er u bestemt ved Ligningen
^« '

/. .
Zt_i m2 — (yt_i — Zt-z) u— yt-2= O. (1)

Sættes dernæst

m1 = (at_i , at_2 ^ a£_3 • • • «o)>

saa maa m^ fremkomme af u ved at forandre '(iZ— og ^—— til viiz_ og

-izi, altsaa vil u^ være bestemt ved Ligningen
Z(_2

2
yt_2 W* — (yt-1 — Zt-2) W* — Zf_l =0

som sammenlignet med (1) giver

Ml = !Lzi M (2)
yt-2

horaf sees, at Forholdet _ er rationalt.

Betingelsen for at (1) kan være £n recn liignlng er i/t—i = 't-2?

hvoraf folger at a^, = O og at Rækken Oj , a^, ... a(_ j er symmetrisk.

Heraf udledes folgende Formel til at bestemme en særegen Classe af periodiske

Kjædebriiker:

«o («i9 «2 5 «3J ••• «3J «2? «n 2ao) = \/-

P

po
— = «0 5 «19 «2 9 «3? ••• «3> «2 5 «1>

Og ifolge ^ ^<> — p" ^ = -^ 1 og ^ = p^f ved at sætte — = C, erholdes

ligefrem



po^_^o^C=^::fi, (4)

hvoraf Anvendelse gjores 5 den ubestemte Analyse.

Den almin(Icli(>-e Kjædebrok x er i sin VærdJe bestemt ved en qva-

dr»tisk Lignin(>-; nemlig;', naar x„ + i beteg-ner dens complete Ovotient af

Index n -{- I d.e.i

saa er irdlg-e (I)

^xl^i — (a— ^«) Xn+i — a« =
idet

a— = «rt+l5 ««+2j ••• «n + t

ao
— =«n+l5 «»t+2? •• «n + t— 1>
P

altsaa if6lg;c den bckjeudlc Relation mellem ^„ + ^
, og x, faacs

^(z„_ix— 2/„_i)2 — (a — po) (z„_i^— y„_i) («/„ — s„jir)

— a«(y«— ZnA-)2 = O (5).

Om denne Jjigning lader det sig directe bevise, at den ikke kan blive reen

qvadratisk uden netop derved, at den reduceres til det af (1) udledte Tilfælde

fremstillet i (3). Betingelsen kan nemlig saaledes skrives:

= O

eller, ved for t at sætte \).t d. e. ved at samle flere Perioder I een, hvorved

x„ + j ikke forandres, og ved dernæst at gjore \k uendelig, hvorved og
P ^*

bringes til at falde sammen med a:„ f ^

,

Heraf folger, at _ maa ligge mellem -^IL- og -
""—

, men ifolge Theorien

af de omvendte Kjædebroker er
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y« -

1

= a„, a„_i, «n-2? ... ttj

-- ^= «M + «5 «n + t— 1 «n + l— 2? ••••

altsaa maae folgendc LJ{»Iieder finde Sted:

rtn + t = ^fji? «u+«—1 = *fn — Ij «.» + «— 2 = «n— 25 •••

saa at den forelagte Kjædebroks Periode maa begynde med a^. Folgcllg maa

1 . . .

ar være afFormen a + _, idet a er positiv heel og u bestemt som ovenfor,
u

i
altsaa u = , som indsat i (1) giver

X — a

z-i-i — (yt-i — z<-2) ix— a) — yt-2ix— d)^=0

idet _ betegner den almindelige Convergent til u. For at denne Ligning

kunde blive reen qvadratisk^ maatte 2 a + '~^ = d. e.

yt-2 yt-i

2 «, a^, aj , »2 7 • • • «t-3 =«t-i ) «t-2 5 «i-3 ? • • • «o*

Heraf vilde folge a<_i =2a, at_2 =ao> «t— 3 =«ij ••• som netop er det

i (3) fremstille Tilfælde.

Er den qvadratiske Ligning forelagt med hele Cocn'icienter

Ax^-{^Bx-^C= 0,

saa vil dens Rodder

— B-^yE ^ ^B — yE
^A ' ^ ~ 2^

idet E = B^ — 4 AC, udvikles i Kjædebrok ifolge de bekjendte Formler af

Lagrafiije, grundede paa Relationen mellem x,. og jc, nemlig

Aiz,._2 X — yr-i) (t/,.~l— Zr-1 -y') — Qv + (— "* )''
| V^ .p,

Aitjr-l — Zr-l X) (y,._l — Z,._l A-l) P^

hvorved Udtrykkene erholdes for P,. og Q,. , som give

. P „ \

(7)
i?..2-P.P_i=i£, f

idet P_i=:C, Pq=^A, Qo ^=^ B^ og ved i den qvadratiske Ligning for

Xn+i at indsætte denne Storrel ses Udtryk formedelst P„+i og QnH) erholdei*



Heraf udledes alle de bekjendte Egenskaher ved den periodiske Kjæ-

debrok udvildet af den forelagte qvadratiske Ligning-, livillie Egenskaber For-

fatteren fremdeles har suppleret ved dette efterfolgende Tbeorem:

Naar en Deel af Perioden, almindcligen fremstillet ved

"w + O + 1 • «n + 6 + 2 5 • • • «n -f 6 + A-

er symmetrisk, saa ville ogsaa Rækl.erne

^n+0 + l> ^n+0 + 2^ •••• Qn+^ + ki-i

Pn+^f -JPnfO+l? -Pn+6 + 2) •••• -Pn+O + fc + l

med Abstraction fra de stedse afvexlende Fortegn, være symmetriske, hvis

0"+o+jfc+i = (— *)^"^n+ e + 1

Dette finder f. Ex. Anvendelse, naar den forelagte Ligning er reen qvadratisk

eller B = 0'^ thi da Kjædebroken er periodisk, maa den ifolge det foran fundne

have Formen (3), dens Værdie antaget > 1, altsaa » = 0, 9== O, k = t — I,

og at hegge de angivne Betingelser ere opfyldte bevises saaledes. Ifolge (4)

C
ved for C at sætte — — og for p^ og q^ at sætte yt—i og St-i ? haves

8ora sammenlignet med det Udtryk for P^, som haves ifolge (6), giver P, =
(— 1)' A'^ tilmed er Pq=^, altsaa er den anden Betingelse opfyldt. Sættes

nu i (6) r = t, haves Xt = — + \ / , men ifolge (3) aj = 2 «q
(

—

iy—'^A y A

idet Oq nærmest < \/ , altsaa ^^ = (— K.y-'^ A a^. Ifolge (7) er

lp,==«,Po + ^o=«o^, idet ^o=^jB = 0;folgelig (>t = (~ l)'-i
(>i.

Altsaa er ogsaa den forste Betingelse opfyldt.

Dette kan tjene til at udfylde den Lacune, som findes i Théorie des

nombres T. I Pag. 59, hvor det med Hensyn til Oplosningen i hele Tal af

den ubestemte Ligning j)^ — Aq^ = -^D, som haves derved at p og q ere

Tæller eg Nævner i en convergerende Brok af Index r til \/A idet P,. =
-^ 1>, siges: "Il peut se trouver plusieurs fois le mémenorabre/) dans la mémc

^'periode, et il se rericontrera toujours au moins deux fois, puisque la periode



"est symétrique (cxcepté lorsque le quotient auqiiel rcpond -i- est le terme

"raoycn de la periode, abstraction faifc de son dernier terme 2«)," men da

Legendre alene bar beviist Symmetrien af Kjædebrokens Periode, med Udeluk-

fcelse af det sidste lied 2a, savnedes der Beviis for Symmetrien af Perioden

/*„, Pj , P^, ... Pf, som er den, det her kommer an paa, og- som er

symmetris!: i sin bele Udstræbning:.

Den pliysiske Classe.

Professor Jacobson, Ridder o^ Dannebrogsmand, har i Selskabet

fremviist Prover af smukt griinfarvet Glas fra Holmcg-aardsfabriken. Uet

skyldte vel sin gronne Farve til Chrom foriltet; men man havde ikke faaet

heldigte Resultater, ved at anvende dette Ilte umiddelbart. Professoren havde

derfor foreslaaet at bruge surt cbromsurt Kali, som naturligviis adskilles

under Glassets Dannelse. Dette gav en god og eensformigt udbredt gron

Farve.

Professor Reinhardt Ridder og Dannebrogsmand foreviste en Slange-

Art, som det Kongelige naturhistoriske Museum havde i Aaret 1034 erholdt

tilligemed nogle andre sjeldne Slanger directe fra Java; tillige fremlagdes nogle

Tegninger af den. Han ansaae denne Slangeart for at være hidindtil ubeskrevet,

og oplyste ved nogle Sammenligninger, at den ikke uden Tvang kan henfores

til nogen af de hidindtil opstillede den nærmest staaende Slægter^ den synes

derfor at burde udgjorc en egen Slægt, som har faaet Navn af Xenodertnus,

hvis eneste Art kunde kaldes javamcus.

Det er især den besynderlige Form af Hudens Skjæl paa Kroppens

Overdeel, som giver den et fra de ovrige Slanger forskjcl ligt Udseende. Hos

disse er Huden i denne Region belagt med eet Slags Skiæl, og kun hos meget

faa Arter med to Slags, som dog kun ere lidt forskiellige. Denne Slangeart

derimod har tre Slags. Det forste dannes af tre langs Ryggen lobende Rader

af store, ovale, stærkt ophoicde og efter Længden noget kiolformlgt sammen-

trykte Skiæl. Hver Rad begynder paa kort Afstand fra JS'akkeu, og liiber ned

til Spidsen af Halen. Imellem Raderne er en Afstand tre Gange saa bred

som Skiæl lenes Tværdiameter. Hver Siderad dannes af enkelte paa hinanden



folgende Skiæl. I den nielieniste Had derimod, som lohcr i Ryg-geiis Midt-

linie, afvexie et cnl;elt staacnde med tvende tæt ved Siden af hinanden Jig^-

gende igjennem Radens hele Læng-de. Mellemrummet imellem en Siderad

og den i Rygjjens Midtlinie lobendc Rad er hcdæl.hel med uregelmæssige

fire- og" femhantede ved Siden af hinanden (il;l:e imhricatirn) lig-gende ulige

store Shiæl, hvis Rand er noget ophoiet over den fordybede Midte. Regionen

imellem den ydre Rad og Rugens SLiold er hedækhet med smaae, ovale hiol-

]tantede Shiæl, som ligge tagsteenlormigt. Rugen er belagt med brede men

fcorte Skiold (Sciita): ogsaa under Halen ere Skioldene hele, hvilket vil blive

noiere angivet i den fuldstændigere Reshrivclse.

Efter Hovedet at domme skulde man ansee Slangen for at være giftig.

Det er temmelig kort, fortil stumpt afrundet, fladtrykt og bagtil meget bredt.

Det er aldeles bedækket med meget smaa grynformige Skiæl, og kun fortil

lindes et meget udhulet Snudeskiold, tvende Næseborskiolde og meget smaa for-

reste Pandeskiold 5 selv Oienbrynene og Kiæveranden er besat med smaae Skiæl.

Ojnene, der ligge hoit, ere smaae, noget fremstaaende, med en rund Pupille.

Tænderne i Kjæverne og paa Ganebenene ere eeiisdannede. I Overkiæven ere

de forreste noget kortere end de folgende, hverken iblandt de forste eller

sidste findes enten giennemborede eller paa Ryggen furede Tænder, folgelig

er der ingen Grund til at antage Slangen for at være giftig. Halen er tynd

og spids, den udgior omtrent en tredie Deel af liegemets hele Længde. Total-

længde 24 Tom. 4 Lin. ; Hovedets Længde 8^ Lin. ; Halens Længde 8 Tom. 8Lin.

Samme Medlem foreviste i Selskabet den venstre Tak (Horu) af el

Reensdyr, som i Sommeren 1836 blev udgravet paa Hr. Skovrider Ulrichs

Mark paa Grevskabet firegendved, og af ham indsendt til Opbevaring i det

kongelige naturhistoriske Museum. Dette Stykke, som er den forste licvning

af denne Dyreart, som saa vidt vides er fundet i Siælland, vilde ikke aliene

godtgiore, at Reensdyret har i Oldtiden ogsaa indfundet sig paa Siælland, meu

tillige at det har opholdt sig her i den Periode, da Takkerne hos Hannen

blive afkastedej hvis i Ovrigt der gives tilstrækkelig Grund, som det dog

synes, til at antage, at den foreviste Tak ikke ved Menneskehaand er engang

i Tiden bleven bragt til Findestedet, og at den ikke vilkaarligt har fundet sit

Leje i Jorden der.

Den Localitet, i hvilken den er fundet, har efter Reretning folgende
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BeskaiTcnhed : den hele Omeg-n er lavtligg^ende, og- meget fiigtigpj den er paa

Afstand omgivet med Sliov til alle Sider. Den selv Iiar for 70 Aar tilbage

og'saa været bcvoxet med temmeJigp tæt Skov, bcstaaende af Elle- og- Piletræer

og af enkelte Eg-e. Paa det Stykke af Marken, livor Takken blev udgravet,

stod endnu for 20 Aar siden Levninger af hiin Skov, og i den nærmeste Om-

kreds har Jorden aldrig været dyrket, fordi dette Sted ligger saa lavt, at det

ofte oversvommes af en Aae, som i nogen Afstand derfra lober igiennem

Egnen.

Det var ved Gravning af Grofler til Vandets Aflob, at Takken blev

funden. Den laae 5^ Fod under Jordens Overflade, og ubetydeligt ned-

S£dnket i et liag Leermergelj dette Lag bedækkedes af det fem og en h^Jv Fod

mægtige Lag af smuldrende Torvejord blandet med Sand.

Takken selv er temmeligt fuldstændig, og forsynet med sin af Rosen

oventil begrændsede meget korte Basis, hvis Grundflade har samme Udseende,

gom affaldne Takkers plejer at have, kun er den mere poros. De fleste Ender

ere meer eller mindre, tillige med det overste Stykke af Skuffelen, ved Ud-

gravningen blevne afstodte i Spidsen* Den har som sædvanligt tvende Oje-

ender, der staae noget længere fra hinanden end sædvanligt, og af hvilke ilen

ftverste har været den bredeste. I Henseende til Storrelse kan den maale sig

med de storste grønlandske, med hvilke den har været sammenlignet. Beskaf-

fenheden af Takkens Materie har aldeles Lighed med de fleste af de i Museet

opbevarede Elsdyrtakkers, som ere optagne af Torvemoser. Den udvendige

tætte, lidt glindsende Overflade, af en guulgraae Farve klæber stærkt ved

Tungen. Massen indenfor er meget poros, hist og her cellet, og lader sig

med Fingrene let aflose i Krummer 5 den lugter noget af Leer, naar man

aander derpaa. Et lille Stykkej som blev giennemglodet, hle\ i Brudet

ganske sort.

Samme Medlem meddcelte Selskabet nogle Iagttagelser over Sammen-

trækningen og Udvidelsen af Iris hos den spidssnudede Aal (Anguilla acutiro-

stris)^ hvilke han havde anstillet forste Gang for flere Aar siden, og gien-

taget i Foraaret 1837, dog ikke fundet Leilighed til at udvide ved Anven-

delsen af andre Pirremidler end Lyset. Resultaterne af de hidindtil anstillede

Forsog ere i Korthed folgende:

1) Iris udvider sig hos den levende Aal, naar denne bringes fra
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Morket til Daglyset meget st^rt i Lobet af de to forste Minnter, saa at Pupillen

iklic beholder den lialvc Deel af den Diameter, den havde iMorkcf. SaasnartAaalen

bringes tilbage i Morket, trækker Iris sig et lige saa langt Tidsrum igjen sammen,

saa at Pupillen igjen faaersin forste Storrelse. Bliver Hovedet liggeudepaa Siden

i Daglyset, er den nedadvendcnde Pupill betydelig storre end den opadvendende.

2) Sammentrækningernes og IJdvidningcrnes Storrelse staaer i lige

Forhold til Intensiteten af Lyset og Morket. •

3) Disse Bevægelser af Iris i afvcxlende Lys og Morke, vedvare

meget længe efter at Hovedet er afskaaret, undertiden indtil fire Gange 24 Timer,

eller om Sommeren indtil Hovedet begynder stærkt at lugte, kun maae Over«

fladen af Oiet holdes fugtig.

4) Bevægelserne finde ogsaa Sted paa samme Maade og i samme

Tidsrum, naar Hjernen bliver omrort med en Staaltraad, eller tildeels udtaget.

5) De vedblive ogsaa ved det udtagne og fritliggende Oje. Det

gior ingen Forandring, om man i Forvelen har borttaget den til Cornea sig

tætsluttende fine Hud.

G) Efterhaandcn naae Sammentrækningerne af Iris i Morket ikke den

forrige Grændse i en tidligere Periode af lagttagelsesrækken , eller hvad der

er det Samme, efterhaanden opnaacr Pupillen ikke den tidligere Vidde, men

derimod gaaer lldvidningen af Iris i Lyset efterhaanden mere og mere ud over

den tidligere Grændse, saa at Pupillen bliver tilsidst kun et lille sort Punkt

i den glindsende Irisskive.

Professor Zeise Ridder af Dannebrogen, har meddeelt en nye Under-

sogeisc over det brændbare Chlorplatin; Afhandlingen er alt indfort i den

(>te Deel af Selskabets naturvidenskabelige og mathematiske Skrifter 1837 5

man indskrænker sig derfor til Folgende:

Platinforeningen, som frembringes (efter hvad Forfatteren alt for

endeel Aar siden har viist) naar Chioridet underkastes en Destillation med

Alcohol, bestaacr af 2 Atomer Platin, 4 At. Chior, 4 At. Kulstof oq 8 At,

Brint, og dens Forbindelse med et andet Metalchlorid, f Ex, med Chiorkalium,

indeholder I Atom af dette*, Sammensætningsmaadcn af denne Forening kan

udtrykkes med KCI^, PtCP+H** C^ PtCI^; i krystalliseret Tilstand inde-

holder den 2 Atomer Vand, som bortgaae i tiir fortyndet Luft. Det særskille

Chiorid kan saaicdes betragtes som 11^ C*, 2PtCI*. og folgclig som en

2
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Sammensætning', beslægtet med Viinsvovlsyren, idel Platinchlonir træder istedetror

Svovlsyre, og Ætherin istedetfor Æther; ligesom og dens krystalliserede For-

bindelser indeholde Vand netop i det Forhold, hvori Ætherin giver Alcohol.

Dette iiesnltat havde Forfatteren alt uddraget af sine tidligere Under-

sogelser^ men tildcels fordi han den Gang arbeidede med iklie fuldkommen

rene Producter, vare nogle af de enkelte Data mindre afgiorende. [For en Deel

af denne Grund, og for en Deel fordi Xle6^j(jr havde angivet, at Kaliumforeningen

stedse gav Vand ved dens Deeomposltion, havde nogle Chemikere anseet

det brændbare Chiorplatin for en Æthcrforbindelse. Men Forfatteren har nu

Og^aa paa det Bestemteste viist det Urigtige i Liehigs Ang-ivelse.

Ved denne nye IJndersogelse" fandt Forfatteren , at der samtidigt med

del brændbare Chiorplatin dannes Aldehyd (H^ C* 0^) og^ Saltsyre og som

Biprodukt Chiorbrintæther. Overeenstemmende hermed fremstiller han Theorien

af Virkningen mellem Ptatinchloridet og Alcoholen saaledes, at (2 Pf. 8 Cl.)

[2 At. Platinchlorid] + 24 H 8 C 4 O [2 At. Alcoho!] give (4 C 8 H. 2Pt 4C1)

[brændbart Chiorplatin] -f (8 H 4 C 2 O) [Aldehyd] + (4 H 2 O) [Vand]

+ 4H 4 Cl [Chlorbrint], som med Alcohol i Overskud danner Chiorbrintæther.

Ved en senere fornyet Undersogelse over den Forening, som det

brændbare Chiorplatin giver ved Chiorammonium, har han fundet, at denne har

en Sammensætning i alle Maader (selv hvad Krystalvandet angaaer) svarende

til den af Kaliumforeningen.

Dr. Lund, Selskabets Medlem, har indsendt den anden Afhandling

over Kalksteenshulerne i det Indre af Brasilien, som indeholder Beskrivelsen

over Lappa de Cerca grandd, (indrykket i Selskabets naturvd. og math. Afli.

6te Deel). Under 19" S. Brede og skilt fra Rio das Velhas venstre Bredde

ved nogle afbrudte Smaaehoie udbreder sig en stor Slette, der mod Syd begrænd-

ses af Serro de Espinhaco's sidste Forgreninger, og som indeslutter en Deel

bækkenformige Fordybninger, tildeels fyldte med Vand. Vor Reisende blev

især tiltrukket af en Eng, bevoxet med en Cassia og en 3Ielochia og begrændset

mod Syd af en lodret Kalkvæg, Indianerklippen ved Mocambo, der, bedækket

af raae Tegninger, udforte af Indianere, sandsynligviis af Cajapos Stammen,

frembyder et af de faa Mindesmærker, som hidrore fra Brasilieiis omflakkende

Vilde. I Nærheden af Indianerklippen, og omtrent 150 Fod over Engen ligger

Indgangen til Lappa de Cerea grande, en Hule i Kalkstenen, hvis Jordlag



har været nn vigtig' Erhvervskilde for dens Eier, formedelst den Mængde Sal-

peler, det indeholder. Af denne Aarsag- er en stor Deel af Bunden opg^ravet

og- de Knogler, som den indeholt i en utrolige stor Mængde, hastede til Side

o(j forstyrrede j men Dr. Lund var saa heldig at finde Steder i det Indre af

Hulen, hvortil Forstyrrelsen ifcfce havde naaet. Af en Masse, der udgiorde

omtrent 10 Kubikfod^ samlede han Tænder og Knogeler af 70 Individer af en

uddod Paca og- af 2 Individer af et ligeledes uddodt Rovdyr af Hundeslægten,

Canis spelæus. Paa et andet Stdd fandt han endnu Knoglerne af en liden Art

af Hiortesl æg-ten af Storrelse som Catingeiroen.

Den fossile Paca ligner i hele Skelettet den nulevende, men Ujævn-

hederne paa Overfladen af Pandebenene og: den bag-este Deel af Aagbuen ere

lang:t storre ligesom og-saa hele Dyret er storre end det nulevende, og For-

fatteren har nu ingen Tvivl længere, at den i Lappa nova de Maquiné fundne

Paca ikke er den nulevende, men den fossile Art.

Den fossile Ulv, hvoraf i denne Hule ikkun fandtes 2 unge Individer,

forekommer ogsaa i andre Huler, og idet Dr. Lund anforer de Iagttagelser,

han har anstillet over dette Dyrs Levninger i andre Huler, uddrager han det

Resultat j at det, i det mindste i enkelte Individer, overtræfTer de storste

nulevende vilde Arter af denne Slægt, at det har beboet Hulerne og fyldt dem

med Knogler ved at slæbe sit Rov ind i dem ligesom den europæiske fossile

Hulchyæne. En noiere Undersogelse af Knoglerne viser nemlig, at deres

Beskadigelser tildeels ere af den Natur, at de ikke levne mindste Tvivl om at

de hidrore fra Indvirkningen af Rovdyrs Tænder, og den Omstændighed, at

Knoglerne af de unge HuJeulve, som fandtes i Lappa de Cerca grande vise

samme Beskadigelse, gior det sandsynligt, at den ligesom Hulehyænen angreb

sin egen Slægt.

Men foruden disse Beskadigelser viste sig andre, idet nemlig Knog-

lerne vare afrundede, og afslebne paa alle fremspringende Dele. Forfatteren

viser nu at Vandet engang vedvarende har bedækket Engen og staaet hoit op

paa Indiancrklippen, der endnu bærer Mærke af denne hoiere Vandstand i en

horizontal Fure, som lober omtrent ^lOFod hdit over Engen. Vandet maalte

i den Tid staae i de dybere Dele af Lappa de Cerca grande^ o^ lidt efter

lidt maalte Knoglerne af de fortærede Dyr falde ned i disse Vandsamlingcr,

hvor de ved Vandets Bevægelse bleve afrundede. Denne Henliggen i det

2'



12

kalkholdige Hulevand forklarer ogsaa hvorfor den dyriske Snbstanfs som ellers

naar den forsvinder efterlader en poros Knog"Iemasse, her er fortrængt af

Kalkspath, der har sikkret Knoglerne en bedre Vedligeholdelse end man ellers

pleier at iagttage. Tilsidst slutter Dt. Lund af Hulens Beliggenhed i Nærheden

af den nu udtorrede Indsoe og den overvættes store Mængde af fossile Paca

Knogler, at dette Dyr ligesom den nulevende Art har fort en amphibisk

Levemaade.

Professor Eschricht har, ved at erholde en Mængde særdeles friske

og velbevarede Exemplarcr af Clione borealis, faaet Leiligbed til at undersoge

dens indre Bygning. De nye Forhold, han har fundet eller de hidtil tvivlsomme

han har oplyst, ere især folgende:

i) Det af Cuvier angivne Karnæt paa Finnerne er (som Flere

allerede have formodet) et Næt af Muskelfibre. De ligge paa hver Flade af

Finnerne i et dobbelt Lag, hvert Lag bestaaendc af næsten parallele Fibre,

men de to Lag paa hver Flade krydsende sig skraat, hvorved de tage sig ud

som et Gitterværk af skiæve Rhomboider.

2) Finnerne ere forenede ved en smallere Middcldeely der gaaer

tvers igiennem Dyrets Halvdeel, og bele Svommeredshabet, hvoraf Finnerne

kun ndgiore de to store udstaaende Sidedele, har Lighed med en Kajakaare.

3) Clione har to meget fuldkomment uddannede Oine^ men disse sidde

ikke, som Flere have angivet, for paa Hovedet, men i Nakken, eller i Tver-

fnren mellem Hovedet og Bagkroppen.

3) De 8 saakaldte Tentakler paa Hovedet ere, i Henseende til deres

almindelige Forhold, overmaade rigtigen beskreven af Pallas ogFabriciuSy men

ikke af Cuvier. Kun de to af dem (som Cwvier ikke omtaler) ere virkelige Fole-

horn , og disse kunne krænges ind, saa at de udvendigen heclt forsvinde, paa

samme Maade, som Sneglenes Folehorn i Almindelighed. Det er udentvivl

disøe to Folehorn, der ikke fuldkomment indkrængede, men staaende frem som

to smaae runde Forhoininger, ere blevne holdte for Oine, f. Ex. af Blainville.

De 6 storre Tentakler kalder Forfatteren, paa Grund af deres Plads og Form,

Hovedkeglerne. Disse kunne ikke krænges ind, men kun trækkes noget sam-

men, og skiulcs ved en dobbelt Hudfold (Præputium PallasJ^ der kan slaacs

. over dem, og, naar dette skeer, faaer Hovedet den tvekugledc Form. Disse

Hovcdkeglcr have en stærk rod Farve, og skiulte under Præputium gave de
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Fabricius Anlednings til Cliaracteren for Clio: '^ore eoccineo^\ Deres rode

Farve sees under I/oupen indsl:rænl.-et til mang-foldijje Pletter (omtrent 3000

paa hver Kegle). Under Microscopet erhiendes atter hver af disse Pletter

for en Fremstaaenhed, bestaaende af omtrent 12—20 stilkede, concave, runde

Plader; Stilkene indesluttede i en rordannet Skede. Disse Ifovedkegler ere

altsaa udentvivl Sugeredskaber , analog'e med det af Cuvier beskrevne hos

Pneumodertnon.

5) I Munden, hvis Plads me(yet rigti(>:en er angivet af Pallas o}f

Fabricius imellem Halskeg^lerne, sidder paa hver Side et Bundt borsteagtige,

guldglindsende Tænder^ der ligeledes af disse lag-ttagere vare kiendte, og- med

storste Uret nægtedes af Cuvier. De kunne trækkes ind og' skiuics i egne

Skeder ved Siden af Mundhuulhedcn. (Lignende Skeder sees paa Cuviers Figur

af Pneumodertnon, formodentlig indeholde ogsaa disse saadanne Tandbundter).

6) I Munden har Clione en Tunge (hvilken ikke maa forvcxles med

hvad Cuvier kalder la languette som er hvad Pallas kalder Lingula, nemlig

den midterste Flig af det tvivlsomme Organ, Halskraven, paa Bngsiden af

Halsen). Tungen er paa det meest regelmæssige besat med flere Hundrede

tnicroscopiske, krogede Tænder.

7) Hos Clione finder det satnme noie Forhold Sted mellem Mave og

Lever, som Cuvier har efterviist hos Pneumodermon.

8) Clione har en Penis, der er skilt fra de ovrige Kionsdele, og ved

en særegen Mechanisme kan skydes ud af en egen Aabning paa hoire Side af

Halsen. Den bageste, tykkere Deel af denne rordannede Penis har Cuvier

iagttaget, men troet, at Æggeladeren (som maa være bleven beskadiget under

Dissectionen) udmundede I den.

0) Testiklen er et stort, næsten giennemsigtigt Organ, der formodentlig

har været oplost paa det af Cuvier nndersogte Exemplar. Dens Udforingsgang

forener sig med en hosliggende Blæres og med Æggestokkens, og den fælleds

Udforingsgang udmunder særskilt paa Dyrets hoire Side, ikke langt fra Gattet.

10) Giælledannede Aandedrætsredskab&r ere endnu ikke blevne efter-

viste hos Clione. At Cuvier antog Finnerne for Gieller, grundede sig deels

paa den urigtige Antagelse at deres Muskler vare Blodkar og deels paa den

store Blodkarstammc, han iagltog at gaae mellem Finnerne og Hlertet, .men

dette Blodkar staaer ikke I Forbindelse med Hierteforkammeret, men med
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Hicrtcliainmerets Spidse, og" maa altsaa antag-es for en af ^orfa* Hovedstammer

ikfee for no{yet Giellevene. Efter Hiertets Leie at domme^ maa Aandedrættet

overhovedet ikke skee paa den forreste Deel af Dyret, men paa dets Bagkrop.

IJette Indeslutter J store aflukkede Huulheder, fyldte med en klar Yædske,

og Hlerteforkammeret li8'g"er (indesluttet i Hiertcposcn) tæt op til dem. Hvis

det ikke tor formodes, at paa den levende Clione skulde findes frithængende

Gieller paa Bagkroppen, der endnu ikke skulde være sete, saa maa formodentlige

disse treHuulheder i Bagkroppen staae i et væsentlig^t Forhold til Aandedrættet.

11) Foruden disse tre store Huullieder findes paa lioire Side af Bag*-

kroppen mellem Hierteposen og: licveren en eg^en Sækj der ofte indeholder

Kalkansanilinger, Urinsækken.

12) Clione liar et udmærket skiont Farvespil. Ikke alene Hovedkeg-

lerue, men ogsaa den bageste Deel af Kroppen er meget stærk rosenrod.

Ligesom denne rode Farve paa Hovedkedlerne hidrorer fra Sugeorg-anerne,

saaledes hidrorer den paa Bagkroppen fra utallige Hudsække af en egen Form,

fyldte med en rod, olieagtig Yædske. Disse Hudsække staae lidt frem paa

Huden^ og fra dem faaer Huden sin knobrede (scahrosa) Beskaffenhed. Hud,

Muskler og Vædskerne i Bagkroppens Huler ere giennemsigtige 5 Nerverne,

Penis og Æggestokken rddlige med forskiellige Nuancer. Leveren er sorte-

graa og tager sig ud som en sort Plet paa Dyrets Ryg? hvor den sees tæt

op til den rodlige Æggestok.

13) Clione (og formodentlig ligeledes Cumbelia) synes ifolge disse

Undersogclscr at staae nieijet nær., i Henseende til sin indre Bygning, til

Pneumodcrmon. Maaskee staae altsaa Pteroppderne overhovedet meget nær-

mere hinanden i denne Henseende end man har troet.

\A) Pteropodernes Bygning er neppe i nogen Henseende mindre coni-

pliceret, eller mere lavtstaaende end nogen anden Ordens af Bloddyrene.

Etatsraad Orsted har forelagt Selskabet en Afhandling over Sky-

pompen. Efter at have fremstillet Hovedindholdet af alle de Iagttagelser

herover, som han har kunnet .samle, viser han at de alle lade sig udlede af

en Hvirvelbevægelse i Luften. Denne Mening har vel allerede tidligere været

fremfort, nemlig af Muschenhroek', men denne Physiker havde udledet Hvir-

veleps Oprindelse af en Aarsag, som almindeligviis ikke er tilstede. Han

antog nemlig at Lufthvirvelen skulde frembringes ved to parallele men modsatte
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liOftstromme, i Nærheden af Jordens Overflade, ved hvilke den mellemliggende

stille Luft skulde sættes i en omdrciendc Bevægelse. Men Erfaringen viser, at

disse Hvirvler meget ofte, ja man han sige som oftest opstaae i en stille Luft,

hvor hine modsatte Luftstromme ganske savnes. Hans Theorie kunde derfor

ikke bestaae^ men i de lumdrede Aar, som siden ere forlobne, har man, ved

denne I sig selv rigtige Forhastclscsdom, altfor meget ladet sig lede bort fra

det rette Spor. I det man med 3Iuschenhroek sogte Aarsagen til Skypompen

i de lavere Luftegne, maattc man nægte Tilstedeværelsen af de modsatte Luft-

stromme, som skulde frembringe Hvirvlen. JJor gaves imidlertid mange

Kjendsgjerninger, som syntes at sætte Skypompens Oprindelse ganske i Jordens

Nærhed. Man havde ofte bemærket Stovhvirvler i Jordens Nærhed, og endnu

mere iOinefaldende havde man bemærket o|)stigendc Vandsoiler paa Havet,

forend man endnu bemærkede nogen Skytragt derover. Paa den anden Side

var det dog aabenbart, at ei blot Skytragten, men ogsaa den Hagel, den

Regn, den Torden, som man saa sædvanligt bemærker derved, henvise

paa en stor Virksomhed i de hoiere Luftegne. Orsted gjor den Bemærkning, at

det meget vel lader sig tænke, at Skypompen bestaaer i en Lufthvirvel, som

beg-ynder nogle Tusinde Fod over Havets Overflade, og derfra udbreder sig

ned ad. Lnfthvirvlen selv sees ikke, saalænge den ikke omfatter synlige Dele

det være sig Skyer, Stov eller Vand. Har denne Skyhvirvel ikke truflen paa

kjendelige Skyer, forend den naaer Jorden eller Havets Overflade, saa

synes det for den blotte Iagttager, som om Skypompen tog sin Begyndelse

nedenfra. Det samme vil skee, naar liUfthvJrvlens Axe har en meget skraa

Stilling mod Jorden. Den med Sagens Natur nbekjendte vil da ikke sætte

den tilhorcnde Skymasse i Forbindelse med den bevægede Masse hernede,

mellem hvilke han ingen Sammenhæng seer. Betragter man derimod Sky-

pompen som en stor sammenhængende Lufthvirvel, saa forstaaer man deraf

let alle Særsynene derved. Den midtpnnktflyende Kraft i Hvirvlen maa drive

Luften bort fra Axcn, saa at der i dens Nærhed maa fremkomme en stor

Luftfortynding. Baade oven og neden fra vil Luften stromme til for at udfj-Ide

det mere eller mindre udtomte Rum. Som oftest indeholder den overste Deel

en Skymasse, som saaledes synker ned i Midten, og herved faaer en tragt-

aglig Skikkelse. Men ofte synker der endog en lang Sky- eller Taagestribe langs

ned med Axen. Naar den nederste Deel af Lufthvirvlen ikke rorer Jorden,
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maa Liiflen fra allc Sider strdmmc til, og stige op langs med Axen, indtil

den. standses af den nedsynkende liuft^ men naar Luftlivirvlen naaer Jorden

eller Vandspejlet, maa den tilstrommcnde Luft efter Omstændighederne drive

Stovdclc eller Vand op i det Indre, og altsaa frembringe en Stovstotte, eller

en Vandslotte. Ved den midtpunlitftycnde Kraft ville de Dele af Jorden eller

Vandet, som ere længst fra Axen slynges udad, og da de finde Modstand

saavel i den lige udgaaende liorizontalc Retning som nedenfra, saa maae disse

Dele fjiae en ifcke blot udadgaaende, men tillige opstigende Bevægelse.

Man har derfor seet Omkredsen af Skypompens nederste Deel paa Havet lage

Skikkelse af en omvendt Skaal, daimet af Vand.

I Skypompen seer man ofte Skruegange, og det ikke sjeldent nogle

som ere dreiedc til Hoire, medens andre ere dreiede til Venstre. Delte hid-

rorer derfra al baadc de Dele, som stige opad deri og de som alter falde ned,

deeltage i Omdrclningsbevægelsen. Vel drives de alle til samme Side 5 men

de, som slige op og f. Ex. dreie sig til Hoire, have aabcnbar en Retning,

som krydser den et nedstigende liCgeme har, naar det drives til samme Side.

Den Sugkraft, som Skypompen efter del Foregaaende maa have, frem-

bringer ofte meget store Virkninger. Man har seet Dore og Vinduer derved

sprængte ud ad, ja Lagener, I^ommetorklæder o. dl. stoppede ind i Revner

i ligeover for hinanden staaende Yæg^jc af en Stue. Hvor en Skypompe har

staaet en kort Tid oven over et Sled, uden- umiddelbart at berore Jorden,

har man seet den oprykke eller omstyrte Træer, saaledes al deres Toppe vare

vendte hen mod Midlen af det Sled, hvorover den har staaet. Flere lignende

Iagttagelser kunne kun berettes i den omstændelige Afliandling.

Den Luft, som trænger ind ovenfra, maa tildeels komme fra meget

holtliggcnde Luftegne, og derved indfore en meget koldere Luft i Skyen.

Herved vil en stor Mængde A anddampe fortættes, og lildecls fryse. Ved

Bevægelsen ville mange af disse frosne Dele afvexlende komme i Beroring

med Dampe, der kunne give dem. nyt Overtræk af Vædske, og atter med kold

Luft, hvori delle Overtræk kan stivne. Saaledes ville der danne sig Korn af

mange concenlrlske Ilshlnder, med andre Ord: Hagel, just saaledes som de

vise sig i Virkeligheden. Er den ovenfra kommende Luft Ikke kold nok for at

danne Hagel, eller kan den lavere Luft afgive Varme nok til at smelle Hagel-

kornene, dannes meget store Hegndraaber.
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Enhver hurtig- Dampfortætiiing^ frembringer stærk Eiefctricitef, og- deraf

forstaacs de Lyn og den Torden, som ofte ledsager Skypompen.

O. mener, at de store Hagelbyg-er, som paa mange Steder og navnJIg

i Frankrig og det sydlige Tydskland ofte iidelægge et langt men smalt Land-

strog, vel kunde betragtes som Folger af en Skypompe, hvis Fod er i de

lavere Skyer, og som maaskec rækker op til en betydelig Hoide. Han troer

ligeledes at der kan gives Lufthvirvler, som enten ere horizontale, eller nær

deuue Stilling*, og troer at denne Tanke nærmere burde proves ved Iagttagelser

O. tilstaaer at han med alt dette ikke har angivet Grundaarsagen til Sky-

pompen, nemlig Hvirvlens Aarsag^ thi dertil horte, at man enten maatte vise

at der havde været modsatte parallele Stromme i d« hoiere Luft^gne over de Ste-

der, hvor Skypompens Dannelse begynder, eller man maatte angive nogen anden

Aarsag dertil 5 men han troer, at man hellere maa noies med at vise den inder-

lige Sammenhæng mellem alle Naturbegivenhedens enkelte Særsyn, end opstille

uhjemlede Formodninger, Derimod bemærker han, at det ikke blot er sand-

synligt, at der kan gives Lufthvirvler i de hoiere Luftegne, men at man endog

har en umiddelbar Erfaring derom^ idet nemlig et liuftskib, som opsteg 1784

i Nærheden af Paris, kom i en saadan, og derved blev sat i den yderste Fare.

Candidat Kvoyer bar indsendt til Selskabet en Beskrivelse over gron-

landske Amphipoder. Denne Afhandlig, som fandtes værdig til at optages

i Selskabets Skrifter, og hvorfor Selskabet tilhjendte ham sin Medaille i Solv

som et Agtelsestegn, vil findes aftrykt i det snart udkommende Bind. De

mange noiagtige Beskrivelser, den indeholder, tilsteder ikke vel et for nær-

værende Oversigt passende Udtog.

Candidat Steenstrup hai* vundet den af Selskabet udsatte Præmie for

en Afhandling over de Forljold, hvorunder Naaletræestammer forekomme i

vore Moser. (See neden Efterretningen om Priisopgaverne).

Forfatteren giver forst Monographicr over Moserne '•^Vidnesdatn'^ og

''•Rudersdals Kroes Mose'\ Den forste af disse er et storre og uregelmæssigere

Basin, der fra Bunden til Overfladen viser forskjellige Afdelinger. Ved Banden

af Mosen, umiddelbart paa den Grusskrænt, som omgiver Mosebasinet, findes

et Lag af en morkbrun og sprod Torvemasse, fornemmeligen bestaaende af Grene

Naale og Kogler af Fyrretræer, hvis Bodder sees at have været fæstede i

Gruset, og hvis Stammer ligge fra Skrænten ud i Mosen. Disse Fyrretræer

3
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synes i enljelte Dele at afvige fra de Fyr, som nu voxe i Skandinavien.

Over denne Masse ligger et Torvlag af samme Farve, men l^evninger af Ege-

træet, Rodder, Lov og mindre og stOrre Grene, ere fremliersljende, blandede

med Dele af Birketræet og af græsartede Planter 5 hcrpaa hviler det overste

og mægtigste Lag, dannet af Elletræets Affald, af liggende og staaeude Elle-

bnske, af Birk, Hasler og Pilearter.

•I Midten eller den dybere Deel afMosen træffes nederst en Ferskvandskalk

af i^ Fods Mægtigbed, bvori især forekomme talrige Skaldyr af Slægten

Ltmnæus^ Kalken indslntter et lille Indlag, omtrent 1—li Tom. tykt, bestaaende

tildecis af Blade af Myriophyllum. Over Kalken ligger en Torvmasse, som er

2—4 Fod tyk og dannet i dens nederste Deel af Sphagnum, hoiere op af

Sphagnum og Lichen rangiferinus X, og 1 dens overste Deel af en Hypnum^

som synes at være H. cordifolium) i Sphagnutn-M.asscn ere de fra Skrænten

omfaldne Fyrretræer indhyllede, men Egetræerne findes forst i den Afdeling

af Massen, som er dannet af Lichen rangiferinus og Hypniim cordifolium, og

heri maae de endog have voxet, da nogle af dem forekomme med Rod og Top

indhyllede deri. Kun paa eet Sted blev der fundet flere (il) i naturlig Stilling-

staaende Rodder og korte Stammer af Fyrretræer, som robede en meget

forkroblet Væxt. Denne hele Mosudvikling dækkes af 2—3 Fod Torv, hvoraf,

ligesom af det overste Lag ved Randen af Mosen, de staaende Rodder af

Elletræer og Affaldet af samme Træart, udgjor den fornemste Deel. Birke-

træet findes igjennem alle Mosens Afdelinger.

Den anden Mose frembyder i det Væsentlige de samme Phænomener.

Torven har dannet sig i et langt mindre med brattere Skrænter forsynet Basin

:

disse ere forst klædte med et Lag sSHypnum (^eordifolium?)^dcrpaa^ folger Fyrre-

træets Affald i et temmeligt tykt liag, saa Egetræernes og" Elletræernes Lag, hvil-

ket er det mægtigste. Længere fra Randen og i den midterste Deel af Mosen

iagttager man derimod folgcnde Lag: forst et kiselrigt, bladet og skifret Lag

af oploste organiske Levninger, hvoriblandt erkjendes Populus tremula og

Aftryk af Slægterne Potamogeton^ Equisetum^ Mt/riophyllum^ derover ligger

den egentlige Torvmasse, bestaaende af et Lag af H. cordifolium, i hvis

nederste Deel ingen Fyrrelevninger spores, men i dens overste Deel findes

baade Naale og Stammer af Fyrretræet, som ogsaa Rodder og Blade af Bir-

ketræet; af et Lag afSphagnum og Hypnum proliferumL. ndcn andre fremmede
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Indblandlng-cr end Dele af Ege- og Birketræet, og af et Lag, som især er

dannet af Ellelevninger og som mere eller mindre ligne det overste Lag ved

Moscranden.

Med disse Iagttagelser sammenstilles nu Iagttagelserne fra andre

Moser, saayel fra samme Egn som fra andre Egne af Landet, og Forfatteren

troer ved den store Overeensstcramelse, han har fundet i disses Dannelse, at

være kommen til folgcnde Resultater:

1) Med Hensyn til de Træer, som findes i vore Torvemoser, og

som forncmmeligen have bidraget til deres Dannelse, kan man adskille 3 for-

skjelllge Ycgetationsperioder, Fyrretræernes, Egetræernes og Elletræernes,

hvilke, skjont forbundne ved Overgange, ere bestemt adskilte fra hinanden.

2) I den ældste af disse Perioder viser Tilstedeværelsen af Fyrre-

stammerne i Mosen at Skovene have bestaaet, idetmindste tildeels, afTræer, som

nu ikke længere voxe vildt i Danmark, og deres Forekomst i Moserne overalt

i de hoiere Strækninger af Landet godtgjor at Fyrreskovene have været udstrakte

over den storste Deel af dette. I den mellemste Periode have Skovene bestaaet

af Træer, som nu ere blevne sjeldnere, men den sidste Periodes Vegetation

knytter sig aldeles til den nuværende.

3) Fyrretræernes Periode ligger længere tilbage end Danmarks forste

Beboelse, medens enkelte Kunstfrembringelser synes at tyde hen paa at alle-

rede i Egetræernes Periode Danmark var beboet af en Nation, som besad,

nogen Kunstfærdighed. r.

4) Alle Træerne, enten de ere brudte eller omvæltede med Roden,

ligge med Toppen ud i Mosen, med Roden nær Randen eller paa Skrænten;

da de altsaa ikke ligge imod noget bestemt Verdenshjorne, men der«s Retning

er afhængig af Mosens, kan det ikke antages at Træernes Omstyrtning har sin

Grund i nogen voldsom Catastrophe, men er skeet ved sædvanlige Naturbe-

givenheder, ligesom den ogsaa indenfor samme Vegetationsperiode har fundet

Sted til meget forskjellige Tider.

5) Naaletræernes Harpix har under det stærke Tryk og Vandets

Indvirkning undergaaet en Forandring og er blevet til Schererit.

3*
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Den historiske Classe.

Geheimelegationsraad og- Professor Brøndsted har forelæst Selskabet

en Afliandling^ om Oen Leukas:

I de forste Aarhundreder efter den Tidsalder som Hellenerne selv

kaldte den heroiske, og- endnn til Homers Tid, synes den Halvo som siden

kaldtes Leukadia eller, efter dens vigtigste By, Leukas, intet bestemt Navn

at have havf. Homer nævner b\ot Nerikos (senere JVeritos og endelig /ewAas)

som en anseelig Stad paa den Jordlnnge der forbandt Halvoen med Fastlan-

det(*) og som underlagt det Kefalenske Rige eller Odysseus' Besiddelser af

hans Fader Laertes. Af det Straho angiver (''), tildeels efter Aristoteles (*)

fremgaaer det som upaatvivleligt, at ligesom et ældgammelt og, som det synes,

med Karerne beslægtet Folk Lelegerne, til de hellenske Stammers Indvan-

dringstid i Europa, og endnn længe efter denne Tidspunct, var vidt udbredt i

de sydvestlige Provindser af det, siden, hellenske Fastland, især i Akarnanien

og Ætolien, saaledes har ogsaa en lelegisk Stamme havt denne Halvo f

Besiddelse til den iliske Periode (den trojanske Krigs Tid) og ÅeiNerikos eller

Neritos (siden Leukas) som Laertes, Odysseus' Fader," indtog og lagde under

det Kefallenske Rige, var upaatvivlelig en Lelegisk Stad. Overalt udslettedes

aldrig, til Grækernes Tid, Eiendommelighederne af de oprindelige (autochthone)

Folkefærd: de lelegiske Stammer i disse vestlige Provindser, Akarnanien og

Ætolien, uagtet Hellenernes store Indflydelse paa disse Lande igjennem alle

de historiske Aarhundreder. Desligeste tabte sig heller ingensinde den ældre,

cpirotiske og pelasgiske Nationalitet i de nordlige Provindser: i det egentlige

Epiros og i Thessalien, endskj6ndt Hellenernes Overvægt, forst deres Vaabens

Magt og siden deres Industrie og Cultur, g^ave og-saa disse Lande et andet

Udseende i de historiske Aarhundreder og indviklede dem i deres eg'ne (Hel-

lenernes) polttiske Forhold,

(a) Odysseens 24 Sang, v. 377.

(b) Strabo Geogr. VIlJe Bog pag. 321 af Casaulionus' Udgave.

(c) Et af de stiirste Tab for os, i Henseende til Knndskab om flelfenernes ældre

politiske og statsborgerlige Forhold, er det af ^»isfofcfe«' vigtige Værk om Staterne

(TCoXtTEtai), hvori denne store Skribent havde fremstillet over 1 .>0, maaskce over

200 hellenske og ikkchcllenske (barbariske) Staters Organisation, Love og Ind-

retninger. Jævnfor hvad Cicero lierom yttrer; dt finibtisi Vte Bogs ^de Capitel
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Hvad donnc Halvo, Leukas^ angaacr, da synes den fSrst i det 8*

Aarhundredc for vor Tidsregning' at være helleniseret eller indicmmet i liel-

fensk Almeenvæsen og: Colonialforliold, da Korinthier^ udsendte (siger *S<ra6o)

at Kypselos og Gargasos, indtoge Halvoen, besatte Nerikos, forflyttede denne

By fra Istlimen, hvor den tilforn laae, lidt sydligere ind paa Halvocns Bjerg;-

fcyst, og- gjcnnemskar Istlimen selv for deres Handels Skyfd , nemlig" for at opnaae

en kortere og" mindre besværlig Sejlads især til deres viglige Colonier Anakto-

rion og" Amhrakia^ som vare anlagte kort Tid tilforn. Korintbierne gave nu

Jordtungen, bvor Nerifos tilforn laae, Navn af den Gjcnnemskaarne (Atopyx-

to^), og den lidt sydligere benftyttede By Navnet Leukas, efter det beromte

vestlige Forbjerg- Lenkata, som siden omtales af Forfatteren, og som baade i

den autike Tid og endnu er Gens storste JVIærkværdigbed.

Begge Navne, baade ,Istbmens, Dioryktos (af Kanalen), og Byens for-

»ndrede Navn, Leukas, bleve aldeles almindelige og findes overalt bvor disse

Egne. omtales bos hellenske og romerske Forlattere. Grækerne kalde endnu

stedse Oen og Byen Leukåda. Agia-Maura kaldes blot Fæstningen, anlagt

paa Buinerne af et gammelt Kloster som bar denne Helgenindes Navn,

Siden Besættelsen af JXerikos (senere Leukas) af Korentbierne , var

denne Oens vigtigste By og bele Oen stedse ,^ indtil Bomernes Indflydelse i

Grækenland, i et colouialt og afhængigt Forbold til Korinth. Men i Slut-

ningen af det .S*"* og i Begyndelsen af det S*"*' Aarbundrede for Cbr. Ftidsel,

da Rom kæmpede med Macedonien om Overmagt i Grækenland, det egentlige

Stridsæble", var Leukas paa en Maadé bleven Akarnaniens Hovedstad 3 bvor

Gesandte fra denne Provinds kom sammen for at raadslaac om fa^lleds Anlig-

gender. Macedonsk Indflydelse (under PbilTp deu IH.) varRomerne her ngun-

stig, og Consnlen T. Q. Flamininus maatte formelig belejre Leukas, som

forsvarede sig med storste Tapperhed, indtil Forrædderi^ af indfodte Italiænere

som opholdt sig i Leukas, havde overgivet Fæstningen, og Byen maatte bukke

under. Romernes afgjoiende Sejer over Philip den HI (ved Kynoskepbalæ i

Tbessalien, Aar 198 for Cbr. Fddsel) aarsagede ogsaa I^eukas' og hde Akarna^

niens Underkastelse. I Henseende til Kanalens Historie er Aci værd- at lægge

Mærke til, at Philip den HI, endnu i Begyndelsen af det 2''''' Aarbundrede

for Cbr. Fodsel, gik med sine Krigsskibe igjenneni Dioryktos (ifolge Poly-

bios i V"»« Bog) 5 men Forf. finder ikke, at Romerne siden med deres KrfgS'
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sisibc hare befaret Kanalen. De locale Angivelser som findes hos Livius (i

yS*** Bogs 16 ogr 17**" Kapitler, i Anlednings af det romerske Feldttog- mod

Philip den III., Leiikas* Indtagelse o. s. v.) passe fuldkommen til Localiteterne

endnu, undtag^en at baade Oens Ostkyst og' Akarnaniens modsatte Vestkyst

saaledes ere udvoxede i Strædet, ved Tilsætning eller Opdyng^else af Gruus

og Tang i den lange Række af Aarhundreder, at ikke alene al Gjennemfart

igjennem Dioryktos er aldeles umulig, undtagen for. Monoxyla og andre smaa

fladbundede Baade, men at endog Strædet, i viid Afstand fra Byen, er blevet

hvad de Gamle kaldte XtjxvoOaXaaffa, et Havkjær, et ureent, faa Fod hoit Hav-

vand, saa at alle Skibe, som komme sydfra og opsejle Strædet, maae ankre

langt borte sydlig for Byen og udlosse paa fladbundede Baade og Pramme.

Forf. gik herpaa over til at meddele det Vigtigste om Oens og Byens

nuværende Tilstand, hvoraf her ikkun nogle Momenter kunne udhæves. Oens

Befolkning er nu kun ringe imod hvad den var tilforn og endnu kunde være
5

den overstiger neppe 20,000 Mennesker, af hvilke de 5 a 6000 boe i Byen

Atfia Maura, som har et mdrkt Udseende, der ikke svarer til den skjonne

Natur som omgiver den, og næsten lutter Træhuse, et Bygningsstof, som de, i den

moderne Tid, her meget hyppige Jordskjælv have gjort fornodent. Byen har

sin skjonneste Prydelse af en dejlig Orange- og Oliveskov som udstrækker sig

vestlig for Sta Matira hen imod Bjergene. Oens vigtigste Udforselsartikel

er Salt^ som det lave Havvand i Strædet, paavirket af Sommerens Solhede,

afgiver i storstc Overflod. Oranger, Citroner, Figen og andre sydlige Træ-

frugter frembringer Oen i Mængde, men ingen udmærket Viin, ej heller Korn;

dette hente Leukadierne sig nu, som fordum, fra Fastlandet, og Vinen tage

de med Rette helst paa Ithaca, Corcyra (Corfu) og Zakynthos (Zante),

som Alle have meget fortrinlige Druer. En stor Mængde af Leukas' Beboere

gaae om Sommeren over til Fastlandet, for at hjclpe Akarnanerne med deres Host-

arbejde. De betinge sig deres Lon som oftest in natura, i Korn, og komme

tilbage om Efteraarel belæssede med Demeters gode Gaver, hvilke disse

Oboere selv savne. Paa samme Maade hente fattige Zantloter sig deres Korn,

ved Sommerarbejde nemlig hos deres Gjenboer, Moreoterne, paa Elis' korn-

rige Sletter.

Kastellet Sta-Maura er i en Afstand af ^ Miil eller lidt mere fra

Byen, naar man nemlig gaaer den sædvanlige Vej paa Jordtungeu som lober
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1 nordostligs Retnings hen imod Dioryktos; men for Fodgængere sltyder en

kortere Vej tværs over Lagunen, paa en gammel Vandledning som, i en Hojde

af 2 til 2|Alen over Vandfladen, paa 366 Arkader tilforn har tilfort Kastellet sit

Drikkevand. Denne Vandledninger Ikkun halvanden Alen bred paa Overfladen og

uden noget Slags Rækværk. Spon fortæller i sin Rejse, hvorlunde han med

Skjælven kom ad denne ophojede Steensti 5 Forf forekom den ikke saa farlig;

men vistnok maa Den, som foretager denne Spadseretur, ikke være svimmel;

ellers er han udsat for at falde i Lagunen, som paa hegge Sider omgiver

Vandledningen.

Mærkværdigere end noget andet Sted paa Leukas er Klippen Leukata^

især ved det mythiske Ry, som gjorde dette Forbjerg- navnkundigt i Oldtiden,

og ved de Ceremonier som Sagnet 'og Folketroen anledigede her. I Nær-

heden af denne Marmorklippc, som. paa tre Sider og i meget betydelig Hojde

næsten lodret nedskyder i Havet, ere endnu, vel ubetydelige men dog meget

kjendelige prudstykker og Substruetioner tilbage af det Apollonstempel som de

antike Forfattere saa ofte omtale (**). Dog langt mere, end ved Apollonstemplet,

var denne Klippe navnkundig i Oldtiden ved den magiske Kraft, som Folke-

troen tillagde denne Localitet, til at helbrede for ulykkelig Kjærlighed. Et

Spring fra denne Klippe ud i Havet ansaaes nemlig som et radicalt Middel

mod ulykkelig eller forsmaaet Elskovs Kummer. Derfor kaldtes Klinten almin-

deligen de Elskendes Klippe (to aXjxa xwv spovrov), eller Klippen^ som troes

at give de Elskende Ro (xo aX[xa to zq\)<; Ipwcac icaustv TCSTCLarsu^xsvov) og

Oldtiden nævner os mange beromte Navne af Personer som virkeligen have

underkastet sig den farlige Cuur (*). I Apollonstemplet her var en iTidviet

Rolle eller Bog, hvori de Personer, som kom for at underkaste sig Cnren,

maatte indskrive sig, med Angivelse af den elskede Gjcnstand og de Aarsager

som havde fremskyndet den farlige Beslutning; dette var da en Art Skrifte-

maal. Det synes overalt, at Apollonstemplets Personale har bavt Bestyrelsen

(d) Her udhæves ikkun eet Sted, af Æneidens llldie Sang v. 274 :

"Mox et Leucatæ nimbosa cacumina montis

et furinidatus nantis apci-Itur Apollo."

(e) See herom Forfatterens Yttringer i Forklaringen af en mærkelig Gemme i Bjerg-

krystal, forestillende Digterinden Sappho, i andet Bind af hans Værk: Voyages

et Itecherches en Gréce, pag. 282—283.
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«ner Opsynet ved denne wnderlig-e Indretning'. At Springet iltlse altid g-ik

vel af for Patienten, Ijan ikke undre cte, tin om det end stedse foretoges i

stille Vejr og^ fra et Sted paa Klinten, hvorSfien lige under var dyb nok og

aldeles fri for Steen eller Klippestumper} om og de nodvendig-e Baade til at

opfange Patienten vare i Beredskab, saa udfordredes dog, vistnok, baade stærke

Nerver og et stærkt Bryst til at slippe vel fra et Spring- fra en Hoide paa

benved 200 Fod, ud i, Havet.

Det Farlige i delte Foretag-ende antydes og-saa noksom ved den Maade,

bvorpaa det aarlig-c OiTer, som Leukadierne her bragte, forrettedes. StrabOf

i' X''^ Bog", og" flere antike Forfattere tale nemlig" om en aarlig- Ceremonie,

(spm dog ikke mere udfortes til Strabo''s Tid) paa Leukata, nemlig at ned-

styrte en, til Doden domt Forbryder fra denne Klippe, til et Forsonings- eller

Uheld afvendende Offer. Men man forbandt dog saa megen Humanitet, med

lldforclsen af denne Ceremonie, at Forbryderen eller den uheldige Person,

som var udkaaren til et saadant Offer, blev ombunden over hele Legemet med

en stor Mængde Fjæder og Fuglevinger, endog med levende Fugle, for at

formindske Faldets Voldsomhed 5 slap han vel derfra og blev opfanget af de

neden under stationerede Baade, saa formildedes hans Straf til at forvises

Landet. Det mangler ellers ikke paa komiske Fortællinger i Anledning af

den leukadiske Elskovscuur. Saaledes fortæller f. Ex. Plutarch (^) om en

Spartaner, som havde gjort det Lofte at foretage dette Salto mortale, men var

bleven bange, da han kom ud paa Klinten. Da man derfor loe ham ud, sagde

han rolig: "jeg vidste jo ikke af, at mit Lofte vilde gjore et andet meget

slorre'Lofte fornodent." En senere Samler fortæller om en vis Diagoras,

som var bleven dodelig forelsket 1 sin Kjtikkenterne, men fandt selv, at

denne Passion var uanstændig og vilde helbredes for den ved at vove

det Leukadiske aXfxa^ men da han kom til Templet og saae Klinten, blev

han bange^ reed hjem og ægtede sin Kokkepige. For Resten udsprang denne

underlige Overtro og de mærkelige Indretninger ved Apollonstemplet paa

Leukata af ældgamle Myther og Sagn, som ncppe findes berorte i de Ruiner

af den græske Literatur vi endnu have tilbage, undtagen af Ptolomæos

Hefæstions Son, med Tilnavn Chennos^ en Forfatter fra det 2*1«' Aarhundrede

(f) 1 Apophtehgmata Laconica. (Plut. Opp. ed. Francof. in fol. Tom II. p. 236 D.)
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efter Clir. F. I Excerptet Iios Photiits af denne Forfatters Værk (^) findes

(|)agp253 af //ocsc/te/i« Udg-ave af Photitis) folgende mærkelige Sajyn: ^'Klippen

Leukas kaldes saaledes efter Leukas, een af Odysseus' Stalbrodre, en Zakyn-

thier, som skal have anlagt Apollonstemplet her. Hvo, som nedstyrter sig

fra denne Klippe, befries for ulykkelig- Kjærlighed, ogp Aarsag-en er denne:

Efter Adonis' Dod sog-te den sorgende Afrodite overalt efter Apollon, ft)r at

raadfore sig med ham (som een, mjed Forudvidenhed og' Spåadomsevne begavet

Guddom) om sin ulykkelige Kjærlighed} hun fandt Apollon endelig i Argos

paa Cypren og udoste sit Hjerte for Guden. Han forte hende til den Leu-

kadiske Klippe og bod hende at styrte sig i Havet. Afrodite gjorde det, og

folte sig strax lettet for sin Længsel og Kummer. Hun spurgte da Apollon
^

om Aarsagen til denne magiske Kraft 5 Apollon svarede: fordi selve Zevs, da

han var forelsket i Here, pleiede at komme herhen, og stedse fandt Lindring

paa denne Klippe." Vi see af dette Sted af Ptolomæos i det mindste saa meget,

at de religiose Sagn, som foranledige hine besynderlige Indretninger paa den

lieukadiske Klippe, stige op til den fjærneste Oldtids mythiske Traditioner.

Da alle nyere Reisende, som besogte hiin romantiske Klippe og Ruinerne

af Apollonstemplet, droge did til Soes, og derimod Landvejen, een Dagreise

fra Staden indtil det sydvestlige Forbjerg, ikke hidtil er beskreven i nogen ,\ v

try ktHog, saa foretog Forfatteren, i April Maaned 1820, denne Udvandring •. ^

fra Staden Agia-Maui«aigjcnnem Landsbyerne Exåthi, KuvilioogAthåni, og forbi . v V*.v%^k%

•ofrtre, tildeels paa Bjergene skjont beliggende Landsbyer: Ep6lphisa,Sphakiotes, ^ f^. •

Kalamithis, Diamigliåni »ogHOrågtTfio. Denne Vej har adskillige, ogsaa med \^*^ |^|^

Hensyn paa Oens antike Tilstand, mærkelige Pnnkter^h*wH?e Forfatteren

beskrev i nærværende Afhandling, som sluttede med en noiagtig FremstilliB^

af de Ruiner, af Apollonstemplet og af andre antike Bygninger, som endnu fvC\\. V
ere forhaanden i Nærheden af den navnkundige Marmorklippe. -.

|

M.

Professor David forelæste et Brev til Dr. Villermé i Paris om Mortalitets

forholdet i Danmark siden Midten af det forrige Aarhundrede, i hvilket han viste,

hvorledes dette som B'tilge af den stigende Velværen, Culturcns Fremskridt

og en bedre Sundhedspleie har forandret sig omtrent i samme Grad og paa

samme Maade som Dodeligheden I Frankrig efter den nævnte Acadcmikers

(g) Under Titel IIspJ xrf ziQ 7roXu[Jia9£tav xaivrc Coropiac.

'« »^.^ % ,^
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og Chateauneuf de Benoistons lagttag-elser. Hertil liiiytfedx; han nogle Bemærls'

ninger for at vise at Mortalitetsforholdct i den yngre Alder ikke aftager og

ikke bestandig kan aftage i samme Grad som Mortaliteten overhovedet^ at man

derfor ei bor tillægge biint Forbold for megen Vægt, men at Alting konmier

an paa om det dode Borneantals Coelficient divideret med Mortalitetens Coefllcient

er stor eller liden. Ved Sammenligningen af to Lande eller af to forskjelligc

Perioder er dette Hensyn af storste Vigtigbed. I Danmark kommer der f. Ex.

354 Born under 10 Aar iblandt JOOO Dode, og i England 393 5 beraf

alene kan man intet slutte uden at feile. Men naar man veed at Mortalite-

tens Coefficient paa det forste Sted er 40 og paa det andet 50, saa seer

man at Mortaliteten i den yngre Alder i Danmark er 8,850 og i England

7,860, at den altsaa er storst der, bvor relativ de faerreste Born ere dode.

\il man derfor i Sammenlignmgcn gaae frem med Sikkerbed, b6r man ei

\ sammenligne bine Forbold men de angivne Qvoticnter med binanden. Men for

at faae disse, maa Mortalitetens Coefficient baves, og dette er ikke muligt,

naar man ikke kjender Folkemængdens Storrelse. Enhver Undersogelse om
Mortal itetsforboldet maa derfor være baseret paa en noiagtig Folketælling, og

det viser sig ogsaa her, at regelmæssige Folketællinger ere uundværlige, naar

/yh "lan overbovedet med Sikkerbed vil foretage statistiske Undersogelser.

Ordbogscotnissionen.

Revisionen af Bogstavel S er siden sidste Beretning fremmet i 42

Moder og saaledes rykket frem til Ordet Slangehud. Trykningen er fortsat

indtil Ordet Skt/dsel. Det hidtil trykte af dette Bogstav udgjor i det Hele

y^^ I ^9^Ark.
'"

y^j^ ^ I
Landmaalingscommissionen.

IT^{MMAJ I Stikningen af det Generalkort over Danmark, som Selskabet bar

" V y ^ \ besluttet at udgive, fortsættes.

i/^ Den meteorologiske Committee.

U-fiCi 4/fL4* ^ bar modtaget Iagttagelser fra forskjelligc Observations-Steder. Instrumenter

ere meddeelte til Pastor Hansteen paa Samsoe, til Missionair Dan Hammer i

Gronland og til Studiosus J. Hallgrimson, der bar gjort en Heise i Island og

senere bar tilstillet Committeen de af ham gjorte Iagttagelser. Observator Ma-

gister artium Pedersen har med Selskabets Instrumenter.ladet foretage en Række
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aF Therinometer Iag(fag-elser paa Nicolai Taarn og paa Nyholms Hovedvagt

for at erfare Temperaturens Gang i Uognet. Trykningen af det andet Hefte

af Collectanea meleorologica, som indeholder Jjandpliysicus TAorfs^enson« Veir-

lagttagelser i Island for en lang Aarræfcke, er næsten tilendebragt.
'

Priisskrifter og Priisopgaver.

Til Besvarelse af det mathematiske Priissporgsmaal, som i 1835 blev

udsat, har Selskabet modtaget en Afhandling med Motto: "afe his via ster-

nitur ad majora"^ men har ikke fundet den værdig til den udsatte Præmie,

deels fordi Forfatteren uden at gaae ind i den forjangte Undersogelse alene

har beskjæftiget sig med en dermed beslægtet Gjenstand, som ingen Vanske-

ligheder frembyder og kan ansees som forhen noie bekjendt, deels fordi han

i de Udviklinger og Calculer, som ere satte istedetfor det opgivne Æmnes
Behandling ikke har kunnet opnaae den Orden og Elegants i Fremstillingen,

som af et videnskabeligt Arbeide forlanges, men ved vidtloftige og unodven-

dige Gjentagelser og ved at tilsidesætte de kortere og beqvemmere Methoder

for de mere besværlige har givet sit Arbeide en Udstrækning, der ikke staaer

i noget Forhold til de vundne Resultater.

Til Besvarelse af den philosophiskc Classes i Aaret 1835 fremsatte

Prilsopgave, i hvilken "Grunden til Forholdet mellem det Aandeligc og det

Sandselige i den menneskelige Siel , der baade tilkjendegiver sig som et Over-

eensstemmelses- og som et Uovereensstemmelsesforhold, onskes oplyst ved en

Undersogelse, ved hvilken et almindeligt Resultat om delte dobbelte Forhold

udledes og Resultatets vigtigste Folger, fornemmelig i Henseende til Villie og

Sindelag, Frihed og Vilkaarlighed bestemmes", ere sex Afhandlinger indkomne,

alle i det tydske Sprog. Den Afhandling, som har til Motto: "Hin zum

JAchf, kan aldeles ikke komme i Betragtning, og i Afliandlingen med Motto

^'F'ivitur ingenio, cetera mortis erunV^ har man, endskjont den umiddelbart

indlader, sig paa Opgaven, ikke kunnet finde noget Bidrag til den forlangte

Undersogelse. Den tredie Afliandling med Motto af Baco "Frustra magnum

expectatur aiigmentum in scientiis etcJ" rober en skarpsindig Forfatter, som

ikke uden Conseqvents har sogt at gjennemfore sin sensualistiske Anskuelse,

men, da han deels har forbigaaet betydelige Indvendinger mod den Forestil-

lingsmaade, han forsvarer, deels ladet dem træde i Skygge, og intet egentligt

4*
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Hensyn Iiar fagpet fil det Aandelig-e i Menneskets Sjel, Jiar man iHse kunnet

finde denne Aftiandlingp at indeholde nog-ct filfredsstillende Bidrage til Opgravens

Besvarelse. Ei mere fyldestgjorende have vi fundet den fjerde Afhandlings

med Devise: "/)er Mensch, thethveise Geist, theihveis' Natur, fiihlt und er-

kennt Gottes Sptiv" vi knnne alene betragpte den som et forste Udkast, hvilket,

naar det skulde blive fiffredsstillende, maatte underkastes en ny Bearbeidelse,

hvorved Forfatteren lod de ikke faa fil Sagen henhorende Sporgsmaal, som

ere undgaaede hans Opmærksomhed, komme under Befragpfning;, hvilket da

vel burde have til Folg-e, at han vilde indsce at han ikke kunde blive staaende

ved sin nærværende, fil Sensualisme gi'rændsende Anskuelse. Langt mere,

endskjondt i forskjellig Heenseende, tilfredsstillet har derimod Classen fundet

sig ved de tvende Afhandlinger, den endnu har af omtale. Den Afliandling,

som har fil Devise af Plato: "^pux,^ °^^ 9UffW d^itnQ Xoyou xaravoTJaat etc", har

et klart Foredrag, i hvilket Forfatteren med Conseqvents gjennemforcr sin

eengang lagte Plan, og den er fra den videnskabelige Udforelses Side, eller

i Henseende til det saakaldfe Formelle, meget at heromme. Men, da Forfat-

teren indskrænker sig til af betragte det Aaudeligc som Sponfancifet og det

Sandselige som Receptivitet og saaledes blot forudsætter SjeJens aandelige og

sandselige ludhold uden af udvikle hvori det besfaacr, mangler Afhandlingen

den forlangte Undersogclse om Grunden til det omspurg-fe dobbelte Forhold,

og derfor dettes Bestemmelse ifolge en saadan Grund samt Udviklingen af

dets vigtigste Folger. Den anden Afhandling med Motto af Montaigne *^ll

faut ordonner a Vante, non de se tirer a quartier etc." beskjæftiger sig vel

i den hele Befragtning med det Aandelige og det Sandselige i den menne-

skelige Sjel, eller Aand (hvilken Benævnelse Forfatteren foretrækker), men,

da Forfatteren blof gaaer nd fra det Synspnnkt, at denne aabenbarer sig

som en det Aandelige og det Sandselige omfattende Drift, meddeler han vel

i Medfor af denne Anskuelsesmaade en udforlig Betragtning over de i Grund-

driften indbefattede lavere og hoiere Drifter, efter de Hovedclasser, fil hvilke

han henforer dem; men befragter dog det Aandelige og det Sandselige blot

i det Enkelte, uden Forsog paa af udlede deres Grundvæsen. Heraf fulgte

at hans Definitioner af det Aandelige og det Sandselige ikke ere RealdeGoi-

tioner, men blot tilkjendegiye Forholdet mellem deres Gjenstande »den af

oplyse hvori disse egentlig besfaae, og af Forfatteren, idet han bestemmer
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Forlioldef mellem disse Gjenslande som et Iladsltillclig^heds- og^ EenliedsForhofd,

samt udvikler, at Striden mellem det Aandelige og* det Sandselige i Mennesket*

Aand ikke er mellem l>eg'g'c som saadanne, men mellem Drifterne i deres

forskjcllig'e Stræben, eller mellem den lavere og den hoiere Drift,— ikke oplyser

Grunden til det onispnrg-te dobbelte Forhold og- til den Strid mellem det

Aandelig'e og- det Sandselige, som dog maa indrommes, men lader deres indre

Forbold, eller det Forhold^ som foljjer af deres Grundindbold, være ndenfor

Betrag-tning-en. Men det bor derbos ikke lades nommeldt, at Forfatteren

bestemt bar indladt sig^ paa begge Opg-avens Hovedsporgsmaal og- at Afband-

ling'en indeholder meget Sandt og" Træffende, Endskjondt Classen saaledes

erkjender de tvende sidstommeldtc Afhandling"crs Fortrinlighed som Bidrajj fil

Opg'avens Losnings, bar den af de anforte Grunde ikke kunnet tilkjende nog'en

af dem Prisen.

For den af Selskabets Medlem Hr. Professor og Ridder TVedel

Simonsen udsatte Præmie, af lig^e Storrelse med Selskabets sædvanlige Guld-

mcdaille, for en fuldstændige historisk Fremstilling- af en eller anden mærkelige

dansk Adelsfamilie, saaledes at Udarbeidelsen ikke indskrænker sig" til en blot

g'enealog-isk Forklarings, men saavidf muligt fremstiller den hele Slæg-tfolge

som en moralsk Person, har Selskabet kun modtaget eet Priisskriff, der frem-

stiller den Barnckowske Families Historie.

Endskjondt denne Familie ikke borer til de ældre danske Familier,

men forst læng-ere ned i Tiden er indkommen i Riget *, og" endskjondt

det ikkun er i en vis kortere Tid, nemlig' fra Midten af det 16de til Midten

af det 17de Aarbundrede, at en Green deraf har spillet nogen betydelig

Rolle i Danmark, udj^or den dog" altid et mærkeligt Led i de danske Adels-

familiers Historie, og' indtag-er i en vis Periode ved sin Anseelse, Rigdom,

Indflydelse og- enkelte Medlemmers Personlig-hed en saa vig^tig- Plads, at ei>

ndforligp historisk-geneologisfc Fremstilling- af denne Familie ikke kan andet

end være et betydeligt Bidrag' ogsaa fil den danske Historie. Et saadant

Bidrags maa Classen ogsaa erkjende, at nærværwide IJdarbeidelse indeholder,

da Forfatteren med stor Flid og Omhyggeligbed har opsogt og samlet fil den

Barnekmvske Families og dens mcest betydende Medlemmers Historie, hvad

trykte og utrykte Kilder maatte tilbyde for hans Oiemed, og med lige Fird

ordnet og bearbeidef dette til en uoiagtig Fremstilling saavel af Familien*
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Historie i »let Hele, som af dens enkelte Lin'er og- meest fremtrædende Per-

soner, til hvilken Ende han har inddecit sit Arheide i tvende Hoveddele, den

fiirste om Familien Barnekow i AJmindelighed, dens Udspring-, Udbredelse,

Eiendomme, Navn, Vaabcn etc; den anden om dens enkelte Linier og- Grene,

meklenborgske, danske og^ svenske, Alt oplyst med g-enealogiske Tabeller,

Aftegninger af Vaaben, Sigillcr o. s. v. , og- tilsidst ledsaget med en Samling-

af 127 Bilage, for storste Delen ældre eller nyere Archivdoenmenter. Spe-

eiellere Oplysninger til den danske Historie indeholder i Særdeleshed den

Deel af Forfatterens Arbcide, som henhorer til Christian den 3dics, Frederik

den 2dcns og Christian den 4des Regjeringstid^ og det yder for dette Tidsrnm

mange interessante Bidrag fornemmelig til Kundskab om den indvortes For^

fatning og Tilstand. Endskjondt Forfatteren i nogle Dele bar, som af ham

selv bemærket, været udforligere, end Opgavens Oiemed krævede, især for-

saavidt hans Arheide indeholder Meget, der ikke vedkommer den Barnekoivske

Familie i Danmark, har dog Fremstillingen derved vundet en Fuldstændighed,

der giver den et saameget storre Værd, hvorimod adskillige af Forfatteren

medtagne Noticer og Underretninger synes at være alt for ubetydelige til at

fortjene den dem indrommede Plads, hvilket ogsaa gjelder om enkelte af de

tilfoiede Bilage. At disse, især hvad de ældre angaaer, neppe ere afskrevne

med behorig Noiagtighed, har Forfatteren selv bemærket og forbeholdt sig den

i saa Henseende fornodne Revision,

Ifolge alt dette antager man at denne Udarbcidelse ved Grundighed,

Fuldstændighed og Beijandling i Hovedsagen fyldesfgjor det udsatte Priisr

sporgsmaals Oiemed og Fordring, og finder den saalcdes værdig at tilkjendes

den for et saadant Arheide af Professor f^edel Simonsen udsatte Præmie.

I Anledning af det af det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab

i Aaret 1835 for det Classenske Legat udsatte Priissporgsmaal angaaende de

Forhold, under hvilke de i vore Torvemoser forekommende Træstammer

antræffes, er indkommet en Afhandling med Motto: ^'Tentasti — desunt

permulta'^

.

Det indsendte Priisskrift indeholder en monographisk Undersogelse af

tvende sjellandske Torvemoser, nemlig Vidnesdam- og Rudersdalskroes Mose^

hvortil Forfatteren har knyttet adskillige Iagttagelser over andre Torvemoser

i forskjellige Egne af Danmark, De vigtigste af de Resultater, hvortil Fojv
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fatteren ved sine llndersdg^elser er Itommef, ere folgende: I) Man l^an, for-

teinmcllg^ med Hensyn til de Træer, som findes i vore Torvemoser, men

tildeels ogsaa ved Hjælp af de ovrige Plantelevninger, som findes i samme,

adskille tre forsfcjellig'e Veg'etationsperioder : Fyrretræernes, Eg^etræerncs og"

Elletræernes5 hvilke, skjondt forbundne ved Overgang^e, ere bestemt adskilte

fra hinanden. 2) De i Torvemoserne forekommende Træstammer ere brudte og^

faldne ved sædvanlige Xaturbeg-ivenhederj dette synes, selv indenfor samme

Vegetationsperiode , at være skeet til meg-et forskjellige Tider og- ikke, som

man kunde være fristet til at troe, ved en eneste Catastrophe. 3) Fyrrestam-

mernes Tilstedeværelse gpodtgjor at Skovene, i den ældste af de tre nævnte

Perioder, i det mindste tildeels have bestaaet af Træer, der nu ikke mere voxe

vildt i Danmark 5 ligesom Forfatteren finder det antageligt, at de i den mel-

lemste Periode have indeholdt Træer, som nu ere blevne sjeldne. 4) Forfatte-

rens Undersogelser vise, at Harpixet i Naaletræerne, i den lange Tid der er

forloben siden Skovene bleve omstyrtede, er undergaaet en Forandring, som

bringer det nær til eller gjor det fuldkomment overeenstemmende med en-

kelte Producter i Brunkulsformationen. 5) jSogle Data lede Forfatteren til af

antage, at Landet i Begyndelsen af Egetræernes Periode var beboet af Men-

nesker, som havde nogen Kunstfærdighed.

Forfatterens Undersogelser, især af de tvende ovennævnte sjellandske

Moser, ere anstillede med en saa stor Grad af Omhyggelighed og paa saa

sindrig en Maade, og hans Slutninger robe saa megen Sagkundskab og Skarp-

sindighed, at Censorene ikke kunne andet end anseePriisafliandlingen for et meget

fortjenstligt videnskabeligt Arbeide, selv om Undersogelsen af flere af Landets

Torvemoser maatte lede til betydelige Forandringer i de af Forfatteren frem-

stillede Resultater. Skriftet findes saaledes værdigt til at erholde den udsatte

Belonning, og til at indlemmes i Selskabets Skrifter. Man anseer det iovrigt

for onskeligt at Forfatteren inden Skriftet trykkes vilde meddele de nærmere

Oplysninger om de af ham i Moserne fundne Dyrknogler, som han i Afhand-

lingen har lovet at give; ligesom man ogsaa troer, at burde opfordre ham til,

hvis han udstrækker sine Undersogelser til flere afLandets Torvemoser, i sin

Tid at meddele Selskabet Resultaterne deraf, for at ogsaa disse kunne blive

optagne i Selskabets Skrifter.

De Priisopgaver, som Selskabet nu udsætter ere folgende:
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A. Fra den 'mathematiske Classe,

U betegne Summen af en ucndellg^ Rækl.e af foljyendc Form:

hvor q er livUkensomhelst Storrelsc, j4 p og 7i p ere g-ivne hele rationale

Funetioner af Index p.

Der forlangtes: 1) at man fremstiller de vig^tig-ste Tilfælde, hvor U
ifoljye bekjendte Formler kan fremstilles ved et endeligt Udtryk, sammensat

af de bckjcndte Funetioner, som ere indforte i Analysen, enten explieite eller

i det mindste implicite ifolge Oplosning af en Ligning, given under endelig

Form sammensat paa den angivne Maade.

2. At man udvider saa vidt muligt Antallet af de Tilfælde, hvor U
kan findes under den nævnte Form.

B. Fra den naturvidenskabeh'ffe Classe.

Der forlanges en noiagtig Undersogelse over de Betingelser, hvoraf

det er afhængigt om Gnidning skal frembringe Varme eller Elektricitet.

C. Fra den historiske Classe.

Det ansees nu for afgjort, at de Hunner, som i det femte Aarhundrede

gjorde Indfald i Europa, have været Folk afmongolisk Herkomst. Imidlertid

have Kilderne til hiint Tidsrums Historie, saavcl de latinske som græske,

foruden saadannc Udsagn, der overhovedet sætte denne Hunnernes Oprindelse

uden for al Tvivl, tillige efterladt mange særegne Data og Vink om dette

Folks Eiendommelighed, samt om flere ved Sprog og Navn foi*skjelligc

Stammer, der fulgte med den huitniske Indvandring, hvilke Stammer det dog

ikke for de Gamle har været saa muligt at henfore paa deres rette Plads og

paa den rette Maade at characterisere, som det maaskee kan være det for vor

Tid, der af Dsehingiskans og Timurs Erobringer og ved det russiske Riges

Udvidelse 1 det nordlige Asien langt ndlerc kjender den mongoliske Folkestamme.

Selskabet udsætter derfor folgcndc Priisopgave:

At sammenligne de hos de gamle saavel latinske som græske Skribenter

forekommende Efterretninger om Hunnernes Indfald i Europa i det femte Aar-

hundrede med Kilder fra Middelalderen og den nyere Tid, især Reisebeskri-

velser og andre ethnographiske Værker, for derved ei blot at understige det

hunniske Folks Oprindelse i Almindelighed, men især at oplyse fieskairenhcden
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af deres Vandring-, deres Sæder oq Eiendommelig^hed ^ samt det indbyrdes

Forhold mellem de forskjcllige ved 'denne Anledning af de Gamle omtalte

hunnjslie eller med den linnniske Indvandring- folg-ende Folkesværme.

/>. Fra den philosophiske Classe.

Da en oprindelig- Sædeligliedsidee eller Grundforcstilliug om en Sæde-

ligliedslov med en ciendommelig (ingenlunde logisk) Nodvcndiglied tilkjendc-

giver sig, saavel i den Videnskab, der bar til Formaal at udvikle Erkjendelsen

af det Sædelige, som i. Livet baade i Samvittighedens Dom om vore egne

Handlinger og i den moralske Bedommelse af Andres Handlinger, og da flere,

fra denne Idee uadskillelige og dertil som deres Ophav benvisende oprindelige

Grundforcstlllingcr om det Sædelige — saaledes Pligtideen og Tllregnelses-

idecn — gjore sig gjeldende med den samme Nodvendighed og i samme om-

fattende Virkekreds, men det under de Retninger, den philosophiske Tænkning

i vor Tid har laget, dog synes at være af stor Vigtighed paa ny at tage denne

Sag i Overveielse, onsker Selskabet en omhyggelig Droftning af folgende

Opgave:

Er Moralphilosophicns Kilde og Grundvold at soge i IJdviklingen af

den i Bevidstheden umiddelbart givne Sædeligbedsidee og de fra denne

udgaaende moralske Grundforestillinger, eller i en anden Erkjendelsesgrund?

E. For det Thottske Legat.

(Præmien 100 Rbtl. S. M.)

Da Opmærksomheden bos os i lang Tid ikke har været henvendt paa

de Farvestoffer, vi kunde hente af Væxtriget,* uagtet Videnskabernes Frem-

skridt vel deraf lod vente nyt Udbytte, saa udsættes herved en Belonning af

100 Rbd. S. M. for en IJndersogelse som væsentligt udvider vor Kundskab

om de Farvestoffer, vi kunde drage af vore indenlandske enten vilde eller

dyrkede Planter. Man vil ikke indskrænke sig til at belonne een Afhaudllngf

men give Præmien for enhver af de behorigt indsendte Afhandlinger herover,

som meddeler nye, paa sikkre Beviser grundede Underretninger og Forskrifter,

der kunde ventes at komme vore Farverier til Nytte.

F. For det Classenske Legat.

(Præmien 10.0 Rbd, S. M.)

1) Der forlanges en Fremstilling af den Anvendelse, man i andre

Lande har gjort, eller endnu gjor af Torv eller Torvekul til Jermidsmeltning.
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2) Man ang-ive de vi^lig^ste Lag- af Myrmalm her i Landet, tilligemed

deres Mægtigbed, Udstrækning, Malmens Bestanddele og ovrige geognostiske

Forhold; og da her paa mange Steder findes Masser, der indeholde Kiesel

Pbosphorsyre og Jernilte, men ere vandfric og have Lighed med Slagger,

8aa spiirges, om man enten af Sagn eller skriftlige Efterretninger veed noget

om disse Massers Oprindelse.

3) Der forlanges en Fremstilling af Garveriets Tilstand i Danmark,

og en IJndersiigdse over hvorvidt denne svarer til Nutidens Indsigter og Er-

faringer, saavel som over de meest hensigtssvaVcnde Midler til vore Garveriers

Forbedring.

Besvarelserne af Sporgsmaalenc, for saa vidt de ikke angaae vore

fædrelandske Sager, kunne være affattede i det latinske, franske engelske,

tydske, svenske eller danske Sprog. Afhandlingerne betegnes ikke med

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

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

Motto. Selskabets i de danske Stater boende Medlemmer deeltage, ikhe i

Priisæskningen. Belonningen for den fyldestgjorende Besvarelse af et af de

fremsatte Sporgsmaal, for hvilken inggn anden Friis er nævnt, er Selskabets

Guldmedaille, af 50 danske Ducaters Værdic.

Priisskrifterne indsendes inden Udgangen af August 1830 til Selska-

bets Secretair, Etatsraad og Professor H. C. Orsted, Commandcur af Danne-

brogcn og Dannebrogsmand.
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det Kong-eligfe Danske Videnskabernes Selskabs

Forhandlinger
og

dets Medlemmers Arbeider
i Aaret 1838»

Af

Etatsraad og: Professor 1t. C Orsted*
C'Uniniandeiir af Danuebrogen og Dannebrogsmand, Selskabets Secretair.

1 afvigte Aar har vort Selskab tabt sin boitagtcde Præses, som tillige var

dets ældste Medlem:

Hs. Excellence Herr Overljammcrherre Adam fVHhelm Hauchy
Ridder af Elephanten, Storkors af Dannebrogen og Dannebrogsmand, Ordensvicecantsler,

Ovcrhofmarschal, o. s. v.

Selskabet holdt derfor den Ode Marts et Valgmode. Valgsedlerne

viste, at der i Selskabet herskede det almindelige Onske, at Hans Kongelige

Hoihed Prinds Christian Frederik naadigst vilde overtage Præsidiet,

Hs. Itontjelige Hoihed, hvem dette Onskc Dagen efter overbragtes

ved en Deputation, behap;ede naadigst at modtage Valget.

Hs. Kongelifje Hoihed imodekom Selskabets Onske, at hædre dets

afdode Præses paa en værdig Maade, ved at foreslaae at Selskabet skulde lade

holde en Tale over den Afdode, og lade slaae en Medaille til hans Minde,

hvilket Selskabet besluttede. Talen holdtes den 28de April i Universitetets

Hoitidssal,- og Festen forskjonnedes ved en Cantate, digtet af Herr Professor

Hauch j og componeret af Herr Professor og Ridder FFeise. Musikken ud-



fortes af det Kgl. Capel, og Sangen af adslnlJig-e Kgl. Skuespillere og flere

andre Yndere og fortrinlige Udovere af Syngelainsten.

Hvad Tilveiebringelsen af en Medallle over den Afdode angik, be-

tragtede Selskabet sig isærdelesbed som det Samfund, bvorfra Begyndelsen

burde skee til et Foretagende, bvori saa mange andre, saavel Samfund som

enkelte 3Iedborgere kunde 6nské at deeltage, da den Afdode bavde erbvervei

sig P^ortjcnester i saa mangfoldige Retninger. Selskabet paatog sig derfoi

vel bele Foranstaltningens Omsorg og Ansvar 5 men lod den give et Præg

der ikke blot passede paa vor Hauch som Videnskabsmand, men paa ban.*^

Værd og Fortjeneste ialmindeligbed; og man aabnede ved en Indbydelse Lei-

ligiied for Enhver, som duskede dette, at tegne sig til at erholde den. Me-

daillen, hvis Udforelse er bleven noget oj)boldt ved et Uheld, kan nu meget

snart udgives.

Den mathematiske Classe.

Professor Jiirgensen bar forelagt Selskabet to Afhandlinger, om De-

compositionen af en Classe af Functioner, og de dermed i Forbindelse staaende

Hovedformler for Summationen af de transcendendente Functioner, hvis Dif-

ferentialer ere algebraiske. Ue Resultater, som disse Undersogelser have af-

givet, beroe i det Væsentlige blot paa en i dobbelt Henseende foretagen Sim-

piification af den bekjendte Lære om rationale Brokcrs Deeomposition.

Idet man nemlig, under Forudsætning af, at Brokens Tæller er a

ligesaa hoi eller boiere Grad end dens Xævner, istedetfor som sædvanlig forst

at oplose den i en bcel Function og en egentlig Brok, bibeholder dens op-

rindelige Form, bliver det let at danne en almindelig Dccompositionsformcl,

og at give denne en saadan Skikkelse, at dens umiddelbare Anvendelse paa

en rational Function af en bestemt Form giver det for Summationen af de

elliptiske og ultraelliptiske Functioner bekjendte Abelske Theorem, og en

nærmere Betragtning af den saaledes dccomponerede rationale Brok viser, at

den som specielt Tilfælde indeholdes i en anden, der ved Anvendelsen af

samme Dcco:nposItions-31aade giver den mere omfattende Sætning, som Abel

uden Beviis har angivet i et Brev til Legendre.

Fra det Tilfælde, at den dccomponerede Broks Nævner kun indebol-



der nlig^estore Factorer af forste Grad til det modsatte er Overg-ang-en hidtil

gjort paa forsJjjellig-e incer eller mindre sammensatte Maader. Den simpleste

er imidlertid at antage en Brol;, hvis Nævner hun har uiigestore Factorer,

decomponere den, og- dernæst hiot differentiere gjentagne Gange paa hegg^e

Sider af liighedstegnct med Hensyn til Rodderne af den Ligning, der

fremhommcr naar Xævneren hliver Nul; herved fremkommer nemlig- umid-

delhart en Decompositionsformel , der indhefatter alle rationale Functioner.

Efter at have fremstillet Decomposilionen saaledcs, hliver det Jet at udvide

den til hrudne Functioner med rational Tæller og* irrational Nævner. Idet

nemlig- de Stiirrelser, der ere Potensexponenter for de enkelte Factorer i Næv-

neren, træde, formindskede hver med en Eenhed, ind som Exponenter for

g-jentag-en Differentiation naar Broken decomponeres, har man at underlæg-ge

Beteg'uelsen for g-jentag-en Differentiation et saadant Beg'reh , at Decompositio-

nen derved kan iværksættes, og-saa naar hine Potensexponenter ere hrudne.

Denne Opgave, der var antydet i en for Selskahet i 1831 forelagt Afhand-

ling- (Oversigt i 5te Bind af de naturv. og- math. Afh, pag-, LXI) hliver, ved

den angivne Maade at iværksætte Overgangen fra uligestore Factorer i Næv-

neren til ligestore, reduceret til at danne Begrehet efter et simpelt Criterium,

og man finder herved det samme, som ligger til Grund for den af Liouville for

ikke lang Tid siden fremsatte calcul des différenttelles a indices quelconques.

Ovenstaaende Resultater ere udviklede i den forste af de anforte Af-

handlinger. Den anden angaaer en endnu mere udstrakt Anvendelse af ratio-

nale Brokers Decomposition, hvorved man ved at give den Brok, der oplii-

ses, en endnu mere omfattende Skikkelse, idet man henytter nogle fra Læren

om symmetriske Functioner af en liignings Rodder bekjendte Sætninger, kom-

mer til et almindeligt Theorem, der for enhver Function, hvis Differential er

algehraisk, corresponderer det, der for en speciel Classe af samme er godt-

gjort i den forste, og som kan lægges til Grund for en almindelig Theoric

af disse Functioner, ligesom det specielle Tilfælde deraf er det, hvorpaa Læ-

ren om elliptiske og ultraelliptiske Functioner er hygget.

Den physiske Classe.

Professor Zeise har forelæst en Afl)andling om Virkningen mellem

Platlnchlorld og Acetone. Den af ham oplyste Virkning mellem Platinchio-
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rid og Alcohol og: det Slægtskab, der i visse Henseender synes at finde Ste(l

mellem Alcohol og^ Acetone, eller (som det og^saa kaldes) Eddikespiritus, havde

g-ivet Anledning til den af ham herover anstiltc Undersogelse 5 Hovedresulta-

terne af samme ere:

Ved Henstand af Platinehlorid , udrort til en vellingagtig Masse med

Acetone, udskiller sig et krystallinsk Legeme, forst af bruun Farve, og omgi-

vet af en sortebrun, syrupstyfc Vædske. Ved Udvaskning paa et Filter med

Acetone, antager det krystallinske liCgenie en guul Farve. Ved Omkrystalli-

sering af en Oplosning i Acetone faaes det fuldkomment rcent. Forfatteren

kalder dette Stof Acechlorplatin.

Aceehlorplatinets elementaire Sammensætning er at i Pt -}- 2 Cl

-}- 6 C -|- iO H -f- 1 O. Det er uden Lugt, af metallisk Smag, kun i ringe

Mængde oploseligt i Vand, Alcohol og Æther^ concentreret Saltsyre virker

kun i forhiiiet Temperatur derpaa^ Acetone oploser det i temmelig stor

Mængde. Ved en Varme over 200** i det ved Opvarmningen anvendte Olie-

bad destrueres det; det antager derved en sort Farve, giver i rigelig Mængde

Luft, som er en Blanding af Saltsyre, let Kulbrint og lidt Kulsyre, samt et

brunfarvet, saltsyrerigt Destillat. Det sorte Residuum er en chcmisk Forening

af Platin og Kulstof, uden mindste Spor af indblandet metallisk Platin; det

beslaaer af I At. Platin og 2 Atomer Kulstof. Ved Destillation med Vand

bliver Acechlorplatinet forst bruunt og tilsidst sort. Destillatet indeholder,

foruden Saltsyre, et eget vellugtende, ætheragligl Stof. Det sorte, pulver-

formige Residuum exploderer svagt under Gnistren ved Ophedning; samme

Forhold viser det ved almindelig Temperatur ved Bertiring med Alcohol un-

der Tilgang af liuften, hvorpaa Alcoholen almindeligvis antændes; rimeligviis

indeholder det, foruden Platin og Kulstof, ogsaa Brint og Ilt. Paa en lig-

nende Maade forholder sig Acechlorplatin ved Destillation med en svag van-

dig Kalioplosning, eller med en alcoholisk Kalioplosning.

En Oplosning af Chiorkaliuni optager betydeligt mere af Acechlor-

platin end bart Vand ; og denne guultfarvede Oplosning taaler langvarig Kog-

ning uden mindste Tegn til Destruction af Acechlorplatinet; — dog kan, i det

mindste kun vanskeligt, erholdes en bestemt Forening af Chiorkalium og Ace-

chlorplatinl

Det kulstofholdige Legeme i Acechlorplatinet indeholder, ifolge det
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ovenfor anforte, 2 Atomer Brint o(y 1 At. Ilt mindre end Acetonet. Hiint

Stof, der kan antages at være mod Acetonet, hvad Æther er mod Alcohoi,

lian under visse andre Omstændigheder fremstilles særshiit. Men Acetone gi-

ver ogsaa ved visse Behandlinger en Forening af 6 C og 8 H (Kanes Me-

sitylen) hvilket da her han antages at være hvad Ætherinet er mod Alcoholen>

og Acetonet han, overeensstemmende dermed, betragter som C^ H* +2 H^ O,

ligesom Alcoholen som C* H^ + 2 H- O. Med Hensyn hertil, mener For-

fatteren, han Acechlorplatinets Sammensætning fremstilles ved Pt Cl^ + C^ H^

-f-H^O; eller, maashee endnu rigtigere, ved at sætte 1 At. Acetone = C H*

+ H2 O, som (Pt Cl^ -f C3 H4) + (H2 O -}- C3 H*), ved hvilhen sidste For-

mel Acechlorplatinets Sammensætningsmaade forsaavidt bliver analog med den

af det brændbare Chlorplatin formedelst Alcohoi (Pt CP + C^ H^) + (Pt CP
-j- C^ H*) , som 1 Atom Vand han antages i hiint at træde istedet for 1 Atom

Platinchloriir i dette. Hvad der iovrigt taler for denne Forestillingsmaade er,

blandt andet, Dannelsen af den hulbrintholdige Platinforbindelse ved Kogning

af Acechlorplatin med Vand, og af hiint Platinkulstof ved dets Destruction

blot formedelst Ophedning.

Den sortebrune Moderlud, som omgiver det forst anskudte, raa Ace-

chlorplatin, er riig paa Saltsyre, og indeholder, foruden en Portion Ace-

chlorplatin, en Forbindelse af flere Stoffer, der næsten alle ere meget lettere

og rigeligere oploseligc i Acetone end Acechlorplatin, og desuden meer eller

mindre oploselige i Alcohoi og Æther. De danne tilsammen en beegagtig,

eller harpixagtig, i en Temperatur lidet over den almindelige, blod og seig,

og, ved en Varme noget under samme ^ sprod Masse. — Om disse Stoffer,

samt om adskillige herhenhorende Biproducter er Forfatteren i Færd med at

anstille fortsatte Undcrsogelser j ligesom han ogsaa agter at forsoge Acechlor-

platinets Forhold under endnu flere Omstændigheder. — Den for disse For-

sog temmelig betydelige Mængde Acetone, har Forfatteren forskaffet sig ved

Destillation af en Blanding af Blysuhker og Kalk, hvilket han anseer for den

bedste Tilvirkningsmaade af dette Stof.

Professor Forchhammer har forelagt Selskabet en Afhandling over

geognostiske Forandringer, som hidrore fra en stor og forbigaaende

Oversvommelse, der har truffet Danmark i en meget tidlig Tid, og han

har meddeelt som Indledning, Iagttagelser og Betragtninger over den
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Maade, hvorpaa Masser, der have været udrorte i Vand, afsætte sig. En
meg^et voldsom bevæg:et Vandmasse afsætter, naar denne Bevægelse pludselio-

formindskes, de udrorte Stene, Sand og- Leer, uden at de ere afsondrede

efter Slorrelse og- Vægtfylde 5 den afsætter uschtchtede Masser, Naar det

bevægede Vand senere indvirker paa disse uscliiclitede Dele, vil det lidt efter

lidt udskylle Sand og Leer, levne Stenene og hvis Vandets Bevægelse er

periodisk stærkere eller svagere, vil det afsætte Sand og Leer i særegne liag

paa Stenene. Saaledes bliver en uscbichtet Masse lidt efter lidt deelt i Lag.

Naar Vandet ved en voldsom Bolgcgang mcdforer 31asscr, livis Stor-

relse og Vægtfylde ikke er meget forskjellig, vil det afsætte disse Masser i

Lag, der svare til Bolgernes udvortes Form. Saadanne liag dannes endnu

ved vore Kyster og Liimstenen viser næsten overalt disse, oprindeliqen hæl-

dende Lacf.

Naar en bevæget Vandmasse udbreder sig over en Landstrækning,

hvis Jordbund bcstaaer af Sand, Leer og Stene, saa vil denne Vandmasse

udskylle Sandet og Leret og samle et Steenlag, der er mere eller mindre

mægtigt, efter Stenenes Mængde i den oprindelige Jordbund og Vandets Be-

vægelse. Dette Steenlag vil folge Landets oprindelige IJjevnheder naar Vand-

bedækningen bar været meget kort 5 det vil mere nærme sig til Horizon-

talitetcn naar Vandbedækningen har varet længe. Forfatteren har nu havt

Leilighed til at forfolge et saadant Lag fra den sydligste Deel af Oen ^m-

rom i det Slesvigske, indtil Nissumfjorden, og imod Ost indtil en Dal imellem

Horsens og Skanderborg, hvilken sidste Iagttagelse dog er noget tvivlsom,

og da delte Lag mangler paa Laudets egentlige Ostkyst, paa Fyen, Sjælland

og 0erne i Ostersoen, slutter han deraf, at det er foranlediget ved en Over-

svommelse, der gik ud fra det nuværende Vesterhav. Ved at sammenligne

Indvirkningen, som denne Oversvommelse har havt paa de gamle Mindesmær-

ker, der ere opkastede af Jord, finder han at Floden maa være indtruffen

forend det 10de Aarhuudrede — thi alle de Borge, som ere yngre, vise

ikke dette Lag — men at den er yngre end Steenvaabnenes Alder 5 thi

Hoiene, der indeholde disse Vaaben, vise liaget. Da Laget indeholder Muur-

steenbrudstykker, maa man allerede have benyttet dette Bygningsmateriale og

da der paa Oen Sylt, under Sandklitterne, som flytte sig imod Ost, frem-

komme ploicde Agre og Veie, der ere bedækkede af et lignende, men mindre
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Vandflodlagel paa andre Steder, saa slutter han deraf, at Agerdyrkningen

allerede fandt Sted, forend denne store Ovcrsvommelse brod ind over Landet.

Den storste Hoide hvori Laget fandtes, er noget mere end 50 Fod over

Havets nuværende Speilj men Iagttagelserne paa Amrotn og ved Nissumfjor-

den bevise, at Vandets regelmæssige Stand dengang var henved 20 Fod hoiere,

end det nu er.

Forfatteren gjor det sandsynligt at disse Mærher af en meget vold-

som Oversvommclse hidrore fra den af romerske og græske Forfattere om-

talte cimbriske Vandflod, at den altsaa maa være indtrnflen flere Aarhundre-

der for Christi Fodsel , og beviser af Jordbundens oprindelige Beskaffenhed,

der overalt i det af Floden forstyrrede Land har hoiere Strækninger, og af

Jordskorpens Forstyrrelse, at Indvaanerne vel kunde frelse sig for Oversvomi.

melsen , men efter Vandfloden forefandt et til Agerdyrkning og Fæedrivt uskik-

ket Land, hvorved de altsaa blcve nodsagede til Udvandring. Tilsidst gjor

Forfatteren opmærksom paa at denne odelæggende Vandflod lettest kan for-

klares, naar man antager at den har været foraarsaget ved Gjennembrudet af

den nuværende Canal imellem England og Frankrig, et Resultat, hvortil ogsaa

hollandske Geognoster ere komne ved Betragtuingen| af Rhinflodens forandrede

Munding.

Fra Selskabets Medlem Dr. Lund i Brasilien er i Aaret 1838 ind-

kommet tvende Afhandlinger under den fælleds Titel Blik paa Brasiliens

Dyreverden for den sidste Jot^domvæltning , af hvilke den forste som Indled-

ning indeholder almindelige Bemærkninger over det store Antal Huler, hen-

ved 90, som han har undersogt paa det indre Holland af Brasilien. Det

Jordlag, som meer eller mindre holt bedækker Hulernes Bund, eller ganske

udfylder deres Rum, findes aldeles overeensstemmende med en uden for Hu-

lerne allevegne udbredt, og saavel Sletterne og Dalene som de lavere Hdie

overtrækkende Dannelse, der i Almindelighed bestaaer af et 10 til 50 Fod

mægtigt Lag af en sædvanligt rod grov Leer, som hverken viser horizontale

eller masseformige Afsondringer. — Dette Leerlag indeholder oftest Rulle-

stene af Qvarts, enten omstroede i Massen uden Orden, eller samlede til

meer eller mindre regelmæssige Lag. Qvartsen er blandet, men i ringe Mængde

med rullede Brudstykker af de ovrige i denne Egn forekommende Bjergarter.
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Det er af dette Lcerlag^ at man udvasker Guldet og" Diamanten. — I nog-Je

JEg-ne faaer denne Dannelse en Modification derved , at Qvarlsens Brudslylilser

jere storkantedfr, og samlede i reg^elmæssig^e Lag- af ^ til 1^ Fods Mægtiglied

hvis Udstrækning ofte er betydelig, og- som lig-g-e i forskjellig^ Dybde; ofte naae de

Overfladen og^ danne da de ejendommelige Gruuscampos, som ere ubrugbare for

Agperdyrkeren , men beklædte med en eg-en Veg-etation. Denne loeale Modifi-

cation af Leerlag-et synes af skylde sit Material til en med talrige Gang-e og-

Indlage af Ovarts udmærket tildecis destrueret Talkskivcrdannclse. Ogsaa i

disse Ovartslag- findes, skjondt sparsomt. Brudstykker af andre Bjerg^arter, især

af Jernstecn.

Men den meest afvig-ende Form, under bvilken disse yng-ste Dannel-

ser fremtræde, er den, som er bekjcndt i liandet under Navnet Tapanhoa-

canga (Negerboved) eller slet ben Canga kaldet. Som Jjavastromme seer

man denne Masse udgydt over Sletter, Dale og" Bakker, ja selv over de

^oieste Bjergryg^ge^ den forekommer byppigst i de Egne, hvor Jernstcen-

bjerg-cne af Urdannelsen fremtræde, og bestaaer i et Jernconglomcrat sam-

mensat af Qvarts og- af andre af Egnens Bjergarter fornemmelig" af Jernsteen-

dannelsc, som Jernglands, magnetisk Jernsteen o. s. v., forbundet ved et fast

Bindemiddel af g-uul , rod eller sort Farve 5 undertiden forsvinde Brudstyk-

kerne og' Bindemiddelet bliver alene tilbag-e, I denne Dannelse forekommer

og-saa Guld.

Alle disse tre Modificationcr af en og- samme Formation forekomme

som Udfyldning-smasse i Hulerne, og- danne Lejestedet for de fossile Knogler.

Deres Hyppigbed i Hulerne staaer i Forbold til deres Hyppigbed uden for

samme, saa at den rode Leerjord med eller uden Rullestene er den sædvan-

lige Udfyldning.

Imidlertid bave disse Dannelser erholdt under de særegne Localforbold,

hvori de befinde sig, nogle Forandringer, som ikke bemærkes ved dem uden-

for Hulerne. De ere nemlig blevne meer eller mindre gjennemtrængte af

Kalk, hvilken ofte binder Lerets lose Dele til en fast sammenhængende

Masse. De indeholde langt talrigere Brudstykker af Kalksteen og endelig

ere de gjennemtrængte af en stor Mængde Salpeter, hvis Oprindelse Forfat-

teren soger at oplyse. Som oftest er Jordlaget bedækket med en Skorpe af

Stalagmit, hvorom i Forfatterens Afhandling om Macqviné Hulen findes vidt-
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loftig'erc Oplysninger, hvorefter Stalag^mitsl.orpen efter Jordlag-ets Indbringen,

maa adskilles fra den nnder Jordlaget ligeledes i en tidligere Periode dannede

Sliorpe, Flere Hulers Jordmasse har lidt betydelige Forandringer ved det

igjcnnem deres Aabning indstromniendc Dagvand.

De talrige Ijevninger af Pattedyrhnogler, som findes i mange af disse

Huler, ere af forskjellig Besliafienlied. Nogle Knogler vise aldeles den rene

Becnsubstants og dennes Texturj andre ere i deres Indre stærht gjennemtrængtc

af Kalkdele, hvorved de have en storre Vægtfylde end hine, og endelig er

ved nogle den organiske Textur aldeles forsvundet, og i Stedet for Knogle-

substants er traadt Kalkspat. De mechaniske Forandringer ved Knoglerne i

disse Hnlcr bestaae især deri, at Knoglernes Overflade har faaet en Mængde

Revner og Sprækker i alle Directioner dog meest efter Længden, hvorved

de selv tillige have lidt en Sammentrykning. Uette Phænomen opnaaer sin

storste Grad hvor Knoglerne ere aldeles knuste, dog saaledes, at Brudstyk-

kerne ligge i deres naturlige Stilling til hverandre. En anden Forandring af

Knoglerne hidrorer fra Indvirkning af Hovdyr-Tænder, og endelig vise andre

ved deres afstumpede Spidser og til rundede Kanter, at de have været udsatte

for at være rullede imellem andre faste Legemer. Luftens umiddelbare Ind-

virkning har i Forhold til Knoglernes mindre Bedækning af Jord foraarsaget for-

skjellig Grad af Hensmuldren af andre Knogler, en Forandring, som især op-

lyses ved Tilstanden af de i Hulerne indbragte Knogler af nærværende Periode.

Benne Indledning slutter med en Oversigt over de Pattedyrslægter,

som I den nuværende Periode findes paa det indre Hoiland af Brasilien^

der tages fornemmelig Hensyn til saadanne Slægter, som baade i den for-

bigangne og i nærværende Periode have afgivet Materiale til Forstenin-

gerne. I sidstnævnte Henseende ere Flaggermusene, disse Hulernes nuvæ-

rende talrige Beboere, de vigtigste. Den hyppigst forekommende Art er ube-

skrevet og henhorer til en ny Slægt, der ved sin Tandform er hoist besyn-

derlig» Den næste Familie, af hvis Arter der findes i Hulerne en stor

Mængde af Knogler sammenhobede fra den nuværende Periode, Levninger

fra Maal tiderne af Strix perlata igjennem Aartusinder, men ogsaa talrige

Forsteninger fra den ældre Periode, er Gnaverne (gitres). Over de i disse

Egne forekommende Arter leverer Forfatteren adskillige Bemærkninger. Paa

Kapivoren [Hydrochoerus capibora) folger med Hensyn til Sforrelsen Pa-

2
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caen (Coclogenys Paca)^ hvis Atlsliillelse i tvende Arter ikke findes bekræf-

tet. Af Slæpjterne Dasyprocta, yinoetna^ Lepns, Sciuriis og Sphingurus

opholder sig' der af hver kun en eneste allerede bekjendt Art. Talrigere ere

derimod Arterne af Slægterne Echimys og" Mus^ af den iorstc har Forfatteren

fundet 4 Arter, som alle synes ubeskrevne} Aan almindeligste af disse kaldes

Echimys sulcidens. Af Rotteslæg-ten forekomme 5 Arter, af hvilke den ene

synes identisk med den europæiske Huusmuus; de fire ovrig^e Arter ansees for

nve. Knoglelcvninger af de fleste af disse Arter ere i uhyre Mængde sam-

menhobede i de fleste Huler. Efter kortelijjen at have omtalt Pungdyrenes,

de Tykhudedes, Drovtyg^gernes og^ Hovdyrenes, der nulevende Arter, men af

hvilke der sjelden findes Levninger i Hulerne i nuværende Periode, med Und-

tagelse af Didelphis miinnus, g^ivcs flere Oplysninger om de nulevende brasi-

lianske Arter af Ordenen Bruta [Edentata Cuv.), hvis ældre Forstening^er fin-

des i saa stor Mængde i Hulerne. Dovendyrene forekomme ikke paa det indre

Hoiland, de tilhore det sammenhængende Belte af Urskov, som beklæder Bra-

siliens Kystkjæder. Af Myrebjornene derimod findes de begge storre Arter

Myrmecophaga jubata og M. Tamandua i Huledistricterne. Med Hensyn paa de

af Zoologerne antagne Arter af Beltedyr gjores adskillige kritiske Bemærk-

ninger. I)et Antal af Arter, som leve i hine Egne, sætles til 5, af hvilke />«-

sypus Gigas og D. tricinctus eve yderst sjeldne; temmelig almindelige ere deri-

mod J). gymnurus og /). gilvipes^ overmaade hyppigt forekommer en Dasy-

pus Art, som forst blev anseet for D. longicaudus Prine. Max., men senere

er antaget for en egen Art under Navn af D. uroceras, som er den samme,

som Herr J[. de St. Ililaire medbragte til Cuvier under Navnet Tatu-verda-

deiro,

I den anden Afhandling, som ledsages af talrige Afbildninger, giver

Forfatteren en Oversigt over de uddode dyrearter, hvis Levninger han har

tru Ilet i de af ham undersogte Huler, med bestandigt Hensyn paa det nume-

riske Forhold af Slægterne og Arterne i den nærværende Periode, ledsagede

af Bemærkninger om disse Slægters geographiske Fordeling overhovedet. Da

Forfatteren for det meste af isolerede Stykker af Skelettet har maattet udfinde

Dyrearten, fordi sammenhængende Dele af Skelettet sjelden forekomme, ind-

trælfer undertiden det Tilfælde, at de fundne Stykker vel vare tilstrækkelige
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til at bestemme Slægten, hvortil de hore, og- at anscc Arten som uddod,

men iM;e nok til at KaraLterisere og;' benævne den.

Forfatteren beg-ynder efter sit System med Ordenen Bruta eller de

sliive Dyr, af bvis forste Familie ban bar fnndet nog-le enbellc Ijevniiig-cr af

en Myrebjorn af Storrclse som en Oxe. Af Bcltedyrfamilien ere Forstenin-

g-er saavel med Hensyn paa Arter som Individncr meget talrig-c. Xogle ben-

bore til nulevende Slægter, men ere ibke byppige nob til at bunne fuldstæn-

dig^t bestemmes; for andre derimod troer Forfatteren at burde danne nye Slægter.

Saadanne ere: Euhyodon, der udmærber sig' ved sine forfra bag^til sammentrykte

Tænder, Heterodon bvis eneste Art er af Storrelse som Das. uroceras, og- som af-

vlg-er fra de nulevende Bæltedyr ved en langt sforre Uovereensstemmelse imellem

Tænderne indbyrdes saavel med Hensyn til Form som til Storrelse*, de almindelig-ste

og- talrig-ste Levning-er af Forverdenens Tatu-Arter, og som bave givet Leiligbed tii

en fuldstændig- Sammenligning-, til bore den Art af den nye Slægt Chlamytherium

som Forfatteren kalder Humholdtii. Denne Slæg^t udmærker sig- ved to valtsefor-

mig-e tynde Fortænder i Overkjæven og- tre saadanne i Underkjæven, bvorimod

Kindtænderne ere meget store, sammentrykkede efter Læng-den af Kjæven, og- deres

Gjennemsnitsflade danner, en langstrakt nyreformig^ Figur. Tyggefladens Fordyb-

ning synes at tyde ben paa Planlefode, som vil være afvigende fra de nule-

vende Beltcdyrs Fodemiddel. En anden Art af samme Slægt, men bvoraf

kun faa Levninger ere fundne, maa bave baft Storreisen af et Næseborn.

Den fjerde Slægt overrasker ved adskillige osteologiske Træk, som udmærke

Dovendyrene, men her forenesmed andre, som tilkomme Beltedyrene. Denne

forunderlige monstrose Overgangsform forener med Oxens Storrelse et Pand-

aer meest ligt det af Tolypeutes^ men af overordentlig Tykkelse. Extremi-

teterne ere omtrent dannede efter Formen af Beltedyrenes med meget korte

tykke Fodder, hvis Negle maae bave været meget brede og korte, hvilket

maa have givet dens Fod Udseende af Elephantens. Hovedet ligner aldeles

Dovendyrets, det bar samme karakteristiske Dannelse af Aagbnen. Tænderne

ere af Omrids som hos Kapivoren, men enkelte af Bygning. Denne Slægts-

form bar faaet Navnet Hoplophorus, Arten kaldes euphrachtusj dens Længde

fra Snudespidsen til Haleroden bar været 6 Fod. Endelig slutter denne Fa-

milie med en Slægt, som efter de faa fundne Stykker at domme, danner en

endnu fuldkomnere Overgang til Dovendyrene, og det lader sig af de bidind-

2'
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til undersoffte Slseletdele U;l;e afgjore til hvilhen af Familierne den hor hen-

regnes. Der er ikke fundet Spor til Pandser. Slægten har faaet Navn af

Pachvtherium,* Arten har opnaaet den foregaaendes Storrelse.

Af Dovendyrenes Familie har Forfatteren truffet licvnlnger af tvende

forskjellig-e Slægtsformer. Det ene Slags af disse er i Afhandling-en om Mae-

qviné-Hulen erklæret for at tilhore en Art af Slægten Megatherhim, men se-

nere Undersogelse har frembragt den Overheviisning, at denne Art hor danne

en egen Slægt, som formedelst Tændernes stærkt fordybede Tyggeflader faaer

Navn af Coelodon. Det andet Slags Levninger tilhorer Slægten Megalonyx,

og maa henregnes til tre forskjellige Arter, alle forskjellige fra den tidligere

hekjendte Art, MegalonifX Jeffersonit. Den almindeligste af disse et Megal.

Cuvieri af Storrelse som en Oxe^ langt sjeldneie forekomme de tvende andre

Arter, MeqaL Buchlandi af Tapirens Storrelse, og Megal. minutus kun saa

stor som et Sviin. Den plumpe og tunge Legemsmasse, som udmærker Ar-

terne af disse to Slægter, kunde synes at staae i Modsigelse til Udforeisen

af en klattrcnde Bevægelse i Træerne, men seer man hen til Foddernes Dan-

nelse, til Kloernes Form og mægtige Storrelse, til Negleledets Arliculations-

niaade, og til Fodsaalernes Stilling med mere, som Forfatteren vidtlofligen

undersoger, vil man deri sec de samme Egenskaber, som gjore Dovendyrene

vel til noget langsomme, men sikkre Klattrere, og som derimod gjore saa

vel Gang som Graven vanskelig. Den lange Hale, som udmærker Megalonyx

fremfor Mcgatherium , kan maaskee have været en Snohale.

Den forste Familie af Ordenen Acleidota, eller de drovtyggende Dyr,

har i hiin Periode, som gik umiddelbart forud for sidste Jordomvæltning, tæl-

let flere Slægter paa Brasiliens indre Hoiland end i nærværende. Foruden

tvende Hjortearter, begge forskjellige fra de nulevende, opholdt sig i hiin

Tidsperiode i disse Egne en Antilope-Art, som allerede er bekjendt af For-

fatterens Beskrivelse af Macqviné-Hulen , og to Arter af Slægten Camelus,

af hvilke den ene har overtruffet Hesten i Storrelse, den anden har været

noget mindre. De hidindtil fundne lievninger af disse sidste ere imidlertid

ikke tilstrækkelige til at afgjore, om de have hcnhort til den gamle Verdens

Kameelslægt eller til Ilnderslægten Auchenia, hvis Arter ere ejendommelige

for Sydamerikas Alpekjæde. Forfatteren er af flere Grunde, som han anforer,

mest tilboielig til at antage det sidste, hvorefter Sla^gten Auchenia vil have
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bavt en storrc Udkredning i liiin Periode. Det samme turde maasltee være

Tilfældet med den foran omtalte Antilope, hvis Hr. Gay's Formodning* be-

kræfter sig, at en Antilopcart sfeal opliolde sig paa de utilgjængeligste Steder

af den sydligste Andeskjæde« Endelig har Forfatteren fundet Levninger af

en Slægt af Drovtyggere, som i Knoglebygningens Finhed Itappes med de

smæl.krpste Antiloper, men bortfjerne sig i Dctaillen af deres Sfccletdele saavel fra

denne Slægt som fra de (ivrige cavicornia. I nogle Dele nærme de sig Hjor-

teslægten , men afvige destomere i andre. Denne forsvundne Dyreslægt har

faaet Navn af Leptotherium, som efter Levningerne at domme, har bestaaet

af tvende Arter, den ene mindre end Raadyret, den anden storre end Hjorten.

Af Levningerne af de tykhudede Dyrs Familie henhorer en Art til

Tapirslæglen , tvende til JVavlesvinene (Dicotyles)^ og endelig en Art til 3Ia-

stodon.

Rovdyrenes Familie viser sig i nærværende med et ringere Antal af

Slægter, men med flere Arter, end i hiin tidligere Periode; imidlertid anfo-

rer Forfatteren flere Grunde, som lade formode, at ogsaa Arternes Antal

har været storre. Antallet af samtlige fundne Arter belober sig til 10«

Iblandt Arterne af de Slægter, som endnu forekommer i samme Egne,

udmærker sig en stor Katteart, næsten af Lovens Stiirrelse, videre en IJl-

veart af Storrelse som den europæiske Ulv. Til Slægter, som ikke nu fore-

komme paa det indre Hiiiland af Brasilien, henhore Levningerne af en

lille Bjorneart, og af en Hyæne omtrent af Storrelse som den storste

nulevende Art. Slægtsformen Ursus er i senere Tider fundet i Alperegio-

nerne af Peru og Chili. Denne Slægts Fordeling har saaledes kun lidt en

Forandring, hvorimod der ingen Sandsynlighed er for at Hyæne-Slægten

skulde endnu forekomme i Amerika.

I Ordenen Myoidea frembyder Familien Gitres Levninger af 16 ud-

dode Arter 5 kun en eneste af de i Landet nulevende Slægter, nemlig Egern-

slægten, har iblandt hine ingen Repræsentant. Kun en eneste Art henhorer

til en forsvunden Slægtsform, men Mangel paa karakteristiske Stykker hin-

drer dens fuldkomne Bestemmelse. Iblandt Arterne udmærker sig een af

Slægten Dasyprocta ved sin betydelige Storrelse, hvilket ogsaa gjelder om en

Art af Slægten Hydrochoerus , som har Fortændernes forreste Flader furede.

Levningerne af Slægten Coelogenys [Paca) troer Forfatteren efter de seneste
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ITndersog-elser at hiirdc Ijiin lienforc til to Arter, og- ikl;e til tre, som lian

tidligere meente.

Pung-dyrenes Familie tæller kun to forstenede Arter, som beg-g-e hen-

hérc til den nulevende amerikanske Slægt. Den mindre af disse Arter ind-

træder i Sammensætning^cn af de Knoglebreceler, som bestaae af sammenho-

bede enkelte Knog-ler af et stort Antal smaa Dyrearter af Gnavernes Familie.

Af Flag-g-ermuscnc har Forfatteren trods de omhyggeligste llndersd-

gelser ikke fundet det ringeste Spor i de fra den ældre Periode bidrorende

Levninger,

Endelig' slutter Forfatteren sin Oversigt over Forverdenens Pattedyr

paa del indre Hoiland af Brasilien med en mærkværdig Art af Abernes Fa-

milie*), hvis Levninger han har opdaget. Denne Abe har i Storrelse

overtruffet de storste Individuer, som man hidindtil har sect af Orang-utang

eller af Chimpanse, fra bvilke den imidlertid adskiller sig generisk^ don viser

sig ligeledes forskjellig fra de brasilianske Abeslægter, og opstilles derfor i

en egen Slægt under Navn af Photopithecus hrasiltensis. Med denne over-

raskende Opdagelse sluttes Oversigten over de Pattedyr, som have levet paa

det indre Hoiland af Brasilien fdrcnd den sidste store Jordomvæltning; Af-

handlingen omtaler i det Hele 53 uddode Arter henborende til 32 Slægter,

af hvilke 10 ere aldeles forsvundne.

I et andet Afsnit anstiller Forfatteren omfattende IJndcrsogelser over

den forsvundne Dyreskabnings BeskaiTenhed, og sammenligner den med den

nuværende paa samme Steder levende, saavel med Hensyn paa generiske og

specielle Former, som ogsaa med Hensyn paa de numeriske Forhold baade

af Slægterne og Arterne, og paa Slægternes tidligere Fordeling over den

ostlige og vestlige Hemisphære, hvorved han samler de afledede Resultater

som fundne Hovedpunkter i Patfedyrclassens historiske Behandling.

De i de gamle Gravhoie, eller saakaldte Kæmpchole eller Jettehoie

fundne Skeletter havde hidtil i!;ke været underkastede nogen noiagtig Ilnder-

sogelse. Især ledet af de Steenvaabens Form, der sædvanligviis findes sam-

•) Opdajfclserne af Abeforsteninger, som cre gjorte i Sivalih i Forbjergene af Hi-

malaya og i Departementet Gers i det sydlige Frankrig, vare da Afhandlingen

afsendtes til Europa i Dec. 1837 Forfatteren ubekjcndtc.
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men med dem, havde Prof. Nilsson i Lund yttret den Formodning-, at de

ældste Indbyggere i Skandinavien, der her ligge begravede, kunde Lave væ-

ret Gronlændcre (Skandinavisk Fauna, Lund 1835, pag-. XLIII).

Prof. Eschricht benyttede en g-unstig^ Jiciligbed til at undersoge

Rig^tigbeden af denne Formodning^. I en Kæmpebui i Nærbeden af Steg-e

paa Miien, hvis Indre viste den sædvanlige Steensætning-, fandtes sammen

med en stor Deel Stcenvaaben og- Ravsag:cr flere Skeletter, hvoraf dog kun

3 Hoveder kom velbevarede til Kjobenbavn. Disse havde en meg-et characte-

ristisk Form, der aldeles afveg fra den let kjendelige af Gronlænderhovedet.

De vare smaa, runde^ Baghovedet overordentlig; kort, og" den store Aabning-

for Rygmarven overordentlig langt tilbageliggende 5 Ansigtet meget lille, Oieu-

brynsbuerne paafaldcnde fremstaaende og tilsyneladende forenede i Midten;

Næsebenene ikke fladtrykkcde, men tvertimod stærkt opstaaende, hvorved en

dyb Tvergrube dannedes mellem dem og Oienbrynsbuernes Forening; Tæn-

derne alle meget sunde, afslebne. De forbaandenværende Knogler af Yder-

delene angav en Legemshoide af Middelstorreisen. Af disse Characterer har

Prof. E. troet at kunne slutte, at hine Skandinaviens ældste Indbyggere ikke

have bort til Esquimostammen eller til noget med de mongolske Stammer

beslægtet Folk, men meget mere til et Folkefærd af den kaukasiske Race.

De her for de tre moenske Hoveder angivne Characterer passede i det Hele

taget ogsaa paa alle andre Hoveder fra Kæmpehoie, der forefandtes i forskjel-

lige Samlinger i Kjobenbavn, omtrent 11 i Tallet, og opgravede i meget

forskjell ige Egne af Riget.

Senere ere derimod i en anden Kæmpeboi paa Moen, tæt ved hiin

forstomtalte , og af samme Rygningsmaade, fundne 4 Hoveder, der betydeli-

gen afvige fra alle de (ivrige, saa at Undersogelsen nu viser sig langt van-

skeligere end den fra forst af syntes. Disse Hoveder ere ingenlunde runde,

men langtrukne, og Nakken, eller den bagved det store Rygmarvshul lig-

gende Deel af Nakkebenet, snarere at kalde lang end kortj Næsebenenes Op-

staaen og Oienbrynsbuernes Fremragen mindre kjendelige saavel Skæretæn-

derne som Kindtænderne meget stærkt afslebne.

Prof. E. troer, at der maa oppebies nye Hjelpekllder til en saa van-

skelig Undersogelse, som den over disse gamle Hovedskaller og Beenrade nu

viser sig at være, og har forelobigen i en populær Afhandling i Dansk Fol-



16

kcblad sogt at vækl?e Opmærksomheden og Interessen for dem, i (Jet Uaab

at man i Fremtiden vil anvende mere Omsorg* for deres Opbevarclse end hid-

til var skeet.

De saalialdtc Under-Net, retiamirabilia, der længst have været fcjendte

paa Hjernens Pulsaarer hos flere Pattedyr, men senere fandtes paa mange

andre Pulsaarer, især paa Yderdelene af Dovendyrene og flere andre Patte-

dyr med meget langsomme Bevægelser, har Prof. Eschricht allerede tidligere

i Fælleskab med Prof. Johannes Midler i Berlin opdaget og beskrevet at fin-

des overordentlig store og uddannede paa Thunfiskens Lever (fiber die arterio-

sen und venosen Wundernetze an der Leberdes Thunfisches &;c., Berlin 1836.

fol.). Mærkværdig syntes i dette Tilfælde især den Omstændighed at være,

at ikke alene Pulsaaren men ogsaa Portaaren deeltog i denne Dannelse, saa

at her fandtes det forste Exempel paa et dobbelt Net af denne Xatur, begge

stærkt indflettede i hinanden, men uden Spor til indbyrdes Anastomose.

Senere blev Prof E. opmærksom paa, at en gammel Forfatter Ho-

vius (^Fractatus de circulart humorum motu in oculis Lttgd. Bat. 1716 pag. 25)

allerede har beskrevet de senere af Rapp og Barhoiv fundne Under-Net paa

Oxens Oie, og derhos meget fuldstændigere end disse, idet han ikke alene

bar fundet denne Dannelse paa Arterien, men ogsaa paa Venen.

Der maatte altsaa opstaae den Formodning, at maaskee alle retia mt-

rahilia i Grunden findes paa begge Blodkarsystemer, og blot af den Grund

hidtil kun angaves hos Arterierne, fordi Venerne sjeldnere indsproites og van-

skeligere undersoges. Da Prof. Æ^. altsaa var kommen i Besiddelse af etExem-

plar af Bradypus tridactylus i Viinaand, anmodede han Hr. Regimentschirurg

Ibsen — hvis overordentlige Færdighed i anatomiske Præparationer allerede

tidligere havde viist sig i Indsproitning af Dovendyrets Pulsaare-lJnder-Net med

rod Masse, — om at prove Indsproitningen saavel paa Venerne som Arte-

rierne. Det lykkedes efter Onske; Arterierne fyldtes med rod. Alenerne med

gnul Masse, og Udfaldet svarede ganske til Formodningen. Ogsaa hos Do-

vendyrene ere Under-Nettene dobbelte, begge, saavel Venernes som Arterier-

nes, ere flettede ind i hinanden*, og Grunden, hvorfor Venernes hidtil er ble-

ven overseet, maa især soges deri, at de tomme Vener maatte blive ukjende-

lige imellem de af den farvede Masse fyldte Arterier. Venernes retemirabtle
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forljener mere Navn af el Net, idet Grenene hypplgen forenes slynjjeformigen

over Pulsaaregrenene.

At ililie alle Under-Net ere dobbelte, viser Forholdet paa Hjernens

Grundflade bos Pattedyrene, men boist sandsynlig' bliver dog^ folg^ende IlegeJ

:

at overalt hvor den et rete mirabile dannende Pulsaare ledsatjes af en

Blodaare (alfsaa i de allerfleste Tilfælde), tager denne Deel i Dannelsen.

Den historiske Classe.

Professor og^ Gebelmearcblvarius Finn Maqnusen forelæste Selskabet

en kortfattet Udsigt over Rune-Litcrafurens nærværende Standpunkt, især med

Hensyn til de den vedkommende nyeste Opdagelser.

Lig^esom det Tidslob, bvori vi leve, bar udmærket sig, fremfor alle

andre, ved videnskabelig-e Opdagelser i Naturens umaalelige Hig^e, saa har

det og", ved grundige Undersogelser af længstforsvundne Aartnsinders Min-

desmærker, allerede besvaret adskillige af de for Menneskehedens Historie

boist vigtige palæograpbiske Sporgsmaal, hvilke vore nærmeste Forfædre hen-

regnede til de for stedse uoploselige Gaader, Saaledes ere Ægyptens Hie-

roglypber ikke længere nogen Hemmelighed for os, ligesaalidet som deres

ovrige simplere og tildeels fordum almindelige Skrifttegn, ej heller det gamle

Persiens og Assyriens Kilskrifter, for ikke at opregne saa mange andre, saa-

vel ældre som nyere Skriftarter, der nu forst ere blevne decbiflrerede ved

europæiske Granskeres utrættelige Flid. Det var da vistnok paa Tiden for

os Nordboer ikke længer at staae tilbage for andre Folk i fornoden Kundskab

om vore ældste Skrifttegn, Runerne, hvis Alder og Oprindelse man i mere

end tre Aarhundreder bar sogt at drofte, uden at kunne blive enig om det

Hovedpunkt: om Runerne virkelig vare blevne brugte eller i al Fald ind-

hugne i Steen af vore hedenske Stamfædre, eller om de blot vare en for-

qvaklet eller fordærvet Skriftart, som nærmest var udsprungen fra de i Mid-

delalderen brugelige, af Navn og Oprindelse latinske Bogstaver, paa den Tid,

da Kristendommen udbredtes i de nordiske Riger, og om de ældste Runemin-

desmærker burde soges blandt de Gravminder, som her bleve opreiste af de

forste Kristne over deres Frænder eller Venner, for derved at efterligne de i

fremmede Lande samtidig i Brug værende Indskrifter paa kristelige Ligstene.

3
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I Hovedsatsen synes del Konjyelige Danske Videnskahcrnes Selskab, ved

den af det i Aaret 1833 foranstaltede videnskabelige Undersogelse af llu-

namo-Klippea at bave lost denne for vor Historie boist vigtige Opgave. Denne

Losning* kan dog* ikke alene siges at være vigtig for den egentlig enkelte

Gjenstands, men og for dens fuldt saa betydelige Folgers Skyld. Den uven-

tede, i mange Aarbundreder forgjæves sogtc, Oplysning* benvendte den almin-

delig*e Opmærksombed paa ældgamle Danske Steenskrifter af en lignende Art,

bvis Tilværelse man længe bavde tænkt sig* som umuclig, og* snart lonnedes

den vakte Forskning* med forskjelligc nye Opdagelser, som nærmere ville om-

bandlcs i det Folgende.

At Naturvidenskaberne og Oldgrandskning^en, med Hensyn til vigtige

Kjendsg*jerning*cr , kunne gjensidig* oplyse binanden, er i den nyeste Tid paa

forskjellige Maader blevet tilstrækkelig* godtg-jort, endog, navnlig* ved den

nysnævnte llndersog'elses Hoved-Rcsulfater, — tbi uden Naturforskerens klare

Blik og* virksomme tiistand vilde Kunamo-Indskriftens rette Betydning* rimelig-

viis til evig* Tid bave blevet en uudforskelig Hemmcligbed selv for den mest

Tunekyndige Oldgrandsker.

For at denne bidindtil ubekjendte og saa ofte for uforklarlig* erklæ-

rede Indskrift kunde, saavidt mueligt, i alle Henseender stilles i det rette

Lys, ansaaes det niidvendigt at anstille en ombyggelig Droftning af Runernes

hoje Alder og Brug i Almindeligbcd. Herom bave bidindtil, som bekjcndt,

de liærdes Meninger været yderst deelle og* binanden modstridende, især med

Hensyn til Runeskriftens Anvendelse ved Indridsning eller ludbugning paa

Steen i vort Norden. Forskjellige Svenske Forfattere i det l(>de og*17dcAar-

bundrede ansaae saaicdes nogle blandt Sverrigs Runestene for Mindesmærker

fra Verdens ældste Tider, satte for eller kort efter Syndfloden. Rndbeck fandt

at baade Isis og Osiris ommeldtes i deres Indskrifter, endskjont Japbet selv,

efter bans Mening var kommet til Sverrig og bavdc bosat sig der, men bans

Efterkommere uddroge siden derfra og* overvandt Europas, Asiens og Afrikas

'vigtigste Folk, blandt bvilke den Ægyptiske, Græske og Romerske Mytbolo-

gie videre uddannedes, skjont egentlig bjemmeborende ber i Norden o, s. v.

Man kan ikke undres over at saadanne Literatorer faldt paa de Tanker, at

Grækerne og selv adskillige Asiatiske Folk bavdc laant deres Bogstaver af

Huneskriften, men forunderligt maa det vistnok forekomme os, at agtede Svenske
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()ld{>raiidsl;ere i det 18de Aarliundrcde, navnlig- Peringskold, blandt de

svenske Runestene vilde have fundet Magogs, Japhets Sons lagsteen, og at

Udgiveren af Bautil^ et af de vigtigste Værker der endnu haves i Hunefaget,

Goranson læste en af de ved ham samlede Indskrifter saaledes, at den var

hleven affattet til Erindring efter de Msend, som havde været med Noah i

Arken. A ærkct udkom dog i Aaret 1750 efter Christi Fodsel. Slige Urime-

ligheder maatte snart lede til Bekræftelsen af den gamle Sætning, at Yderlig-

hederne gjerne komme til at berore hinanden. Sindigere svenske Ruiiegrand-

skere, især (Haus Celsius og JSils Brocman, indsaae snart det vrange og

latterlige i hine Forklaringer, hvis fuldkomne Grundloshcd de tilstrækkelig

godtgjorde, — men derimod kan det ikke nægtes, at de selv Ingenlunde for-

stode Runestenenes, tildeels fra Skjaldene laante, ja ikke engang det sædvan-

lige simple oldnordiske Sprog, saaledes som de burde, hvorfor de forfaldt

til den fuldkommen modsatte men dog næsten ligesaa ugrundede Indbildning:

at der ingen Runestene gaves, der vare ældre end Kristendommens Indforelsc

i Sverrig. Denne Tro blev efterhaanden saa kraftig udbredt der i Riget, at

selv de mest berorate blandt dets Oldgrandskere i vore Dage, Sjohorg og

Liljegren, tilsidst antoge den for fuldt og fast. Ikke desmindre crkjendte dog

de tre sidstnævnte Forfattere, at Runerne deels som Skrifttegn, deels som

magiske Characterer, havde været i Brug baade i Skandinavien og Tydskland,

i disse Landes hedenske Tidsalder. Sverrigs liyndigste Historieskrivere i det

18de og 19de Aarhundrede, Lagerhring, Geijer og Strinnholm ligesom og

dets lærde Oldgrandskere Burman, J-Vallm.an o. fl. ere derimod alle enige i

at antage Runernes Brug i det hedenske Norden, ikke alene til Indskrifter

paa Træ, men ogsaa paa Steen.

De fleste danske Forfattere kunne og siges at have holdt Middelveien

i dette videnskabelige Anliggende.

S«er man hen til deres og andres Meninger om de nordiske Runers

Herkomst, have de været saaledes deelte:

Bure, iVorm,, Grotius, Bartholin, Verelius, Torfæus, Sch'oning,

Suhm, Lagerhring , Vedel Simonsen, Vedel Jarlsberg , fVerlauff, Bask,

Skule Thorlacius , Burman, Ahrendt, Sjohorg, Vf^allman, Brynjulfseno.fi.,

udlede Runernes Oprindelse fra Asien, naynlig enten fra den store Kauka-

siske Bjergstrækning eller liandene ved det sorte Hav, hvor Grækerne meget

3^
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tidlig- have grundet blomstrende Kolonier og efterladt sig: til vore Dage mange

Indsl.rifter paa Steen, Mynter og" andre Billedværker m. m. I al Fald er

det vist, at llunebog-stavcrne i Formen meget nærme sig^ den ældste græske

Skrift, og' jeg" kan, for min Deel, efter de Oplysninger, som endnu haves,

ikke andet end antage denne Mening overhoved for den sandsynlig-ste. En-

kelte Gisninger ere blevne fremsatte derom, at Phoenicierne, ved deres vidt-

strakte Opdagelser og" Handelsreiser, have indfort deres Bogstavskrift i Nor-

den, hvoraf Runerne vare fremkomne. Om alt dette vide vi ellers mindre

end om de oprindelig" g'ræske Massilicnsers Kundskab om vort Norden, thi

den af dem til dets Udforskning-, i det 4dc Aarhundrede for Christi Fodsel,

rimeligvis kort efter de Phoeniciske Handels-Staters Undertvingelse af Mace-

donierne, udsendte Pythcas, kom til Britannicn og^ derfra til Thule, uden Tvivl

Skandinavien i vidlloftigste Forstand, navnlig" dog, efter WerlaufTs seneste

Udvikling- af Ravhandelens ældste Historie, til Jylland, hvor man da havde

Ag"erdyrkning, Biavl, 01, Mjod, store Byg^ninger o. s. v., altsaa en ikke ube-

tydelig: Kulturg-rad, hvilket og-saa JForchhamtners nyeste g"eognostiske Under-

aogelser tildeels vise at virkelig" har fundet Sted paa Jyllands vestlig-e Oer i

den selvsamme Periode, og^ alt dette stemmer desuden vel overeens med vore

eg^ne Forfædres ældste Beretninger, der tillige antage Runernes asiatiske Op-

rindelse. Herfra afvige dog; disse af nyere Forfattere udviklede Mening-er:

Bredsdorff har sogt at vise vore Runebogstavers Oprindelse fra de

af Ulfilas (i det 4de Aarhundrede) opfundne, saakaldte moesog^othiske Bogstaver.

John Olafsen fra Grunnavig" i Island havde forhen , i sine yng^re Aar

(ved sin Runologie) sogt at udlede Nordens Runer fra de spanske Visig-others

eller Vestgothers saakaldte toletanske Bogstaver (brugte i det 5te eller 6te og

nærmest folgendc Aarbundreder), hvilke han urig-tig" forvexlede med de ældre

Celtiberiske. Dog" frafaldt han senere denne Mening i andre Skrifter.

Ihre, Schlozer og Murray meente at Skandinaverne havde erholdt

Runeskriften fra de Danskes saxiske eller tydske Naboer.

Gram har været af den Mening, hvilken han dog ikke egentlig har

udviklet elier sogt at bevise, at de nordiske Runer nedstammede fra de An-

gelsaxiske.

Iiopp , den iovrigt med rette beromte Palæograph , havde kun en hoist

indskrænket Kundskab, ja endog urigtige Forestillinger om Runerne, og paa-
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stod dogf, at de kun vare en fordreiet Afændring- af den i Middelalderen bru-

gelig"e latinske Skrift.

I det Foreg^aaeiide er, foruden de nordiske ogsaa tydske og angel-

saxtske Runer blevne nævnte. Be(>ge de sidstnævnte Arter ere forst blevne

nog-et udforligs omhandlede af Britfen Hickes , for henved 100 Aar siden,

men han sammenblandede dem aldeles med de nordiske; derimod ere de i vore

Da(je blevne ypperlig- oplyste ved forskjellige Skrifter af TVilhehn Grimm,

som deri, med megen Noiagtighed og* Kritik for forste Gang" udviklede de

tydske og angelsaxiske Runers Udspring" fra de nordiske, hvorved de sidst-

nævntes hoie Alder da tillige oplyses. Grimm kalder de tydske og: angel-

saxiske sammentag-ne, „Deutsche Runen" Jeg mener at disse og andre Rn-

nearter overhoved maa adskilles efter de forskjellige Folk blandt hvilke de,

til en vis Tid, især brugtes, dog findes adskillige saakaldte Angelsaxiske, men

neppe nogen egentlig tydske Runeskrifter i vore nordiske Lande; af hine sees

ogsaa undertiden enkelte Bogstaver at være indblandede i Indskrifter, som

ellers for det meste henhore til vor Runerække. Ligesom til etslags Gjengjeld

findes ogsaa nogle nordiske Runeindskrifter i Storbritannien, hvortil Aarsagen

let forklares ved bekjendte historiske Forhold. Dunklere ere derimod endnu

adskillige saadannc vistnok meget gamle Indskrifter af blandet Art paa for-

arbeidet Guld, især vore tabte Guldhorn, mange Guldbractcater, som endnu

haves, (mest fundne i vort Norden) og visse meget massive Guldringe, af hvilke

een, som sagdes at være funden i Norge, blev kjobt af Brondstcd i England,

og af ham skjænket vor Konge, som har ladet den indlemme i det herværende

Kunst-Museum. Naturligvis gives der endnu i Storbritannien selv adskillige

jordfaste Mindesmærker med Indskrifter af den der egentlig indenlandske an-

gelsaxiske Runeart, af hvilke dog sikkerlig mange have fundet deres Under-

gang, saavel i Middelalderens idelige Krige, som siden i de fanatiske 0de-

læggelser, der traf saa mange af den der ældgamle Katholicismes Levninger,

ikke alene i Reformationens Billedstorme, men ogsaa ved Puritanernes end

sildigere polltiskreligieuse Statsomvæltning, Med Nod og Neppe frelstes, for

det Meste, fra hiin dobbelte Forfolgelse et af de for os mærkværdigste Old-

tidsminder i Flekken Ruthivell i det gamle Northumberland, nu i Skotland,

ikke langt fra Englands Grændse, nemlig en Obelisk der forhen havde, og

atter nu har faaet Skikkelse af et oprelst Kors, forsynet med en vidtloftlg
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liidskriPt i ang'elsaxiske Runer, som læng-e har været en virljelig' Crux inter-

pretum, satnt desuden med bibelske Forestil I Ing-er ojy tiiliorendc latinske

Omshriftcr. Den meentes forben i Almindelighed, selv af Storbritanniens

kyndig-ste Oldgrandskere, at have været oprcist af Danske eller Norske. Kun

PVilhelm Grimm antog^ tilsidst Runeindskriften (efter to forskjelllge kobber-

stukne, men unojag-tige Aftegninger) for ang-elsaxisk. Stedets Pra^st Dr. Dun-

can liavde benved Aar 1830 restaureret og Jgjen oprettet det i flere Stykker

sdnderbrudte Mindesmærke, hvorved de skotske Antiqvarers Selskab foran-

ledigedes til at lade det eftersee og- afteg-ne, hvilken Handling Hr. Th. G. Repp

(da boende i Edinburg-b, nu her i Staden) blev indbuden til at bivaane, hvor-

til han vel ikke fandt lieilighed, men undersogte dog den aftegnede Indskrift,

og udfandt derved, at den virkelig var alTattet i de saakaldtc angelsaxiskc

Runer, dog ikke egentlig i delte Sprog, men vel i et beslægtet, der

tillige indeholdt oldnordiske, tildeels endnu islandske Ord. Saavel hans Af-

handling, som Monumentets Reskrivelse og bekjendte Historie blev udgivet

med tilhorende Afbildninger, trykt i 832 for det nævnte Selskabs Skrifter,

men udkom forst og egentlig i disses 4de Rinds 2den Afdeling 1833.

Kort efter at disse interessante Afhandlinger ankom hertil Staden,

fuldendte Prof. Finn Magnusen sit forste Forsog til Dechiflreringen af Ru-

namo-Indskriften og opdagede deri, blandt flere Rnnebogstaver som de nor-

diske og angclsaxiske Runealphabeter have tilfælles med hinanden, desuden

ogsaa een, der egentlig kun tilhorer det sidstnævnte. Da han havde fattet

den Overbevisning at Harald Hildetand, hvilket Saxo ogsaa bevidner, havde

ladet Runamo Indskriften indhugge, og han tillige var bleven opmærksom paa

Oldskrifternes Deretning om denne Konges Erobringer i det gamle Xcrthum-

bcrland eller temporære Herredomme derover, fandt han sig opfordret til

noiere at undersoge samtlige Aftegninger af Rulbwell-Monumentets Runeind-

skrilY, især da et gunstigt Tilfælde forhen havde sat ham i flesiddelse af den

ældste Kobbertavle, hvorpaa nogen af dets Afbildninger findes, og af hvilken

endnu, saavidt bekjendt, intet andet Exemplar bar kunnet opdages i Storbri-

tannien eller andre Lande. Her fandtes nemlig Indskriftens forste flegyndelse

(m. m.) som har været tydelig paa den Tid da den ældste Tegning blev tagen,

men er siden blevet udslettet enten ved Tidens og Veirligets Indflydelse, eller

langvarig Mishandling af forskjellige Arter. Den bevidnede med klare Rog-
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staver at Indskriften, som egentlig" indclioldt etslags Gavebrev paa et eJlcr

flere Godser, var udfærdiget af en Offa, af Vodas (Vodans eJler Odins) Slægt,

altsaa en Prinds af Angelsaxernes fra vort Norden udsprungne Koiigestaninie,

til hans Datter Aslof (eller Asiof, Asleif) og hendes Brudgom, formodentlig

Ermred (der dog er utydeligt) eller Eri'ncred, som Medgift eller Brudegave.

Ved historisk Grandskning lykkedes det Prof. Magmisen derefter at oplyse at

den ommeldte Offa havde været Prinds af Kongeriget Nortliumherland, en af

den beromte Kong Edelfrids Sonncr, men dog tillige Fyrste eller Underkongc

over en fra Picterne erobret Provinds; at (Offa's Datter) Oslava (eller Oslof)

var gift med Ermenred, der og kunde kaldes Erincred, fordreven Prinds af Kent,

Son af dets Konge E&elbald, en af de saakaldte Eskinger, Rigets ældgamle

jydske Fyrstestamme, og tillige dets rette Arving. Heraf fremlyste tillige den

for Rnneliteraturen I det Hele yderst vigtige Kjendsgjcrning, at Indskriftens

Datum maa henfores omtrent til Aaret G50, altsaa kun henved 100 Aar efter

Northumberlands Erobring ved Anglerne eller Angelsaxerne, men kun faa

Aar efter Kristendommens Indforelse i Riget, og dog sces det heromhandledc •

Mindesmærke at være forsynet med to baadc i Form og Tungemaal aldeles

forskjellige Inscriptioner, den ene nemlig i Landets Sprog med ægte og dog

særdeles zirlig udhugne Runer, den anden derimod paa l^atin og med de i

England saakaldte saxiske Bogstaver (saxomc letters), eller den Art af Mid-

delalderens latinskbarbariske Capital- eller Lapidar-Skrift af hvilken Angel-

saxerne, efter Kristendommens Indforelse blandt dcm^, pleiede at betjene sig.

Et tydeligere og' mere i Oine faldende Bevis derfor, at Runerne ikke kunne

være nogen Efterligning eller Forqvakling af Middelalderens barbarisklafinske

Skrift kan der neppe nog'cnsinde forlanges. Prof. Magnusens philologiske

Droftning af Rune-Indskriftens Indhold bekræftede det hvad Hr. Hepp allerede

forhen havde opdaget, da den viste sig at være affattet i en Dialekt, der især

synes at være sammensat af oldnordiske, frisiske og angelsaxiske Elementer,

muelig altsaa en Prove af det ellers næsten aldeles ubekjendte og dog Ixtyf^c

blandt Storbritanniens liærde meget omtvistede pictiskc Sprog, ligesom det

og godtgjordes, at Indskriften, som saa mange andre i Runer, og navnlig

den paa Runamo-Klippen, var affattet i Vers, hvis Metrum ganske svarer

til en vis Art af de bekjendte allitererede, der forhen brugtes af Saxer, An-

gelsaxer og Skandinaver. Ved denne Leilighed udstrakte Forfatteren sine
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Forsfcning-er til den an{yelsaxlske Bogstavrække overhoved, med bestandigt

Hensyn til i^icAre*' 5, Grimms, Repps o. fl. ældre Arbeider i detle Fag, og ud-

fandt saaiedcs, at enkelte fra den bentede eller med den særlig overeensstem-

niende Cbaracterer have indsneget sig i Runamo-Indskriften, hvorover man

dog, ved at tage det ovenanforte i Betragtning, ikke kan have synderlig An-

ledning til at forundre sig. Forfatterens skriftlig affattede Afhandling om de

angelsaxiske Runer og deres hidindtil bekjendte ældste og ndforligste Mindes-

mærke, var imidlertid blevet altfor vidtloftig til at indlemmes i en særegen

Undersogelse om Rnnamo-Indskriften, om den end tillige overboved kom til

at omhandle de ældste nordiske Runer ^ som hidindtil i det Hele kun have

været lidet bekjendte. Prof. Finn Magnusens Afhandling om Ruthwells Ind-

skriften m. m. er derfor blevet udgivet for sig selv, saavel paa Engelsk, som

i de her udkommende Annaler for nordisk Oldkyndighed. Han onskedc saa-

ledes, at Videnskabernes Selskab vilde antage de langvarige Studier, som disse

Gjenstande have foranlediget, for en af de forskjellige Gruudaarsager til den

vistnok langvarige Opsættelse, fra hans Side, af Fuldforelsen af den detaille-

rede Udvikling, som han fandt at burde hore til Runamo-Indskriftcns Forklaring.

Dog var denne Grund langt fra ikke den eneste. Efter at Selskabet

i sine Programmer havde publiceret Resultaterne af Undersogclsernc over

Runamo , og de saaledes, samt ved Schouws Danske Ugeskrift og flere lite-

rære Journaler vare komne til Almecnhedens Kundskab, blev man I Danmark

mere opmærksom paa vor Hedenolds Runeminder og deres tildeels særegne

Karakter. Herved foranledigedes efterhaanden forskjellige Opdagelser og Un-

dersogelser af flere saadanne, endog udenfor det nuværende danske Rige, og

Forfatteren sogte naturligvis, saavidt mueligt, at gjore sig bekjendt med slige

Oldtidsminder og alt, hvad der borte til deres sandsynlige Forklaring, hvorved

han fandt, at nogle af disse Indskrifter i visse Henseender kunde antages for

Paralleler til den mest beromte Blekingske, og saaledes tjene til at oplyse

dens Skrifttræk, samt hans Forklaring derover, eller dog i det mindste til at

bekræfte den allerede for længst af ovennævnte danske Oldgrandsker, ligesom

og af adskillige Svenske og Norske, fuldt beviste Brug af Runeskriften i He-

denold til Indhugning eller Indridsning paa Stene, f. Ex. 2de smaa Rune-

stene, lagte over Urner med brændte Been og Aske, fundne i norske Grav-

hdie, samt beskrevne og afbildede af Kliiwer} de bekjendte danske Runestene
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lose, Eegaa, Horn, Vedeiby, Kattcriip, Næraa, Snoldelov, Hjermind Stenen

fra liunehoj, der indeholdt Urner med Aske og- brændte Been, Balders Steen

fra Gundernp og^ den af Gorm den Gamle satte Steen ved Jeliing'c) foruden

adsliilllge i de nu fra Riget skilte Provindser og' overboved mange flere, inden

dets g'amle Græiidser, som il;l.e bære det mindste Spor af Kristendom, samt

endelig- andre Minder paa Stcenvaabeii, Broncevaaben, Guldring^e, Bcen-

kamme m. m. Hertil komme de ovrlge danske Mindesmærker af denne Art

der ere opdagede, undersogte eller forklarede siden 1833, af bvilkc her næv-

nes: i) En meg'et anseelig" Steendysse eller Gravkammer ved Herrestrup i

Ods Herred,- paa den uhyre store Overllg-g-er ere baadc Runer og billedlige

Forestillinger indgravede, det Hele var bedækket med en stor Jordlioi, hvil-

Jken Bonderne bortforte i det Haab at opdage Skafte under den; i deres Sted

fandt de kun et Par Urner, som strax hensmuldrede og nogle forarbeldede

Steensager, men intet Metal. De bleve dog opmærksomme paa de indgravede

Figurer, hvilket de anmeldte for vor forevigede Biskop Muller, som strax

udvirkede delte sjeldne Mindesmærkes Fredning og Indhegning. 2) En stor

Overligger af en mindre Steendysse ved Grevinge i Ods-Herred, betegnet med

Characlerer, som meget ligne Runer og Binderuner. 5) Fors!;jellIge andre

mindre af lignende Art, med indhugne Bindcruner. 4) Forskjellige hoist

mærkværdige Grupper af Indskrifter i en ældgammel saakaldct Jættestue ved

Ullerup i Thy, forhen beda^kket af en stor Jordhoj, indtil Stedets Eicr i

sidstafvigte Foraar aabnede den, for i den at ville anlægge en Teglovn. Min-

desmærket er nu blevet afkjobt Eieren, og bliver fremdeles fredet, efter Re-

gjeringens Foranstaltning. 5) Mange ældgamle Indskrifter i en Klippe-Hule

paa Islands Sonderland, i Rangarvalle Syssel, kaldet Paradishulen {Para-

disarhellir) som har været aldeles ubekjendt saavel for videnskabelige Reisende

som for den ovrige literære Verden, til for nogle Aar siden da den forst blev

bekjendt ved Sognepræstens Besvarelser paa almindelige Foresporgsler til

Landets Præster fra Commissionen for Oldsagers Opbevaring i det danske

Rige. De ere tildeels af samme Art som Rnnamo Indskriften, og nogle af

dem, som ere særdeles mærkværdige for Historien, synes at være fra Aaret 1122

(rimeligvis indeholdende Are Frodes, Sæmund Frodes og flere beromte Mænds

Autographicr), men ere endnu ikke blevne fuldstændig aftegnede. lovrigt sy-
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nes Engelstofts Meninjf, at lliinerne paa den Tid i Istand var den alinindclige

Skrift, af finde fuldkommen Beljræftelse herved. Flere lignende Indskrifter

vare længde forken hievne opdagede i forskjcllige andre islandske Huler, og

af den grundlærde Eggert Olafsen erkjendte for at liiire fil de ældste heden-

ske Runer. 0) En Indskrift fra Xordens hedenske Tidsalder, paa en i Skaane

nylig funden Steenring (til horende Hr. Prof* Ridder Nilsson), i Runamoskrif-

lens Stil (men dog gaaende fra Venstre til Hoire) ang.iaende en Hakon Jarl,

som havde ladet et helligt Sted (Tinp;- eller OITer-Sfed) indhegne, o. s. v.

7) Ret nylig havde Forfatteren siigt at dechifiTrere forskjelligc korte Rune-

Indskrifter paa en kufisk Solv-Mynf (efter Lindhergs liæsuing fra Aaret 845

efter Christi Fodsel) formodentlig slaaef i Tnrkestan, men fundet paa Born-

holm 5 de ved Ridsning eller Gravering tilfoiede Runeindskrifter synes, paa

den ene Side, af være indridsede i Island, medens det endnn var hedensk, I

Aaret f)75, men de paa den anden Side, som tildeels ere angelsaxlske eller

tvdske, dcels aabenbar kristelige, kort derefter i Danmark, muelig og tildeels

i Storbritannien, o. s. v, Paa den hedenske Side forekommer her en meget

sammensat Character af Runamo-Arten; de ovrige Indskrifter udgjiire en Blan-

ding af nordiske og angelsaxiske Roner.

Af det om Runamoindskriflen allerede publicerede er det bekjendt, at

den for en stor Uecl bestaaer af dv saakaldte Btndevuncr , der vel allerede

ommeldtes af Worm efter islandske Efterretninger, endog paa en temmelig

rigtig, om end ikke tilstrækkelig udforlig Maade, men de vare dog hidindtil

ikke blevne praktisk oplyste af danske Runemonumcnfer, paa hvilke de indtil

1833 kun sjelden fandtes, med Undtagelse af en vis Art blant dem, der op-

dagedes paa enkelte Stene, og analyseredes af iSAiJe Thorlachts og fJ^et-lauff,,

som gave dem Navn af vertikale Runer. Adskillige Indskrifter af den mere

sammensatte Art var i Midten af det 18de Aarhundrede opdagede og dcchir-

frerede i Island af Eggert OlaCsen, f. Ex. paa Helten Kjartan Olafsens Grav-

steen, omtrent fra Aaret 1002, et af Hedendommens og Kristendommens

Grændseaar der i liandet.

A^ed disse i nyere Tider gjorte, men dog endnu ikke i noget trykt

systematisk Værk over Runerne tilstra«kkelig bekjcndlgjorte eller udviklede

Opdagelser, der dog tildeels kunne siges at være til stor Oplysning for Ru-

namoindskriftcn, med Hensvn til dens indviklede Fremst'llingsmaadc af Tha-
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ractercrj sammensatte af forshjollige enltelte Runebojptaver isfeden for liele

Ord eller Navne o. s. v. Iiavdc Forfatteren foresat sig" at I;nytte dens specielle

Forklaring- til en abnindelig Undersdgelse over Nordens ældste Runer, især

dem, som allerede var i IJrng i dets Hedenold. En saadan Undersogelse ag-

tede Skule Tliorlacius, efter Nyeriips Vidnesbyrd, allerede for fulde 30 Aar

siden, at foredrage Sels!;abet, men dette hans Foretagende bragtes iljlic til

Udforclse, og det er ikke bekjendt at noget saadant Udkast endnu haves

fra hans Haand. Dette Tab maa vistnok beklages, men paa den anden Side

er det sikkerlig tildeels siden blevet erstattet ved de lærde og ypperlige Skrif-

ter o\er Hunerne i Almindelighed, som vi siden have faaet af f^V//ie/m Gn'mm
(1821 og 1828), Brxjnjulfsen (1823) og Liljegren (1832 og 1833) foruden

adskillige vigtige Monographier m. m. af danske, norske og svenske For-

fattere. Alligevel forekommer det Prof. 3fognnsen at der netop fra det

her sidstnævnte Aar af saa mange og mærkelige Opdagelser vare gjorte

1 Faget, at en ny Udsigt derover som baner Veien for forskjelllge, forhen

neppe tilstrækkelig udviklede Anskuelser, ikke (ved Siden af de nysnævnte og

flere Runegrandsl.eres Skrifter) vilde være overflodig for vor Samtid, og hel-

ler ikke ukjærkommen for de videnskabelig dannede Læsere, som interessere

sig for Hunamoindsl.-riften, men som ellers ikke, efter deres Studlers Retning

og Beskaffenhed, have kunnet gjore sig noje bekjendte med de mange ældre

til Runeliteraturen horende Værker. Overhoved maa det vel antages for af-

gjort, at det neppe kan være ligegyldigt for Videnskabsmanden at vide, hvor-

længe hans eget Folk har hunnet læse eller skrive, og om det i de ældste

Tider har betjent sig af andre Skriftarter eller Skrivemaader end de nu bru-

gelige og almindelig bekjendte. Professor Finn Magnusen har derfor foreta-

get sig en saadan Undersogelse, og var allerede færdig med adskillige dertil

horende Forarbeider, — men han troer dog nu at Hoved-Afhandlingens Fuld-
m

forelse maa udsættes indtil hans Kundskab kan blive beriget med Resultaterne

af de Brittisk-Indiske Lærdes hsdvPrinsep's hoist sindrige og fortjenstlige Opdagel-

ser i den indisk-baktriske Palæographie, hvorved de hidindtil aldeles uforstaaelig-e

Indskrifter i de beromte Tempelhulcr, samt paa Mindestotter, Mynter o. s. v,

nu ere blevne og efterhaanden blive oplyste eller forklarede. Forlængst havde

disse Indskrifters ældre Afbildninger vakt Finn Magnusens Opmærksomhed

da mange af deres Charakterer fuldkommen ligne nordiske Runer, men da
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dog deres Betydning- maafte blive ham uvis, kunde han ih!;e grunde nogen

sikkrc Slutninger derpaa, — men nu haaber han, naar denne Deel af Palæo-

graphien bliver ham bebjendt, at erholde et saa tilstræbbeligt liys i denne

hidindtil saa dunble Sag", at det derved ban sbjonnes hvorvidt de ældste be-

bjendte indisbe, babtrisbe og- jflere Alphabeter staae i nogen Forbindelse med

Runerne, eller ibbe.

Forfatterens grammatisbe Forklaring over Runamoindsbriften, som for-

længst er fuldbommen færdig, vil derfor, for sig selv, snart blive forelagt Sel-

«babet, for at optages i de af det udgivne bistorisb-pbilosopbisbe Skrifter.

Ordbogscommissionen.

Revisionen af Bogstavet S er siden sidste Beretning fremmet i 34 Moder

og saaledes rykbet frem til Ordet Smedie^ samtidig har Commissionen be-

gyndt Revisionen af Bogstavet T. Trybningen er fortsat indtil Ordet Slut-

ningskjæde. Det hidtil Trybte af dette Bogstav udgjor i det Hele 72 Ark,

Landmaalinqscommtsswnen.

Stikningen af det Generalkort over Danmark, som Selskabet har

besluttet at udgive, fortsættes.

Den meteorologiske Committee

bar modtaget Iagttagelser fra forsbjellige Observations-Steder. Instrumenter

ere meddelte til Candidatus tbeologiæ L. Moller og Cand. Schytte som ere

reiste til Gronland. Magister, Observator Pedersen fortsætter Time-Iagtta-

gelserne paa Nicolai-Taarn og ISybolm for at erfare Varmens Gang i Dognet,

og har begyndt en Rækbe af Iagttagelser over Havets Temperatur.

Priisopgfaver.

Den^mathematiske Classe.

Da Egenskaberne ved de transcendente Functioner, der ere indbefat-

. „ /* P dx
tede i Formlen / , hvor P er en rational og R en heel Function
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af Xy kun i det Tilfælde, hvor m = 2 have været Gjcnstand, deels for en

almindelig*, deels for en mere detailleret Undersog'else, saa onsker Selskabet

ved sin Præmie at fremkalde en almindelig* Betragtning over denne Classe af

Transcendente, bygget paa det af Jlbel i et Brev til Legendre angivne al-

mindelige Theorem, og af lignende Beskaflenhed , som de, der ere anstillede

over den Art af samme, for hvilken w = 2.

(kim proprielales funcliomim Iranscendentium
^
quæ conlinenlur in hac

/Pdx
. ...

• , ubi P est functio rationalis et R funclio integra ipsius æ,

VR
tantum quatenus n = 2, disqiiisitioni partim generaliori partim specialiori

subjeclæ fuerint^ cupit societas præmio suo tractationem generalem universæ

hujus functionum transcendentium classis provocare^ theoremati a cl. Abel in

literis ad cl. Legendre indicato siiperstructam
^ et quidem ejus similem^ quæjam

in specie ea^ ubi w = 2, instituta est.

Den physiske Classe.

Ua i det sidste Decennium Anatomerne isærdeleshed have beskjæftiget

sig med den mikroscopiske Ilndersogelse af Dyrenes forskjellige Organers

Structur, og man af den Iver, hvormed disse Undersogelser ere anstillede, den

hoje Grad af Fuldkommenhed Mikroscopet i den Tid har erholdt og af den

Mængde Iagttagelser og Opdagelser der allerede ere bekjendt^orte tor vente

rigtige Resultater, anseer det Kongelige Videnskabers Selskab det for hen-

sl(»*tsmæssigt og nyttigt at fremsætte folgende Priissporgsmaal:

Hvilke Resultater tor Physiologien opstille af de senere mikroskopiske

Undersogelser af Nervesystemet?

(Juum hoc proximo deccnnio anatomi præcipuam operam dederint sfruc-

iKiæ dkersonmi organoriim animalium microscopii ope investigandæ
^
quumque

el ex .s/y/(/// in his invesligationibus positi alacritate et ex magna., ad quam

microHCiypium adductum est^ perfectione et ex observatorum inventorumque
^
quæ

innotuerunL copia magni momenti fructus exspectari posse videantur^ societas

regiu scioiiiarum rede et utililer se hane quæstionem proponere pulat:
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Quid quanfbimgne phynialoglæ effcctvm el slabUilum judkare luet re-

ceniissimis eæphrationibm microscopicis syslemalis nervosi?

Den pliilosophislic Classe.

Da der have været iidmærLedc Philosoplier, som ilihe blot Iiave hl-

di'a{;ct merfct til Philosophiens lJdviI.Jiri{j-, men ogsaa liave uddannet eiendom-

inclig-c |)liiloso|)]iisI.-e Lærebyg'niiigcr, uden at liave fæstet sig- til nogen bestemt

Terminologie, andre derimod af lige saa anseeligt Xavn og lig-e saa stor Be-

tydenlied og Indflydelse have bnyttct deres liærdomme gansbe til et dem eien-

dommeligl System af Beteg-nelscr, andre endelig- heri haine holdt en vis Mid-

delvei, saa onsber Sclsbabct en IJndersog-else af Fordelene og Ulemperne ved

en saadan Terminologie, med specielt Hensyn til de meest talende Exempler,

som maaltc frembyde sig-, og- onsber tillige, at der særdeles sees ben til de

Pbilosopbcr, som under Uddannelsen af deres Terminologie ere blevne bragte

til at tage bebjendte Udtryk i en fra deres vedtagne Belyning- afvig-ende en-

ten videre eller snævrere eller paa en vis anden Maade modificeret Betydning^.

Qumn magni nominis philosophi fuerinl^ gvi non solum mulla et præ-

clara tn pliilosophia præslarenty sed eliam propria syslemala conderenl^ neqve

tomen cerloriim qvorundam vocabidorum in ordinem receptornm perpeluo usu

Qemiinologiam appellant^ se adslringerent ^ alii anlem non minus præslanles

philosophi ommen suam philosophandi ralionem cerlo qvodam hiijiismodi voca-

bulornm compkxu qvasi terminaverint^ alii deniqve mediam qvandam in hoc

genere viam tcnaerint^ socielas commoda et incommoda talis proprii et perpelui

vocahidorvm nsns ita exqvirenda et æslimanda proponilj ul et omnino illuslris-

sima excmpla adhibeanlur et eornm philosophornm præcipua ratio habealur,

qvi in proprielale nominum snorum conslituenda vocibns usilatis vim a vulgari

el commani diversam tribuerint^ sive ampliorem sive slrictiorem sive alio qvo

modo varialam.

Den historiske Classe.

Det er nobsom bcbjendt, at da Tempelherrernes Orden I Begyndelsen

af det 14de Aarhundrede ophævedes af Pave Clemens 5. efter den fransbe
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Kongres Philip 4(los Tilskyndelse, den Behandlin|]f, som vederfores donne for-

fulj'te Ordens Riddere, hlev mp{>et forslijellig- i de forskjellige Lande. Man
frenisaetter derfor som lJndersogelscs{>jenstand:

At udvikle Aarsagerne til Tempelriddernes forshjellige Behandling I

de forskjellige europæiske Lande uden for Frankerig, cfterat deres Orden var

ophævet; samt at oplyse, hvorvidt og paa hvilken Maade den afskaffede Tem-

pelherre-Orden vides eller kan formodes at være gaaet over i, eller fortsat

ved andre Samfund.

Comtat^ post abrogaliim a Clemenle V Ponilf. Rom.^ imtanle Plii-

Ifppo IV Galliæ Rege^ inilio sæcuH decimi quarti Templariorum Ordinem cum

damnalæ hiijus militiæ fratribm in diversis regionihm diverse ac/um esse. De-

sideralur igilur^ ut:

exponalur^ quomodo et qitas ob causas fratres mi/itiæ TcmpH post

abrogatum Templariorum Ordinem in diversis eælra Galliam Europæ civilati-

bus habili et tractad sint^ nec non exploretur. quafenus et quomodo abolitns

ille Ordo cum aliis societalibus coalueril^ aut per alias conlinuatus sit.

For det Thottiske Legat.

(Præmien 100 Rbd. S. M.).

I den senere Tid henyttcr man som bekjendt meget hyppigcn Især i

Frankrig, en af Kartoffrlstivelse og Malt tIJ!)eredet Sirup, som let gaaer over

i V ilngjæringen. Selskahet forlanger nu en paa Forsog og Beregning- stotlet

Samuienligning Imellem TiHavniiigen af Bra'iidcviin af KarlofVelstivelse, og

den hvoilil tnan henytter Kaiioflerne umiddelharf. Man onsker al der Især

understiges, hvorvidt de storrc Omkostnitiger, som Stivelsens Udskillelse for-

anlediger hæves ved et stiirre og hedre Produet, og ved den Lethed hvormed

SJiveise:i ophevares I Forhold til Ivartollerne.

For det Classcnske Lejjat.

I) Da IJudersogelserne over de Stoffer, som dannes under Tra^els forre

Destillation I de senere Aar saa hetydeligt have udvidet vore Kundskaber,
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og- aabnct saa vigtig-e Udsigter for Anvendelsen, vilde det være onskeligt at

Fremhringelserne af Torvens torre Destillation underkastedes en ny llndersogelse.

Selskabet udsætter derfor med en Præmie af 100 llbd. S. M. folgende Opgave:

At underkaste den torre Destillation af Torven en ny llndersogelse

med særdeles Hensyn paa Anvendelsen, og navnligt Anvendelsen i vort Land.

2) Uagtet det saakaldtc Kampechetræ oftere har været Gjenstand for che-

miske Undersogelser, som have givet et videnskabeligt vigtigt Udbytte, synes

dog Anvendelsen ikke at være bragt til nogen stor Fuldkommenhed, uden

forsaavidt den Paastand skulde være rigtig, at jpan i visse Farverier heldigt

anvender det paa en, endnu hemmeligholdt Maade. Selskabet udsætter der-

for folgende Priissporgsmaal , hvis fyldestgjorende Besvarelse beliinnes med

200 Rbd.

Hvorledes kan man anvende Campechetræet bedre i Farveriet end de

hidindtil bekiendtc Fremffanffsmaader medfore?O OU
3) Der forlanges en Fremstilling af Bageriets Tilstand i Danmark, og en

Undersogelse over hvorvidt denne svarer til Nutidens Indsigter og Erfaringer,

saavel som over de meest hensigtssvarende Midier til vore Bageriers For-

bedring. Præmien 100 Rbd. S. M.

Besvarelserne af Sporgsmaalene kunne i Almindelighed være affattede

i det latinske, franske, engelske, tydske, svenske eller danske Sprog. Af-

handlingerne betegnes ikke med Forfatterens Navn, men med et Motto, og

ledsages med en forseglet Seddel, der indeholder Forfatterens Navn, Stand

og Boppæl, og som bærer samme Motto. Selskabets i de danske Stafer

boende Medlemmer deeltage ikke i Priisæsfcningen. Belonningcn for den

fyldestgjorende Besvarelse af et af de fremsatte Spiirgsmaal, for hvilken ingen

Prijs er nævnt, er Selskabets Guldmedaillc, af 50 danske Ducaters Værdi.

Priisskrifterne indsendes inden Udgangen af August Maaned 1840 til

Selskabets Secretair, Ftatsraad H. C Orsted, Professor og Ridder afDanne-

brogen samt Dannebrogsmand.



Oversig^t
over

det Kongeiigfe Danske Videnskabernes Selskabs

Forbandlin^er

dets Medlemmers Arbeidep

i Aaret 1839.

Af

Etatsraad og- Professor jff« C. Orsted.

Cominandeur af Dannebrogcn og Dannebrogsmand, Selskabets Sccretair.

lien for Danmark saa hoist vigtige Begivenhed, som henimod Aarets Slutning

gjorde et nyt Afsnit i vor Historie, har foruden den Vigtighed, Fædrelandefs

Skjæbne altid maa have for Videnskabernes Selskab, endnu for samme en eien-

dommelig Betydning, i det at den ophoiede Fyrste, som deri forte Forsædet, nu

fra Tronens Arving blev vor Konge. Selskabet havde den 5te December den Ære
at overbringe Hans Majestæt Bevidnelsen af sine Folelser ved hans hoie Forgæn-

gers Bortkaldelse og af de glade Forhaabninger, hvormed det lykonskede vor

nye Konge til hans store Kald.

Det var blevet allernaadigst tilladt Selskabet for Naturlærens Udbredelse

og den polytechniske Læreanstalt paa samme Tid at bringe deres Hylding; og

da Selskabets Ordforer havde samme Hverv for de to andre Indretninger,

hvis Formaal ogsaa er Videnskab og dens Dyrkelse, stræbte han at tolke deres

Folelser og Onsker i een Tale. Denne lod saaledes:



AUernaadig^ste Kong^e!

Der er tilfaldet mig det ærefulde Hverv, idag at være Ordforer for tre

Indretninger, som alle ere helligede Videnskaberne: Deres Majestæts Viden-

skabernes Selskab, Selskabet for Naturlærens Udbredelse og den polytechniske

Læreanstalt.

Deres Majestæt deler Selv med hele det danske Folk den dybe Smerte,

som opvaktes ved Deres hoie Forgængers Bortkaldelse. Vi kunne ikke andet

end være gjennemtrængte af de samme Folelser. Mindet om den milde, ret-

færdige, for Folkets Vel utrætteligt virksomme Landsfader, og om alle de Frem-

skridt i Borgerfrihed og Oplysning, som skete under hans mangeaarige Styrelse,

vil stedse leve i skjonsomme Hjerter, og bevares uforgængeligt i Historiens Vid-

nesbyrd. Men disse Folelser kunne ikke neddæmpe de glade Forhaabninger,

hvormed vi hilse Deres Majestæts Tronbestigelse. Det nu snart hundredaarige

Selskab, hvis ældste Medlem og Secretair jeg har den Ære at være, som stif-

tedes, vedligeholdtes og udvidedes ved kongelig Gavmildhed, havde allerede den

Fyrste meget at takke, som nu er bleven vor Konge. Ikke blot den ud-

mærkede Ære, at turde vælge Tronens Arving til sin Præsident, men endnu

meget mere den stadige Opmærksomhed, De skjænkede dets Forretninger, den

Orden, den Virksomhed, den Forbedringsaand som De deri fremmede, og de

Fordele, en saa ophoiet Forstanders Stilling tilveiebragte det, maatte være os

lige dyrebare, saavel ved den umiddelbare Virkning, som for de Forsikkringer,

deri indeholdtes for Fremtiden.

Selskabet for Naturlærens Udbredelse, hvortil fædrelandsksindede Viden-

skabsvenner saa beredvilligt sammentraadte, efter en Opfordring, som jeg havde

vqvet at lade udgaae, nod allerede, medens det dannedes, ikke blot, hoie Fyrste!

Deres Understottelse, men De værdigedes ogsaa at deeltage i Raadslagningerne

om dets Indretning, og siden at fore Forsædet i dets Forsamlinger, og det ikke

uden gavnlig Indflydelse paa dets hele Virksomhed.

Den polytechniske Læreanstalt, i hvis Navn jeg, som Directeur, har

den Ære at tale, har vel ikke havt den Lykke at modtage en ligesaa umiddel-

bar Indvirkning; men har dog ikke savnet Beviser paa en lige Velvillie. Des-

uden tor den vel holde sig forvisset om, at Deres Majestæt vil beskytte og

fremme en Indretning, der er bestemt til at danne Dyrkere af Videnskaber,



hvoraf De er en soa udmærket Kjender, og til at udbrede Videnskabernes Lys

over Kunstflid og Næringsbrug, som De har viist at De vil beskytte.

Dog, vor Tanke bliver ikke staaeude herved. Vi vilde ikke med sand

frimodig Glæde kunne fremfore vore Lykonskninger, dersom det udelukkende var

som Videnskabernes Ven, vi satte vort Haab til Deres Majestæt. Havde vi

fattet en saa indskrænket Anskuelse, maatte vi endog ansees for at savne Sand-

sen for Videnskabernes inderlige og mangfoldige Sammenhæng med Livet. Nei,

vi vide, og erkjende det med Glæde, at Deres Majestæt ikke udelukkende vil

være Videnskabsmandens eller Kunstnerens, eller Krigerens eller nogen enkelt

Borgerklasses Konge; men at De omfatter alle Livets mangfoldige Forhold med

Deres Omhu.

Vi leve i en stor ogmærkeHg Tidsalder, fuld af Farer, truetide Farer, baade

for Folk og Fyrster. I Aarhundredernes Række have nye Kræfter udviklet sig, Op-

lysning og Hjælpemidler have ikke blot i en uhyre Grad formeret sig, men ogsaa

taget nye Retninger, saa at de true voldsomt at sprænge de gamle Former,

dersom ikke en viis og fredelig Omdannelse forebygger saadanne borgerlige

Rystelser, hvis Ende, om de fik Overhaand, maaskee ingen Nulevende turde

haabe at see. Det er os en stor og tillidindgydende Tanke, at Deres Majestæt

har deeltaget i denne Tidsalders Dannelse, og at De allerede paa mere end

een Maade har tiivet Borgen, for at De er indviet deri. Vi stole derfor ikke

blot paa den Indsigt i Forretninger, den Iver for disses raske og velordnede

Gang, den Evne til at sætte alt dette i Bevægelse, som Tronens Arving alt saa

ofte viste; men vi glæde os end mere ved at Deres Majestæt bringer med paa

Tronen vor Tidsalders udvidede, frisindige Ideer, forbundne med et stort i Er-

faringens Skole modnet Overblik over Verden.

Deres Majestæt vilde sikkert ikke tiltroe os, at det skulde være pludsehge,

sonderbrydende Forandringer, vi ventede af Deres Regjering; vi have tvertimod

det sikkre Haab, at de store, indgribende Forbedringer, hvortil Tidsalderens

raske Gang opfordrer, ville af Deres Majestæts fra al Ængstelighed fjerne Aand

paa eengang med Kraft vorde paaskyndede og med viis Forsigtighed ledede.

I det jeg havde den Ære at staae for min Konge i dette hoitidellge Oie-

blik, holdt jeg det for min Pligt at udtale dette Folkets tillidsfulde Haab, ikke

som noget Deres Majæstæt nyt eller lidet bekjendt; men det er Færelandskjer-

lighedens Trang at udtale sig, og Statens friske Liv trives, hvor Kongen bestandig



har en levende nærværende Overbeviisning om at hans store og gode Forsætler

have Rodfæste i Folkets Hjerte, og hvor Folkets Kjerlighed stedse næres ved

Overbeviisningen om Kongens Kraft og gode Villie. Da de Ord, som tales i

Kongernes hoie Sale, i vore Tider gjenlyde til de fjerneste Hytter, vil ogsaa det,

som her er talt, være et Bidrag, om end nok saa ringe, til at ophve og ved-

ligeholde den Kjerlighed mellem Folk og Konge, som er det danske Folks

gamle Natur.

Vi nedbede Guds Bistand og rige Velsignelse over Deres Majestæt og vort

elskede Fodeland, som De kaldtes til at styre.

Hs. Majestæts Svar herpaa var, saavidt det efter en Tilhorers Hukommelse

kan gjengives, folgende.

„Jeg finder en sand Tilfredsstillelse ved de Folelser, De bevidne mig.

Ingen kan dybere end jeg fole det store Tab, Landet nylig har lidt. Min for-

evigede Forgjænger har gjort meget for Videnskaberne; jeg vil stræbe, ogsaa

heri at folge hans Exempel. — De have ikke feilet, naar De holde Dem over-

beviste om min Kjerlighed til Oplysning og Videnskaber, og min Erkjendelse

af disses Nodvendighed til Menneskeslægtens Lykke og Staternes Blomstren.

Det har været mig en sand Forniiielse at fore Forsædet i Videnskabernes Sel-

skab, og min nye Stilling skal ikke skille mig derfra. Vel kan jeg ikke mere,

som forhen, stadigt mode i Deres Sammenkomster; men saa ofte som skee kan

vil jeg lade Selskabet samles hos mig, hvad enten dette saa skeer paa Chri-

stiansborg, eller i denne Bolig, og vil da fore Forsædet imellem Dem. Hvad

ellers der forhandles i Selskabet, derom kan Secretairen aflægge mig Beretning,

og forsaavidt Noget dertil egner sig, forud melde mig det. Jeg vil iovrigt over-

lade det til Selskabets egen Afgjorelse, om De ville vælge en Vicepræsident, eller

forholde Dem efter Vedtægternes Bestemmelse for Fremgangsmaaden i Præsi-

dentens Fraværelse. De ville sikkert ikke ophore fortsat at arbeide med Kraft

paa Videnskabernes Berigelse til Gavn og Ære for Fædrenelandet. Intet skal

glæde mig inderligere end at fremme Selskabets Bedste.

I Selskabet for Naturlærens Udbredelse har jeg ligeledes med megen Til-

fredshed fort Forsædet, og glædet mig over den Iver og det Held, hvormed

det har arbeidet paa at udbrede Sands for Naturkundskaber og deres Anvendelse

ikke blot i vor Nærhed, men ogsaa i Landets forskjcllige Dele. Ikke heller fra

dette Selskab vil jeg skille mig; vel maa jeg nu overlade Ledningen af Forret-



ningerne i Almindelighed til Selskabets Direction; men i vigtige Tilfælde, især

ved Bestemmelsen af det aarlige Budget, vil jeg see Directionen hos mig.

Den polytechniske Læreanstalt har jeg med Fornoielse seet blomstre, og

allerede at danne mange dygtige unge Mænd, som have begyndt at gavne Vi-

denskab og Fædreneland, og af hvilke Fremtiden tor vente sig vigtige Tjene-

ster. Jeg skal stedse være beredvillig til at fremme denne Læreanstalts Bedste, og

onsker at De med Tillid henvende Dem til mig i Alt hvad der angaaer dens Tan'.

I Henseende til det, som De har sagt om Videnskabernes Indvirkning

paa Statsforholdene, ville De i mit aabne Brev, som idag udgaaer, see de

Grundsætninger, hvorefter jeg agter at regjere. »

Det er med en egen Tilfredshed, at jeg seer mig omringet af saa mange

Videnskabsmænd og deriblandt saa mange af Universitetets Lærere. Jeg veed at

De besjæles af sand Fædrelandskjærlighed, og udbrede en Aand, som jeg vilde

onske de unge Videnskabsdyrkere, der ere betroede Deres Veiledning, maae

tilegne sig, og derfra udbrede i Samfundet.

Mit inderligste Onske er, at Videnskaberne kraftigt maae blomstre hos

os, og jeg nedbeder derfor Himlens Velsignelse over alle Videnskabernes redelige

Dyrkere."

I Lobet af det forbigangne Aar har Selskabet gjort en Forandring i

sine Vedtægter angaaende udenlandske Medlemmer. Antallet var forhen ube-

stemt; men dette medforte en skadelig Tilfældighed i Optagelserne, da der

stemmedes over de Foreslagnes Optagelse uden Sammenligning med Andre, som

enten kunde have hoiere Fortjenester, eller med hvem en Forbindelse kunde

være mere onskelig for Danske Videnskabsmænd. Man har derfor vedtaget,

at sætte et bestemt Antal for Selskabets udenlandske Medlemmer, deelte mel-

lem dets Classer, overeensstemmende med disses Tarv. Forend Valgene, som

kun holdes i Begyndelsen af April og December, bestemmes forst hvorvidt man

vil besætte de ledige Pladser eller hvormange deraf, og derpaa foreslaaes til hver

Plads, som skal besættes, de Mænd, som vedkommenbe Classe finder meest

værdige dertil.

Efter denne nye Vedtægt har Selskabet valgt folgende udenlandske

Videnskabsmænd.



Til den mathematiske Classe

Carl Gustav Jacob Jacobi, Professor ved Universitetet i Konigsberg.

Til den physiske Classe

H. M. Ducrotay de Blainville^ Medlem af det franske Instituts Viden-

skabernes Akademie.

Christian Gottfried Ehrenberg, Professor ved Universitetet i Berlin.

Johannes Midler^ Professor ved samme Universitet.

Dr. Wilhelm Weber^ forhen Professor ved Universitetet i Gottingen.

Til den historiske Classe

Francois Gukot^ Medlem af det franske Institut og af det franske De-

puteertes Kammer.

Carl Ottfried Midler^ Professor ved Universitetet i Gottingen, Hofraad.

Friederich Christopher Schlosser^ Professor i Heidelberg, Hofraad.

Johan Voigtj Ridder af Dannebrogen, Professor i Konigsberg.

Til den philosophiskc Classe

Friederich Wilhelm Joseph v. Schelling^ Geheime Hofraad og Forstander

for Videnskabernes Akademie i Miinchen.

Victor Cousin^ Pair af Frankerig, Medlem af académie frangaise.

Philip Conrad Marheincke^ Professor ved Universitetet i Berlin.

Den mathematiske Classe.

Professor Jiirgensen har forelagt Selskabet en Afhandling om de al-

mindehge Principer for en Theorie af de Integraler, hvis Differentialer ere al-

gebraiske. Idet man ved en algebraisk Function forstaaer en rational Function

af den Uafhængige og af een blandt Rodderne af en algebraisk Ligning, hvis

Coefficicnter ere rationale, eller, om man vil, tillige hele Functioner af samme

Uafhængige, komme ved denne Undersogelse to Hovedsporgsmaal i Betragtning,

nemlig 1) om at angive de Betingelser, under hvilke et Integral af det angivne

Slags kan findes under endelig Form, d. v. s. udtrykkes ved et endeligt Antal

af algebraiske og logarithmiske Functioner; 2) om at finde Relationer mellem

Integraler af den nævnte Beskaffenhed, svarende til Værdier af den Uafhængige,

der ere bestemte ved hinanden indbyrdes, og til forskjellige Rodder af den al-

gebraiske Ligning. Da Oplosningen af begge disse Opgaver staaer i Forbin-



delse med rationale Brokers Oplosning i Partialbroker, ere Formlerne for denne

forelobig fremsatte under den Skikkelse, som det med Hensyn til det Folgende

er nodvendigt at give dem. — Efterat den givne DifFerentialfunction dernæst,

med Hensyn til det forste Sporgsmaal, er antaget henfort til Formen af en

Brok, hvis Tæller er en rational og heel Function af den Uafhængige, og hvis

Nævner er en lignende Function af samme og af en Rod af Ligningen, hvilket

iværksættes ved Hjelp af Sætninger, bekjendte fra Læren om symmetriske Func-

tioner, har en forhen bekjendt almindelig Sætning om den Form, som Integralet

af et algebraisk Differential maa have, hvis det existerer under endehg Form,

fort til en almindelig Ligning mellem hiin Tæller paa den ene Side og en sym-

metrisk Function af Ligningens Rodder og de Værdier, som Nævneren for disse

faaer, paa den anden, hvilken Ligning maa være fyldestgjort, saafremt Inte-

gralet skal kunne udtrykkes ved algebraiske og logarithmiske Functioner. I et

specielt Tilfælde, der igjen indbefatter de elliptiske og Abelske Transcendente,

kan man fra denne Ligning med Lethed gaae tilbage til Integralet, og den Op-

gave, at finde dette, er saaledes henfort til Oplosningen af den angivne Ligning,

eller til at finde de ubekjendte Functioner, som denne, idet den ovennævnte

Broks Tæller er given, kommer til at indeholde; Muligheden heraf afgiver Cri-

teriet paa, at Integralet existerer under endelig Form. Dette indeholder den

Sammenligning af den her omhandlede Classe af Transcendente, der for det

specielle Tilfælde, de elliptiske Functioner, kaldes Sammenhgning med Hensyn

til Parameteren. Dersom Integralet skal kunne udtrykkes enten blot ved alge-

braiske Functioner, eller blot ved Logarithmer, saa fremkomme Betingelser, der

stemme med hvad der er fremgaaet af forhen over disse Former anstillede Un-

dersogelser. — Oplosningen af det andet Sporgsmaal grunder sig paa en al-

mindelig Sætning om Summatiouen af de her betragtede transcendente Functio-

ner, hvilken Forfatteren har angivet i en tidligere Afliandling herom. Denne

Sætning er derfor her fremsat i sin almindeligste Skikkelse. Den indholder

forst umiddelbart Sammenligningen af de omtalte Transcendente med Hensyn

til den Variable ; dernæst , efterdi man kan ansee de Værdier af Differential-

functionen, der fremkomme ved at forandre de i den oprindelig givne algebraiske

Ligning indbefattede Constante, som svarende til forskjellige Rodder af en Lig-

ning af en hoiere Grad, vil den ogsaa indeholde, hvad der for de elliptiske

Transcendente er Sammenligning med Hensyn til Modulen. Endelig er viist,



8

hvorledes alle hidtil bekjendte Sætninger om Sammenligningen med Hensyn til

den Variable fremgaae af denne. — En Theorie af de Integraler, hvis Differen-

tialer ere algebraiske, vil saaledes kunne dannes ved at udvikle de her fundne

Resultater, hvilket iovrigt vil frembyde de Vanskeligheder, der fremstille sig

overalt, hvor Sporgsmaalet er om at stige ned fra det Almindelige til det Spe-

cielle.

Den physiske Classe.

De nve Fiskearter, som ere blevne optagne i den sidste Fortegnelse

over de gronlandske Fiske, henhore for storste Deel til saadanne Familier, som

man anseer for karakteristiske for lishavet og det nordlige Hav mellem Amerika

og Europa paa den ene, og mellem Amerika og Asien paa den anden Side.

De ere nemlig Arter enten af allerede bekjendte, eller af nye Slægter, henho-

rende til Ulke-, Slimfiske- og Torskefamilierne, hvis samtlige Arter tilsammen

udgjore den halve Deel af alle gronlandske Fiske,

Tvende af hine nye Arter danne 2 anomale Slægter, der hidtil ikke

synes at være fundne i noget andet Hav, nemlig Bylhites^ der henhorer til de

blodfinnede Fiske med Bugfinnerne foran Brystfinnerne, og nærmest kunde hen-

regnes til Torskefamilien, hvorfra dog flere Egenskaber bortfjerne den, og Hi-

mantolophus^ hvis Plads i Systemet ikke har ladet sig noiagtigen bestemme, men

hvis Udseende bringer Familien Batracho'ides
^ og især dennes Slægt Antenna-

rius i Erindring. Endeligen horer en eneste af de nyere Arter, nemlig Para-

lepis boreales til en Slægt, som hidindtil kun er fundet i MiddelhaAct.

Etatsraad Reinhardt blev ved de i Efteraaret 1838 fra Kiobmand Kiel-

sen paa FiskeUfTsset til det Kongelige naturhistoriske Museum sendte zoologiske

(jjenstande sat i Stand til at foroge den sidstnævnte Afdeling med en anden

Slægt, der er ligesaa uventet for den gronlandske Fauna, som Paralepis. — I

Sendingen befandt sig nemlig en lille, soh blank Fisk med kort, stumpt Hoved

og en meget lille Mund, som ved senere Undersiigelse nærmest syntes at

lienhore til Slægten Microslomus ^ saaledes som den af Cuvier er bleven grun-

det paa den af Rizzo i „ Ichtyologie de Nice''' beskrevne Serpus microstonms.

Han meddeelte Selskabet en Besrivelse og Afbildning af den gronlandske Art.

Den henhorer til de blodfinnede og bugfinnede Fiske: den meget korte Snude,
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for hvilken den forlængede og næsten opretstigende Underltjæbe lægger sig som

et Laag, den tilrundede Bugkant, de meget store, næsten hele Siden af ffove-

det optagende Gine, de spidse Tænder i Underkjæben og Overmunden, de 3

flade Straaler i Gjællehinden, og en med storre og mere fremstaaende Skjæl

bedækket SideHnie ere fælleds Egenskaber for Slægten Microstomits og den

gronlandske Fiskeart. Derimod synes Stillingen af Tænderne i Overmunden

forskjellig. Cuvier angiver nemlig, at Tænderne sidde i Mellemkjæbebenet ; den

gronlandske Fisk derimod synes kun at have et ganske lille Mellemkjæbebeen,

der bedækker den overste Kant af det bueformigt fremragende Vomer, i hvis

Rand der sidde Tænder lige med Underkjæbens, altsaa saaledes som hos Ar-

gentina. Det \Me være onskeligt om Microslomus serpens blev underkastet en

ny Undersogelse i denne Henseende. Et andet Punct, hvori den gronlandske

Fisk afviger fra den cuvierske Slægt, Microslomus^ er Tilstædeværelsen af en

bageste Rygfinne, uden benede Straaler, eller af en rudimentær Hudfinne; dog

maa bemærkes at Rizzo tillægger sin Art ligeledes den anden mod Halen sid-

dende Rygfinne, men som han giver 4 til 5 Straaler; at den forste Rygfinne

for storste Deel staaer foran Bugfinnen kan betragtes som et godt Kjendetegn,

hvorved vor Art adskiller sig fra Middelhavets, som efter Cuvier har Rygfinnen

stillet bag Bugfinnerne.

Denne nye Art, der har faaet Navn Microstomus gronlandkus ^ er kun

indsendt i et eneste Exemplar af 3 Tommers og 2h Liniers Længde, hvoraf

Hovedet udgjor en Femtedeel; den storste Hiiide indeholdes 10 Gange i Læng-

den, og falder paa Midten af Hovedet; Bugfinnerne sidde Hge neden under den

bageste Straale af Rygfinnen. Fidtfinnen sidder lige oven for sidste Straale af

Gadborfinnen. Afstanden fra Snuden til Gadboret udgjor 2 Trediedeele af To-

tallængden. Straaleantallet er; i M. Br. .3, P. D. 11, P. A. 10, P. V. 10 Ra-

dii, og endelig 17 Straaler i den kloftede Halefinne.

Etatsraad Reinhardt meddeelte Hgeledes Beskrivelse og Afbilding af en

anden, ny, gronlandsk Fisk i samme Sending, men som henhorer til den geo-

graphiske Gruppe af nordlige Former. Det er en Ulkeart af samme Underaf-

deling som den tidligere beskrevne og i Fortegnelsen over de gronlandske Fi-

ske optagne CoUus imcinatiis^ af dem nemlig, som baade have Tænder paa

Plovskjærbenet og paa Ganebenene. Den adskiller sig fra Cotliis unchiatus^

hvis Storrelse Exemplaret har, ved flere ioinefaldende Kjendetegn, og især ved
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tvende kegledannede, spidse, tilbageboiede Pigge i Nakken, hvor Cottus uncina-

tus kun har tvende tilrundede Beenknuder; samt derved at den har 4 Pigge i

Randen af Gjællelaagets forreste Plade (Præoperculum) , af hvilke den i det

overste Hjorne er tvedeelt. Denne nye Art har faaet Navn af CoUus bicornis.

Straaleantallet er M» Br. 1 Rad., P. D. l^a s, P. D. 2^^ 15, P. A. 14, P. C. 11.

Samme Medlem meddeelte nogle forelobige Bemærkninger om en ejen-

dommehg Form af Giftkjertelen hos en Slangeart fra Kysten af Guinea, som

han anseer for at være Causus rhomhealus efter Wagler eller Dr. Schlegels

Naia rhombeata. Student Reinhardt, til hvem det forrige Vinter var overdraget

at forfærdige Cranier og Skeletter af Slangedoubletterne i det Kongelige natur-

historiske Museum, blev ved Præparationen af et Individuum af denne Art

forst opmærksom paa hiin interessante Afvigelse, og forantledigede en nærmere

Undersogelse. Endnu tre andre Exemplarer af forskjelligt Kjon og Alder bleve

benyttede til Sammenligning, og denne usædvanlige Forms regelmæssige Fore-

komst blev saaledes bekræftet.

Giftkjertelen er hos denne Slangeart baandformig eller rettere klingefor-

mig, noget smallere mod begge Ender, især fortil, hvor den allerede bagved

Quadratbenet gaaer over i den lange Udforingskanal, der her har en storre

Længde end Kjertel og Udroringskanal tilsammen hos de ovrige Slanger, og

optager begges Plads paa Siden af Hovedet. Kjertelen selv ligger paa begge

Sider af Kroppen i en egen kanalformig Hule mellem Ribbeensmusklerne og

Huden, og strækker sig fra Quadratbenet til den 18de eller 19de Ryghvirvel.

Dens Længde foruden Udforingsgangen er 11 Gange storre end dens Brede,

og denne overtreflfer igjen 4 Gange Tykkelsen. Kjertelens Længde indeholdes

Ta Gang i Legemets Totallængde. De giftafsondrende Ror folge i deres Form

den storste Dimension af selve Kjertelen, de ere betydeligt længere end i de

sædvanlige Giftkjertler, og samle sig i 3 Bundter, som efterhaanden forene sig

i den fælleds Udforingsgang. — Ogsaa paa Kjertelens Muskelforhold har dens

store Længde indvirket. Vel gaae tvende Muskelbundter fra Bidemusklerne

til Kjertelens Kanter, som synes at kunne trække den fremad, og lægge den

i Tverfolder, men desuden er Kjertelens ejendommelige, glindsende, fibrose

Hud belagt med et tæt Lag af Muskelfibre, eller beklædes uden paa af en

Muskelhud.

Giftkjertelens ejendommelige Form, Gifttandens forholdsviis storre Længde
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end hos Naia-SIægten , og Articulationen af Overkjæbebenet til forreste l{and

af det forreste Pandebeen, ligesom hos Vtpera berus ^ synes at retfærdi^gjore

Opstillingen af denne Art i en egen Slægt, der beholder Navnet Causiis.

Professor Zcise har fortsat sine Undersogelser over Producterne af Ace-

tonens Virkning paa Platinchlorid , hvoraf i forrige Aarsberetning blev givet

et kortfattet LMtog. En Deel af denne Fortsættelse er vel meddeelt i en Afhand-

ling, som alt er trykket for Selskabets Skrifter; men da det ei for er omtalt paa

dette Sted synes det passende, for Sammenhængens Skyld, nu ogsaa deraf

i Korthed at omtale det vigtigste.

Med Ammoniak, der, (som bekjendt af Forfatterens tidligere Medde-

lelser) med Alcochlorplatin (det brændbare Chlorplatin *) giver en directe Fore-

ning, viser det nye Product, Forfatteren har kaldet Acechlorplalin^ et Forhold,

som i flere Henseender fortjener Opmærksomhed.

Maaden, hvorpaa disse Stoffer virke paa hinanden, er tildeels forskjel-

lig ved forskjellige Smaaomstændigheder. Oplost i Acetone giver det ved

Overmætning med Ammoniak et guult, flokket Legeme, uoploseligt i Ælher,

vderst tungoploseligt i reen Acetone, men let oploseligt i Alcohol og i Vand.

Selv efter Fraskilling af al Ammoniak i Overskud er det alkalinsk, og dog

giver det ved Kogning med Kalilud kun svage Spor af Ammoniaklugt. Vel

giver en alcoholisk Oplosning deraf et rigeligt Bundfald med en alcoholisk Op-

losning af Platinchlorid, men dette Bundfald er et kulstofrigt Legeme. Den

oprindehge, ved Ammoniaken erholdte, Platinforbindelse forkuller sig forst

ved en stærk Hede. — Samtidigt med dette Stof faaes her et eget olieagtigt

Denne organiske Platinforbindelse, anmærker Forfatteren, har faaet flere Navne, tildeels

efter en forskjellig Theorie om dens Sammensætningsmaade. Berzelius kalder den,

overeensstemmende med den af Forfatteren givne Forestillingsmaade om dens Natur,

Elayl-Platinchlorur ; og Forfatteren vilde uden Betænkning optage dette Na\n, dersom det

ei forekom ham, at en Benævnelse mere skikket til Dannelse af nu fornodne Navne

for visse Producter af hiint Stof, indtil videre var at foretrække. Han har derfor valgt

provisorisk at kalde det med Hensyn til dets Oprindelse, Alcochlorplatin, et Navn, der

nu ogsaa af den Grund er al foretrække for det ældre (brændbart Chlorplatin), at ogsaa

Acechlorplatinet er brændbart.

2*
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Legeme; saa at folgelig hiint Stof, hvilket Forfatteren indtil videre betegner ved

Udtrykket Acechlorplatin-Ammoniak ved Acetone^ ikke indeholder Acechlorpla-

tinets organiske Led i uforandret Tilstand.

De Forbindelser, som opstaae ved Virkningen af en alcoholisk, eller

af en vandig Ammoniak-Oplosning, eller af Ammoniakluft for sig, paa Ace-

chlorplatin, ere ved flere Forhold forskjellige saavel fra hiin, frembragt i Ace-

tone, som og indbyrdes, skjont de alle i nogle Henseender vise sig be-

slægtede. Fornemmeligt fortjener at udhæves om Dannelsen af hine Fore-

ninger, at den ei er ledsaget af hiint olieagtige Biproduct, eller af noget

andet dertil svarende; — og at dette dog ei er at tilskrive en Virkning af

Ammoniak paa Acetone for sig, derom har Forfatteren overtydet sig ved sær-

skilte Forsog.

Ogsaa med Metaller forholder Acechlorplatinet sig paa den vaade Vei

anderledes end Alcochlorplatinet. Af en Oplosning af Acechlorplatin i Acetone

udskille nemUg Kobber og Qvægsolv metallisk Platin, da derimod ved Alco-

chlorplatinet det organiske Led ledsager det udskilte Platin. 3Ien det bor der-

hos mærkes, at hine, af Acechlorplatinet saaledes erholdte, nye Metalforbin-

delser, destrueres særdeles hurtigt, som det synes derved, at Platinet atter

bemægtiger sig det organiske Led.

Gandske anderledes er Forholdet under samme og lignende Omstæn-

digheder med Phosphor. Som bekjendt udskiller dette Legeme nogle Metaller

af deres Salt- eller Haloid-Oplosninger, ligesom visse andre Metaller, skjont

det, overenstemmende med nogle ældre af Forfatteren alt meddelte Forsog, ei

viser Ledeevne for Electriciteten. Muligt var det folgeligt, at dette Stof

vilde forholde sig paa samme Maade med Acechlorplatinet, — et Forhold

der saa meget mere vilde være interessant, som vor Kundskab om egentlig

organisk-chemiske Phosphorforbindelser for Tiden er meget indskrænket.

Ved en i den Henseende anstilt Række af Forsog med en Oplosning af Ace-

chlorplatin i Acetone, henstillet med Phosphor, har Forfatteren erholdt det uventede

llesultat, at Phosphoret giver samtidigt deels en Forening med Platin og et

organisk Stof, deels en metalfrie organisk Forbindelse, medens der tillige ud-

skilles et, hverken Platin eller Phosphor, men derimod Chlor indeholdende

organiske Stof. Det sidste er et olieagtigt Legeme, som kan fraskilles ved

Fordampning; de to andre ere faste Legemer. Detforsteer brunsort, det andet
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guult. Disse kunne skilles fra hinanden ved Alcohol, hvori kun det gule er

oploseligt. Begge ere uforanderlige i Luften; ved Ophedning i Destillerapparat

destrueres de og give begge blandt andet i stor Mængde en kulagtig Masse,

som, erholdt af det brunsorte Legeme, giver ved Forbrænding Platin, Phos-

phorsyre og Kulsyre, — erholdt af det gule derimod kun de to sidste.

Begge oploses saa godt som ikke af Æther, og kun meget sparsomt af vand-

frie, men derimod temmelig rigeligt i vandholdig Acetone, hvorved imidlertid

det brune Legeme synes at lide en Destruction. — Ved Henstand af Ace-

chlorplatin med en Oplosning af Phosphor i Æther dannes de samme Produc-

ter, men kun langsomt.

Disse Resultater indbode nu Forfatteren til lignende Forsog med Al-

cochlorplatinet. Da dette, som han ved samme Leilighed fandt, giver med
Æther en Oplosning, som holder sig uforandret selv ved langvarig Hen-

stand, anvendte han fornemmeligt dette Oplosningsmiddel. Phosphoret vir-

ker her paa en aldeles analog Maade. Men de udskilte faste Legemer give

tilsammen en guul Masse, hvoraf det i Alcohol oploselige er lyseguult, det

andet kun noget morkere farvet, og de ere naturligviis ogsaa forskjellige fra

de tilsvarende Producter af Acechlorplatinet i Henseende til Sammensætningen.

Ved Anvendelse af en alcoholisk Oplosning synes Virkningen at være noget

anderledes, thi det deraf udskilte er bruunt.

Svovel giver saavel med Acechlorplatin, oplost i Acetone, som med

Alcochlorplatin i Æther tilsvarende Phænomener og Sammensætninger; men

dets Virkning er paa begge uden Sammenligning langsommere end ved Phos-

phoret, muligt en Folge af dets ringere Oploselighed i hine Liqvida.

Forfatteren forsogte nu ogsaa med Phosphor den ved Mercaptan og

Qvægsolvoxid frembringelige Forening, som han har kaldet Qvægsolvmercaplid,

og fandt at ogsaa her indtræde lignende Virkninger og Forhold. — Rimehg-

viis vil det samme vise sig ved visse Xanthogensyresalte og andre lignende

Foreninger; og der aabnes os saaledes herved Udsigter til en talrig Række

af organiske Phosphorforeninger, hvilke sandsynligt ville bidrage til et nyt Lys

ogsaa over Phosphorets og dermed nærmest beslægtede Grundstoffers Fore-

ningslove og ovrige Natur*).

*) Ifolge en senere Iagttagelse af Forratteren dannes ogsaa ved Iltning af Phosphor i Ace-
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Som alt berort i forrige Aars Beretning faaes ved Acetonens Virkning

paa Platinchlorid i stor Mængde et brunsort Legeme af et harpixagtigt Udvor-

tes, hvilket Forfatteren forelobigen har betegnet ved Navnet Plalinharpix.

Ogsaa derover har han fortsat sin Undersogelse , og skjont han endnu ei troer

at have overvundet alle de Vanskeligheder, som ere forbundne med at faae

ethvert af de mange, i hiin Masse indeholdte Stoffer i en saa reen Tilstand

skilte fra hinanden, at det var hensigtsmæssigt at underkaste dem en qvantita-

tiv Analyse, saa har dog de derhen rettede Forsog alt givet Resultater, som

Chemikere neppe ville finde uinteressante. Af disse indskrænker man sig her

til at fremhæve folgende:

Et alcoholisk Udtræk af Platinharpix giver ved at mættes med Ammo-
niakluft en rigelig Udskilling af et guult, pulverformigt krystallinsk Legeme,

som indeholder, foruden det, der hidrorer fra Ammoniaken, Platin, Chior og

et kulstofholdigt Legeme; og i Oplosningen forbliver, blandt andet et bruunt

organisk Stof, som kan udskilles ved Hjælp af Æther. Det sidste ligner ved

sit Udvortes aldeles Colophonium.

Det gule Legeme, befriet fra vedhængende Chiorammonium , er i AI-

cohol tungoploseligt, men ikke uoploseligt; og skjont det ved stærk Op-

hedning i Destillerapparat, under Forkulning giver Chiorammonium i stor

Mængde, saa forraader dog en Oplosning deraf aldeles ikke Ammoniak ved

Platinchlorid, eller Chlor ved salpetersyret Solvilte, forend efter Destruc-

tion formedelst Salpetersyre; hvilket folgelig ' lærer , at saavel Ammoniaken,

eller, om man vil, Ammoniumet, som og Chloret deri befinde sig bundne

paa den for de organiske Stoffer characteristiske Maade.

Ved den torre Destillation giver Platinharpix, befriet fra vedhæn-

gende Syre, blandt andet, et Destillat, bestaaende deels af et tyndflydende,

deels af et olieagtigt Legeme, og derhos et Residuum af Kulplatin, ved Glands

og ovrigt Udvortes meget liigt Steenkul. Kulstoffet kan kun meget vanskeligt

bortbrændes i Luften.

Ved Forsog over Forholdet mellem Mængden af anvendt Platinharpix

og erholdt Platinkul, samt mellem Mængden af Platin og Kulstof i dette, har

tone og flere lignende Stoffer, organiske Phosphor-Forbindelser: han fortsætter sine

Undersogelser, over dette, fra flere Sider lærerige Forhold,
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Forfatteren fundet, at denne Art af Platinkul indeholder mod 1 Atom Platin

paa det nærmeste 19 Atomer Kulstof, og at Platinharpix kun indeholder

19,547 p. c. Platin, saa at det folgeligt er særdeles riigt paa det organiske Stof.

Udsættes Platinharpix, blandet med en stor Mængde Kalkhydrat, eller

med vandfrie Kalk i et Destillerapparat for en stigende Hede, saa faaes, blandt

andet et Destillat, som mod Slutningen er et lysebruunt, gjennemsigtigt,

harpixagtigt Legeme, af en stærk Terpenthin-Lugt; og det herved erholdte

Residuum befindes ligeledes, efter Fraskilling af Kalk og Chlorcalciura , at

være Kulplatin.

Det rene Acechlorplatin giver ligeledes ved passende Brænding, ikke

blot for sig anvendt, men ogsaa med Tilsætning af Kalk som Resi-

duum ei metallisk, men kulstofholdigt Platin; og skjont det forste (som

forhen anmærket) let forklares ved den af Forfatteren givne Formel for

Acechlorplatinet [(Pt Cl^ + C^ H-^}+ (H^ O + G=» H-^)] , saa synes dog det

anomale Forhold med Kalk at antyde, at Platinet ikke er umiddelbart i Fore-

ning med Chlor, men at dette sidste udgjor en Deel af det organiske Led i

disse Sammensætninger. Ogsaa bor mærkes at denne Omstændighed kan tjene

til Forklaring af hiint anomale Forhold med salpetersyret Solvilte, hvilket ei

blot finder Sted ved det gule Legeme, erholdt ved Ammoniak af Platinharpix,

men ogsaa ved flere herhenhorende Forbindelser, som ved en anden Leilighed

skulle bhve omtalte.

Professor Eschricht meddeelte Hovedresultaterne af sine CJndersogelser

over Salperne i Almindelighed og Salpa cordiformis i Særdeleshed, hvilke ud-

forligere ville vorde meddeelte i Selskabets Skrifter.

Indenfor den ydre gjennemsigtige Skal ligger 1) Aandesækken 2, 3) to

serose allukkede Sække mellem den og Skallen, 4) Fordoielseshulen og 5)

Kiimstokhulen. Aandesækkens to Aabninger have begge en meget uddannet

Klap med tiere særegne Muskler; disse saavelsom de 5 Par bælteformede

Aandemuskler bestaae af Trevler med overordenlig tydelige Tversfriber^ hvilke

hidtil ansaaes for særegne for Hvirveldyrenes og Leddyrenes Muskler. De to

serose Sække have en Epilhelialbeklædning
^ der bestaaer af de samme mosaik-

agtigen, sammenfoiede Celler med Kjærner, som de hoiere Dyrs.
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I Maven og Tarmen fandtes halvfordoiede Conferver og Infusionsdyr.

Storst Interesse frembod Undersogelserne paa den meget uddannede Foslerkjede.

Den laae i selve Skallen og var skruedannet med halvtredie Vindinger, af hvilke

den storste gik omkring Fordoielseshulen. Den bestod af 4 Sæt Fostre i for-

skjellige Udviklingsgrader. Fostrene dannede en dobbelt Kjede. De fandtes

sammenfoiede derved, at hvert Foster paa Rygsiden havde en Streg for oven

og for neden hver med tre Grene, og desuden to Grene midt paa Ryggen for-

enede gafFelformigen. Alle disse 8 Grene endte i Plader, der vare heftede til

ligriende Plader hos de 4 nærmeste Fostre, saaledes at to svarede til det ven-

stre, to til det hoire Nabofoster, og to til det venstre, to til det hoire Gjen-

bofoster. Desuden vare samtlige Fostre forenede ved et Ror (Næringsroref)^

hvorfra en Canal steg ind i hvert Foster ligeledes paa Rygsiden. Fostrenes

Form var temmelig forskjellig fra Moderdyrets. Indvendigen fandtes tildeels

de samme Organer, navnlig Aandehulens Klapper og Muskler, Hjertet (Gjellen

erkjendtes derimod ikke), Fordoielsesorganerne og Rygfuren med de 4 Folder.

Denne sidste viste sig at spille en Hovedrolle i Fosterlivet, da den stod i For-

bindelse med Canalen fra Næringsroret. Desuden forefandtes et særegent

Fosterorgan, Kuglen., paa det Sted af Buglladen, hvor senere Gjellen fæstes.

Ved at forfolge Fosterkjeden til de mindre uddannede Sæt, især til det sidste,

der kaldes Grundrorel^ lykkedes det at opstille Hovedreglerne for de sammen-

satte Salpers Udviklingshistorie. Endog for enkelte Systemers Udvikling tillod

Sammenhgning mellem Fostrene og Moderdyret at opstille Reglerne. — Ved

denne Undersogelse er det ogsaa bleven meget sandsynligt, at de fritsvommende

Salpekjcder ikke ere dannede ved Fostrenes frivillige senere Forening^ men under

selve Udviklingen i Modersliv. Fremdeles er det blevet viist, at de Facta,

hvoraf den besynderlige Regel udledtes, at hver anden Generation bestod af

sammensatte, hver anden af enkelte Dyr, tillade den mere sandsynlige Regel

at opstilles, at de yngre Individer fode enkelte^ de ældre sammensatte Fostre.

Marsvinefangsten ved de danske Kyster, navnligen i Isefiorden afgiver

en ypperlig Leilighed til Undersogclsen af Marsvinenes Legemsbygning og Livs-

yttringer. I Foraaret 1839 benyttede Professor Eschricht denne Leilighed, og,

skjondt Resultaterne forst om længere Tid ville kunne være modne til fuld-

stændig Meddeleiso, har han dog troet allerede nu at burde forelægge de vig-

tigste af dem for Selskiibet.
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De levende Marsvlins Livsvarme fandtes omtrent 3 Grader Farli. hoiere end

Menneskets; af deres Sproilehulkr udstodes ikke Vand, men kun Luft; hvert

Aandedræt var dobbelt, idet en Indaanding fulgtes oieblikkelig af en stærk Ud-

aanding. Deres Hud havde en meget behagelig Smag efter Noddekjærner;

Fedtlaget var ikke flydende, men fast hos det levende Dyr. Ved Doden udstode

de en gryntende Lyd. Fra Oiet flod nogle store Draaber af en seig Vædske.

Luftroret fandtes hos alle ældre Dyr næsten opfyldt af to Arter Stron-

gyh(S^ en stiJrre og en mindre. Begge Arter have hidtil gaaet under Navnet

Str. inflexus Rudolphi. Begge fode levende Unger, og ved at undersoge den

tohornede qvindelige Fodselsvei hos Hunnerne, kan man, idetmindste om For-

aaret, eftervise Ynglens gradvise Udvikling hos begge disse Indvoldsorme. I

Æggestokkene sidde de lange smalle Æg i Krandse omkring en Middelstreng

(ligesom dette ogsaa er Tilfældet hos Spolorme), i Æggelederne sees allerede

Blommens Forvandling til Foster, og i Livmoderen opfylder Ormefosteret hele

Ægget, og ligger sammenrullet som et Slangefoster.

Hos yngre Marsviin fandtes disse Orme ikke i Lungerne, men enkelte

i Blodkarrene; i Marsvinefostret kunde de aldrig findes. — Den Bestandighed,

hvormed disse Orme vise sig hos Marsvinene, lod formode, at en lignende Sygdom

kunde herske hos andre hvalagtige Pattedyr. Undersogelser ere desangaaende

anstillede i)aix Lunderne a{ Balænoptera boops og &[ Delphinapterus albicans^ men

i de undersogte Individer fandtes denne Formodning ikke bekræftet. Al-

ligevel maa denne Lidelse have hersket meget længe hos Marsvinene, thi alle-

rede Thomas Bartholin omtaler den hos det af ham i Overværelse af Kong

Frederik den tredie anatomerede Marsviin.

Undersogelserne af disse Orme ere færdige til at ofFenliggjores i en

særskilt Afhandling i Selskabets Skrifter.

Af Marsvinenes 4 Maver er ikke den fierde, men den anden den egen-

lige Mave, hvis Sliimhinde fornemmelig er sammensat af Mavesaftkjertlerne

;

den forste er kun en blind Udvidelse af Spiseriiret. Alligevel findes de ned-

slugte Fisk allerede i denne stærkt oploste. — Ikke sjelden indeholder Mar-

svinenes Maver ikke Fisk men Sotang.

Over Blodkarrenes Forgreninger ere Undersogelserne anstillede i For-

ening med Hr. Regimentschirurg /Z>sm. De talrige Net saavel af Arterierne

som af Venerne i disse Dyr ville ved en anden Leilighed blive Gjenstand for

3
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en vidtloftig Beskrivelse. Her maa især omtales de uvenlede Resultater an-

gaaende de allerede af flere Anatomer vidtloftigen beskrevne Pulsaarefletninger,

der tildeels fylde Brysthulen bagtil, og staae i Forbindelse med lignende Flet-

ninger i Rygradshulen. Disse Pulsaarefletninger ere virkelige Retia mirabilia,

eller Fletninger der ikke alene dannes ved Pulsaarernes Forgrening (især Art.

intercostalis suprema), men atter forene sig til nye Pulsaarestammer. De

Stammer, hvortil de atter forenes, have hidtil ikke været sete. Det er to

Arterier, der forlobe langs med Rygmarven, blive stedse tvkkere ad Hovedet

til, og træde omsider ind igjennem Nakkebenets store Aabning for al forgrene

sig til Hjernen. Nærmest bor de vel sættes i Analogie med Arteriæ spinales.

Den almindelige Regel, at Blodet maa fores til Hjernen ad meer eller min-

dre betydeUge Omveie, gjelder altsaa hos Delphinerne (Getaceerne) i hoieste

Grad, og den kunde ikke let bringes i Udforelse hos disse Dyr paa anden

Maade, paa Grund af den overordenlig korte Hals og den betydelige Blodmasse

som den store Hjerne behovede. Art. Carolis interna er hos Marsvinene et

hoist ubetydeligt Kar. Foruden disse Pulsaarenet er en stor Deel andre fundne

paa forskjellige Steder af Legemet.

I Henseende til de Udvidelser, man længe har kjendt paa de dykkende

Dyrs Vener tæt under Mellemgulvet, har man givet forskjellige Forklaringer

over sammes Nytte ved Dykningen. Disse Forklaringer have dog alle gaaet

ud paa at Blodet i dem kunde holdes tilbage, saalænge Aandedrættet var

standset. Den samme Forklaring er for nylig bleven givet ved Burow (i J.

Mullers Journal) i Anledning af en Snoremuskel, han har opdaget ved Indaan-

dingen gjennem Mellemgulvet.

Til en ny Forklaring giver den Opdagelse Anledning, at disse Udvidel-

ser^ især hos Sælhundene^ nærmest deres indvendige Hinde indeholde overordenlig

stærke Trevler^ der paa de meest udvidede Steder tage sig ud omtrent som

Kjodtrevlerne i Hjerteorerne, men i de mindre Grene, især af Levervenerne, have

en mere regelmæssig Kredsform. Tverstriber bleve ikke fundne paa disse Trevler,

og det kunde endnu være Tvivl underkastet, om de ere sande Kjodtrevler.

Men da de i hvert Fald maae antages for sammentrækkelige Trevler ^ saa kan

den Anskuelse ubetinget antages, at disse Veneudvidelser ikke alene kunne

rumme Blodet, medens Aandedrættet er standset, men, ved Hjelp af deres

stærke sammentrækkelige Trevler, ogsaa pi^esse det tilbageholdte Blod kraftigt
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md i Hjertet^ saasnart Aandedrættets Fornyelse igjen fremkalder Jilodlobet

gjennem Lungerne. Forst herved synes disse Udvidelser at faae en væsenlig

Nytte for disse dykkende Dyr.

Doctor P. W. Lund har i en tredie Afhandling dateret Lagoa santa

den 12te Sept. 1838, og i et senere Tillæg af 4de April 1839 fortsat sine

Meddelelser over de for Pattedyrenes ældre Historie mærkværdige og vig-

tige Kiendsgierninger henlede fra Huleforsteningerne i Velhas's Flodens Dal-

striig, eller i Egnen imellen den nævnte Flod, og Floden Paroapeba. I disse

to sidste Bidrag gaaer, ligesom i de forrige, Undersogelsen af de i det anforte

District forsvundne Arter, jevnsides med Betragtningen af de Arter, som nu

leve i samme Egn; saaledes fremstilles da paa samme Tid de fuldstændige

Rækker af begge Perioders Pattedyr for Læserens Blik, og det er som om de

forsvundne Arters Levninger modtage oplivende Straaler fra det nuværende

friske rorige Liv.

De i de trvkte Afhandlinger allerede bekiendte Fortegnelser indeholde

fra den nuværende Periode 68 Arter henhorende til 32 Slægter, men kun 54

Arter fordeelte i 33 Slægter fra den forsvundne Periode. Derimod er efter

den i det sidste Tillæg leverede Fortegnelse, og efter en samme senere tilfoiet

Liste over Rio Velhas-Districts Flaggermuus Antallet af Slægterne i den nær-

værende Periode 36, hvilke indbefatte 85 Arter, hvorimod Tilvæxten saavel af

Slægter som Arter fra den forsvundne Periode er langt betydeligere, i det For-

tegnelsen tæller 44 Slægter, som indeholde 92 Arter, eller fuldstændigere 93,

da et sildigere Brev af 17de August 1839 omtaler Levningerne af en stor Bior-

neart , som han har fundet paa sin forste Undersogelsesreise til Hulerne , hvis

Antal nu stiger til henved 120, imedens det kun belob sig i Midten af Aaret

183T til 95.

Uagtet disse betydelige Forogslser af nye Kiendsgierninger, have de

zoologiske Resultater, som Forfatteren troede allerede i de forste AlTiandlinger

at kunne uddrage af sine Opdagelser, ikke lidt nogen væsentlig Forandring, men

tvertimod erholdt en stor Bekræftelse, og betydelig Udvidning.

Det er kun med Hensyn paa Biergformationen, i hvilken Hulerne findes,

at Forfatteren har forandret sin tidligere Mening, i det han nu af flere Grunde

3*
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anseer den for at være en Flotskalksteen, og ikke som han for troede en

Overgangskalk, og for nærmest at henhore til den Formation, som bærer Navn

sf j^Zechstein'^ og „Hoehlenkalk" i den Wernerske Geognosie.

De fortsatte Undersogelser have ogsaa vist at Flaggermusene allerede

existerede i hiin ældre Periode paa det indre Hoiland', et Factum som endnu

var Forfatteren ubekjendt ved Nedskrivningen af de forste Meddelelser.

Ved i det folgende at tilbagekalde i Erindringen nogle af de vigtigste

af hans Resultater, som have fundet Bekræftelse og Udvidning ved disse nye

Bidrag, vil der gives Leilighed til dertil at knytte Beretningen om de mærke-

ligste af de specielle Opdagelser, som de indeholde.

Hint interessante Resultat, at de, Sydamerikas nuværende Fauna charak-

teriserende ejendommelige Pattedyrfamilier (Myresluger, Beltedyr og Dovendyr)

ikke allene udgjorde i hin Periode en væsentlig Deel af samme, men fandtes

dengang endog i talrigere saavel Slægts- som Artsformer, er blevet bekræftet

ved Opdagelsen af en nye Slægt af Dovendyrfamilien, som Forfatteren har

givet Navn af Sphenodon^ og hvis eneste Art har været af Svinets Storrelse.

Denne Slægt nærmer sig meget til de nulevende Dovendyr, hvilke ikke findes

paa det indre Hoiland af Brasilien, fordi Urskove nu savnes der. Endvidere ere

tvende Arter af Slægten Megalonyx^ nemlig den længst bekjendte Megal. Jeffer-

sonii, og den lille nye Art MegaL gracilis^ som i sin Bygning ligner meer de

nuværende Dovendyr, blevne opdagede. Beltedyrfamilien er foroget med to ud-

dode Arter af en existerende Slægt. Iblandt de forsvundne Slægter er Hoplophonm

beriget med to Arter Uoploph. Selloi^ som forst er fundet af den preusisske Rei-

sende Sello og hvis Levninger ere beskrevne af Professor Weiss, og Hopl. minor.

Disse tre, for den sydamerikanske Fauna ejendommelige Familier fremtraadte altsaa

i hiin ældre Periode i Rio Velhas's Districtet med 10 Slægter, som tilsammen

indeholdt 19 Arter, iblandt hvilke flere havde en colosal Storrelse, og en ud-

mærket plump Bygning, imedens der i nærværende Periode paa de samme Ste-

der kun gives tvende Familier med 5 Slægter indeholdende 1 Arter, af hvilke

Priodon giganteus og Myrmecop/iaga jubata ere de storste.

Ogsaa iblandt de ovrige Ordener ere mange Slægter, som enten heel

og holden eller for storste Deel tilhorer den sydamerikanske Fauna, blevne for-

ogede med nye forstenede Arter, hvoraf det vil være nok at anfore et Par Ex-

empler. Tapirslægten er blevet beriget med en uddod Art under Navn af
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Tapirus suillus. Slægten Didclpihs har faaet en Tilvæxt af fem nye forstenede

Arter. Af samme Familier har Forfatteren erkjendt Levninger af en nye Slægts-

form i Thylacofherium *) ferox, som har opnaaet Storreisen af en Jaguar. Den

amerikanske Slægtform Cavia har erholdt to nye forstenede Arter.

Et andet Resultat som allerede, skiondt mindre tydeligt fremgaaer af

Forfatterens tidligere Undersogelser, og som han har udtrykt ved „at der ga-

ves en stdrre generisk Mangfoldighed i den ældre Periode paa det indre Hoi-

land af Brasilien end i den nærværende", har ligeledes faaet en betydelig Be-

kræftelse, i det Antallet af Slægterne i hiin Periode er ved de mange Bidrag

voxet fra 33 til 44, hvorimod Antallet af de existerende kun er steget fra

32 til 36. Af hine 33 Slægter ere nogle aldeles forsvundne; andre findes vel

endnu i Sydamerika men paa andre Steder, og endeHg existerede en betydehg

Deel af de nuværende ogsaa den Gang i den samme Egn. Kun et Par Slæg-

ter og iblandt dem Hyænen findes nu blot i den gamle Verden. Enhver af de

tre forste Slægtsgrupper have erholdt Forogelser. Af de nye uddode Slægter

er allerede Sphenodon nævnet; her kan endnu tilfoies Slægten Lonchophorm

af Pigrotternes Gruppe, en Slægtsform, som forbinder de to nulevende Slægter

Loncheres og Echimys med hinanden; den bidrager saaledes til at bekræfte den

Sætning, som flere Zoologer have udtalt, at man for at fuldstændiggjiire Overgan-

gene imellem de nuværende Slægter maae gaae tilbage til de forsvundne Former.

Antallet af de Slægter, som nu findes paa andre Steder i Sydamerika, ere for-

ogede med Myopotamus^ som repræsenterer Bæverslægten i Sydamerika, og

lAegostomus ^ to Slægter, som nu kun træffes i den tempererede Zone af Syd-

amerika.

Med Hensyn paa de Slægtsformer, som i nærværende Periode fore-

komme i Egnen imellem Floderne das Velhas og Paroapeba kan Slægten Xenurus

af Beltedyrenes Familie, og Slægterne JaccJms og Callithrix af Ordenen Qva-

drwnana her anfores som saadanne, der ogsaa forekomme i den ældre Periode.

Et forelobigt Giennemsyn af den store Masse af MateriaUer, som For-

fatteren ved sine Undersogelser af Hulerne indtil 3Iidten af Aaret 1837 var

kommet i Besiddelse af, havde allerede dengang ladet ham yttre den Mening,

*) Da denne Slægtsbenævnelse er af Owen bleven tillagt den ene af de omtvistede Ston<j-

fleld's Forsteninger, vil Forfatteren vel forcslaae et andet Navn.
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at ogsaa med Hensyn paa Arternes Antal den ældre Fauna maa have været

rigere end den nye, uagtet han den Gang kun var i Stand til at bestemme 53

Arter for den forste, af hvilke endog Arten Coelogenys rugiceps senere er be-

fundet at være en Kions-Varietet. Denne Mening om en storre Rigdom i hin

ældre Periode er paa den fuldstændigste Maade bleven bekræftet, i det han

har seet sig i Stand til at foroge hiint Antal med ^1 Arter. Uagtet en Deel

af disse Arter i det foregaaende allerede er nævnet, saa vil en Fordeling af de

nys opdagede Arter efter Dyrefamilierne give en fuldstændigere Oversigt over

disse nye Bidrags Rigdom. Beltedyrenes Familie er, som forhen er blevet an-

fort, foroget med fire, Dovendyrenes med tre og Tykhudedes med een Art.

Rovdyrenes Orden har faaet en Tilvæxt af fire Arter , iblandt hvilke en

Biorn af samme Storrelse som de store europæiske Hulebiorne. Sex Arter

og iblandt disse den forhen nævnte Thylacotherium ferox af Jaguarens Storrelse

har formeret Rækken af Pungdyr. Den storste Forogelse træffer Ordenen

Glires, som har faaet sexten nye Arter. Det er især Rotteslægten (J/i<s) som

er blevet talrigst baade paa nulevende og paa forsvundne Arter. Af de forste

opregner Forfatteren ti, uden deri at indbefatte to Arter Mus se(osus og M.

Musculusl*') hvilke begge ere i de senere Tider, den forste endog kun 30 Aar

tilbage, indfort i Provindsen Minos, og have taget deres Bopæl i Husene;

de forstenedes stege til tolv, af hvilke kun to vare tilforn angivne. Ordenen

Chiroptera fremtræder forste Gang i Fortegnelsen, og det med fire Arter; og

endefig ere to Arter komne til i Ordenen Qvadrumana^ nemlig Jacchus gran-

disy og Callithrix primævus, begge have været dobbelt saa store som nogen af

de nulevende Arter. Denne Orden tæller saaledes i Rio des Velhas's tre Ar-

ter i den ældre Periode.

Sporgsmaalet om alle nuværende Slægtsformer vare repræsenterede i

hiin ældre Periode har vel modtaget nogle Oplysninger, som af det foregaaende

kan sees, dog fattes der endnu Arter af Slægtene Lutra og Sciurus; af Flag-

germuus-Slægterne Glossophaga^ DysopeSj Vesperlilio^ Nociilio^ Nycliceius og

Desmodus^ ligesom ogsaa Abeslægterne Cebiis og Myceles.

Endelig levere disse Bidrag ogsaa nye Kiendsgierninger, som kaste Lys

*) Forfatteren ljcnæ>ner forclobigen denne lille Art saaledes, da Ligheden er saa stor at

kun umiddelbar Sammenligning kan afgiore Forskiellen.
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paa det interresante Sporgsmaal om hvorvidt de nulevende Arter repræsenteres

ved lignende i den ældre Periode. Iblandt de 93 forstenede Arter gives der kun

en eneste hvis Lighed med en nulevende Art er saa stor at Forfatteren maae

erklære dem for identiske dog med nogen Tvivl; denne Art er Loncheres ele-

gans. Ogsaa i andre Slægter ere enkelte forstenede Arter, som i den Grad

ligne nulevende, at kun den noieste Sammenligning af en stor Masse ^ af Ma-

terialier er i Stand til at give os Skielnemærker mellem dem. Det er igien her

fornemmehg i Glires Ordenen og især i Rotteslægten at den storste Mængde af

lignende Arter forekomme, dernæst i Pungrotternes Orden. Fradrages fra det

hele Artsantal de aldeles forsvundne Slægtsformers Arter, blive 11 Arter tilbage.

Af disse er 29 meget dige nulevende Arter, og saaledes blive omtrent 42 for-

stenede Arter af nu existerende Slægter tilbage, som ere tydeligt forskjelHge

fra disse Slægters nulevende Arter.

Selskabets udenlandske Medlem, Professor Hansteen i Christiania, har

tilstillet det en Afhandling over Forandringer i Jordens magnetiske Itcnsitet,

8om ere afhængige af Maanens Beliggenhed. Han har ved en noiagtig Gransk-

ning af sine talrige Iagttagelser over Magnetismens Itensitet, anstillede med

hans bekjendte Svingningsapparat , fundet, at Magnetismens horizontale Kraft

har aftaget fra 1820 til 1828, i hvilken Tid Maanens opstigende Knude gik

fra Foraarsjevndognspunktet til Efteraarsjevndognspunktet. I denne Tid var

nemlig Naalens Svingningstid paa omtrent 816 Secunder for 300 Sving-

ninger, Yoxct 3,T Secunder. Fra dette Tidspunkt derimod til 1839 har Iten-

siteten tiltaget, og det langt stærkere end den havde aftaget i de foregaaende

SAar; Svingningstiden var nemlig bleven T,3 Sekund kortere. Efter en noiag-

tig Droftning af Iagttagelserne kommer han til den Slutning, at Magnetkraf-

tens horizontale Styrke er underkastet to Slags Forandringer, een som staaer i

Sammenhæng med Maaneknudernes Bevægelse, og altsaa giver en Tiltagen og

og Aftagen i Lobet af 18f Aar, den anden derimod har en meget længere

Periode. Denne skulde, beregnet for Lobet af 100 Aar, give en Forogelse af

0,0461T i den horizontale Magnetkraft. I hin kortere Periodes Forandringer er

Tilvæxten storst, naar Maanens opstigende Knude er i Foraarsjevndognspunktet, paa

hvilken Tid Ekliptikens Skraahed ogsaa er storst, hvorimod baade den horizon-
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tale Magnetkraft og Ekliptikens Skraahed er mindst, naar den opstigende

Knude er 180 Grader herfra. „Maanens Indflydelse paa Jordens magnetiske

Kræfter," siger Forfatteren, „kanenten være umiddelbar eller middelbar. Naar

dens Banes opstigende Knude ligger ved Foraarsjevndognspunktet, saa danner

Banens Flade en Vinkel af 281 Grad med Æqvator, og Maanen fjerner sig i

hvert Omlob vexelvis 28é Grad paa begge Sider af Æqvator. Ligger Knuden

ved Efteraarsjevndognspunktet, saa danner Banens Flade kun en Vinkel af

I82 Grad med Æqvator, og Maanen fjerner sig i hvert Omlob ikke mere end

18§ Grad fra Jordens Æqvator. Besidder Maanen magnetiske Kræfter ligesom

Jorden, saa maa dens forskjellige Stilling mod Jordens Axe i disse to Perioder

have forskjellig Indflydelse paa Jordens magnetiske Kræfter. Ogsaa en anden

umiddelbar Virkning kan være tænkelig. Naar to Legemer af forskjellig Art

berore hinanden, saa opstaaer chemiske Virkninger, som altid ere ledsagede

af elektriske, altsaa (efter Orsteds Opdagelse) tillige af magnetiske Kræfter. I

nogle Legemer opvækkes Elektricitet ved Opvarming, i andre ved et blot me-

chanisk Tryk. Muligt kan det være, at ethvert dynamisk Forhold f. Ex. At-

tractionsforholdet imellem to saa store Masser, som Jorden og 3Iaanen, kan

fremkalde en svag Differents i de modsatte elektriske og magnetiske Kræfter,

som ellers binde hinanden. Vide vi med Vished, om de elektriske og magne-

tiske Kræfter ere væsentlig forskjellige fra Gravitationen, eller blot specielle

Yttringer eller Modificationer af samme? Var dette saa, da vilde Maanen have

en anden Virkning paa Jordens magnetiske Polaritet, naar den fjerner sig 281

Grad paa begge Sider af Æqvater, end naar denne Afvigelse kun er ]8| Grad.

Men Maanens Indflydelse kan ogsaa blot være middelbar, idet dens Banes for-

skjellige BeHggenhed frembringer en liden Forandring i Ekliplikskraaheden.

Sollysets Virkning maa vel ansees som Hovedkilden, idetmindste til de mindre

Forandringer i Jordens magnetiske Tilstand. I de to 3Iaaneder 3Iarts og Sep-

tember, da Solen gaaer over fra sydhg til nordlig, eller fra nordlig til sydlig

Deklination, og den ene Jordens Pol begynder at beskinnes og opvarmes af

Solens Straaler, den anden afkjoles og indtræde i Skygge, ere Nordlysene hyp-

pigst , hvilket bebuder en Ophævelse af Ligevægten i Jordens magnetiske

Kræfter."

Vi maae her indskrænke os til denne korte Meddelelse; de skarpsindige
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Droftelser af alle Iagttagelserne og de Omstændigheder, som derpaa have havl

Indflydelse kan ikkun Læsningen af hele Afhandlingen gjore bekjendt med.

Fyrretræerne i vore Moser have tidligere tiltrukket sig det danske Viden-

skabernes Selskabs Opmærksomhed og været Gjenstand for det Prissporgsmaal, for

hvis Besvarelse Cand. Steenstrup vandt Præmien. Ved de Undersogelser, som denne

unge Videnskabsmand i denne Anledning har anstillet i Moserne ved Holtegaard

gjenfandt han en Substants, som allerede tidligere var iagttaget af danske Naturfor-

skere og hvoraf der fandtes Prover fra samme Sted i Universitetets Mineralsamling,

sandsynligviis meddelte af Selskabets afdode meget fortjenstfulde Medlem Pro-

fessor Schumacher. Professor Forchhammer ansaae denne Substants for Schee-

rerit, en Hgnende Harpix, som findes i det fossile Træ i et torvagtigt Bruun-

kullag ved Uznach i Schweitz; men ved den chemiske Undersogelse viste sig, at

der forekomme 2 Substantser udskilte i vore fossile Fyrrestammer? og at ingen

af dem stemmer overeens med Scheereriten efter Krans's Analyse.

Tekoretin kalder Forfatteren den ene af disse 2 Substantser, der kry-

stalliseres i hemiprismadske store Krystaller, smelter ved 45^ C, og koger

omtrent ved Quægsolvets Kogepunct; det er uoploseligt i Vand, let oploseligt

i Æther og tung oploseligt i Alkohol selv ved dens Koghede. Ved 5° C. tilba-

geholder Viinaand af 887o Tralles ikkun 0,23, altsaa ganske nær ved I Procent.

Dets Formel er C^H^ og det bestaaer af Kulstof 8T,19 Brint 12,81. Phyl-

loretin er ligeledes ufarvet, krystalliserer i glimmeragtige Blade, hvis Krystalsy-

stem ikke lader sig bestemme. Dets Smeltepunkt er 86—81° C. dets Ko-

gepunct omtrent Qvægsolvets Kogepunkt. Det er noget lettere oploseligt i Al-

kohol end Tekoretinet.

Phylloretinets Sammensætning er.

Iste Forsog.
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Disse to Substantser findes forenede i Træets Intercellulargange, imellem

Træet og Barken, kort sagt overalt, hvor der i Træet har været en aaben Plads,

i hvilken det kunde samle sig. De danne sande smaae Gangudfyldninger, og

da de ikke findes forenede med de ikke flygtige Boloretin og Xyloretin, er det

i hoicste Grad sandsynligt at de ere sublimerede; de ere da dannede af Ter-

penthinolie = C^^H"^'* ved en anden Fordeling af Bestandelene.

,
.ao ( p..o ^--^h'oo

i

= 4 X C-H- Phylloretin.

t
" ^^ <-^_^ ^,, = 1 X C-'*^ H'» Tekoretin.

Tekoretin er et Terpenthinolie-Hydrure.

Ingen af disse 2 Substantser indgaae chemiske Forbindelser, hvoraf deres

Atomtal kunde bestemmes. De optage begge Chlor og afgive derved Brint,

Tekoretinet danner paa denne Maade 2 Forbindelser, som det hidtil ikke er

lykket Forfatteren at adskille saaledes, at deres Sammensætning kunde angives

med Nøiagtighed; den ene er maaskee C*H^C1 den anden C'H'^CP. Phyllo-

retin Forbindelserne har Forfatteren hidtil ikke undersogt.

Naar man udtrækker det fossile Fyrretræ med Vinaand, og inddamper

denne, faaer man en bruun Vædske, som efter at Vinaanden er afdestileret ikkun

tildeels er oploselig i Æther, den brune ætheriske Vædske afsætter ved langsom

Fordampning en Mængde Kystaller, der ved gjentagne Krystallisationer kunne

erholdes fuldkommen hvide. Forfatteren kalder dette Stof Xyloretin. Dets

Krystaller synes at hore til det prismatiske System, det er oploseligt i Alkohol

og Æther, men ikke i Vand; det smelter ved 165 ''C.

Dets Sammensætning, naar det er torret ved 100*^, er

Atomer. beregnet.

C. T9,09. T8,57. T8,94. 40. T8J6.

H. 10,93. 10,81. 68. 10.92.

O. 9,98. 10,62. , 4. 10.32.

Xyloretin-Solvilte torret ved 100° bcstaaer af.

Atomer.

C. 56,04. 40.

H. 1,74. 68.

Ag. 25,89. 1.

O. 10,33. 5.
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Et Atom Xyloretin er herefter altsaa C*"H'*0*; det er forskjellig fra

Sylvinsyre efter Rose's Analyse ved 4 Atomer Brint.

Xyloretin er et Hydrat, thi smeltet med Kalium afgiver det Brint, og

der dannes en Forbindelse af Kali med det tilbageblevne Stof. Naar man op-

varmer Xyloretin-Solvilte, som er torret ved 100^, udvikle sig Vanddampe for-

end det begynder at hlive morkt. Det vandfrie Xyloretins Sammensætning er

derfor sandsynligviis C*^IP^0^ og da er det derved forskjelligt fra Sylvinsyren,

at det indeholder en Atom Ilt mindre, og 2 Atomer Brint mere.

I de store Torvemoser i Jylland, findes en Torveart, som forer Navnet

Lyseklyn; det er Torvemosernes Kennelkul, der udmærker sig ved den stærkt

lysende Flamme, hvormed den brænder og benyttes af Indvaanerne, ligesom

Kennelkul i England, til Oplysning. Naar man udkoger den med stærk Viinaand

og filtrer den kogende Vædske, udskiller sig et hvidt Pulver ved Afkjolingen, som

kan renses ved gjentagne Oplosninger. Det krystalliserer ikke, men udskiller sig

pulverformig af den varme OpliJsning ved Afkjolingen. Det samme Stof udskiller sig

i ringe Mængde ved Behandlingen af det fossile Fyrretræ med kogende Viinaand,

og det findes ikke sjelden næsten reent, som en guul-graa jordagtig Substants i

hule fossile Fyrrestammer. Disse Forhold i Forening med den chemiske Ana-

lyse gjorde det hoist sandsynligt, at Lyseklynlagene i Jylland ogsaa hidrorte fra

Fyrretræer, og det kunde da ikke være andet end Fyrrenaalene, der havde dan-

net dette Stof, som Forfatteren kalder Boloretin formedelst dets jordagtige Ud-

seende. Ilerr Sleenstnip, der paa Forfatterens Anmodning undersogte Lyseklyn

under Mikroskopet fandt, at den indeholdt Fyrrenaalenes Celler. Boloretinet

findes allerede dannet i de friske Naale, og Forfatteren troer at have iagttaget

at dets Mængde tager til mod Vintren; om Efteraaret fandt han mere end om

Sommeren, og den storste Mængde erholdt han af Gran-Grene der vare hug-

gede ved Juletider.

Boloretinet af friske Gran-Naale smeltede ved 75° C.

Boloretin af affaldne Gran-Naale smeltede vee 76^** C.

— af Lyseklyn smeltede ved 79,4*^ C.

Analysen af Boloretinet af friske Gran-Naale gav



28

Boloretinet af Lyseklyn synes at have den samme Sammensætning, dog

forbeholder Forfatteren sig at bekjendtgjore sine Analyser, naar han har gjen-

taget dem, da det ikke er lykket at faae Stoffet tilstrækkeligt reent. Bolore-

tinets Sammensætning er den samme som Betulinets efter Hess ; det har ogsaa

alle Egenskaben fælleds dermed med Uundtagelse af Smeltepunktet, som Hess

angiver til 200 **. Boloretinet er derved interessant at det er den Forbindelse,

hvortil Harpixarterne let vende tilbage, og som modstaaer de forstyrrende Ind-

virkninger længst. Den jordagtige Retinasphalt fra Wetterau er Lyseklyn, Re-

tinasphalt fra Bovey indeholder en Mængde af et lignende Stof, som udskiller

sig pulverformigt, naar en viinaandig Oplosning afkjoles; et hgnende Stof ud-

gjor en meer eller mindre stor Deel af alt Rav.

Ved Behandlingen af det indtorrede viinaandige Udtræk af den fossile

Fyr's Træ, men især af dens Bark, med Æther, bliver der en bruuu Substants

tilbage, som er uoploselig i Æther, men oploselig i Viinaand, Forfatteren kaldte

det Pyrrhoretin indtil han fandt, at det var en chemisk Forbindelse af Boloretin

og Torvens Humussyre. Denne Forbindelse bliver decomponeret, naar man oplo-

ser den i Viinaand af OO^/o og tilsætter saa megen Æther, som Vædsken vil op-

tage uden at blive uklar, og tilfoier derpaa stærk Amoniakvand. Derved bund-

falder humussuur Ammoniak, og Boloretin bUver oplost. Humussyren i denne

Forbindelse syries at være den samme som Torvens. Forfatteren fandt for den

Formeln C^PO^^ = C^^H'^0^« og for dens Forbindelse med Kobberilte

(^5oj^5oo3oc„ + H^O^ Den er forskjeUig fra Malaguttis Humussyre, hvis For-

mel er C^H^O, fra Peligots Humussyre, som har C^^H^^O^ og fra en fjerde

Art af Humussyre, som Forfatteren har faaet ved stærk kogende Svovlsyres

Indvirkning paa organiske Substantser. Boloretinet af denne Forbindelse smelter

ved SO'^C. De forskjelHge Arter Humussyre synes at ligne Garvestof ogsaa

deri at de let indgaae Saltforbindelser med andre organiske Stoffer, hvis Natur

ikkun opdages med Vanskelighed.

Af flere Aarsager kan Forfatteren endnu ikke give et fuldstændigt Over-

blik over dette Arbeide; det er nemlig meget vanskeligt at faae Stofferne rene,

og selv naar man har befriet dem fra andre Harpixarter, danne de let, og un-

der Omstændigheder, som endnu ikke ere fuldstændig opklarede, Alkoholater

og Hydrater, hvorved Analyserne blive meget forvirrede. Naar f. Ex. Tekoretin-

Krystaller blive smeltede forend al Viinaand er fordampet, binder det denne
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saa stærkt at intet fordamper ved Vandets Kogepunct, men naar Massen afkjoles

udvikler sig med Krystallisationens Begyndelse en meget stærk Alkohollugt.

Den historiske Classe.

Geheime Legationsraad Brondstcd har forelagt Selskabet et Forsog til

en metrisk Oversættelse af Æskylos's Eumenider ; Indledning og 1ste Afde-

ling. Da Forfatteren ikke er tilstede, og Manuskriptet ei her forefindes, maa

en udforlig Beretning herom udsættes til det fortsatte Arbeide meddeles Sel-

skabet.

Som bekjendt har den beromte svenske Chemiker Baron Berzelius

fremsat Tvivl angaaende Tilværelsen af en Indskrift paa det Sted, der er be-

kjendt under Navn af Runamo. Den lærde Verden vil nu snart faae Midler i

Hænde til Sagens fuldstændige Bedommelse; da alt Hidhorende vil findes i

det Bind af Selskabets historiske og philosophiske Skrifter, som nu er i Tryk-

ken. Forelobigen ville vi dog her give en ganske kort, ikkun Hovedtrækkene

gjentagende Oversigt over den Fremgangsmaade, som er bleven brugt ved den

af Selskabet foranstaltede Undersogelse over denne saa længe ufuldstændigt be-

kjendte Gjenstand; og herpaa ville vi meddele Hovedindholdet af de Bemærk-

ninger Etatsraad og Geheimearchivar Finn Magnusen i sin Afhandling har frem-

sat mod Berzelius's Tvivl.

Runamo havde allerede i en meget tidlig Oldtid tiltrukket sig Nord-

boernes Opmærksomhed. I Saxos Dage antog man at det havde bevaret en ved

sin Ælde uforstaaelig Indskrift. Selskabets tidligt tabte hædrede Medlem Bi-

skop Peter Erasmus Muller fandt under Bearbeidelsen af Saxo Anledning til

at onske denne Sag paa ny undersogt, og foredrog dette for Selskabet. I denne

Anledning udnævntes en Commission til at undersoge Sagen paa Stedet. Denne

gik saaledes til Værks, at Professor Forchhammer^ som Geognost, forst undersogte

Stedet, for at bestemme, hvad der i Runamo var Naturens Værk, og hvad mu-

ligen kunde være Kunstens. Han fandt strax, at den saakaldte Slange, hvorpaa

Ridserne findes, er en Trapgang. Derpaa udmærkede han med Kridt de Ridser,

som han ikke kunde ansee (or naturlige. Han kunde heri fole sig aldeles fri
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for enhver Fordoms Indflydelse, da han aldrig havde gjort sig bekjendt med

Runeskrifter. Efter at denne Udskilning af de kunstige Ridser fra de naturlige

var udfort, tegnedes det hele af en ovet og noiagtig Tegner. Efter hans Ar-

beide har man ladet udfore to Kobberstik, hvoraf det ene forestiller Rid-

serne saaledes som de opfattedes af Tegneren , men det andet fremstiller de

kunstige Ridser stærkere antydede og derved kjendeligere end de naturlige.

Etatsraad Finn Magmtsen erkjendte strax Skriften for at være runisk, men af

en meget indviklet Art, og tilstod at han ikke kunde finde nogen Mening deri.

Det samme vedblev han endnu at erklære medens Tegningerne bleve stukne

i Kobber, indtil han endelig ved at see dem paa Kobbertavlen, kom paa den

Tanke, at den maatte læses fra hoire til venstre. Nu fandt han strax de Ord,

som ikke vare skrevne med Binderuner meget læselige, og de ovrige forstaae-

lige ved Anvendelsen af Regler, hvorefter han og andre for havde læst visse

Indskrifter. Man seer af denne Sagens korte Historie, hvor forsigtigt og sam-

vittighedsfuldt Selskabets Commission er gaaet frem, og hvor meget Krav altsaa

dens Arbeide og Etatsraad Finn Magnusens Forklaring har paa den videnska-

belige Verdens Opmærksomhed og grundige Provelse.

Vi meddele nu Udtoget af Etatsraadens Bemærkninger.

Sverrigs store Chemiker Friherre Berzelius's Afhandling „Om Runamo

och dess inskrift" blev oplæst i det Kongl. Vitterhets- Historie- og Antiqvitets

Academie i Stockholm den 15de September 1836 og trykt i dets Handlingers

14de Deel (1838) S. 361—3T6, med en vedfoiet Afbildning (som Tab. 5) af

Indskriften paa Runamo og den Deel af Trapgangen, hvorpaa den er anbragt,

efter en til Videnskabernes Selskabs Beskrivelse bestemt Kobbertavle, hvorpaa

de naturlige Ridser kun svagt angives, dog i en meget formindsket Maalestok.

Ved Afbildningen har Berzelius ikke fundet sig foranlediget til at gjore den

mindste Forandring. Finn Magnusen troer at kunne mærke, af den sidst om-

meldte Afliandlings Indhold, at dens beromte Forfatter ikke havde læst Viden-

skabernes Selskabs trykte Beretning om Runamo Undersogelsen 1833, forst pu-

bliceret i dets næstefter udkomne Program og ligeledes i Orsteds Oversigt over

dets Forhandlinger fra 31 Mai 1832 til Aarsdagen 1836; (see Selskabets natur-

videnskabelige og mathematiske Afliandlingers 6te Deel 1837 S. LXIII—LXXI),

thi da vilde han ikke have tillagt Magnusen Affattelsen af den ovenomtalte kob-

berstukne Afbildning af Runamo, om hvilken Berzelius siger: at det, der fore-
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vistes ham som en saadan Rune-Indskrift, befandtes at være en Gang af Trap

i Granit; see Afliandlingens S. 36T, 368, 3TI, 31 i jævnfort med S. 373, hvor

han omtaler de Ridser i Klippen,, hvilka, enligt Prof. Magnusens egen handskrifna

Anteckning å ritningen, af lionom anses for naturliga sprickor". I denne An-

ledning oplyser Finn Magnusen, at Baron Berzelius ved hans Nærværelse i Kjo-

benhavn i Sommeren 1836 henvendte sig til ham, i Anledning af den da fore-

havte Undersogelse over Runamo, med det Onske at erholde en Gjenpart af

Indskriftens Aftegning, med Forsoget til Runernes Forklanng; Magnusen tog

ikke i Betænkning, at overlade ham, til saadan Brug, et Aftryk af den ovenom-

meldte Kobbertavle (da en anden, som forestiller samtlige Runamo-Indsk riftens

saavel indhugne som naturlige Træk, ikke var færdig fra Kobberstikkeren), med

sin tilfoiede Læsning af Runerne og en Notice angaaende de naturlige Spræk-

ker eller Ridser, som forskjellige fra de indhugne Charakterer, af hvilken, som

blot bestemt til Veiledning ved Berzelius's forehavte Undersogelse, Magnusen dog

ingen Gjenpart tog til sin egen Efterretning. Af Berzelius's Udtryk, der vistnok ere

blevne foranledigede ved en Misforstaaelse, mener Magnusen Læseren maa slutte,

at Sidstnævnte havde publiceret Indskrift-Kobberet paa egen Haand, uden mind-

ste Hensyn til Forchhammers physiske Undersogelse, da dog Magnusen ikke paa

mindste Maade havde tilladt sig at fatte nogen selvstændig Mening om Figurerne

paa Runamo, hvorvidt de vare indhugne eller naturlige, men derimod i et og

alt stolet paa Forchhammers (af Berzelius aldeles ikke ommeldte) Undersogelse,

som alene er lagt til Grund for hans Forsog til Fortolkning af de indhugne

Charakterer. Naar bemærkes (S. 3T1) at et Stykke af Trapgangen „inne-

håller fordjupningar, som likna med mejsel uthuggna runabokståfver till den

grad att ingen kan fortiinkas, som for sådana anser dem" er dette vistnok, efter

Magnusens egne Iagttagelser, bogstavelig sandt, men den dertil lagte Bemærk-

ning „oagtadt deras form icke inpassar på nagot af de hittills kJinda rune-

alfabeter" er dog ingenlunde paalidelig, efter hvad Magnusen ved sine palæo-

graphiske Oplysninger haaber at kunne tilstrækkelig godtgjore. Sidstnævnte

bevidner tillige, at de Charakterer, hvilke Forchhammer (som selv erklærer ikke

at have mindste Kundskab om Runer), anseer for at være indhugne, hore til

de læselige, og have virkelig Udseende af simple eller sammensatte Karakterer

af denne Skriftart, hvorimod de, som han har antaget for naturhge Sprækker

eller Ridser, ogsaa af Runegranskere ville findes at være af en ganske egen
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Beskaffenhed og ikke at ligne de Arter af Skrifttegn, som her ellers sees at

være fremstillede. Figurerne eller Ridserne paa Maklamo, hvilke Forchham-

mer strax ved forste Oiekast erklærede for Naturens Værk, fandt Magnusen heller

ikke, fra sin Side, at fortjene nogen palæographisk Undersogelse.

Berzelius bestrider saaledes (S. 315) den Mening at Indskriften skulde

være et Mindesmærke („minnesvård") for Harald Hildetands Armeetog mod Si-

gurd Ring: „Tydligt ar det for den som sjelf ser beliigenheten, att ingen

Armé hår kunnat foras fram, annorlunda an i trangande nod, då deremot slat-

ten derbredvid, som den tiden lårer hafva varit bebygd, gaf oppet tillfålle dertill.

Man maste då soka ett skål, hvarfore man uthuggit inskriften langt ifrån tagets

våg, in i vilda skogsmarken, der den vel sålian skulle komma att låsas. Dette

skål skulle då vara att man hår funnit af naturen formadt det ormlika band,

uti hvilket man vanligt ristade sina runor; men jag vet icke att man annorstådes

tråffadt et sådant begagnande af gångar till runeinskrift. Detta band ligger dess-

uten hår nåstan horisontelt. Våra forfader sokte gerna at hafva sina inskrifter i

stående stållning." „ Om ater fråga varit at rista ett oforgångligt minne

af den tidens storste hårtåg i Norden, så kan man svårligen forstå, hvarfore icke

då foretrådesvis dertill bUfvit begagnad någon af de i Blekinge å så många stållen

forefallande perpendiculåra, fasta klyfter, med en af naturen fullt afslåtad yta.

Ei langt i soder från Hoby kyrka presenterar sig en sådan, lagom hog for at

huggas och låsas, och af den långd att tagets hela historia der kunnat inristas.

Jag vet icke at någonstådes i Sverrige dessa perpendiculåra granitvåggar åro så

allmånna som i denna trakt af Blekinge. Åfvan detta synes mig bora tagas i

beråkning, då man vill bedomma beskaffenheten af Runamo-phenomenet»"

Herved har Finn Magnusen seet sig foranlediget til folgende Modbe-

mærkninger.

„ Runamo-Indskriften er i Hovedsagen, efter dens eget Indhold ikke

bestemt til noget egentligt Mindesmærke for det danske Krigstog til Braavalle.

Dette fremlyser tilstrækkelig af det Udtog af min Afhandling om Runamo, som

allerede er blevet pubHceret i Selskabets Programmer. Jeg bemærkede der at

Runamo kunde antages at have hgget paa Veien fra Skanor af for den Deel af

Haralds Hær, som drog landveis derfra, hvorfor jeg gjettede at Indskriften

kunde være indhugget paa een eller anden Rastdag, bestemt til hoitideligt Offer

og Gudstjeneste efter de nordiske Hedningers Skikke. Udtrykket paa Veien
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har jeg ikke tænkt mig at burde tages aldeles bogstavelig om Gangstien over

Runamo-Klippen, men om en Vei for Hæren, liggende i Nærheden, og Berze-

lius selv antager at denne vel kunde have ligget over Sletten tæt derved. Jeg

har og forhen sagt, at Indskriften i det Hele maatte betragtes som etslags ma-

gisk-religieus Bandsættelse af Landsforrædere, og Bonner tU Guderne for den

retmæssige Konges Seier. Selve Krigstoget ommeldes der ikke med et eneste

Ord, endskjondt vi af Indskriften maa slutte at den er indhugget kort forend

Braavalle-Slaget holdtes, men dette Slag var, vel at mærke, længe forud be-

stemt, med Hensyn til Tid og Sted, af begge de stridende Parter."

Finn Magnusen har ellers sogt at gotgjore, at vore hedenske Forfædre

meente: at deres Bonner til Guderne sikkrest opfyldtes efter Odins egne For-

skrifter, paa de Betingelser at de vare affattede paa Vers og indhugne med

Runer, især af den magiske Art; alt dette fremviser Runamo-Indskriften tydelig

nok. Den maa desuden læses bagfra eller fra Hoire til Venstre, fra Nord til

Syd og mod Solens sædvanlige Gang, i Overeensstemmelse med de Ceremonier

som de nordiske, formeentlig tryllekyndige Hedningner pleiede at iagttage ved

den Tilbedelse af Guderne, som skulde udvirke deres Fienders Fald eller 0de-

læggelse. Den naturlige Slangefigur ansaas vistnok her for en hieroglyphisk

Rune i det Store; den var et helligt Billed af Odin selv (som i en Slanges

Skikkelse havde erhvervet Digterdrikken der ogsaa Var Runernes Ophav) efter

Medfor af forskjellige blandt hans Navne; •— her frembod den netop hine For-

dele for en magisk Indskrifts vedborlige Indridsning og valgtes da, som for-

meentlig anvist af Guddommen, til Frembæreisen af Bonner, indrettede saaledes

ved Skrift og Digt, som de bedst passede til Tidsalderens Tænkemaade og

rehgieuse Fordomme. Magnusen antager endvidere: at Indskriftens Stilling og

Retning tænktes at være henvendt til Guderne, opad mod Himlen og til deres

sydlige Boliger. At Guderne meentes at see ned til det der skete paa Jorden,

især naar de udtrykkelig anraabtes derom, erfares af Eddadigtet Grimnersmaal og

flere Steder af Oldskrifterne. Bonner og Besværgelser til de saakaldte Land-

vætter (et Lands eller Steds lokale Guddomme) pleiede og, i Hedendommen,

at indskjæres med Runer paa Stange, opreiste i fri Luft. Det stemmer over-

eens med saadanne Anskuelser at de asiatiske Lamadyrkeref, en Green af Bud-

dhisterne (endnu Jordklodens talrigste og dog fordum meget mere udbredte

Religionssekt, for hvilken Slangefiguren har en stor Hellighed) udstille skriftlige

5
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Bonner og Hymner for Gudernes Aasyn (saavel i Templer som paa Husene, paa

Marken o. s. v.) da de derved menes at opnaae den storste Kraft til Bonhorelse.

Saaledes anbragte ogsaa visse hedenske Folk, paa de i Kampen vaiende Faner,

andægtige Bonner om Gudernes Vrede mod deres Fiender og disses Fald

eller Odelæggelse, altsaa af samme Indhold som den storste Deel af Runamo-

Indskriften.

Hvad den Indvending angaaer, at Forfædrene kun sjeldent have anbragt

deres Indskrifter i en næsten horizontal Stilling, henviser Finn Magnusen til

Sjoborgs Opregnelse af 5 eller 6 saadanne flade KHpper, allene i Sverrig, foruden

en stor rund Steen, (kaldet Wange Sten) med dybt indhugne sammensatte Ru-

ner, forhen opsat paa Middelpunkten af Oen Gulland, hvis Indbyggere fordum

vare særdeles hengivne til den hedenske Gudsdyrkelse; nu er den nedsunket

paa Landeveien og dog ere de indgravede Træk endnu i Hovedsagen tydelige.

I Liljegréns Runurkunder anfores end flere „ Runristningar på Berg" der sy-

nes at være af lignende Beskaffenhed, især med Hensyn til deres vanskehge

Læsning. Alle Paradishulens Rune-Indskrifter (paa Island) ere ligeledes anbragte

paa Klippegulvets jævne Flade. Geijr har desuden forlængst gjort lignende Be-

mærkninger med Hensyn til adskillige svenske og flere Runeskrifter af denne

Art som Sidestykker til Runamo-Indskriften, hvilken han da antog for den æld-

ste bekjendte.

Ellers har Finn Magnusen erkjendt at han, med Hensyn til det Heran-

forte, skylder den beromte Lærde, som har givet Anledning dertil, den Bemærk-

ning, at Slutningen af hans herommeldte trykte Afhandling indeholder folgende

Ord: „De Anmiirkningar, jag htir meddelet K. Academien, voro icke amnade

åt nagon ytterligare publicitet, an den, at gommas vid K. Academiens Dagbok".

— Saavel Publikationen af disse hans Bemærkninger, som den dermed folgende

Kopie af Runamoindskriftens kobberstukne Afdildning , synes saaledes blot at

være foranlediget ved en Misforstaaelse af Andre.

lovrigt har Etatsraad Finn Magnusen fremlagt for Selskabet et stort

Antal Tegninger af Indskrifter og Charakterer m. m. de saakaldte Binderuner,

som Paralleler til den i Runamoindskriften fremherskende beslægtede Skriftart

o. s. v., — men hverken disse eller Forfatterens dem angaaende Bemærkninger

kunne meddeles i nærværende Oversigt, og dette er saa meget mindre forno-
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dent, som hans Hovedafhandling om denne Gjenstand, tinigettied samtlige der-

lilhorende Afbildninger snart kan ventes at blive færdig fra Trykken.

Professor Petersen meddeelte Selskabet et Bidrag til den byzantinske

Litteraturhistorie i en kritisk Undersbgelse, hvori han sogte at vise, at den For-

tale, som i Udgaverne findes foran Komnenernes Historie af Nikephoros Bryen-

nios, ikke er skreven som Fortale til dette Værk eller har Nikephoros Bryennios

til Forfatter. Efterat have angivet det Særegne ved deslige Undersogelser, naar

de angaae den byzantinske Periodes litteraire Frembringelser, gaaer Forfatteren

over til at give en Udsigt over den foregivne Forfatters, Nikephoros Bryennios'

Levnet. Han var en Son eller Sonneson af den Nikephoros Bryennios, der op-

traadte som Modkeiser mod Botoniates, ægtede Alexios Comnenos' Datter, den

som Forfatterinde beromte Anna Comnena. Derved aabnedes ham Adgang til

de hoieste Værdigheder, og Deeltagelse i Tidens Begivenheder. Til hans mær-

keligste Bedrifter borte Konstantinopels Forsvar mod Korsfarerne (109T). Efter

Keiserinde Irenes Tilskyndelse skrev han Konmnenernes Historie fra 105T, men

fuldforte denne kun til henimod Alexios Thronbestigelse. Anna Komnena leve-

rede Fortsættelsen af dette Værk i sin Alexias.

Efter denne Inledning gaaer Forfatteren over til Undersogelsen selv*

Det Skrift, med hvis foregivne Fortale denne beskieftiger sig, er en Deel af

den store Samling, som vi have under Navn af de byzantinske Historieskrivere.

Forfatteren viser, at Sporgsmaalet om Fortalens Ægthed kun kan besvares efter

indl-e Kriterier. Af denne Fortales Slutning sees, at dens Forfatter vilde skrive

Keiser Alexios' Historie, men at han foler, at denne Opgave saa langt overgaaer

hans Evne, at han er tilfreds, om det maatte lykkes ham at give Anledning til,

nt dette Arbeide værdigen blev udfort af en anden. Denne Fortale indeholder

en Beretning om, hvorledes Alexios ved Miskiendelse og Efterstræbelser blev

bragt til at fratage Botoniates Regieringen , og selv at tage denne i Besid;-

delse. Denne Omstændighed er vigtig; thi Fortalen er derved — tverti-

niod Fortalers Natur— en Fortsættelse af Bryennios' Værk, da den i det Hele

taget fortæller Begivenheder, der fulgte efter dem, ved hvilke Bryennios havde

standset. Det Eneste, der endda kunde anfores for Fortalens Ægthed, var, i

Forbindelse med at dens Begyndelse er tabt, at Bryennios , da han maatte af-

6«



56

bryde sit Værk, havde omtalt de af ham forbigaaede Begivenheder i Fortalen

Men den Vægt, som denne Bemærkning kunde synes at have, bortfalder derved,

at i Fortalen siges, udtrykkeligen, at Forfatteren vilde fortælle Alexios den Sto-

res Bedrifter, og at hele Sammenhængen viser, at derved menes de Bedrifter,

som udfoites under selve Alexios' Regiering. Men heri er en for det Sporgs-

maal, som afhandles, meget vigtig Afvigelse fra Skriftet selv, idet Bryennios deri

fortæller netop tidligere Begivenheder. Dets Indhold er Komnenernes og i For-

bindelse dermed Modkeisernes Historie indtil henimod 1081, da de Begiven-

heder, der bragde Alexios paa Thronen, nærmede sig. Af de her antydede

Grunde synes at folge, at denne Fortale ikke er skreven til Bryennios' Værk,

men til et Skrift, hvis Indhold var Alexios' Regieringshistorie, og i hvis Fortale

passende kunde gives en Udsigt over de nærmest forudgangne Begivenheder.

Der synes heller ikke at være Noget, som væsentlig taler imod, men flere

Omstændigheder bestyrke denne Mening. Saaledes angiver Fortalen som Mo-

tiv for Alexios til at fratage Botoniates Regieringen, dennes Utaknemmelighed

og Attraa efter at skille sig af med Alexios, samt dennes Fienders Efterstræ-

belser 5 men herom findes aldeles intet i Skriftet selv, ikke engang paa saadanne

Steder, hvor Forfatteren nodvendigen maatte have berort det, dersom han havde

skrevet Fortalen.

Ogsaa Stiil og Tone synes at vidne imod Fortalens Ægthed. Stilen er

hverken saa reen eller saa tydelig som i Bryennios' Skrift. Den er mere kunstlet

og panegyrisk, i Forbindelse med lav Smiger. Ogsaa fortiener den Omstændighed,

at bemærkes, at Fortalens Forfatter omtaler det, at skrive som det eneste Middel

han havde til at lægge sit Sindelag for Dagen, da Bryennios derimod ved sine

Talenter og Stilling havde ganske andre Midler dertil at raade over, og heller

ikke havde ladet det beroe ved Ord alene. Dertil kommer, at, da Bryennios

ved Sygdom hindredes -fra at fuldende sit Værk, er det ikke rimeligt, at han

har skrevet en Fortale dertil. Derimod synes alle Omstændigheder at tale for

den Mening, at denne Fortale horer til et eller andet tabt Værk af en Forfatter,

som havde fortalt de Begivenheder, der vare indtrufne paa den Tid, med hvil-

ken Bryennios afbrod sin Fortælling. Denne os ubekiendtee Forfatter var for-

modentlig en noget yngre Samtidig af Bryennios. Anna Komnena behandlede

i sit historitke Værk de samme Begivenheder, som denne Forfatter. Den Be-

romthed, som hendes Værk snart opnaaede, har uden Tvivl bidraget til at denne
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mindre bekiendte, ligesom vel ogsaa ringere Forfatters Skrift tidligen gik i For-

glemmelse. Da man senere samlede og ordnede Beretningerne om det ellevte

og Begyndelsen af det tolvte Aarhundredes Historie, var det naturligt, at man

lod Bryennios' og Anna Komnenas Bedrifter folge efter hinanden som Begyn-

delse og Fortsættelse, og lagde de andre mindre vigtige og mindre anseete

Skrifter om samme Gienstand tilside. Men da Bryennios' Skrift var uden For-

tale eller Indledning, er det hoist sandsynligt at man længere hen i Tiden,

uden at undersoge Aarsagen hertil, supplerede denne Mangel ved at henfore

den her omtalte Fortale til Bryennios' Skrift; hvilket saa meget lettere kunde

skee, da Fortalens Forfatter omtaler sit personlige Forhold til Alexios. At

Begyndelsen af Fortalen og med den ogsaa Forfatterens Navn ikke findes i det

eneste Haandskrift, som hidtil er fundet af denne Fortale og Bryennios' Skrift,

gior det end mere forklarligt, at denne Feiltagelse er bleven upaaagtet.

Ordbogscommissionen,

. Revisionen af Bogstavet S er fortsat indtil Ordet Sneemand, Tillige

har Comissionen begyndt at revidere Bogstavet T og har dermed fortsat Arbeidet

indtil Ordet Taareperle. Af Bogstavet S er nu trykt 69 Ark.

Landmaalingscommissionen.

Stikningen af det Generalkort over Danmark, som Selskabet har be-

sluttet at udgive, fortsattes

Den meteorologiske Commitee

har modtaget Iagttagelser fra de forskjellige Observationssteder. Chirurgerne

Rudolph og Bloch have erholdt Instrumenter for at anstille Iagttagelser i Gren-

land. Det andet Hefte af Collectanea Meteorologica , som indeholder Land-

physicus Thorstensons Iagttagelser i Reikiavig, er udkommet.

Udgiyelsen af et Diplomatarium danicum og et Regestum

diplomaticum.

Da den danske historiske Literatur hidtil har havt det længe og ofte

folte Savn af et Regestum diplomaticum, eller en saavidt mulig fuldstændig, chro-
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nologisk ordnet Fortegnelse over i trykte Skrifter meddeelte, Danmarks Historie

vedkommende Diplomer, Kongebreve og andre Documenter: besluttede Selska-

bet i Aaret 1828 at forberede og besorge Udgivelsen af et saadant Værk, der

skulde indeholde en chronologisk Oversigt og Indholdsangivelse af saadanne i

Trykken bekjendtgjorte Actstykker, indenlandske og fremmode, som angaae

Danmark, danske Forhold og Personer indtil Aar 1660. Selskabet udnævnte i

dette Oiemed en Committee, bestaaende af Ck)nferentsraaderne Engels oft og

Werlauff og Professor Koldertip-Rosenvinge ^ som skulde fore Tilsyn med Ar-

beidet, hvilket, for saavidt det bestod i at uddrage Indholdet af de enkelte

Actstykker, blev overdraget flere yngre, dertil skikkede Videnskabsmænd. Dette

Arbeide fortsattes i en Række Aar; og da man i Aaret 1836 var kommen til

den Overbeviisning, at et for den fædrelandske Historie ikke mindre gavnligt,

ja uundværligt. Værk er et dansk Diplomatarium^ en ligeledes chronologisk

Samling af noiagtige Aftryk af de hidtil enten ganske utrykte, eller adspredte

og meer eller mindre ufuldkomment bekjendtgjorte Hoved-Diplomer, Kon-

gebreve, Tractater, og andre offentlige Documenter og Brevskaber, der ved-

komme den danske Stat: saa besluttede Selskabet i bemeldte Aar, saaledes at

forbinde begge disse nationale og historiske Foretagender, at begge bleve givne

under den samme Commissions Tilsyn og Bestyrelse; men at Regestum diplo-

maticum, som det allerede længe forberedede Arbeide, forst blev. fremmet saa-

vidt, at Trykningen deraf i det mindste kunde begynde, inden man foretog sig

det andet Værks Udgivelse. Man fandt det i den Anledning tjenligt, at foroge

ovenmeldte Commission med flere Medlemmer; og Selskabet udvalgte dertil

Geheime-Archivarius , Etatsraad, F. Magnusen^ Justitsraad, Professor Molbech

og Professor Madvig. Den saaledes forogede Commission foretog sig forst,

deels at blive enig om en Plan for begge de omtalte Værkers Redaction og

Udgivelse, hvilket i det Væsentlige er skeet , og navnligen, med Hensyn til Di-

plomatariet saaledes, at Planen for det forste kun er lagt for Diplomer indtil

Aar 1400^ deels baade at paaskynde Arbeidet for det danske Regestum åiplo-

malicum^ og at besorge det udvidet til en endnu storre Fuldstændighed ved

Benyttelsen af flere og deriblandt mange mindre bekjendte og paaagtede Kilder.

Dette Arbeide er nu saavidt fremmet, at omtrent 300, tildeels vidtloftige Vær-

ker, hvori Diplomer og Documenter af ovenmeldte Natur findes trykte, ere gjen-

nemgaaede, og disse Actstykker (benved 12000 i Tallet) saaledes extraherede,
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som Værkets Plan medforer, samt Extracterne for en Deel bragte i chronolo-

gisk Orden. Dette sidstnævnte Arbeide, ligesom ogsaa tildeels Extraheringen,

har været overdraget den af sit Skrift „Danmark i Middelalderen 1ste Hefte"

fordeelagtig bekjendte Cand. H. Knudsen^ Copiist i det Kgl. Geh. Archiv. Com-
missionen for bemeldte to historiske Nationalværkers Udgivelse tor saaledes

have Haab om, at Trykningen af det danske Regestiim diplomaticnm i Aar, og

maaskee alt i tilstundende Foraar, vil kunne begynde. Værkets Storrelse tor

man antage, vil blive omtrent 100 Ark i stor Quart-Format , og Trykningen

at kunne fuldendes i en Tid af et Par Aar.

Priissferifter og Priisopgaver.

Den historiske Classe af vort Selskab havde i Begyndelsen af Aaref

1838 stillet den Opgave, ved Sammenligning af de gamle græske og latinske

Skribenters Efterretninger om Hunnerne med Middelalderens Kilder og den

nyere Ethnographie at oplyse Hunnernes Oprindelse, Sæder og Eiendommelig-

hed. Til Besvarelse af denne Opgave har Classen modtaget et tydsk Skrift med

Motto: Rerum gestarum memoriam hvis Forfatter deri har givet en sammen-

hængende Historie af Hunnerne. Udrustet med Kundskab i Chinesisk, har han

foretaget sig at fortsætte og udvide den Retning af Undersogelsen om Hunnerne,

som Deguignes i forrige Aarhundrede angav, og af de nye og hidtil i Europa

ubrugte Kilder, hvortil han har havt Adgang, at uddrage en mere fuldstændig

Række af Efterretninger om Hunnerne for den Tid, da de bleve Occidentens

Folk og Skribenter bekjendte. Ligesom nu denne Plan gaaer noget ud ovre

Opgavens egentlig Grændser, saaledes medforer den nuværende Tilstand af Stu-

diet af chinesisk Sprog og Litteratur og den Omstændighed, at Forfatterens

chinesiske Kilder ere Classen utilgængelige, at Classen ikke kan underkaste den

Deel af Arbeidet, der fremtræder som meest originalt, nogen Control eller Pro-

velse. Indtil en vis Grad havde det maaskee været Forfatteren muligt at give

Læserne Midlet til en saadan Control i Hænder, hvis han f. Ex. ved enkelte Prover

i fuldstændig Oversættelse tydeligere havde ladet see, i hvilken Form Efterret-

ningerne findes i de chinesiske Kilder. Men selve Foretagendet, paany fra hine
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for Faa tilgængelige Regioner at fremdrage Efterretninger, fortjener fuld Paa-

skjonnelse. Hertil kommer, at Forfatteren overalt, hvor hans Arbeide af Clas-

sen har kunnet proves, viser en omfattende Kundskab til Orientens, især Nord-

og Mellemasiens, Historie og Ethnographie, og kjndigen har benyttet de occi-

dentalske Beretninger om Hunnerne, ligesom han ikke har forsomt at henvende

fortrinlig Opmærksomhed paa det, som Opgaven især fordrede, paa Hunnernes

hele Væsen som Folk og deres Slægtskab heri med Mongolerne, samt paa For-

holdet imellem Hunnerne og andre med dem i Beroring komne Folk, hvorvel

herved, hvad Hunnerne i Europa angaaer, intet nyt Lys er vundet, men snarere

Et og Andet kan savnes. Under disse Omstændigheder tager Classen ikke i

Betænkning at belonne Forfatterens Forskninger med den udsatte Præmie.

Besvarelsen af det i Aaret 183T udsatte Priissporgsmaal : „om Moral-

philosophiens Kilde og Grundvold er at soge i en umiddelbart i Bevidstheden

given moralsk Grundidee, og de herved fremkaldte Begreber, eller i en anden

Erkjendelsens Kilde", er kun bleven forsogt af een Forfatter, hvis i det tydske

Sprog affattede Afhandling med det Motto: „Moral predigen ist leicht, Moral

begriinden ist schwer", vi ikke have kunnet finde værdig til Prisen. Istedetfor

at gaae ind paa Det, som egentlig forlangtes, har Forfatteren troet, at man

havde fordret Opstillelsen af et Moralprincip, og har derfor betragtet den Deel

af sin Afhandling, hvori han viser Sammenhængen imellem sit Moralprincip og

sin Metaphysik, som et Tillæg, hvori han gav Mere, end der var fordret, uag-

tet Opgaven netop havde forlangt en Undersogelse , i hvilken en almindelig

0\jerveielse af Sammenhængen imellem Metaphysik og Moralphilosophi maatte

have indtaget en betydelig Plads. Sees dernæst hen til den Maade, hvorpaa

Forfatteren har sogt at gjore Sympathien til Grundvolden for Moralen, finde vi

den lige saa lidet tilfredsstillende i formel Henseende, som det er bleven oplyst,

at den er det i reel Henseende; Forfatteren selv endog kar maattet indromme

det Modsatte. Endnu tor vi ikke tilbageholde den Yttring, at vi have fundet

den Maade , hvorpaa Forfatteren har tilladt sig at omtale flere af den nyere

Tids storste Philosopher, saare utilborlig og anstodelig.

Over den for det Classenske Legat udsatte Prisopgave angaaende An-

vendelsen af Torv og Torvekul til Jernudsmeltning var ikkun indkommet een

Afliandling med Motto: Simplex sigillum veri. Deri handles om Torvens Væxt

og Beskaffenhed, om Torvemosers Bearbeidelse, og Torvens Forkulning og en-
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delig ogsaa om dens Anvendelse til Jernudsmeltning. Men denne sidste Deel,

som skulde være Skriftets egentlige Gjenstand, er kun ganske flygtigt behand-

let, saa at man ikke kan tilkjende det Præmien, endskjondt det om de ovrige

Punkler indeholder adskillige gode Bemærkninger.

Den mathematiske Glasse.

Det kan ikke drages i Tvivl, at det for de fremtidige Undersogelser af

Planeternes Theorie vil være et hoist vigtigt Skridt, at bearbeide den hele nu

existerende Masse af Planetobservationer saaledes, at man derved erholder Ca-

taloger, der give Resultaterne af Observationerne under den Form, ved hvilken

de anvendes i Theorien, og som tdlige stotte sig til eensformige Reductionse-

lementer. I Betragtning heraf fremsættes det altsaa som Priisopgave:

Med Anvendelse af de i tabulæ Regiomontanæ indeholdte Reductionse-

lementer, at levere en til det omtalte Oiemed svarende Beregning af alle siden

Bradleys Tid anstillede Planet-observationer.

Man vil udentvivl være enig i at ansee det nysnævnte Værk som et ved

denne Leilighed hoist væsentligt Forarbeide; men Selskabet erkjender dog ikke

desto mindre, at den her i Forslag bragte Beregning ikke alene er meget vidt-

loftig, men ogsaa i sine Enkeltheder kan frembyde Vanskeligheder, og vil der-

for ved Bedommelsen af de Arbeider, der muligen indliibe, finde det billigt

ogsaa at tage Hensyn til de Forfattere, som uden at fyldestgjore Opgaven i dens

hele Omfang, befindes, med en til Videnskabens nuværende Fordringer svarende

Fuldendthed, at have behandlet et ikke altfor ubetydeligt af de Afsnit, hvori

det Hele paa en naturlig Maade vil dele sig.

Den physishe Classe.

Den nyere Tids Erfaringer angaaende de Omstændigheder, som med-

fore Dannelse af organiske Stoffer, navnhgt ætheriske Olier, lade formode at

mange, hidtil som Educter anseete Legemer opstaae ved en Vexelvirkning

6
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mellem organiske Stoffer. — Den Selskabet tilstillede Afiiandling , som bidrager

fortrinligt til at oplyse denne, for den organiske Cheraie saa vigtige Gjenstand

vil Selskabet belonne med sin sædvandelige Præmie.

Den philosophishe Classe.

Er den Forskjel, der finder Sted imellem Kirke og Stat saaledes grun-

det i Menneskehedens Natur og dens Grundforhold deels i psychisk deels i hi-

storisk Henseende, at de menneskelige Samfunds fuldkomne Organisation her

paa Jorden maa antages væsentligen at kræve en saadan Dobbelthed? Selska-

bet har ved at udsætte dette Sporgsmaal meent, at der i at undersoge det bor

sees hen til saavel Kirkens som Statens Grundvold, deres Myndighed og deres

Formaal.

Den historiske Classe.

Der er Intet, som staaer i noiere Forbindelse med en Stats Velstand

og Kraft end Tilstanden af dens Population (Folkemængde og Befolkning), og

dennes Historie er derfor at betragte som paa det noieste forbunden med hiins.

Desaarsag ere ogsaa i den nyere Tid Forandringerne i Populationens Tilstand

hos Folkene mere og mere blevne Gjenstand for historishe Undersogelser , og

Meget er derved blevet vundet ei blot til en fuldstændigere Kundskab om samme,

men ogsaa til en klarere Indsigt i det Forhold, hvori Populationens Tilstand

og det almene Vel staae til hinanden indbyrdes. I Henseende til de Foran-

dnnger, som Populationens Tilstand efterhaanden har undergaaet i Danmark^

mangler det vel hverken paa Forraad af Kiendsgierninger eller paa enkelte op-

lysende Undersogelser; men endnu savnes dog en paa tilstrækkelig omfattende

Undersogelser grundet, sammenhængende og pragmatisk Fremstilling deraf. De

forhaandeværende Data og tidligere Forskninger lede i Almindelighed til det

Resultat, at i de tre forste Sekler efter Christendommens Indforelse, altsaa i det

Ilte, 12te og 13de Aarhundrede, Folkemængden var i bestandig Tiltagelse, og

at den i den forste Halvdeel af det 14de Aarhundrede havde opnaaet en betydelig

Hoide ; at den, efter i Midten af samme Aarhundrede at have lidt et stort Skaar

ved den under Navn af den sorte Dod bekiendte odelæggende Pest siden, kun
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langsomt hævede sig igien; at den fra Reformationstiden af, og i Særdeleshed

i den forste Halvdeel af det Ilde Aarhundrede, gik mere og mere tilbage ind-

til 1660, da den var sunket til sit laveste Punkt i den nyere Tid; at den fra

1660 indtil det 18de Aarhundredes næstsidste Decennium kun giorde langsom,

tildeels neppe mærkelig, Fremgang, men derimod fra da af tiltog kiendeligen

indtil Aarhundredets Udgang, fra hvilket Tidspunkt de noiagtigste Underretnin-

ger haves om dens Tilstand.

Selskabet udsætter derfor for Aaret 1840 folgende Priisopgave:

At give en paa muligst noiagtige Undersogelser grundet, i hensigtsvarende

Perioder inddeelt, pragmatisk Oversigt over de Forandringer, som ere foregaaede

i Populationens Tilstand i Kongeriget Danmark, SiJnderjylland eller Hertugdom-

met Slesvig derunder indbefattet, fra Begyndelsen af det Ilte indtil Slutningen af

det 18de Aarhundrede, med stadigt Hensyn til de Omstæhdigheder, som til enhver

Tid fornemmelig derpaa have havt en befordrende eller hæmmende Indflydelse.

For det Tottske Legat.

(Præmien 100 Rbd.)

At undesoge og fremstille de Love, hvorefter Metallegeringers physiske

Egenskaber ere afliængige af deres Sammensætning.

For det Classenske Legat.

(Præmien 100 Rbd.)

1) Da Brugen af den Gummi, som frembringes i vore indenlandske Træer,

er saare indskrænket, nærmest, fordi den indeholder et i koldt Vand uop-

losehgt Gummistof (Cerasin, Bassorin); saa onsker Selskabet en Undersogelse om

de Angivelser, ifolge hvilke det uoplosellge Gummistof ved fortsat Kogning i

Vand skulde blive til almindelig Gummi, ere rigtige eller ei, navnligen om

en saaledes behandlet Gummi kan træde istedet for arabisk Gummi enten i Al-

mindelighed eller i visse Tilfælde.

2) Man angive de vigtigste Lag af Myrmalm her i Landet, tilligemed deres

Mægtighed, Udstrækning, Malmens Bestanddele og ovrige geognostiske Forhold;

og da her paa mange Sseder findes Masser, der indeholde Kiesel, Phosphorsyre



44

og Jernilte, men ere vandfrie og have Lighed med Slagger, saa sporges, om

man enten af Sagn eller skfiftlige Efterretninger veed noget om disse Massers

Oprindelse.

3) Der forlanges en Fremstilling af Garveriets Tilsand i- Danmark, og en

Undersogelse over hvorvidt denne svarer til Nutidens Indsigter og Erfaringer,

saavel som over de meest hensigtsvarende Midler til vore Garveriers Forbegring.

Besvarelserne af Sporgsmaalene , for saa vidt de ikke angaae vore fæ-

drelandske Sager, kunne være affattede i det latinske, franske, engelske, tydske,

svenske eller danske Sprog. Afhandlingerne betegnes ikke med Forfatterens

Navn, men med et Motto, og ledsages med en forseglet Seddel, der indeholder

Forfatterens Navn, Stand og Bopæl, og som bærer samme Motto. Selskabets

i de danske Stater boende Medlemmer deeltage, ikke i Priisæskningen. Belon-

ningen for den fyldestgjorendc Besvarelse af et af de fremsatte Sporgsmaal, for

hvilken ingen anden Priis er nævnt, er Selskabets Guldmedaille , af 50 danske

Dukaters Værdie.

Priisskrifterne indsendes inden Udgangen af August 1841 til Selskabets

Secretair, Etatsraad og Professor H. C. Orsled^ Commandeur af Dannebrogen

og Dannebrogsmand.

ii^%n
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over

det Kongeligge Danske Videnskabernes Selskabs

Forhandlinger
og

dets Medlemmers Arbeider

TAaret 1840.
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Af

Confercntsraad og Professor MM, C* ØVStCd

Commandeur af Dannebrogen og Dannebrogsmand, Selskabels Secretair.

I det sidst forlobne Aar har Selskabet havt at beklage Tabet af tvende Medlemmer:

Conferentsraad og Professor Saxtorph.

Conferentsraad og Professor Bornemann.

Til indenlandske Medlemmer ere optagne

Hr. Dr. Med. Henrik Carl Bang Bendz^ Docent ved Veterinair-

skolen.

Hr. Henrik Kroyer, Naturforsker.

Til udenlandske Medlemmer ere optagne

Hr. Lambert Adolphe Jacqves Qveteletj Secretair for Videnskabernes

Selskab i Briissel og Directeiir for det astronomiske Observatorium samme-

steds.

Hr. Carl Ernst v. Baer^ Medlem af det Petersborger Akademie.

Hr. Augustin Louis Cauchy, Medlem af det franske Instituts Videnska-

bernes Akademie.

Hr. George Biddel Airy , Kongelig Astronom ved Observatoriet i

Grenwich.
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Den physiske Glasse.

Som Fortsættelse af de Undersogelser om Chromets chemiske og the-

rapeutiske Egenskaber, hvormed Prof. Jacobson i flere Aar har sysselsat sig, har

han meddeelt Selskabet nogle Iagttagelser om Chromsyren.

Chromsyren afgiver med megen Lethed sin Ilt, saa at Quiksolv, der

sættes til concentreret eller fortyndet Syre og rystes med samme, hastig for-

vandles til et Ilte. Det samme viser sig ligesaa hastig, naar Forsoget foretages

med en concentreret Oplosning af surt chromsurt Kali. Ogsaa med det neu-

trale Salt viser det sig, men langsommere.

Det samme finder Sted ved Indvirkningen af Phosphor, hvorved et

smukt smaragdgront phosphorsurt Chromsalt dannes, der deliquescerer i Luften.

Phosphoren decomponerer ogsaa Syren i det sure og neutrale chrom-

sure Kali, og udskiller Chromilte af forskjellig Grad.

Ved denne Egenskab er det at Chromsyren destruerer de blaae og rode

Plantefarver næsten i samme Grad som Chlor.

Syren kan derfor og decomponere Hydrojodinsyre, og Prof. J. har

benyttet den ved Undersogelsen af Urinen af Patienter, der bruge lodsalte, og

finder den beqvemmere dertil en Chlor.

I vegetabilske Substanser, der ere gjennemtrængte af concentreret eller

fortyndet Chromsyre, fremkommer og vedligeholdes, naar de tændes, en stærk

og stadig Glodning, der dog ikke er saa stærk og jævn som den, det neutrale

chromsure Kali frembringer.

Chromsyrens Indvirkning paa Alkohol er betydelig, skjondt endnu ikke til-

strækkeligen undersogt. Sættes concentreret Syre til Alcohol, da udvikler sig en

stærk Varme og der danner sig et voluminost Magma.

Naar Syren ved en forsigtig Afdampning, for at den derved ei decom-

poneres, bringes i Pulverform, da frembringer den, ved at drysses til Alcohol,

en saa stærk Varme, at Alcohol-Dampe udvikles, ved hvis Berorelse Pulver

kommer i stærk Glodning. Denne Iagttagelse er gjort af Hr. Apotheker

Wolf, der tillige har overbeviist sig om, at ingen Æther dannes ved denne

Proces.

Til at forebygge Forraadnelse af animalske Dele viser Chromsyren samme

Egenskab som det chromsure Kali, og kan derfor i meget fortyndet Tilstand



med Nytte anvendes ved anatomiske Arbeider og til i længere Tid deri at

opbevare anatomiske (Jjenstande. Men da Syren indgaaer nogen Forbindelse

med fibrose og albuminose Bestanddele af de dyriske Organer gjor den dem
noget haardagtige.

Denne Egenskab har Prof. J. benyttet ved anatomiske Undersogelser

af blode Organer og isærdeleshed af Oine. Disse Organer antage ved at

gjennemtrænges af Syren en saadan Consistens, at man kan gjennemskære hele

Oiet og derved bedre end hidindtil undersoge de forskjdlige Deles Leie og

Forbindelser*). Ved at opbevare i længere Tid dyriske Substanser i Chrom-

syre eller i Oplosninger af Chromsalt, har Prof. J. fundet, at Beensubstantsen

bliver blaaagtig, hvilket fremkommer ved en Decomposition af Chrorasyren. Da
den Farve Beenjorden derved antager ligner nogen Turkisen's eller mere det

Fossils, som man ogsaa giver denne Benævnelse (Turquoise odontholithe>, og da

det isærdeleshed findes i nogle Egne, hvor Chrom forekommer, henleder Prof.

J. Chemikernes Opmærksomhed paa samme.

Hvad de therapeutiske Egenskaber af Chromsyren angaaer, da har

Prof. J. fundet at den udvendig anvendt er deels et fordelende deels et cor-

roderende Middel, som han med Nytte anvender ved flere Arter af Inflammatio-

ner, Bylder, Ringorme og ondartede Saar.

Indvortes kan det gives i storre Dosis end det neutrale ehromsnre

Kah, forvolder da Qvalme, stundom Brækning, men angriber ikke Maven og vi-

ser sig som et styrkende Middel, der med Nytte kan anvendes ved Svækkelse i

Fordoielsesorganerne, ved Nervesvækkelse og ved en hectisk Tilstand.

Professor Forchhammer har forelagt Selskabet en Oversigt over Resul-

taterne af hans i 1810 fortsatte geognosliske Undersogelser af Danmark. Det

ligger i Sagens Natur, at den bedst kjendte Deel af Danmarks Formationer,

*) Til at præparere de Dele af det dyriske Legeme, der skulle undersøges med Microscopet,

er det af Dr. Hannover med Nytte bleven anvendt. J. Miillcr Archiv fiir Anat. und

Physiologie 1840 p. 549.
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Kridtet, ved disse Undersogelser ikkun kan give et ringe Udbytte; dog liar For-

fatteren været istand til at eftervise, at Kridtforniationen i den ostlige Deel af

Danmark indtager et ligesaa bredt Belte som i den vestlige. Nye Iagttagelses-

punkter hr Skrivckridlet ere: Bakkerne ved Vester Egede og Omegnen af Vor-

dingborg. Nye lagttagelsespunkter ior IJinistenen ere: Ravnstrup ved Nestved,

Refsvindinge i Nærheden af Nyborg (Fyen) og flere Steder paa den fyenske

Side af Beltet.

Ved Legerndorf i Nærheden af Itzehoe (Holsteen) forekommer Skrive'

kridtet^ her som paa flere Steder, hvor den findes uregelmiESsigen hævet, i For-

bindelse med Jordfald, der ere de storste, vi kjende i Landet.

Forfatteren har især beskjæftiget sig med Rullesteensformationen, som

han inddeler i 3 Dele, hvoraf Rav-Brunkulformationen er den ældste. Den

forekommer i 3 Partier, hvoraf den fiirste findes ved de danske Kyster af Kat-

tegattet; det andet ved den vestlige Deel af Liimfjorden; det tredie paa Lan-

dets Vestkyst fra Liimfjorden til Elben. Kattegatpartiet udmærker sig ved de

stærkt . hævede Lag (Stouerhoved i F'yen; Blaaleersbakken paa Refsnæs i

Sjælland; Trællenæs, Bjornsknude i Jylland) og ved de mange og store Rulle-

stene, der forekomme afvexlende med Forsteningsforende Leer- og Kalklag.

Liimljordpartiet er tildeels Ferskvandsdannelse (Moformation). Til det vestlige

System horer en Deel af det som Forfatteren tidligere betegnede som Ahlfor-

mation, der indbefatter to, i Dannelses-Tiden betydelig forskjellige , Formatio-

ner; ogsaa dette System har Forsteninger (Norre Vosborg, Sylt, Wedel ved

Elben). Forsteningerne vise, at disse Dannelser ere samtidige med Subappenin-

{"ormationen i Ovre-Italien (Asti, Castel arquato); det er denne Formation,

som forer det ved vore Kyster saa hyppige Rav. De med skandinaviske Rul-

lestene afvexlende Forsteninger af Saltvandsdyr bevise, at denne Dannelse ikke

kan være afsat som lisgjerder (Morraincr).

Den mellemste Deel af Rullesteensformationen er Rullesteensleer. Den

indtager den frugtbareste Deel af Landet og er herskende i det sydlige Sjælland,

i Fyen og de omkringliggende mindre Oer, paa Ostkysten af Holsteen, Slesvig og

Jylland, omtrent indtil Mariagerijord ; i den ovrige Deel af Landet forekommer

den pletviis. Denrte Formation forer frugtbart Leer, og næsten alle vore

Mergellag hore dertil. Man har endnu aldrig fundet en eneste Forstening

deri. Rullesteensfiirende uslcntet (uschichtet) Leer afvexler tidt med Slenter



(Schlchter) af udskj Ilede Uullestene og med Sandlag (meget udmærket ved Vis-

borg paa Samsiie); Formationen forer de storste Rullestene.

lluUesteens-Sand. Schiclite teller uschichtet Sand med lidt Leer og mange

Rullestene, som i det Hele ikke ere meget store. Overfladen er hoist uregel-

mæssig bolgeformigen bakket (Helgenæs, Norddelen af Samsoe) ; Landets storste

Hoider hore til denne Dannelse (Himmelbjerget, die Hiittener Berge) og det er

Landets egentlige Skovbund (Silkeborg Skove, Roldskov, Gribskov). Formationen

forer sjelden Forsteninger, men disse hore til Nordsoens nuværende Fauna ilhiC"

cinum reliculatum ved Svendborg; Ostrea edulis^ Cardium edule^ Mytilus edulis^

Buccinum undatiim ved Tarbeck i Holsteen). Ogsaa denne Formation synes

formedelst sine Saltvandsforsteninger ikke at kunnq. være dannet som lisgjerder.

Forfatteren har endvidere henvendt sin Opmærksomhed paa Forholdet

imellem de forskjellige Arter af Rullestene i disse Dannelser.

Ravbruunkulformationen har altid ikkun en ringe Mængde af Kridtfor-

mationens Steenarter. Den storste Mængde fandtes ved Bjornsknude, hvor den

udgjorde omtrent 2T%; paa Nordkysten af Fyen var den ikkun 1T%, og i den

store Ravbruunkulformation paa Vestkysten udgjorde den ikkun 6%. Denne

ringe Mængde af Kridtformationens Steenarter staaer i den noieste Sammenhæng

med Mangel paa Mergellag i Formationen og bliver dobbelt paafaldende, naar

man sammenligner den med den store Mængde af Flint og Kridtformationens

Kalk i den folgende Formation, medens Rav-Bruunkulformationen, som den ældre,

og derfor Kridtet nærmere Dannelse, efter al Rimelighed maatte indeholde flere

Levninger af forstyrret Kridt med Rullesteenslecr end den yngre Dannelse.

I Rullesteensleret fandt Forfatteren, som Middeltal af alle sine Iagtta-

gelser, 45% af Kridtformationens Steenarter, og ikkun paa et eneste Sted (i

Nærheden af Slesvig) , sank den ned til 2V%. I Nærheden af den gjennem-

brydende Liimsteen i Fyen steg Forholdet af Kridtformationens Steenarter

indtil 11%. Rullesteenssandet synes at skylde sine Rullestene til Rullesteens-

leret, hvoraf de sandsynhgviis ere samlede ved Udskylning. Idetmindste fandtes

imellem Liimfjorden og Mariagerljorden , hvor Rullesteenssandet paa Hoiderne

er paasat paa Rullesteensleret i Dalene, Forholdet imellem Steenarterne at være

det samme. I denne Egn begynde nemlig Euril- og ^wg'zV-Porphyrerne at fore-

komme jevnligen i Rullesteensformationen, og de viiste sig her af samme Be-

skafl'enhed og omtrent i samme Mængde i begge Formationer. Ganske ander-



ledes er Forholdet imellem Uav-BruunkuHormationen og Rullesleenslerct. For-

fatteren har endvidere gjort opmærksom paa Overgangsbjergarternes Forhold i

de forskjellige Egne. I det sydostlige Jylland, i Fyen og det vestlige Sjælland

udgjor Overgangsbjergarternes Forhold imellem 6 og 8a%, det stiger ved Sjæl-

lands nordvestlige Pynt, Relsnæs, indtil 11%; i Landet imellem Mariagerljord

og Liimfjorden udgjiire de 14%; i Salling og Mors ere de 26%, og stige derfra

ved Vestkysten mod Syd bestandigen indtil de i Nærheden af Varde udgjore

16% h vo rfra de meget hurtigen aftage og i det Slesvigske ikkun udgjore

137o; i Holstecn endnu mindre. Ogsaa Beskaffenheden af de rullede Stene af

Overgangsformationen fortjener Opmærksomhed. I Sjælland, Fyen og det syd-

ostlige Jylland forekomme de blandede, Overgangssandsteen , Kalk, Skifere,

Sandstene og meget sjeldent Porphyrer. Hoiere op imod Nord tager Overgangs-

sandstenen til, og nær ved Liimfjorden begynde Porphyrerne, som i Salling og

Mors blive endnu langt hyppigere, og ved Oddesund forekommer en overordent-

lig stor Mængde Porphyrer som rullede Strandstene. Derfra imod Syd tiltage

Sandstenene saaledes, at de omsider blive ene herskende.

Paa Oen Sylt spille umiskjendelige, porose. Lavaarter en Rolle iblandt

Rullestenene.

Forfatteren slutter af de anforte Kjendsgjerninger, at der i Rav-Bruun-

kulformationens Tid har fundet en forholdsviis roligere Udvikling Sted, der al-

Hgevel hyppigen var afbrudt ved Bevægelser, der have bragt skandinaviske

Rullestene ned i Havet, uden at selve Havets Bund er bleven opbrudt. I Rulle-

steensleerformationen har Forstyrrelsen naaet den hoieste Grad ; Masser af

Rullestene ere forte ned fra den skandinaviske Halvoe og Havets Bund er

overalt brudt op ved underjordiske Kræfter, og har derved leveret Materialet

til Mergellagene. I begge disse Formationer synes Bevægelsen at være gaaet

ud fra den skandinaviske Halvoe og dens Retning at have været fra Nord og

Ost; saaledes helde idetmindste de Lag, der svare til Bolgeslaget i Rav-Bruun-

kulformationen ved Stauerhoved (Fyen), og samme i Retning jnaae Porphyrerne

ved Liimfjorden være flyttede, dersom man vil aflede dem fra Christiania Egnens

Overgangsbjerge.

Den Bevægelse, som har foranlediget Dannelsen af den tredie Afdeling

af Rullesteensformationen, synes at være gaaet ud fra Ostersoen.

Forfatteren har endvidere anstillet Nivellemcnls af Havstokkene og fun-

det, at de hævede Havstokkes Phænomener begynde noget sydlig for Nyborg^



have ved denne Bye neppe en Hoide over Beltets Vandspeil af 2 Fod , og

tage til imod Nord.

Paa Kefsnæs er denne Forskjel allerede 1 Fod „ Tom.

Ved Ballingshavn paa Samsoe er den 8 - ,,

Ved Mogelsskaar paa Nordsamsoe er den 9 - 6 -

Ved Rugaard i Jylland 12 - 6 -

Ved Fornæs ^ •
i

13 - 6 -

Og ved Ballegaard ved Mariagerljorden steg den til noget over 20 - „

Herfra imod Vest faldt den ved Mariagerljordens Bredder

temmelig hurtig; ved Marenmolle var den kun .... 14 - ,, -

Ved Byen Mariager selv ikkun 13 - ,,

Ved Liimljorden fandt Forfatteren den ved Astrup i Salling 16 - 10 -

og paa Thyholm fandtes der mange gamle Grave, der ikke

vare mere over Fjordens nuværende Niveau end .... 8 - „ -

Forfatteren slutter af disse Iagttagelser, at en Linie fra Nissumljorden

til omtrent een Miil Syd for Nyborg er Grændsen for Danmarks vedblivende

Hævning, at Alt hvad der hgger Nordost for denne Linie lider en Hævning, der

i Almindelighed er storre, jo længere Punktet ligger fra Linien; men at dette

Forholds Regelmæssighed meget hyppigen bliver afbrudt.

Forfatteren har tilsidst fortsat sine Studier over Marskens Dannelse, og

har overbeviist sig om, at en stor Deel af det Eiendommelige , som Marskeg-

nene vise, bliver bestemt ved den store Sænkning, som man kan forfolge fra

Nissumfjorden til de franske Kyster i Bretagne , og fra Cornwall til hoit op paa

Englands Ostkyst. NavnUgen finder han at det Phænomen som Wilster-Marsk

viser, at nemlig den faste frugtbare Marskjord svæver paa en flydende Dynd-

masse og synker langsomt, men regelmæssigen , saaledes at Vandets Afledning

allerede maa tilveiebringes ved kunstige Midler formedelst Moller, kan forklares

naar man antager en tidligere pludselig Sænkning af Landet.

Dr. P. W. Lund i Brasilien har under Titel af „ fortsatte Bemærknin-

ger over Brasiliens uddode Dyrarter" meddeelt Selskabet forogede Tillæg og

Rettelser til sine allerede i Selskabets Skrifter aftrykte Afhandlinger om denne

interessante Gjenstand. Som sædvanligt gjor han ogsaa her de i Districtet
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nulevende Pattedyrarter ligesaavel til Gjensland for sine moisommelige Eiler-

granskninger som hine for lang Tid siden fra Jorden forsvundne. Del er med

de af ham senere fundne og den nuværende Fauna tilhorende Arter, at disse

Bidrag begynde. Den er foroget med 3 Arter. Den interessanteste af disse

er Slankdyret Ølephilis)^ som Forfatteren vel endnu ikke selv har seet, men om

hvis Forekomst i disse Egne af Brasilien han ved bange troværdige Vidnes-

byrd og tydelige Beskrivelser af denne let erkjendelige Slægt har forvisset

sig. — Den uovervindelige Modbydelighed, som Brasilianerne have for at riire

dette Dyr, vil gjore det næsten umuligt for ham at erholde det. Det beskri-

ves som et Dyr af Storrelse som Ilderen hos os, sort med tvende hvide Striber

langs hen ad Ryggen, og som, naar det forfolges, udsproiter en Vædske af en

saa overordentlig Stank, at den bedover Mennesker og Dyr, og aldrig forsvin-

der af den Gjenstand, den har berort. Den anden Art tilhorer Katteslægten

og er den, som Fr. Cuvier har opstillet under Navn af Felis mitis. Herved

bortfalde de Tvivl, som Fyrst MaximiUan af Neuwied og Dr. Rengger have op-

vakt mod denne Arts Ægthed. Den er fuldkommen forskjellig, saavel i sine ydre

Forhold og Farvetegning som i Bygningen af Skelettet, fra Felis macroura

Prim. MaximiL og fra Felis pardalis Lin.

Det tredie Dyr, han har fundet, er en Art af Rævefamilien, som han

anseer for ubeskreven. Den har Pupillen altid rund selv i det stærkeste Lys,

er betydeligt mindre end den i Skovene forekommende Canis d'Azzaræ Princ.

Maxim, og i Farve forskjellig fra denne. Den opholder sig paa aaben Mark

og kaldes af Brasilianerne Markhunden. Dr. Lund har givet den Navn af

Canis veluluSj og mener, at den tilligemed Catiis Corsac og Canis velox Horl.

burde danne en egen Underslægt,

Langt storre er den Tilvæxt, som Fortegnelsen paa de forsvundne Dyrearter

har erhofdt, og ikke mindre store ere de Forandringer i Bestemmelserne, som den

forogede Mængde af Materialier, især af karakteristiske Stykker, og den fortsatte

og dybere gaaende Sammenligning have fremkaldt, og som den med Ailiand-

hngenfolgende nye Liste paa Pattedyrene (baade levende og uddodc) i Rio das

Velhas Floddal, sammenlignet med den sidst leverede, viser. Disse Forandrin-

ger have især truffet Forfatterens Orden Brutæ. De faa Levninger, som for-

hen tillagdes Myrmecophaga Slægten ere overforte til Dovendyrenes Familie,

i hvilken de til Slægten Mcgalonyx tidligere henforte Arter nu blive fordeelte i
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tvende Slægter, Megalonyx og Plalyonyx. Den forste har 4 Kindtænder paa

hver Side saavel i Overkjæven som Underkjæven, Plalyonyx har derimod 5 paa

hver Side i Overkjæven og 4 i Underkjæven; ogsaa i Formen afvige begge

Slægters Tænder noget fra hinanden; desforuden ere Kloerne forskjelligt dan-

nede hos disse Slægter; den forste har dem stærkt sammentrykte og meget

boiede; hos den anden derimod ere de lidt fladtrykte, bredere og mindre boiede.

Denne sidste Form af Kloerne kunde s\ nes at tyde hen paa en stærkt udviklet

Graveevne hos denne Slægt, men Forfatteren soger at godtgiore af den eien-

dommelige Arliculationsmaade af Grundledets Been, at Foden ikke er dannet

til Gravning. Mellemhaandens Been nemlig articnlere sig til de folgende Fin-

gerled ved en ganske plan Flade, saa at ingen Boining kan finde Sted. Ikkun

Negleledet er boiehgt, men kun i Retningen nedad, da en stærk ravnenæb-

formig Forlængelse , der udlober fra den bageste og overste Rand af Klole-

det, og vender bag til, griber ind i en Fordybning paa Ryggen af det næslfol-

gende Led og forhindrer saaledes enhver Bevægelse af Kloledet op ad, ja til-

lader ikke engang Kloen at udstrække sig i vandret Plan. Forfatteren gjor vi-

dere opmærksom paa , at de ligesaalidt kunde gaae paa Jorden, og at de i det

hoieste kun kunde udfore denne Bevægelse paa Dovendyrets ynkelige Viis; han

finder det derfor sandsynligt, at de have klattret i Træerne. Alle i de forrige

Afhandlinger anforte Arter af Slægten Megalonyx henhore til Slægten Plalyo-

nyx med Undtagelse af Megalonyx JefFersonii, der bortfalder som en forstenet

Art fra hint District. I Megalonyx Slægten hensætter F'orfatteren indtil videre

Coelodon Maquinense^ og en nye Art under Navn af Megalonyx Kaupir, Pla-

lyonyx derimod indbefatter foruden Arterne Cuvieri^ Bucklandii og mmutus de

nye tilkomne Arter Plat. Owenii^ Brogniarlii og Blainvillii. Endelig er Fami-

lien bleven foroget med en Art af Slægten Megatherium, af hvilken han besid-

der en Tand, der antyder en Art af samme Storrelse som den, hvis Skelet er

opstillet i Madrid.

Af Tykhudernes Familie er Slægten Navlesviin iDkolylcs) bleven foroget

med en Art, som er betydeligt storre end den storste af de forhen fundne Ar-

ter, saa at denne Slægt, som kun tæller to nulevende Arter, i Fortiden har

havt 5. Det har i hoieste Maade overrasket Forfatteren at finde Hesten iblandt

de i hiin længst forsvundne Periode i Brasihen levende Dyr; et Mellemfodbeen

har overbeviist ham om dette mærkværdige Factum. Denne Knogle, som er af
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samme physiske Beskaffenhed som de ovrige fossile Knogler, blev udhugget

af Hulens steenhaarde Knoglebreccier, og fundet i Selskab med Canis troglodyles^

Dasypus punctalus, og Chlamydotherium Humboldlii.

Rovdyrenes Familie er blevet foroget med en fossil Art af Katteslægten

af Jaguarens Storrelse, og med en Art af Stinkdyrslægten, men som endnu ikke

kan sammenlignes med den nulevende. Ogsaa Flaggermusenes Familie har

faaet en Tilvæxt af 3 Arter, henhorende til Slægterne Phyllostoma, Dysopus og

Vespertilio.

Antallet af de forsvundne Abearter var allerede i den sidste Afhandling

steget til tre. De ere i dette Tillæg forogede med to, af hvilke den ene hen-

horer til Slægten lacchns^ og er af samme Storrelse som den nu i Landet le-

vende lacchus penicillalus^ den anden en Cebus^ noget storre end den nuvæ-

rende Cebus cirrhifer Princ. Maxim.

Det hele Antal af fossile Arter Pattedyr fra Rio das Velhas Floddi-

striet er nu steget til 101, imedens Forfatteren kun har fundet 88 nu levende

Arter. Endnu storre er Misforholdet, naar vi tage Hensyn til Slægterne, der

forholde sig som 50 til 39. Forverdenens storre Rigdom paa Arter og Mang-

foldighed af Slægtsformer blive saaledes stedse mere paafaldende, jo mere

omfattende Undersogelserne blive.

Professor Eschricht meddeelte Selskabet nogle Resultater af hans fort-

satte Undersijgelser over Hvalerne, især anstillede paa fire Fostre af Finfisk

(Balænoptera), af hvilke de to vare fra Grenland, to fra Bergen.

Det forste Udbytte af disses Undersogelse var, at de to gronlandske

aabenbart horte til en ganske anden Art end de to bergenske, og at der altsaa

idetmindste lader sig eftervise to nordiske Arter af denne Slægt. De gronlandske

udmærkede sig især ved deres meget lange Finner, hvis Forlængelse atter laae

ganske og aldeles i Fingerledenes, saa at denne Art med Rette kunde kaldes /on-

gimana. Finnerne vare bolgeformigen kantede paa deres forreste Rand, hvilket

hidrorte fra en Fremstaaenhed for hvert af Fingrenes Led. Halen var gafFelfor-

mig med en temmelig fiint takket bageste Rand. Paa Overkjæben viste sig en

Mængde smaa Knuder, hvoraf hver især indeholdt et Haar. Fire af disse stede



11

omkring Blæsehullerne ; en Række stod i IMiddellinien mellem dem og Munden,

og en Dobbelrække langs hver af Kjæbens Siderande. Lignende Knuder med

Haar fandtes paa Underkjæben langsmed dens Siderande. I alle disse Forhold

stemmede disse Fostre overeens saavel med den Art, der af Fabricius er beskre-

vet som boops^ som og med den, der af Rudolphi er beskreven som longimana^

og disse maae enten være een og samme Art eller idetmindste hore til en særskilt

Gruppe eller Underafdeling af Finfiske. De to Exemplarer fra Bergen havde me-

get kortere Finner og en trekantet Hale. De vare meget mindre, ligesom ogsaa

Moderdyrene vides at have været meget smaa i Forhold til de Finfiske, hvoraf

de to forhenværende vare udskaarne. Den bergenske Finfisk kan altsaa med

Sikkerhed sættes som en fra hiin gronlandske forskjellig Art, og forelobig be-

nævnes rostrata^ skjondt det af andre Grunde er saa godt som afgjort, at flere

Arter smaa Finfiske hidtil ere gaaede under denne Benævnelse, Den store

korthaandede Art, som Rudolphi har kaldt rostrata^ er herfra atter ganske

forskjellig.

Det andet Udbytte af disse Fostres Undersogelse er den fuldstændigsle

Bekræftelse af den Geofl'royske Opdagelse, at Hvalfostrene have Tænder skjulte

i Kjæberne. Hos den gronlandske Art fandtes de saavel i Underkjæben

som i Overkjæben, i det Hele taltes 186 tydelige Tænder hos et Foster. Den

nærmere Beskrivelse af dette mærkværdige Forhold vil vorde givet i det næste

Bind af Selskabets Skrifter. Ogsaa de ovrige Systemer og Organer viste flere

mærkværdige og tildeels ukjendte Forhold, hvilke ville give Stof til en Række

særskilte Afhandlinger.

Professor Eschricht har ligeledes meddeelt Selskabet en anatomisk Un-

dersogelse af Chelyosoma Mac-Leayanum en egen meget afvigende Slægt af

Ascidiernes Famihe, hvis udvendige Forhold allerede ere bekjendte ved Brode-

rip og Sowerl)y. To fra Capt-Lieutenant Holboll i Gronland neds'endte Exem-

plarer tillode at faae Kundskab om de indre Dele.

Det Afvigende hos denne Ascidie ligger især deri, at den, overeensstem-

mende med sin flade, aflange, brikkeagtige Form, ikke har nogen fuldstændig musku-

los Hinde omkring de blode Dele indenfor Skallen, men kun enkelte regelmæssige

Rækker af vifteformige Muskler, der alle ere indskrænkede til dens overste af-

lange Skive; hver Muskelrække svarende til en af denne Skives Furer. De mange
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smaa Tavler, hvori disse Furer dele denne overste eller rettere denne frie

Skive (i Modsætning til den anden fastsiddende) ere altsaa bevægelige efter

U>rets Vilkaar.

Alle de hos Ascidierne bekjendte Organer fandtes letteligen, men des-

uden adskillige nye. Til Nervesystemet vare to særegne Legemer forenede; det

ene havde Form af en hvid, stilket Sa^k, det andet af et mere haardt kjol-

ledannet Legeme. De synes at maatte tydes som Horeorganer. Paa Foletraa-

dene ved Mundaabningen fandtes to Knopper, maaskee Olne. I Aandesækken

stod, foruden utallige smaa Papiller paa lave Længdefolder, en Række meget

lange Foletraade fra den ydre Mund til den indre eller egenlige Mundaabning.

Leveren bestod af lutter Blindsække omkring Maven. Kjonsdelene vare meget

utydelige. Den nærmere Beskrivelse vil blive meddeelt i det næste Bind af

Selskabets Skrifter.

Dr. H. Bendz indleverede den 21de December 1839 en Afliandling til

Videnskabernes Selskab, betitlet „Bidrag til den sammenlignende Anatomie af

Nervus glossopharyngeus , vagus, accessorius Willisii og hypoglossus. 1ste Af-

deling ; hos Fuglene, Reptilierne og Fiskene", ledsaget af en Deel Tegninger af

Forfatteren efter Naturen. Hovedindholdet af denne Afhandling er folgende:

Af Fuglene ere de ovennævnte Nerver undersogte paa Astur nisus,

Corvus cornix, Anas boschas, Paa iV. glossopharyngeus bekræftes den af E. H.

Weber fundne Nerveknude, og sammenlignes med Ganglion petrosum hos Pat-

tedyrene. Den Jacobsonske Anastomose eftervises hos Fuglene. Den Green

Ira N. vagus, som forbinder sig med N. glossopharyngeus, sammenlignes paa

Grund af dens Udbredniug med N. laryngeus superior hos Pattedyrene. Paa

N. vagus fandtes en Nerveknude paa Roden, og desuden har Forffitteren op-

daget en anden Nerveknude paa Nervestammen ved dens Indtrædelse i Bryst-

hulen, hvilken sammenlignes med Ganglion plexiforme nervi vagi hos Pattedy-

rene og Mennesket. Fra Nervestammen bagfor denne Knude udspringe N. re-

currens, N. N. cardiaci, pulmonales, oesophagei, proventriculi og ventriculi.

Det af Tiedemann og BischofF beskrevne Udspring af N. accessorius W. be-

kræftes. Den udvendige Green til Halsmusklerne findes kun meget rudimentær

hos Gaasen og Anden. N. hypoglossus faaer en Rod fra den 1ste Halsnerve.
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Den udbreder sig i Tungens og Stemmeredskabets Muskler. Af Reptilierne

undersogtes Chelonia mydas, Testudo græca, Alligator lucius, Lacerta agilis,

Cliamæleon africanus , Tropidonotus natrix , en Coecilia , Bufo cinereus , Sala-

mandra maculata, Triton punctatus. N. glossopharyngeus bestaaer hos de fleste

Reptilier som en særskilt Nerve, men er hos nogle sammensmeltet med N. vagus,

saasom hos Cliamæleon africanus, Tropidonotus natrix. Hvor N. glossopharyn-

geus findes som særskilt Nerve er den forsynet med en Nerveknude, ganglion

petrosum. Et Analogon til den Jacobsonske Anastomose findes hos Chelonierne,

Tropidonotus, Batrachierne, formodes hos Saurierne. Udbredningen af N. glos-

sopharyngeus skeer storste Delen i Sliimhinden, fornemlig i det forreste af larynx

og Tungeroden; men den giver ogsaa Muskelgrene til pharynx og larynx. —
Nerviis vagus er forsynet med en Nerveknude paa Roden, der staaer i Forbin-

delse med Ganglion petrosum, Nervus hypoglossus og N. sympathicus. Nervus

vagus sender hos de fleste Reptilier sine storste Grene til Tungen, Svælget og

Luftrorshovedet. Nervus Hngualis fremtræder i sit Maximum hos Chamæleon

africanus; hos Lacerta agihs forbinder den sig med en Green fra Nervus alveo-

laris inferior. Nervus laryngo-pharyngeus findes hos storste Delen af Reptilier;

hvor den mangler, erstattes den afN. recurrens. Nervestammen har et Ganglion

bagest paa Halsen eller i det forreste af Brysthulen, som er forholdsviis storst hos

Saurierne, mindst hos Ophidierne, mangler hos Batrachierne. Denne Nerve-

knude sammenlignes med den paa Nervestammen hos Fuglene og Pattedyrene,

og med Ganglion plexiforme hos Mennesket. Nervus recurrens findes hos de

fleste Reptilier, udspringer fra Nervestammens Knude, hvor denne findes, eller

fra Stammen bagved samme; dens Udbredning er i Oesophagus og Larynx hos

de fleste. N. N. cardiaci udgaae enten fra samme Nerveknude eller fra Stammen

bagfor denne, hos Testudo græca foran. Det samme gjelder om N. N. cardiaci,

oesophagei et ventriculi. Nervus accessorius forekommer kun hos Chelonierne

og Saurierne, men udspringer ikke længere bagtil fra Medulla spinalis end i

Egnen af anden eller tredie Halsnerve. Den sammensmelter aldeles med N.

vagus. Hos Chelonia mydas deeltager den for storste Delen i Dannelsen af

Ganglion radicis nervi vagi. En rudimentær Muskelgreen findes hos Bufo cine-

reus og Salamandra maculata. Nervus laleralis funden af Krohn hos Triton

bekræftes. Nervus hypoglossus findes hos alle de af Forfatteren undersogte

Reptilier, og formodes hos Chamæleon sammensmeltet med N. vagus. Den
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udspringer altid fra den nederste Stræng af Medulla oblongata, hos flere tillige

fra Bevægelsesroden af den forste Halsnerve. Dens Udbredning er i Tungens

Muskler, i ra. sternohyoideus og omohyoideus. Hos Tropidonotus natrix for-

binder den sig med en Green af N. alveolaris inferior.

Ai Fiskene ere Spinax acanthias, Torpedo narke, Cyprinus carpio og

Esox lucius undersogte.

Den forste Gjellenerve antages svarende til N. glossoph.iryngeus hos de

hoiere Hvirveldyr. Den udspringer tæt foran N. vagus, har en Nerveknude, og ud-

breder sig i Gjellebladene paa den forste Gjellebue og i Mundhulens og den

rudimentære Tunges Sliimhinde.— Hos Cyprinus giver den Grene til det erectile

Organ. Nervus vagus udspringer fra en egen Knude paa Medulla oblongata,

der er noie beskreven hos Cyprinus carpio, og bestaaer for storste Delen af

graa Substants, overtrukken af et tyndt medullært Lag. Denne Nerve giver

mange og betydelige Grene til det erectile Organ hos Cyprinus. Nerverne til

det electriske Organ hos Torpedo ansees for særegne Nerver, der ikke kan

sammenlignes med andre Grene af N. vagus hos de ovrige Fiske ; thi de mangle

Ganglierne og henfores herfor til de centrifugale Nerver. Foruden disse findes

de egentlige Gjellenerver hos denne Fisk forsynede hver med en Nerveknude,

og sammenlignes med de Gjellenerver, der findes hos andre Fiske. Den bageste

Green af N. vagus giver Grene til ventriculus, der hos Spinax acanthias

danner et betydeligt Nervenet omkring samme; til Svommeblæren , en Green,

som folger med dens Udforingsgang bagtil og udbreder sig paa Blæren; til

Hjertet flere fine Grene. Endelig giver N. vagus flere fine Grene til Musk-

lerne, som bevæge ossa pharyngea. — Nervus lateralis frembyder med Hensyn

til Udspring og Forhold til N. trigeminus, communicans, glossopharyngeus, vagus

mange Forskjelligheder. Den er som oftest forsynet med en Nerveknude. Dens

Udbredning er fortrinsviis i Huden. Paa Grund af dens Udspring fra de overste

Strænge af Medulla oblongata tildels foran N. vagus og glossopharyngeus, dens

Nerveknude og Udbredning i Huden ansees den for en for Fiskene og de halede

Batrachier egen Nerve.— Nervus hypoglossus antages, men ofte sammensmeltet

med andre Nerver.
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Etatsraad Reinhardt gav Selskabet Undenretning om nogle vigtige Iagt-

tagelser og Undersogelser over Udviklingen af Pagurus bernhardus og Hycis

araneuSj som Candidat Steenstrup havde meddeelt ham i ét Brev fra Reikiavig,

hvormed tillige fulgte flere Specimina af Dyrene selv i deres forskiellige Stadier.

Denne Naturforsker, til hvem det blev overdraget af det Kongelige Rente-

kammer i Sommeren 1839 at deeltage i en geognostisk-technisk Undersogelses-

reise i Island , fandt en lykkelig Leilighed ombord paa Skibet , som formedelst

Vindstille laae næsten ubevægeligt under Skagensnæs, til at anstille hine Under-

sogelser, som ved Ankomsten til Landet strax bleve fortsatte. Paa ovennævnte

Sted bemærkede han d. 19de Juli om Aftenen en utallig Mængde ganske smaa

Dyr at vrimle i Vandskorpen; ved Brugen af Kætseren fangede han et stort

Antal af disse rodhge, storoiede, langhalede Krebsdyr af 2 til 2h Linies Længde,

som have fiern Lighed med Mysis. De bleve strax satte i én Skaal Vand, i

hvilket de svommede overmaade muntert omkring ved Hielp af Halen og tre

Par Aarefodder, som sidde langt fremad under Legemet og lige udstrakte til

Siderne, imedens en Række af længere, men sammenlagte Fodder, dannede som

Gangfodder, holdtes ubevægelige op imod Bugen, og tildeels skiultes af den

bagerste Deel ai Cephalothorax. Da det stille Veir vedblev, fangedes den fol-

gende Aften de samme Slags Dyr, og ved at sænke Kætseren 2 til 3 Alen

dybere i Vandet erholdtes tillige en stor Mængde Individuer af et andet lille

fodligt, krebsagtigt Dyr med en i en Bue nedhængende Hale, der i Dannelse

stod midt imellem Krabbernes og Krebsenes. Det havde 3 Par til begge Sider

langt udstaaende Been, hvoraf det forreste Par var forsynet med Saxe, og af

disse var den hoire langt storre end den venstre. Dette og Dyrets hele Habitus

fremkaldte Tanken om at det var en Pagurus-Art, inden den endnu havde opsogt

en passende Skal, for deri at skjule sin Bagkrop. Da de sammenfoldede Fodder

paa det forst omtalte Mysislignende Dyr udfoldedes, fandtes de aldeles at ligne

Fodderne paa det andet Dyr, at der neppe kunde være nogen Tvivl tilbage, at

begge hore til to forskjellige Udviklingsstadier af en og samme Krebsart. En
noiere Undersogelse stadfæster denne Mening, thi inden for den ganske gjennem-

sigtige Skal (Epidermis) bemærker man hos de storre Exemplarer af det

mysislignende Dyr, at den indvendige blode Masse ikke udfylder Rummet i

nogle Yderdele, især i [Halebladet, men har antaget et Omrids, som ganske
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svarer til det, som disse Dele have hos det andet, mere krabbelignende Dyr,

naar den gamle Skal tænkes afkastet.

I Selskab med disse to Dyr, bleve den anden Dags Aften under aldeles

lignende Stedforholde to andre Slags ubekjendte smaa Krebsdyr fangede med

Kætseren. Disse vare baade forskjellige indbyrdes og forskjellige fra de to

foregaaende, dog var der meest Lighed imellem de Dyr, som bleve fangede i

samme Hoide i Vandet. Det i Vandspeilet fangede Slags af disse to graae-

farvede Dyr, har et kort rummeligt Cephalothorax, som fortil udlober i en

meget lang, tynd, ned ad Hge ud sig strækkende Spidse; en anden hæver sig

som et langt bag ud boiet Horn fra Midten af Cephalothorax. Halen er lang

og trind, med et bredt, dybt indskaaret Endeblad, i bageste indskaarne Rand

besat med lange Borster ; fortil bæres, under Brystet, to Par med lange Borster

forsynede Aarefodder. Hr. Steenstrup anforte strax dette Dyr i sin Dagbog

under Navn af Falcifer. Det andet Slags Dyr, af samme graa Farve, som fan-

gedes paa 3 Alens Dybde, havde tre korte Pigge foran paa Randen af det noget

ægformige og lidt nedtrykte Cephalothorax, der var ingen Aarefodder at see,

derimod havde det 5 Par Gangfodder, med hvilke det kravlede i Vandet; det

forreste af disse var forsynet med en Saxekloe. Halen var noget nedtrykt,

neden under plan og oven paa convex, af middelmaadig Længde og nedhængende

i en Halvbue. D^tte Dyr blev i Dagbogen indfort under Navn af Bufo. Da

ved den noiere Betragtning af de to forst omtalte Dyr Anskuelsen om en For-

vandling var engang bleven levende, anstilledes en noiagtig Sammenligning

imellem denne saakaldte Bufo, og det graa langhalede Dyr, som havde faaet

Navn af Falcifer. Hos dette sidste fandtes ligeledes de 5 Par Gangfodder, men

samlede under Brystet i en Pakke, der svarede i Form ganske til de Fodder,

hvormed Bufo bevægede sig. Ogsaa Piggene paa Cephalothorax forefandtes

paa samme Steder, men meget forkortede. Det blev ham af disse og mAre

Kjendetegn klart, at Falcifer forvandlede sig til Bufo, som igjen næsten saae ud

som en Krabbe. Under Vindstillet begyndte imidlertid Skibsfolkene at fange

Torsk og Kuller paa 20 til 30 Favnes Dybde. I Digestionscanalen af disse

fandt Hr. Steenstrup nylig slugte Individuer af Pagurus Bernhardus og Hyas

araneus, og begge Arter med fuldbaarne Æg. Da Fosteret i disse Æg blev

undersogt under Microskopet ved Ankomsten til Reikiavig erholdt han Vished

om, at begge de erholdte Udviklingsrækker netop tilhorte de ovennævnte Arter,
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o{» at den frie Yngel i sine forskjellige Udviklingsstadier lever over hinanden i

forskjeilige Hoideregioner af Vandet, saaledes som Bevægelsesredskabernes Dan-

nelse i de forskjellige Perioder forer det med sig.

Det vilde være uden synderlig Nytte at angive her de Forandringer,

som foregaae fra det ene Stadium til det andet i de udvortes Deles Form, da

Beskrivelsen uden Afbildninger vilde mangle Tydelighed. Det er at haabe, at

Hr. Steenstrup vil finde Leilighed til fuldstændigere at udarbeide sine Under-

sogelser i denne Materie, og at ledsage sit Arbeide med de nodvendige Kobbere.

Dog vil en kort Angivelse af de Hovedforandringer, som de to den fremadskridende

Bevægelse udforende Dele, Halen og Kjævefodderne, lide i disse Stadier, være

lettere at opfatte.

I Æggestadiet hos Pagurus (ligesom ogsaa hos Hrjas) er Halestykket

allerede syvringet. Det sidste Led er bladformigt, mod Enden bredere og tve-

kloftet. Det næstsidste Led er forsynet med to Par uledede, ligeledes blad-

formigeSideanhængsler; derimod sees ingen Appendices paa de ovrige Bugringe.

I det forste frie Stadium forblive Halebladet og næstsidste Leds Appendices

paa de ovrige Bugringe. I det andet frie Stadium er Halen bleven forkortet

og nedhængende, især Halebladet er mærkeligt kortere, næsten lige bredt i sin

hele Længde og i Enden tilrundet; den næstsidste Bugrings Appendices ere

blevne toledede, den udvendige paa hver Side er betydeligt længere end forhen,

og rager ud over Endebladet. De ovrige Bugappendices have Udseende af

korte Aareblade.

Kjævefodderne have i det forste frie Stadium en ligesaa afvigende Form,

som Function. De sidde parviis noget udrykkede fra hinanden. Den indvendige

Deel eller den egentlige Kjævefod har, skjondt forkortet, omtrent den samme

Form som hos den fuldkomne Pagurus^ men den ydre Deel QPalpus flagelli-

formis Latr.) ^ i Stedet for at lægge sig op til Randen af den indvendige Deel,

strækker sig lodret og horizontalt ud fra samme til Siden; den bestaaer af

Grundled, som tilsammen danne Skaftet og af 5 til 6 meget korte Endeled,

som paa hver Side bære en meget lang Borste. Disse 10—12 paa den Maade

meget tætstaaende Borster udgjore tilsammen et vifteformigt Aareblad for det

sig næsten rhythmisk bevægende Skaft. Med disse 3 Par Fodder og med den

lange Hale bevæger Dyret sig meget hurtigt, især i Vandskorpen. Kjæve-

fodderne bruges mere til at træde Vandet med, hvorved Dyret hæver sig.
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medens Halen er mere fremskydende. I det andet Stadium have Kjævcfoddernc

faaet en betydelig Forandring; deres indvendige Deel er blevet længere, Ledene

tydeligere, og Ligheden med den fuldkomne Kjævefod storre. Aarefoden existerer

som saadan ikke mere; den udvendige Deel af Fodkjæven, som for dannede

den, er nu indadboiet imod den indvendige Deel, Forholdene af dens Led har

forandret sig og Borsterne ere blevne mærkeligt korte — derimod ere nu

Gangfodderne udstrakte, og de 3 forreste Par udgjore Bevægelsesorganerne —
de to bageste og korte Par tage ikke megen Deel i Bevægelsen.

Udtager man den færdige Yngel af Ægget af Hyas Araneus befindes

den at have omtrent samme ydre Form, som den der er angivet i det fore-

gaaende for Falcifer eller for Ungen i det forste frie Stadium. Den sidste

Bugring er bladformig, meget dybt spaltet, saa den har Formen af en Svalehale,

Fligene ere paa den indvendige Rand besatte med lange Borster. — Den

næstsidste Bugring har kun en enkelt Appendix. De ovrige trinde Bugringes

Appendices ere kun lidet udviklede. I det andet Stadium forsvinde Halebladets

Flige. Det meget forkortede Blad er tilrundet paa Endekanten, hele Halen

bliver noget fladtrykt, og hænger ned i en Halvbue; Dyret seer ud som en

Halvkrabbe. Af Kjævefodderne ere kun to Par anvendte til Bevægelsesredskaber.

Dannelsen er aldeles analog med den, som blev beskrevet veå Pagunis ; det er Palpm

flagelliformis j som er uddannet til en Aarefod. Disse Fodders Forandring i det

andet Stadium er aldeles lig den, som finder Sted hos Pagurus i samme Periode.

Saasnart Aarefodderne og Halen faae deres forandrede Form, hvorved de ophore

al være Bevægelses-Organer, træde de virkelige Fodder i Virksomhed.

Begge disse Decapodformer , Pagurus og Hyas^ have saaledes en noie

overeensstemmende Udviklingshistorie efterat de have forladt Ægget: En forste

Periode^ hvori de ere langhalede, og bevæge sig ved Kjævefoddernes Aarer og

ved Halen; de svomme raskt i Vandet fornemmelig imod Havets Overllade;

en anden Periode^ i hvilken de ere Halvkrabber, som holde sig svævende i

Vandet formedelst Haleappendices, og kravle i Vandet, men i en dybere Region,

med deres lange Gangfodder; endelig en tredie Periode^ hvori de begge maae

som Krabber krybe paa Bunden af Havet ved Hjelp af deres stærke Gang-

lodder, og hvori Halen taber al Betydning som Bevægelsesorgan.

I Henseende til disse Arters Opholdssted bemærker Hr. Steenstrup, at

de forekomme saavel nærved Stranden, som paa flere Miles Afstand fra samme
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ud i det aabne Hav, paa en Dybde fra faa Favne indtil 50; paa de lavere fore-

kommer blot Hanner, og det er i Folge gjentagne Undersogelser af liere hun-

drede Individer kun tilfældigt, at en Hun træffes deriblandt. Det synes som

en Vandring maa finde Sted henimod Parringstiden, og efter denne en Vandring

af Hunnerne imod Dybet. At de sidste maae være i Ovcrilodighed paa disse

Steder, sees af den Mængde ægbærende Hunner, som man skjærer ud af

Maven af de Fiske, som ere fangede sammesteds. Han har ogsaa overbeviist

sig om, at de ere yngledygtige i en meget ung Alder, thi han har truffet Indi

vider ægbærende, som kun have faa Liniers Længde. Man finder Yngel og

ægbærende Hunner det hele Aar igjennem.

De udgjore begge Torskens kjærcste og fornemste Fode, hvortil endnu

komme Tveskaller og Univalver, dog hvad de sidste angaaer, traf Hr. Steenstrup

dem vel i stor Mængde i Maven og Tarmekanalen, men de bare umiskjendelige

Tegn til, at de havde været beboede af Pagiirus-ArlcTne. 30 til 40 Arter

(Jnivalver har han saaledes seet optagne af disse, men ingen hvppigere end

Arterne af Triloniwm^ Liltorina^ Margarita^ Trochus og Nalica, fornemmelig

de sidste; ikke een iblandt Hundrede vil man træffe med Laag, et tydeligt

Beviis paa, at de ikke ere slugte med deres virkelige Dyr. I denne Anledning

anforer han en mærkelig Iagttagelse om Nalica^ af hvilke han fandt 13 Stykker

i Digestionscanalen af en stor Torsk; mange af disse laae saa nær ved Gad-

boret, at de ved et Tryk paa Bugen gik ud af det. Til sin Forundring fandt

han dem alle forsynede med Laag, og Modstand mæ'rkedes, naar han sogte at

trække Laaget ud med en Pincette. Nogle Stykker bleve kastede i Vand, og

Morgenen derpaa krob Dyrene omkring paa Glassets Væg. De ovrige, som

havde ligget Natten over imellem de opskaarne Indvolde, bleve nu ligeledes

kastede i Vand, og inden faa Timer havde han Ti levende Individer gaaende

omkring i Karret. Han har oftere gjentaget dette Forsog med lignende Udfald.

At i\^a//ca-Arterne saaledes uskadt kan gaae igjennem Fiskens Fordoielsesorgair,

mener Hr. Steenstrup, ligger ikke blot i Laagets hermetiske Tilslutfen, men

ogsaa i den særegne Bygning af Fod- og Pandeklap, hvorved de indsuge V'and,

opsvulme til en betydelig Stiirrelse, og i Folge deres Leic beskytte de ovrige

og ædlere Dele; Natica^ mener han, danner med Cryplosfonm lilainv.^ Sigaretus

Adans. og Monoplygma Leach. en naturlig begræhdset Familie, som d'Orbigny

ti*



har kaldet Natidkæ; men den staaer ikke isoleret; den knytter sig til Bulla-

og Z?w//æa-Familien, og bor i et naturligt System staae lige ved Siden af den.

Polytechnisk Candidat Jerkhau har meddeelt Selskabet adskillige expe-

rimentale Undersogelser, som Selskabet har fundet værdige til at belonnes med

dets Guldmedaille.

Den ene af disse Undersogelser angaaer en egen Classe af Svingninger.

Grundforsiiget bestaaer i, at et Lommeuhr, ophængt paa behorig Maade, kan

sættes i Svingninger ved sin egen Uroes Bevægelser. Han ophængte f. Ex. et

IJhr ved to Traade , saaledes at det kunde hænge i et Plan , der var parallel

med Uroens Svinghjul. Traadene vare befæstede paa en tyk Staaltraad, saa at

han ved Omdreining let kunde forkorte og atter forlænge dem. Naar nu Traadene

havde en saadan Længde, at Uhret blot ved sin Masse vilde svinge med en

Hastighed, som ikke var meget forskjellig fra Uroens, saa kom Uhret i regel-

bundne Svingninger, hvad enten han forst havde bragt det i Hvile, eller forst

^ havde sat det i en mere eller mindre stærk Svingning. Da Uhrets Pendul-

svingninger og Uroens Svingninger virke gjensidigen paa hinanden, saa blive

Svingningerne eenstidige. En Forandring af nogle Procent i Ophængningens

Længde forstyrrer ikke dette Forhold, men drives Forandringen ud over visse

Grændser, saa ophorer Svingningernes lige Varighed. Ved fortsatte voxende

Forandringer frembragtes periodiske Svingninger, som voxe fra Nul til et vist

Maximum, derpaa aftage til Nul, og saaledes gjentagende voxe og aftage. Naar

Forandringen af Længden er gaaet ud over en vis Grændse, ophore disse be-

stemte Perioder, og en tilsyneladende Regelloshed opstaaer, hvori man dog

opdager mere forviklede Love.

Lignende Love har han opdaget ved at udsætte Uhret for Snonings-

Svingninger. Han ophængte ved en Metaltraad et Slags Stigboile, hvori han

lagde et Uhr, saaledes at Uroens Svingningsplan var parallel med Snonings-

Svingningernes. Man kan endnu hermed forene Pendulsvingningerne, saa at alle

tre Slags Svingninger ere tilstede. Naar de alle ere samtidige, understotte de

saaledes hverandre, at Uhrets Svingninger ikke ved udvortes Indflydelser, med

mindre de ere meget betydelige, ville forandres.
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Den anden af Jerichai(s Meddelelser angaaer et Thermometer af en

ganske ny Indretning. Denne Opfindelse beroer paa Newtons beromte Op-

dagelser over de farvede Ringe. Som bekjendt blev den storste Deel af hans

Forsog herover udforte med et Convexglas, som lagdes paa et andet eller paa

et plant Glas, hvorved man seer en Mængde Farveringe fremkomme. Ved at

maale disses Diametre og derefter at beregne Tykkelsen af den Luftring, hvori

hver Farve viste sig, blev han istand til at angive Hovedlovene for dette Særsyn.

De nyere Tiders Undersogelser have bekræftet Newtons Maalninger, saa at vi

nu dristigt kunne slutte fra et vist Farveforhold i Rækken af disse Tilsyne-

ladelser til en vis Tykkelse af Luft-Lamellen, altsaa til Afstanden af de to

Overflader, mellem hvilke den ligger. Man har derfor ogsaa allerede længe

havt Tabeller over Tykkelsen af de Luftlag, som hore til hver Farve.

Det var endnu ikke faldet Nogen ind, at benytte disse Kundskaber til

Længdemaalinger, forend Hr. Jerichau fattede denne Plan. Den maatte allerede,

saasnart den udtaltes, erkjendes for en lykkelig Tanke; thi man maa herved

kunne udfore meget fine Maalninger, da Forskjellen mellem Tykkelsen af to

Ringe, der give ganske mærkeligt forskjellige Farver, sjeldent stiger til en

Tomilliondeel Linie. For nu at benytte disse Virkninger til Varmemaaling,

opstiller Jerichau en tynd og omtrent lå Tomme lang Zinkstrimmel, over hvilken

befinder sig et lille Convexglas, og derover i stor Nærhed en lille Glasplade.

Naar denne opvarmes, endog nok saa lidet, udvider den sig dog tilstrækkeligt,

for at Convexglassets Nærmelse mærkes ved Farveforandringer.

En omstændelig Beskrivelse af Redskabet vilde her ikke være paa sit

Sted ; men en kort nærmere Angivelse vil derimod ei være overflodig. Redskabet

er forfærdiget af Messing. Paa en Fod af henimod 4 Tommers Hoide staaer

Zinkstrimmelen i en Ramme af Messing, som bærer Convexglasset, der ved en

Fjeder trykkes nedad, og derover Glaspladen, med hvilken Lindsen ikke kommer

i Beroring, naar ikke Zinkstrimmelen lofter den saa hoit. Ringenebe tragte gjen-

nem et lille bevægeligt Seeriir, som er forbundet med en Gradbue. Paa Glas-

pladen falder ikke noget andet stærkt Lys end det, som kan komme gjennem

en dertil dannet Aabning i en liden Metalplade, som bevæger sig med Seeroret

og Gradbuen. Naar Afstanden mellem Lindsen og Glaspladen bliver uforandret,

seer man andre Farveforhold, alt ligesom man forandrer Seerorets Stilling; og

omvendt naar Afstanden forandres, maa Seerorets Stilling forandres, hvis man vil
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have samme Farve. Forend man udsætter Zinkstrimmelen for en Varmeindvirkning,

stiller man nu Seeroret saaledes, at et vist meget kjendeligt Farveforliold f. Ex.

det Rode af. 3die Orden, staaer i Midtpunktet, og Graden aflæses paa den

inddeelte Bue og dens Nonius. Efterat Varmen har gjort sin Virkning, stiller

man atter Seeroret paa samme Farve, og aflæser atter Graden. Af Graderne

kunne Afstandenes Forandring beregnes, og let en Tabel indrettes, hvorpaa

man strax kan aflæse Varmeforandringerne. Man har ved Sammenligninger

fundet, at det idetmindste kan angive ligesaa fine Varmeforandringer som Mel-

loni's beromte thermoelektriske Varmemaaler. Men Jerichau's Varmemaaler er

skikket til en Mangfoldighed af Forsog, hvortil Melloni's, som dog til visse

Hensigter vil være det tjenhgste, ikke kan bruges. Man vil ved Hjadp af dette

Redskab kunne maale Legemernes Udvidelse ved Varmen, selv naar vi deraf

ikke kunne erholde uden smaa Stykker. Man vil ogsaa ved samme kunne maale

Chrystallers Udvidelse efter forskjellige Retninger, hvorved Mitscherlich ved For-

sog af mindre let og omfattende Anvendelighed gjorte Opdagelse over forskjel-

lige Chrystalaxers ulige Udvidelighed, vil kunne udstrækkes over en talrig

Mængde af Legemer.

Det er ikke let at forudsee alle de Folger, hvortil et saadant Hjælpe-

middel som denne nye Varmemaaler kan fore; men de Antydninger, vi her

have gjort, ere allerede tilstrækkelige til at vise deres Vigtighed. Opfinderen

er endnu sysselsat med at anbringe adskillige Forbedringer derved.

Den experimentale Undersøgelse over Haarrorsvirkningerne har hidindtil

været indskrænket inden meget snævre Grændser, da man næsten udelukkende

maatte benytte sig af Ror eller Plader af Glas; uagtet det vilde være vigtigt at

kunne prove Haarrorsvirkningen med Hensyn paa uigjennemsigtige Legemer og

navnlig paa Metallerne. Conferentsraad H. C. Orsled har foreslaaet en Frem-

gangsmaade, hvorefter denne Indskrænkning bortfalder. Han gaaer ud fra den

Sætning, at den Hoide, hvortil et Haarror hæver en Vædske, kun beroer paa

Vidden af Roret paa det Sted , hvortil Vædskens Overflade hæves , og aldeles

ikke paa Vidden af Rorets lavere beliggende Dele. Han bruger da til Underso-

gelsen et vidt Glasror, hvis overste Munding dækkes med en gjennemboret
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Plade af det Legeme, hvis Haarrorsvirkning skal proves. Naar man tænker

sig et saadant Glasror, dækket med den gjennemborede Plade og fyldt med

en Vædske, stillet med sin aabne Munding i en Vædske af samme Art, saa vil

det ved Dækpladens Borning dannede Hul være Sædet for den Haarrors-

kraft, som holder Vædsken indeni Roret hoiere end udenfor. Ved efterhaan-

den at udtomme den udenfor staaende Vædske, kan man da træffe et Punkt,

hvor Haarrorskraften ikke længere kan bære Vædskesoilen i Roret. Afstanden

mellem Dækpladen og Vædsken udenfor i Adskillensens Oieblik er da Maalet

for Haarrorskraften i det givne Tilfælde. Man seer let, at dette Slags Forsog

kunne udfores paa forskjellige Maader. O. har fundet det beqvemmest at afvige

fra denne, for den forste Tanke naturligste Indretning, saaledes at han lader

Roret omb5ies for neden, og staae i Samqvem med et andet Ror, hvori Væd-

skens Overflade ikke staaer under nogen mærkelig Indflydelse af Haarrorskraf-

ten. Men disse to Ror sætter han endnu i Samqvem med et tredie, hvori han

ved et Slags Stempel kan faae Vædsken til at stige og falde. Hele Indretnin-

gen bestaaer da af 3 samqvemhavende Ror: det med gjennemboret Dækplade,

hvilket er lavere end de andre: Sammenligningsroret, hvori man seer hvor hoit

Vædsken vilde staae uden Haarrorskraft: Stempelroret, hvorved man noder

Vædsken til at stige eller falde i Sammenligningsroret. Man begynder ordent-

ligviis, efter at man har lagt Dækpladen paa det forste Ror, at drive Vædsken

opad, saa at den trænger frem igjennem dennes snævre Aabning. Den Kraft,

som hindrer Vædsken fra at lobe over, kan maales ved Hoiden af den Vaud-

soile, som hæves i Sammenligningsroret. Naar man derpaa lader Vædsken i

Sammenligningsroret synke, vil Vædsken i Dækpladens Aaabning sænke sig, og

i det Oieblik, da Vædsken vil rive sig los derfra, hænger den, ved denne Aab-

nings nederste Rand. Det forstaaer sig at Dækpladens Tykkelse saavel som dens

Aabning er noiagtigt maalt, og at man har en Maaleindretning til at bestemme

Vædskens Stigen og Falden i Sammenligningsroret. Stempelindretningen bestaaer

blot i en lukket Glascylinder, som med Lethed kan sænkes og hæves i det Ror,

hvori det bevæger sig, og derved forandre Vædskens Hoide. Endnu har O.

ikke havt Leilighed til at udfore ret talrige Forsog efter denne Fremgangsmaade;

dog har han udfort et nogenlunde stort Antal af Forsog med Vand og med

Qviksolv, og derved brugt Aabninger af temmelig uhge Diametre, saavelsom

Dækplader af forskjeUige Stoffer, navnligt Metaller og Glas. Lige Aabnin-
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ger i Dækplader af amalgameret Kobber og af Glas hævede Vandet til lige

Iloide. Qviksolvet hævedes ved gjennemborede Dækplader af amalgameret

Kobber omtrent | saa hoit som Vand, hvoraf dog folger at Haarrorskraften bæ-

rer over 10 Gange saa stor Vægt af Qviksolv som af Vand. Da O. ikke for

det forste vil faae Leilighed til at gjore alle de Anvendelser af den nye Frem-

gangsmaade, som han havde tilsigtet, vilde det være ham kjært at see den be-

nyttet af andre Physikere. O. havde allerede udtænkt den her beskrevne Ind-

retning for to Aar siden, og viste i Aaret 1839 Forsog dermed ved den Skan-

dinaviske Naturforskerforsamling i Gotheborg. 3Ien Redskabet var dengang

endnu ikke bragt til den behorige Fuldkommenhed. I den Kjobenhavnske For-

samling 1840 viste han to forskjellige nye Udforeiser af samme Instrument, et for

Vand og et andet for Qviksolv, som dog ikke i de væsentligere Dele vare for-

skjellige. Begge disse har han ogsaa foreviist i Vid. Selskab.

O. har ligeledes foreviist Selskabet en ny Indretning afVægtstangelektrome-

teret, bestemt for meget svage Elektricitetsgrader. Vægtstangen bestaaer i en tynd

Messingtraad, ophængt i Silkeormespind. For at give den en mere bestemt Ret-

ningskraft end den, som den kan erholde af den enkelte Silketraads Snoningskraft,

har man dannet den Boile, hvorved den fæstes til Silkeormespindet, af en fiin Staal-

traad, som man har givet en ganske svag Magnetisme. Vægtstangen hænger i

en Glascylinder, gjennem hvis Laag gaaer en Metalboile, isoleret fra dette ved

Gummilak og Glasror, og hvis Ender komme saaledes i Beroring med Vægt-

stangens, at den ene berorer den paa hoire Side, medens den anden berorer

den paa venstre. Idet altsaa Metalboilen modtager Elektricitet, gaaer denne

tillige over i Vægtstangen og frembringer en Dreining. Naar den magnetiske

Retningskraft er saa ringe, at den neppe er mærkelig, viser dette Elektrometer

en overordentlig Fiinhed. For at opdage meget svage elektriske Virkninger

meddeler man det forst en Elektricitet, som dreier Vægtstangen nogle Grader.

Et Legeme, som har samme Slags Elektricitet, frembringer da, naar det nær-

mes, en meget betydelig Forogelse i Afvigningen. Den Elektricitet, som isole-

rede Zink- og Kobberplader vise efter Beroring og Adskillelse, bliver paa

denne Maade meget kjendelig, uden Hjælp af Condensator. Man foroger endnu

Letheden i at see, endog de mindste Grader, ved at betragte Vægtstangens

ene Spids igjennem et Mikroskop, hvori et lodret Silkeormespind er anbragt.
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Den historiske Classe.

Conferentsraad Werlauff meddeelte: Forsag (il at oplyse o(j forklare

den byzantinske Historieskriver Procops Efterretninger om de nordiske Lande.

Procops Kundskab om det nordlige Europa kan bedommes af de Efter-

retninger, han i sin gothiske Krigs Historie har meddeelt, saavel om Oen

Brillia med de der boende Folk, som om Oen Thule ^ hvor en Deel af

det heruliske Folk i Begyndelsen af det 6te Aarhundrede skal have ned-

sat sig. Paa forstnævnte Oe boede, ifolge hans Beretning, tre talrige

Folkeslag, hvert under sin Konge: Uritter ^ Angler og Friser: en lang, i

Oldtiden' opfort Muur deelte Oen i to Dele, af hvilke den ostlige var frugtbar

og stærk befolket, den vestlige ufrugtbar, ubeboet og ubeboelig. Ved denne

Oe have de fleste Nyere tænkt sig det nuværende Engelland og Skotland, hvor

Angler og enkelte Friser i det 5te Aarh. havde nedsat sig; Muren blev da en

af de, i den romerske Keiserperiode, her opforte ; foriivrigt oversaae man det Mod-

sigende imellem den naturlige Beskaffenhed af den brittiske Oe og Brillia^

saaledes som denne af Procop beskrives.

Forf. troer, at disse Modsigelser kunne hæves og Procops Efterret-

ninger paa en meget naturligere Maade forklares, ved at antage Brittia for

den jydske Halviie, hvis osthge Deel er frugtbar, skovbevoxet, fuld af Indsoer

og Aaer, medens den vestlige derimod er ufrugtbar, bestaaer tildeels af Flyve-

sand og lider af Vandmangel. Omtrent i Midten giennemskiæres Landet af

den bekiendte, hoie, skovlose, ufrugtbare Landryg, der fra Liimfjorden af stræk-

ker sig lige til Hartzen. Sagnet om denne Naturbeskaffenhed kunde, ved den

lange Frastand, Ubekiendtskab med de ovrige lokale Forhold, og ingen eller hoist

indskrænket Kiendskab til den germaniske Tunge, letteligen misforstaaes af

Procop. Det gamle skandinaviske og germaniske Diki^ Teicli (Dige, Dæmning,

Gierde) forvexledes af ham med det beslægtede græske xstxoc (Muur), og den

naturlige Landryg, hvis forste Oprindelse oversteg al menneskelig Erindring,

blev for ham til en, af Landets gamle Beboere opfort, Muur. Forf. har i en

tidligere Afhandhng stræbt at godtgipre, at ved Sevo Mons hos Plinius skal

forstaaes den omtalte Landryg, og at saavel det af Pytheas skildrede frugtbare

nordiske Land, som Melas Codanonia (^Scandinavia^ ^ der i Frugtbarhed og
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Storrelse overgik nlle ovrige Oer i tlcn codanske Bugt, ii.Trmcst maa lien-

lores til vor Ilalvoes ostlige Deel. Her fremsættes tillige den Formodning, at

den germaniske Oe Scandza^ hvor et gammelt engelsk Sagn lader det saxiske

Kongehuses Stamfader Sceaf som et lidet Barn lande i en Baad. med et Korn-

neeg under Hovedet, ei skal forklares efter den almindelige Mening om Skaane,

men om den jydske Halvoe, hvis Ostsides forlrinlige Frugtbarhed og tidlige Be-

boelse Sagnet maaskee har villet antyde. NaarProcop kalder Brittia en Oe,maa man

erindre sig, at de Gamle hyppigen forvexlede Oer og Hahoer. Han kan være kom-

men til at benævne Halvoen lirillia^ fordi han har tænkt sig en Navne-Overeens-

stemmelse mellem den store brittiske Oe og det Land, hvorfra en Udvandring til

hiin var skeet; dersom det ikke er en urigtig L.Tsemaade af BH for Vi eller

Ju Qlirillia for Jutta). De tre Folk paa Brittia gienkiendes letteligen som

Halvoens Jyder^ Angler og Friser^ og disse kunne igien bringes i Forbindelse med

de Folk , som deels i Oldtiden , deels i den tidligere Middelalder forekomme

her: Guttoner, Teutoner, Cimbrer, Hillevioner, Saxer, Vinuler. Det her af-

givne Vidnesbyrd om Frisernes Tilværelse paa Halvoen i det 6te Aarhundrede,

bestyrker den Hypothes, at disse maae henregnes blandt Halvoens Urfolk.

Skildringen af Halvoens Beboere, som selvstændige og talrige Folkestammer, kan

tillige forklare de i vor Sagnhistorie forekommende Vink om indbyrdes Krige

paa Halvoen, og staaer ikke i Modsigelse med de fra andre, ogsaa nordiske,

Kilder os bekiendte historiske Forhold. At Halvoens Folkemængde foranledi-

gede jævnlige Udvandringer, stemmer overeens med den hos Middelalders-

Skribenterne sædvanligen forekommende Forklaring over dette Phænomen; de

Udvandrendes Nedsættelse hos Frankerne sigter, uden Tvivl, til de Danskes

tidlige Angreb paa det frankiske Riges Kyster. Sagnet om Beboerne paa en

Deel af den frankiske Kyst, hvis Forretning det var at sætte de Dodes Aander

over til Oen Brittia, kan forklares af en ældgammel og udbredt Folketroe og

skal maaskee ikke henfores til den jydske Halvoe, men snarere til den brittiske

Oe med den modsvarende franske Kyst.

Oen Brittia komm,er Procop egentlig til at beskrive, ved Fortælling om

en Krig imellem Anglerne og Varnerne^ det sidste ogsaa et tydsk Folk, hvoraf

en Green dengang boede mellem Rhinen og Ostersoen. I Anledning heraf

meddeler han igien adskillige interessante Oplysninger om begge disse Folks,

især om Anglernes, Regjering, Sæder, Cultur og ovrige Eiendommelighed; hvad



n

her forekommer om Varnerne, viser i det Hele Disses Overeensstemmelse med

de gamle Skandinaver. Mærkeligt er det dog, at Ilalvocns Beboere i det 6te

Aarhundrede endnu ikke skulde have kicndt Hesten. Mneligen kan Anglernes

Besog ved det græske Keiserhof i de frankiske Gesarndters Folge, som Procop

udtrykkeligen omtaler, have givet den forste Anledning til Væringernes senere

Optrædeise i Constantinopel.

Om et andet af de mindre fuldsiændigen kiendtc tydske Folk haves i

samme Værk af Procop ligeledes en interessant Epsode — om Heruhrm. Ved

at fortælle hvorledes en Deel af dette Folk, efter et Nederlag af Longobarderne,

sogte Boliger i det romerske Gebeet, og en anden Deel sogte op mod Nord og

nedsatte sig paa Oen Thule
^ hos Gaulerne^ hvorfra de Tilbageblevne senere

igien hentede sig en Konge, meddeles tillige den omstændeligste Beskrivelse

over denne Oe, dens Beskaffenhed og Beboere, der forekommer hos nogen

Oldtidsskribent. Denne Beskrivelse passer sig fuldkomment, hvad ogsaa alle

Nyere have antaget, paa den store skandinaviske Halvoe. Men, som en Folge

heraf, har man ogsaa ladet Hernlerne, i en vis Periode, boe enten i det syd-

ostlige Norge, eller, i Medhold af den bekiendte Yttring hos Jornandes om Ile-

rulernes Uddrivelse af de Danske, i Skaane og Halland. Forf. forudsætter som

afgjort, at Folk af den egentlige germaniske Stamme aldrig have boet paa den

store skandinaviske Halvoe ; at Hypothesen om det sydlige Sverrig som det danske

Navns ældste Hiem, hviler paa en usikker Grund og at det i Suhms og flere

Nyeres Skrifter optagne Factum, at en dansk Konge Rig skal have uddrevet

Horulerne fra Halland, er aldeles uhistorisk, flan fremsætter derimod en

anden Formodning, nemlig at Hernierne, paa deres Vandring mod Nord ikke

ere komne længer end til den jydske Halvoe, hvor de have nedsat sig blandt Gau-

torne (Jyderne) og senere have tabt sig blandt de mange forskiellige Stammer vi

her kiende i Oldtiden. Procop, som havde en ikkun ubestemt og utydelig

Forestilling om de nordiske Landes geographiske Forhold, maa da have forvexlet

den jydske Halvoe med den store skandinaviske, efterdi der i begge Lande

boede Gother og en tidlig Samfærsel svnes at have fundet Sted mellem bejjue

Lande. Denne Forklaring kan maaskee tillige bestyrkes, deels ved Benæv-

nelsen Brebter (Britter o: Jyder), som den longobardiske Historieskriver Paul

Warnefrids Son tillægger Herulerne, deels ved den Forbindelse, hvori dette

Folk tidhgen forekommer med andre Folk i det nordvestlige Tydskland eller
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eiulog paa den jydske llalvoe. Etymologien til Ilcrulemes Navn soges i det

gamle germaniske og skandinaviske Ord Earl {JarQ eller Karl. Hvad Procop

beretter om dette Folks Sæder og Levemaade kan sammenlignes med de gamle

Skandinavers, og tildeels tiene til at oplyse adskillige i vore gamle Kildeskrifter

lorekommende Vink.

Professor Kolderup-Kosenvinge har forelæst Selskabet en Afhandling

under Titel: Nogle Bemærkninger om del hemmelige Skriflemaals Anvendelse i

Norden med nærmest Hensyn til en Bestemmelse derom i den Skaanske og den

Sjellandske Kirkeret. Disse Kirkeloves Forskrift, ''at, dersom Nogen havde

begaaet lonlig Synd og derfor af Præsten var bleven skriftet, forend han blev

sigtet, skulde han være sageslos, naar Præsten vidnede, at det saaledes forholdt

sig," har allerede været Gjenstand for Kofoed Anchers Opmærksomhed, og idet

han har anfort de flere forskiellige Grunde, som kunde tale for, at for-

staae den saaledes, at al verdslig Tiltale og Straf bortfaldt, naar Forbryderen

havde skriftet for Præsten, ansecr han det dog for den rigtigste Mening, at

Lovstedet kun har havt til Hensigt at befrie Pænitenten for geistlig Straf eller

Kirketugt. For at sætte denne Gjenstand, hvorom der kun findes saare lidet

i den canoniske Ret, i det fornodne Lys, har Forf. troet forst at maatte forud-

skikke nogle almindelige Betragtninger over Forholdet mellem Kirke og Stat,

som det var i Nordens Middelalder. Ved at fremstille dette har han især opholdt

sig ved at udvikle den vigtige Indllydelse, som de geistHge Synodalretter nod-

vendig maatte have paa de borgerlige Forhold, og at vise, hvorledes de ved

Kirketugt sogte at hæmme en stor Mængde Forbrydelser, der efter senere

Tiders Forestillinger aldeles ikke henhore under det geistlige Forum. I denne

Anledning ere flere mærkelige Steder paapegede i den gamle norske Kirkclov

for Vigen og i den svenske Ostgolha Lov, hvilken sidste ogsaa indeholder flere

interessante Bestemmelser om det lonlige Skriftemaal og dets Forhold til det

aabenbare. Skjondt Resultatet af Undersogelsen af disse Lovbud er, at den

omhandlede Forskrift i den Skaanske og Sjellandske Kirkeret maa forstaaes om

Fritagelse for geistlig, ikke for verdslig Straf, og vel oprindelig saaledes er

bleven fortolket, troer Forf. dog deels af enkelte gamle Lovbud, deels af histo-
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riske Vidneshvrd at kunne udlede, at disse Bestemmelser, efterhaanden som

Condicterne mellem Stat og Kirke bleve hyppige, jcvnlig ere blevne anvendte a

Geistligheden til at unddrage Forbrydere fra den verdslige Straffemagt. De
herhen horende Beviser findes især i den gamle Kirkelov for Trondhjem (hos

Paus bag efter Magni Lagabæters Gulethingslov) Cap. 6T og 10, i Dronning

Margarethes Stadsret Cap. 26 og i Synodalbeslutningerne paa Modet i Kjobenhavn

1425 under Erkebisp Peder Lykkes Forsæde, i hvilke det udstrø kkelig fast-

sættes, at naar de, som havde begaaet nogen geistlig Forbrydelse, ved Skrifte-

maal og Absolution havde udsonet dem med Kirken, skulde det under Straf af

Bansættelse være enhver Verdslig forbudet at fængsle eller anholde dem, eller

at confiskere deres Gods, forend deres geistlige Dommer havde domt. Herved

bringes det da tillige i Erindring, at Begrebet om geistlige Forbrydelser efter-

haanden var udstrakt i den Grad, at næsten alle Overtrædelser af verdslige

Straffelove dertil kunde henfores, da de uden Vanskelighed kunde bringes ind

under et eller andet Bud i Decalogus. De historiske Vidnesbyrd for Forfatterens

Paastand ere deels hentede fra Procesacterne i de bekjendte Stridigheder mellem

Kongerne Christopher den Forste og Erik Menved paa den ene og Erkebisperne

Jacob Erlandsen og Jens Grand paa den anden Side, deels af det mærkelige

Skrift, som Conferentsraad Wcrlauff har udgivet under Titel : Anecdoton historiam

Sverreri regis Norvegiæ illustrans.

Justitsraad Molbech har i Selskabet holdt et Foredrag over de gamle

Ægypters Kunst og Cultur, hvis Indhold allerede er bekjendt af Forfatterens

senere udgivne Skrift over Historiens Philosophie, 1ste Deel.

Professor David har meddeelt Selskabet en Beretning "om Fængsels-

væsenet i England og den tilsigtede Reform af samme ," udarbeidet efter Mate-

rialier, som han havde samlet paa en i Sommeren 1839 i dette Oiemed foretagen
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i hvilke man havde indfort et af de nyere Fængselssystemer, og havde saaledes

havt Leilighed til at erkjende Virkningerne af det philadelphiske og auburnske

System, forsaavidt de ere blevne realiserede i enkelte engelske Straffeanstalter.

Han gjorde opmærksom paa de eiendomraelige Forhold, som i England lægge

Reise. Han havde nemlig undersøgt storstedclen af de engelske Straffeanstalter,

Indforeisen af et eensartet og gjennemfort System store Vanskeligheder iveien,

og viste, hvorledes Regjcringens Bestræbelser gaae ud paa at indfore det phila-

delphiske System overalt, hvor den umiddelbar raadcr for Fængselsvæsenets

Organisation og Disciplin, og at anbefale og fremskynde dets Indforelse der,

hvor de communale Forhold gjor det Regjeringen umuligt umiddelbart at ind-

gribe. Ved den 1839 udkomne Lov for "the better ordering of prisons" var

der hertil gjort et stort Skridt, da den adskilte Fængsling (separate confinement)

derved forst var bleven legaliseret. Hidindtil havde man nemlig i England, som

næsten overalt, sammenblandet den adskille Fængsling med åeneenlige Fængsling

Csolitary confinement), som det i England er forbudt at anvende undtagen een

Maaned ad Gangen og kun tre Gange i Lobet af et Aar. Ved denne For-

vexling af Begreberne var det naturligt, at 'Tvivlen om det philadelphiske Systems

Legalitet maatte være almindelig i England , og at Communerne kim nodigen

vilde bestemme sig til at anvende store Summer paa Opforeisen af en Fængsels-

bygning, hvis Disciplin syntes at staae i Modsigelse med de existercnde Love.

Den paapegede Lov maa derfor ansecs som et vigtigt Skridt til det philadel-

phiske Systems Indforelse i England, idet den paa den ene Side noic betegner

Hovedfordringerne til et saadant paa Adskillelse beregnet Fængselssystem, og

paa den anden Side gjor det utvivlsomt, at Forbuddet mod solitary confinement

ikke kan vedkomme separate confinement under Forudsætning af, at det dertil

brugte Fængsel er indrettet paa den anordnede Maade.

Den Beskrivelse over de af Forfatteren undersogte engelske Straffeanstalter,

som blev meddeelt, gav ham Anledning til at undersoge de forskjellige Systemers

Værd, og til at vise hvorledes det ogsaa her havde viist sig, at det ikke er

praktisk muligt at overholde den Taushed og den ideelle Isoleringstilstand,

hvorpaa det auburnske System er baseret.

Slutteligen sogte han at godtgjore den adskilte Varetægtsfængslings

Legalitet, ligesom dens Nødvendighed naar Fængselsvæsenets Reform skal opnaae

sin Hensigt, og udviklede tillige hvad der i denne Henseende var skeet i Eng-
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vanskeliggjorde Realisationen af et System, der maa ansees som det sande Ud-
gangspunct for ethvert forbedret Fængselsvæsen.

Ordbogscommissionen.

I 1810 holdtes 25 Moder, i hvilke Revisionen af Bogstavet S fortsattes

fra Ordet Sneejield til Siipas. (Den 20de Febr. 1811 var Revisionen fremmet

til Sogejeni). Af Bogstavet S ere nu trykte T;i Ark.

Landmaalingscopimissionen.

Stikningen af det Generalkort over Danmark, som Selskabet har besluttet

at udgive, er bleven fortsat, og kan nu snart ventes fuldendt.

Den meteorologiske Committee

har modtaget Iagttagelser fra forskjellige Observationssteder. Instrumenter ere

meddeelte til Candidat Steenstrup, som har foretaget en videnskabelig Under-

sogelsesreise i Island, til Naturforskeren Kroyer, som deeltager i Orlogsfregatten

Bellonas Expedition til Sydamerika, og til Botanikeren Liebmann, der har be-

gyndt en naturvidenskabelig Reise til Mexico. Det tredie Hefte af Collectanea

meterologica , som vil komme til at indeholde Dr. Trentepohls og Assistent

Chenons Iagttagelser i Guinea, forberedes.

Magnetisk Observatorium,

Kjobenbavn er en af de Stæder, som tidligst har erholdt et magnetisk

Observatorium med det af Gaiiss opfundne Magnetometer. Ved kongelig Gav-

mildhed sattes Conferentsraad H. C. Orsled 1831: istand til at gjore en Reise til

Gottingen, for at see det da nyligt indrettede magnetiske Observatorium, hvor-

hos tiUige endeel til et saadant Observatorium fornodne Anskaflfelser bevilligedes

Ved Hjelp af disse og de ved den polytechniske Læreanstalt forhaandne Red-

skaber foretoges der allerede magnetiske Observationer i Efteraaret 1834.

Alex. V. Humboldt havde allerede givet Anledning til at der foretoges samtidige
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En lignende Forbindelse stiftedes nu mellem dem, som vare i Besiddelse af

Gaussiske Magnetometre. Iagttagelser, anstillede d. 5te og 6te November 1834,

saavel i Kjobenhavn som Mailand gave et af de mærkeligste Exempler paa

Overeenstemmelse mellem magnetiske Forandringer paa Steder, som ligge i en

stor Afstand fra hverandre. Det i den polytechniske Læreanstalt med temmelig

ringe Bekostninger oprettede Observatorium var dog ikke skikket til alle Klas-

ser af magnetiske Iagttagelser. Dets Beliggenhed i Nærheden af Huse, gjorde

det umuligt at anvende det til Undersogelser over Jordmagnetismens sande

Styrke her paa Stedet og indskrænkede os til Iagttagelser over Magnelkraftcns

Forandringer. H. M. vor nuregjerende Konge befalede derfor, at nye mere om-

fattende Indretninger til magnetiske Iagttagelser skulde tilveiebringes. Den

polytechniske Læreanstalts Observatorium, som var en Træbygning, blev for-

flyttet til en fri Plads paa Volden og fik efter Omstændighederne passende

Forstorring. Men foruden dette, blev der bestemt at et andet storre skulde

bygges i en betydelig Afstand derfra. Dette vil i nærværende Foraar blive

færdigt, og herved vil det gjores os muligt at deeltage paa det fuldkomneste i

de mangfoldige magnetiske Iagttagelser, som nu udfores efter en Plan, der næ-

sten omfatter hele Jorden. De nye Anlæg skyldes Kongelig Gavmildhed. Til

Anvendelsen af disse Indretninger er Videnskabernes Selskab traadt i Forbin-

delse med den polytechniske Læreanstalt, hvorfor man herefter vil finde Efter-

rlnger om de magnetiske Iagttagelsers Resultater i Oversigten over Selskabets

Arbeider og Forhandlinger.

Priissfcrifter og Priisopg^aver.

I det forlobne Aar har Selskabet modtaget to mathomatiske Priisskrif-

ter, det ene paa Latin med Motto: "veritas æterna est atque infinita", det

andet paa Fransk, betegnet D. N. S. S. I det forste har Forfatteren begyndt

med en mere omfattende Opgave, end den givne, nemlig om Transcendente

med algebraiske Differentialer i Almindelighed; dernæst har han, som specielt
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Tilfælde, omhandlet de Transcendente, om hvilke en Undersogel.se er forlangt;

men hvad han herom har leveret er ikke til den Grad gjennemfort, at man har

troet at burde tilkjende ham Prisen. I den anden Afhandling var Fremstillin-

gen heelt igjennem saa dunkel, at det næsten ikke var muligt at folge Forfat-

teren i alle Enkeltheder. At domme efter hvad man af Gangen i det Hele

har kunnet erkjende, indeholder denne Afhandling en Deel, der ved en tydeli-

gere Fremstilling vilde være af ikke ringe Interesse, men den synes dog ikke

at levere en saadan Exposition af de omhandlede Functioner af Grundtheore-

met om deres Summation alledte Egenskaber, at den kan ansees som en fyl-

destgjorende Besvarelse af Sporgsmaalet , og man har derfor heller ikke troet

at burde tilkjende den Prisen.

Den physiske Classe havde modtaget et physisk Priisskrift i det danske

Sprog, med Motto : „ tentasti . . . desunt permulta". Dette Skrift har med sær-

deles Flid og Fuldstændighed samlet og ved egen Gjentagelse provet de mikro-

skopiske Iagttagelser, man har over Nervesystemet; men ved Bedommelsen af

de deraf paa Physiologien gjorte Anvendelser og ved Opstillingen af nye

Hypotheser har Forfatteren ikke viist den onskelige Kritik, saa at han ikke kan siges

at have besvaret Sporgsmaalet paa en fyldestgjorende Maade, folgeligen ikke kan

vinde Præmien. Derimod fandtes Forfatterens Arbeide formedelst den Flid,

hvormed det er udfort, og de noiagtige egne Undersogelser og Forsog, han har

foretaget for at oplyse mikroskopisk Nervesystemets Bygning, at fortjene Sel-

skabets særdeles Opmærksomhed, hvorfor det besluttede som et Beviis paa dets

Erkjendelse at Arbeidets Værd, at tillægge Forfatteren en Belonning af 100 Kbd.

Da den forseglede Seddel, efter meddelt Samtykke, aabnedes, viste det sig at

Forfatteren var Licentiatus medicinæ Adolf Hannover.

Som Besvarelse af Sporgsmaalet om de philosophiske Terminologiers

Værd har man ikkun modtaget een Afhandling, med Motto: „W^enn die Kii-

nige bauen, haben die Kårrner zu thuen". Endskjondt den indeholder en

med Skarpsindighed affattet velskreven Fremstilling af Sprogets Philosophie olter

Hegel, har den dog ei kunnet tilfredsstille, da Forfatteren har anvendt mindre

Flid paa det, som egentlig forlangtes.
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Den mathematiske Classe.

Da Egenskaberne ved de transcendente Functioner, der ere indbefat-

/
Pdx

" _ , hvor P er en rational og R en heel Function af x,

Vr
kun i det Tilfælde, hvor n er= 2, have været Gjenstand deels for en almindelig,

deels for en mere detailleret Undersogelse, saa har Selskabet ved sin Pra^mie

tidligere sogt at fremkalde en almindelig Betragtning over denne Classe af Trans-

cendente, bygget paa Theoremet om deres Summation, og af lignende Beskaf-

fenhed som den, der af Jacobi er anstillet over den Art af samme, for

hvilken n er = 2 (Grelles Journal fiir die Mathematik, IX, S. 394, f.),

hvilken Opgave herved fornyes, da ingen aldeles fyldestgjorendc Besvarelse af

samme er indkommen.

Den physiske Classe.

1) I det Physiologen vil benytte de chemiske Undersogelser over det dy-

riske Legemes Bestanddele, foler han, foruden de Ufuldkommenheder, som ligge

i Chemiens Tilstand paa den givne Tid, endnu andre Mangler, som hidrore

derfra at de chemiske Arbeider som oftest ikke ere foretagne med Hensyn paa

alle de Omstændigheder, som tildrage sig Physiologens Opmærksomhed. Vel

kan man vente, at disse Mangler for storste Delen vilde afhjælpes ved forenet

Arbeide af Chemikere og Physiologer, som gjensidigen have Kundskaber i hin-

andens Fag; men i et saa vanskeligt Foretagende vil det dog altid være nyttigt,

at den Hjelp, Ghemien kan yde Physiologien, underkastes en omfattende Over-

veielse. Selskabet fremsætter derfor den Opgave:

At vise, af hvad Art de Mangler ere, som findes hos de hidtilvæ-

rende chemiske Arbeider, der skulle benyttes i Physiologien, og at opstille

de Grundsætninger, hvorefter de til Physiologien sigtende chemiske Arbeide

skulle ledes.

2) Sammenligningen mellem en Plantes chemiske Tilstand under dens for-
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skjellige Udviklingsperioder love et Udbytte, som ikke blot kunde berige Che-

mien, men ogsaa kaste Lys paa de chemiske Livsvirkninger. Imidlertid have

saadanne Undersogelser i flere Henseender store Vanskeligheder, saalænge de

blot skulle holde sig til de mangehaande Sammensætninger, der dannes af de

Grundstoffer, som alle Planter have fælles, og derfor ikke kunne kjendes og

skjelnes fra hverandre ved deres Bestanddele, men kun ved disses Mængdefor-

hold, ja ofte kun ved deres Sammensætningsmaade.

En stor Deel af disse Vanskeligheder synes at forsvinde, naar Under-

sogelsen rettes paa saadanne i Væxtriget forekommende Sammensætninger, som

have en væsentlig Bestanddeel, der ikke er fælles for alle de ovrige. En Fordel

af denne Art synes de svovlrige Sammensætninger, som forekomme i Senoppen,

at frembyde. Undersogelsen maatte naturligviis ikke indskrænke sig til Froet,

men maatte efterspore hine Sammensætningers Dannelse gjennen Plantelivets

Udviklingstrin. En velfort Undersogelse vilde da i det mindste fore Jil Kund-

skaben om Oprindelsen af det her forekommende Svovl og de Forhold, hvor-

under det forst fremtræder.

Til den her omhandlede Undersogelse opfordrer da Selskabet, og ud-

sætter Tiden til Arbeidernes Indsendelse et Aar over den sædvanlige, hvorhos

det fordobbler sin Præmie.

Den philosophiske Classe.

At undersoge den saakaldte Realskoleunderviisnings Vh-kning og Ind-

flydelse paa Sjæleevnernes Vækkelse og Udvikling og Sindets Dannelse til ægte

Humanitet, saaledes at den i Henseende til Fortrin og Mangler sammenlignes

med den classiske Skoleunderviisning.

Den historiske Classe.

De gamle baade nordiske og russiske Efterretninger vidne tydelig om^

at meget tidligen jevnlig Samfærsel og Forbindelse har fundet Sted mellem de

nordiske (skandinaviske) Lande og det daværende Rusland, hvis Stat ogsaa efter
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al Sandsynlighed oprindeligen grundedes af skandinaviske (varægiske) Fyrster i det

9de Aarhundrede. Saavel den nordiske som russiske Historie beviser fremdeles, at

denne Sarafærdsel og Forbindelse efterhaanden i Middelalderen og navnlig i det

11—13de Aarhundrede tiltog og udvidedes, deels ved Familieforbindelser mel-

lem Fyrstehusene paa begge Sider, deels ved foroget politisk og commerciel

Samqvem meljem Staterne selv, ligesom ogsaa, at disse Berorelser og Forbin-

delser ikke bleve uden giensidig Indflydelse, navnlig ogsaa, hvad Rusland an-

gaaer, ved at give Anledning til at mange skandinaviske Elementer gik over i

den russiske Lovgivning og Retsforfatning. I den senere. Tid er saavel i Norden

som i Rusland meget nyt Stof til en fuldstændigere og noiagtigere Kundskab

om hine ældre Forhold blevet tilveiebragt og meget nyt Lys derover blevet ud-

bredt, deels ved Udgivelse af Kildeskrifter, deels ved flere lærde og grundige

historiske Forskninger, men endnu savnes dog en fulstændigere Undersogelse

og noksom grundig Udvikling deraf, og da en saadan Undersogelse og Udvik-

ling ikke kan andet end blive et -vigtigt og onskeligt Bidrag til Oplysning af

den ældre nordeuropæiske , navnlig den skandinaviske og russiske. Historie, ud-

sætter Selskabet folgende Priisopgave for Aaret 1841:

Ved Sammenligning af nordiske , (skandinaviske) og russiske Kilder at

oplyse, hvilke Forbindelser og Forholde der fra det 9de Aarhundrede af og i

Særdeleshed i det Ilte—13de Aarhundrede fandt Sted mellem de nordiske

Lande og det daværende Rusland, saavel med Hensyn til de vedkommende

Fyrstehuse som til Nationerne selv i deres politiske, commercielle og ovrige For-

holde, med Udvikling af, hvad Indflydelse disse Forbindelser havde paa begge

Sider.

For det Thottiske Legat.

(Præmien 100 Rbd. S. M.)

I den senere Tid benytter man som bekjendt meget hyppigen, især i

Frankrig, en af Kartoffelstivelse og Malt tilberedet Sirup , som let gaaer over i

Viingjjrring. Selskabet forlanger nu en paa Forsog og Beregning slottet Sam-

menligning imellem Tillavningen afBrændeviin af Kartoffelstivelse, og den hvortil
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man benytter Kartoflerne umiddelbart. Man onsker at der især undersoges,

hvorvidt de storre Omkostninger, som Stivelsens Udskillelse foranlediger hæves

ved et storre og bedre Product, og ved den Lethed hvormed Stivelsen opbeva-

res i Forhold til Kartoflerne.

For det Classenske Legat.

1) Da Undersogelserne over de Stoffer, som dannes under Træets torre

Destillation , i de senere Aar saa betydeligt have udvidet vore Kundskaber,

og aabnet saa vigtige Udsigter for Anvendelsen, vilde det være onskeligt at

Frembringelserne af Torvens torre Destillation underkastedes en ny Under-

sogelse. Selskabet udsætter derfor med en Præmie af 100 Rbd. S. M. fol-

gende Opgave:

At underkaste den torre Destillation af Torven en ny Undersogelse,

med særdeles Hensyn paa Anvendelsen, og navnligt Anvendelsen i vort Land.

2) Uagtet det saakaldte Kampechetræ oftere har været Gjenstand for

chemiske Undersogelser, som have givet et videnskabeligt vigtigt Udbytte, synes

dog Anvendelsen ikke at være bragt til nogen stor Fuldkommenhed, uden

forsaavidt den Paastand skulde være rigtig , at man i visse Farverier heldigt

anvender det paa en, endnu hemmeligholdt Maade. Selskabet udsætter

derfor folgende Priissporgsmaal , hvis fyldestgjorende Besvarelse b.elonnes med

200 Rbd.:

Hvorledes kan man anvende Kampechetræet bedre i Farveriet end de

hidindtil bekjendte Fremgangsmaader medfore?

3) Der forlanges en Fremstilling af Bageriets Tilstand i Danmark, og

en Undersogelse over hvorvidt denne svarer til Nutidens Indsigter og Erfaringer,

saavel som over de meest hensigtssvarende Midler til vore Bageriers Forbedring.

Præmien 100 Rbd. S. M.

4) Da brændt Leer er bleven anvendt med Nytte som kunstigt Gjod-

ningsmiddel, onsker Selskabet en Undersogelse om den egentlige Aarsag til dets

gavnlige Indflydelse paa Vegetationen. Præmien 100 Rbd. S. M.

Besvarelserne af Sporgsmaalene kunne i Almindelighed være affattede i
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det latinske, franske, engelske, tydske, svenske eller danske Sprog. Afhand-

lingerne betegnes ikke med Forfatterens Navn, men med et Motto, og ledsages

med en forseglet Seddel, der indeholder Forfatterens Navn, Stand og Boepæl,

og som bærer samme Motto. Selskabets i de danske Stater boende Medlemmer

deeltage ikke i Priisæskningen. Belonningen for den fyldestgjorende Besvarelse

af et af de fremsatte Sporgsmaal, for hvilken ingen Priis er nævnt, er Selska-

bets Guldmedaille, af 50 danske Ducaters Værdi.

Priisskrifterne indsendes inden Udgangen af August Maaned 1842 til

Selskabets Secretair, Conferentsraad H. C. Orsted^ Professor og Commandeur af

Daunebrogen samt Dannebrogsmand.

Trykt i Bianco Lund's Bogtrykkeri.
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Den mathcinatiske Classe.

Professor Ramus har forelagt Selskabet en Afhandling om Resten i La-

granges Række. Herved forstaaes den Storrelse r„, som giver:

f^^fa+ipa.fa.^-^-
rfa '1.2^ rfa^—* 1:2:3'"^ da-^^ •l.2...n-l'^'^"

'

hvor f og (p ere hvilkesomhelst Functioner og ^ er den mindste Rod i Ligningen

x= a-\- y(fx.

Forskjellige almindelige Udtryk for r„ lade sig finde, hvis Rigtighed bagefter

proves dervedj at de tilfredsstille Differentsligningen

_ d—Ki(payfa r_ ,^
da»-^ •l.2...»~^

"+*

idet de tillige for en speciel Værdie af n gjore ovenstaaende Formel for /jy

identisk, eller derved at de i det specielle Tilfælde, hvor (px—i^ redu-

ceres til det bekjendte Udtryk for Resten r'„ i den Taylorske Udvikling for

F. Ex. man har

"~1.2.:.(n-2>27r-^-;r' "^""i dz»-^
"

hvor /. betegner den Neperske Logarithme. Det Udtryk, som Cauchy har givet

(Mém. de Tacad. roy. des se. de l'institut de France, T. VIII, pag. 133) , har

vel en reel Form, og afhænger blot af en enkelt Integration, men er dog min-

dre simpelt, eftersom det indeholder explicite selve den sogte Rod /S. Ogsaa

haves folgende Udtryk

„ (wxYfx />! z"~^dz

" ^ ' (x—a)"-*-^ x—a—ycfx.z''

idet n.Fix^y') betegner Coefficienten for y i Udviklingen af Fia+ s^y') efter

positive og negative Potentser af s, efterat Functionen forst er bleven udviklet

efter stigende Potentser af y. — Den Form, hvorunder Laplace har frem-

stillet Lagranges Række, giver ikke Anledning til nogen særegen Undersogelse

med Hensyn til Resten ; thi Laplaces Række kan umiddelbart udledes af La-



granges ved at sætte æ = l\z og forandre Functionerne ^ og /* til (pF og /F,

idet F og F, betegne to hvilkesomhelst Functioner, som ere omvendte af hin-

anden.

Professor Jiirgmsen har forelagt Selskabet nogle Bemærkninger i An-

ledning af en Afhandling af Professor Richelot i Konigsberg om nogle bessemte

Integraler. I denne Afhandling, der findes i Grelles Journal fiir die Malhemalik

21ster Bd. S. 293—327, har Prof. Richelot betragtet Integraler af Formen

fiPdx : ^i"), hvor Po^ Q ere rationale Functioner af æ, og [i en egentlig Brok,

og viist, at naar dette Integral tages mellem to og to af de Værdier, der bringe

Tæller og Nævner af Q til at forsvinde, saa vil Snmmen af de derved frem-

kommende bestemte Integraler kmme udtrykkes ved Tris'infiTt^ multiphceret med

en algebraisk Function af hine Grændseværdier. Ved at sammenligne de Form-

ler, der fremstille denne Summation af bestemte Integraler, med den Formel for

Decompositionen af en Brok med irrational Nævner, som Forf. af ovennævnte

Bemærkninger har fremsat i en Afhandling om denne Gjenstand, der findes i

Selskabets physiske og mathematiske Skrifter 8de Deel S. 1—15 , bliver man

strax en paafaldende Lighed vaer, og ved nærmere Undersogelse viser det sig

ogsaa, at Prof. Richelols Theorier ere specielle Tilfælde deraf. Da Decomposi-

tionen af en bruden Function med irrational Nævner paa det anforte Sted var

foretagen ved Hjelp af Differentiation og Integration med bruden Index, for at

paavise en mærkelig Analogie, hvorom her ikke er Tale, saa er Decompositions-

jbrmlen forst udledt uden at anvende dette Slags Differentiation, og derhos givet

sin almindehgste Skikkelse med Hensyn til det Tilfølde, at Brokens Tæller ikke

er af lavere Grad end dens Nævner; Antagelsen af specielle Værdier giver der-

næst saavel Professor Richelols Hovedtheorier, som en Mængde andre lignende

mere eller mindre omfattende Formler.
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Den physiske Glasse.

Ved de Forsog, Professor og Ridder Jacobson har anstillet, forat under-

soge Indvirkningen af forskjellige Chrompræparater paa coaguleret Blod, fandt

han, at Chromilte aldeles ikke frembringer nogen Forandring i dets Farve.

Chrom-Oxydul-Hydratet yttrer kun en yderst svag Indvirkning. Med

Chrom-Syre er det vanskeligt at udfore disse Forsog formedelst denne Syres

betydelige Affinitet til Æggehvidestoffet, der gjor, at hvor den kommer i Be-

rorelse med Blodkagen , denne bedækkes med et hvidt Lag af storknet Æg-
gehvide.

I en meget fortyndet Tilstand, hvorved Indvirkningen paa Æggehviden

kun gaaer langsomt for sig, bliver Blodkagen farvet rodlig. Denne Syres Af-

finitet til Æggehviden er saa betydelig, at den, som ogsaa Hiinefeldt angiver,

er et særdeles virksomt Reagens, forat opdage samme. Prof. Jacobson har

derved kunnet overbeviist sig om Tilstedeværelsen af dette Stof i Urinen af

Patienter, der lede af den Art af Vandsoet, der staaer i Forbindelse med Al-

buminurie, og hvor Virkningen af andre Reagentser ikke var tilstrækkelig eller

tydelig.

Af de basiske Chrom-Salte yttrer det neutrale chromsure Kali aldeles

ingen Indvirkning paa Æggehvidestoffet, og lader sig i alle Proportioner blande

dermed, uden at nogen Forandring i samme derved bemærkes. Det sure chromsure

Kali iiidgaaer nogen Forbindelse med dette Stof, dog uden at frembringe en egentlig

Coagulation af samme.— Derimod indvirke de begge paa Hæmatinen i Blodkagen og

forandre dens morke Farve til en hoirod. Det sure Salt frembringer denne Virk-

ning noget langsomt, og ikke i saa hoi en Grad, som det neutrale. Dette

frembringer derimod strax en smuk, hoirod Farve paa de Steder, det berorer

Blodkagen; Farven er dog ikke fuldkommen saa intens, som den, Kogsalt og

Salpeter bevirke.

I samme Anledning var det, at Prof. Jacobson sogte at faae Oplysning om

en interessant Iagttagelse, Newbigging *)^ en engelsk Læge havde gjort, nemlig:

at de gronne Porcelainsfarver yttre en egen Indvirkning paa Blodkagen. Samles

ved en Aareladning Blodet i Kopper, hvorpaa Ornamenter ere malede med

*) Edinburgh med. philosophical Journal. Juli—October 1839.



gronne Chromfarver, da viser der sig, isærdeleshed naar Farven er noget tyk

paalagt, paa den Deel af Blodkagen, der har været i Berorelse med Malingen,

en Afbildning deraf med hoirod Farve.

Ved de Forsog, han anstillede, fandt han, at det ikke var paa nogen

mechanisk Maade, at de tykt paalagte Farver virkede, og heller ikke kunde han

opdage nogen chemisk Virkning derved.

Weiszenbaum*^y der har stadfæstet disse Iagttagelser, antager, at Farve-

forandringen tildeels betinges af Lyset, og at den bevirkes ved en de udstrom-

mende gronne Lysstraaler ledsagende, chemisk Proces.

Ved de Forsog, Professor Jacobson har foretaget, har han erholdt fol-

gende Resultater:

Storkner Blod i Porcelainskopper, hvorpaa der ere malede brede, gronne

Striber med Chrom, frembyder sig efter nogle Timers Forlob paa Blodkagens

nederste Flade en Afbildning af Striberne med hoirod Farve.

Dog fandt han, at denne Indvirkning ikke skyldes den gronne Farve

alene, ikke heller blot Chromet; thi det samme viste sig paa Blod, der var

storknet i Kopper med paamalede sorte Striber, hvortil Manganilte var brugt,

og ved gule Striber, paasatte med Antimon.

Lyset har ingen Indvirkning ved denne Farveforandring, thi den gaaer

ogsaa for sig i Morket.

For at overbevise sig, om nogen særdeles galvanisk Virkning lod sig

opdage, anstilledes Forsog med et efter Orsteds Methode construeret galvanisk

Batterie af Kobberbægere og Porcelains-Cylindre med paamalet gron Chrom-

farve. Farven blev angrebet ved Batteriets Virkning, men nogen Yttring af

Galvanisme lod sig ikke opdage.

Han antager derfor, at den Indvirkning, paamalede Porcelainsfarver yttre

paa Blodet, opkommer deraf, at de anvendte Flusser indgaae Forbindelser med

Metaliltene, der ere oploselige og saaledes kunne virke paa Blodet; thi de

fleste paamalede Farver ere altid i nogen Grad oploselige, og de fuldkomment

indbrændte yttre ikke den omtalte Virkning paa Blodet.

For endydermere at oplyses derom, bragte han Papiir, imprægneret med

) Frorieps NotizcD, 1840, Januar p. 269.
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fortyndede Oplosninger af forskjellige Substantser, i Berorelse med disse Farver,

og fandt, at de indvirke derpaa.

Ved nogle af disse Forsog vare de Forandringer, derved opkonn, af den

Beskaffenhed, at de forst efter Anvendelsen af andre Reagentser viste sig.

Til Indvoldsormene, disse for Naturforskeren og Lægen saa mærkvær-

dige Dyr, ere* der til forskjellige Tider blevne henregnede Dyr, der aldeles

ikke hore til denne Classe, ja Substantser, der ikke vare Dyr, og ikke engang

af dyrisk Oprindelse. At Sligt har givet Anledning til Uvished og Forvirring,

og at ikkun en stræng Critik er istand til at forebygge og hæve saadan Ulempe,

indseer man let.

Til en saadan critisk Undersogelse fandt Prof. Jacobson sig foranlediget, da

en, allerede tvetydig Indvoldsorm paa ny har vakt Naturforskernes Opmærksomhed.

Det er nemlig den i sin Form saa besynderlige Blæreorm, hvis Legeme

omgives af en, med tvende Horn eller Arme forsynet Blære, der skal leve i

Menneskets Tarmkanal, som Siilzer for 40 Aar siden opdagede, og som under

Navn af Ditrachyceras rudis, Diceras eller Ditrachycerosoma er optaget blandt

Entozoerne og indlemmet i det zoologiske System. Endskjondt allerede Bremser

og Rudolphi havde yttret Tvivl angaaende den, den forste med Hensyn til dens

Realitet som Dyr, den sidste, om den, hvis den virkelig var et Dyr, kunde hore

til Entozoerne, forblev denne Sag dog, da ingen af disse beromte Helminthologer

havde seet Gienstanden, uafgjort, indtil Prof. Eschr{clu*% som havde erholdt et be-

tydeligt Antal af disse Orme, der under en langvarig og betænkelig Sygdom vare

afgaaede fra et Barn, og ved at undersoge dem fandt Grund til at erklære dette

Dyr for en virkelig Helminth.

Dog saavel Formen og hele Beskaffenheden (habitus) af det formeent-

lige Dyr, som ogsaa Structuren af det opvakte derimod Tvivl hos Prof. Jacobson^

der da ansaae det forat være af vegetabilsk Oprindelse.

Ellerat have undersogt de forskjellige Planter, der anvendes mod Orme

eller andre lignende Sygdomstilfælde, udfandt han endelig den Plante, der havde

givet Anledning til disse Vildfarelser.

Den vegetabilske Diceras, han havde fundet, stemmer i Form, Storrelse

) Mallers Archiv fur Anatomie und Physiologic 1841, p. 437 og nedenfor i delte Program.



og Structiir noiagtig overeens med Sulzer''s Beskrivelse og Afbildning, og Prof.

Jacobsun har oplyst den Omstændighed, at af den store Mængde af disse Pseudo-

Helminlher ikkun faa have været fuldstændige, nemlig forsynede med Horn og

Blære, ja at af mange kun Kroppen er bleven fundet, uden disse Dele.

Som Resultat af denne Undersogelse fremsættes kun Folgende

:

1. Den Diceras, Sulzer har opdaget og beskrevet, er intet Dyr, men en Deel

af en Plante.
*

2. Hornene ere Arrene (stigmata); Blæren Frugthinden (Pericarpium) ; Lege-

met er Froet; dets Indvold Rudiment af Kiernen.

3. Denne Diceras er Dele af en sammensat Frugt, der bestaaer af smaa Hinde>-

frugter (utriculi), omgivne af saftfulde Blomsterdækker (Perigonier).

4. Bremsers Tvivl var grundet, og Sulzer's Diceras er Dele af halvfordoiede

— Morbær.

Professor Schouw bar forelagt Selskabet et Brudstykke af den plante-

geographiske Deel af hans Skrift over Italiens Klima og Vegetation, nemlig en

Udsigt over de geographiske og historiske Forhold, som de italienske Naaletræer

(Coniferæ) frembyde. Da de Folgesætninger Afliandlingen indeholder begrundes

paa mange enkelte Iagttagelser og Bemærkninger, der ikke kunne fremsættes i

et Udtog, saa indskrænker man sig her til en kort Fremstilling af hine Sæt-

ninger selv.

Italien har, ifolge Forfatterens Fremstilling, 21 Arter af Naaletræer,

som efter deres geographiske Forhold henfores til 3 Florer, Alpernes, Apeni-

nernes og Middelhavs Floren. I Alperne samles alle de Arter, som det nord-

lige og mellemste Europas Sletter og Bierge frembyde; nogle af disse hore i

Alperne til det alpinske og subalpinske Hoidebælte (Region), nemlig Dværg-

Fyrren eller Krumholz og Dværg- Enen (Pinus Pumilio og Juniperus nana),

andre findes kun i det ovre Skovbælte, som man kalder Naaletræernes Bælte,

nemlig Zirbeltræet og Lærken (Pinus Cembra og Larix europæa), atter andre

saavel i det nævnte Bælte som i Lovtræernes Bælte, skiondt de ere hyppigere

i hiint, nemlig Rodgranen, Fyrren, Hvidgranen, Taxtræet, Sabinbusken (Abies

excelsa, Pinus sylvestris, Picea pectinata, Taxus baccata, Juniperus Sabina); ned

i Posletten gaaer kun den almindelige Enebærbusk (Juniperas comraunis).
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Da de i Europas nordligste Biergmasser (de skandinaviske og brittiske)

forekommende Naaletræer ogsaa findes i Alperne, saa opstaaer derved til en vis

Grad Lighed i denne Henseende mellem disse og hine Bierge, skiondt paa dea

anden Side endeel af Alpernes Naaletræer hist savnes. Storre er Alpernes Lig-

hed med Carpatherne, Sudeterne ojr Mellemeuropas ovrige Biergmasser. Lige-

ledes er der stor Overeensstemmelse med Pyrenæerne, og det er rimeligt, at

den ogsaa gielder for Balkan. '

Nogle af Alpernes Naaletræer komme igien i Apeninernes hoiere Re-

gioner, medens andre forsvinde med Alpernes Sydgrændse, det sidste gielder

om Lærken, Zirbeltræet, Rodgranen, og som det synes ogsaa om den almindelige

Fyr; hvad den forstnævnte angaaer forsvinder endog Slægtformen. I Apeni-

nernes subalpinske Bælte fremtræde Former, der deels ere lige, deels analoge

med Dværg-Fyrren og Dværg-Enen; i Skovbæltet: Hvidgranen, Taxtræet, den

corsicanske Fyr (Pinus Laricio) og nogle Ener (Juniperus communii, Sabina,

Oxycedrus).

I Apeninernes nederste Bælte (det immergronne Bælte) samt Kystslet-

terne savnes Alpernes Former med Undtagelse af den almindelige Ene, og nye

Former træde istedet, nemlig Kyslfyrren, PInien, den aleppiske Fyr, Enen med

store Frugter, det phæniciske Enebærtræe og Cypressen (Pinus Pinaster, P.

Pinea, P. halepensis. Juniperus macrocarpa, J. phænicea, Cupressus sempervirens).

Paa Overgangen mellem det immergronne Bælte og Skovbæltet staaer den ca-

labriske Fyr (Pinus brutia). Disse Arter gienfindes for storste Delen i den

pyrenæiske og græske Halvoe, i Lilleasien og Nordafrica, og characterisere saa-

ledes Middelhavs -Floren. Ogsaa synes der at være Overeensstemmelse mellem

de Naaletræer, som findes i Apeninernes hoiere Regioner, og dem, sorti fore-

komme i Grækenlands og Spaniens hoiere Bierge.

Ved Kort og andre billedlige Fremstillinger sogte Forfatteren at giore

disse Forhold mere anskuelige.

Ved en kritisk Undersogelse af Oldtidens Skrifter, fornemmelig af Pli-

nius's Værk, troer Forfatteren i de angivne Arter af Fyr at gienkiende de nær-

værende Arter, med Undtagelse af saadanne, som enten ligne andre saameget,

at de kunne antages indbefattede under samme, eller voxe i saa afsides Egne,

at de bleve Romerne ubekiendte. Han antager saaledes Pinus for Pinien, Pi-

naster for Pinus Laricio og maaskee tillige P. Pinaster, Tibulus for P. halepensis
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og brutia; Teda for P. sylvestris. Zirbeltræet og Dværgfyrren antages ikke at

have været bekiendte. Han finder ikke Anledning til at antage nogen Forandring

i Henseende til Arternes geographiske Fordeling. I Plinius's og Vitruvius's

Skrifter troer Forf. at finde Beviser for, at Rodgranen i Oldtiden ligesom nu

kun har voxet vild i Alperne, og at derimod Hvidgranen ogsaa dengang har

været udbredt saavel over Alperne som Apeninerne. Flere Steder hos Vitruvius

og Plinius tyde hen paa, at Lærketræet i Oldtiden ligesom i Nutiden har været

indskrænket til Alperne. Cypressen maa antages for et indfort Træe i Italien,

men det lader sig godtgiore, at den meget langt tilbage i Tiden har været dyr-

ket der. De Gamles Juniperus svarer, efter Forf., til den almindelige Ene,

deres Oxycedrus til Juniperus Oxycedrus og macrocarpa, og deres Citrea

eller Cedrus (skiondt ikke altid) til i. phænicea; saaledes skielnede allerede de

Gamle de indbyrdes meest afvigende Enebærtræer. Taxtræet kaldte de Taxus.

Forf. kommer saaledes til del Resultat, at der i Henseende til de italienske

Naaletræer og deres ^ographiske Forhold ikke siden Romernes Tid er foregaaet

nogen Forandring; hvorhos han dog indrommer, at der i Oldtiden har været

flere og storre Naaleskove.

Skiondt ItaHen er rigere paa Arter af Naaletræer end Nord- eller Mellem-

Europa, hvilket især er en Folge af de forskiellige climatiske Forhold, som Hoide-

Bælterne frembyde, £aa er dog Træernes Antal langt mindre og saaledes spiller

den her omhandlede Plantefamilie en langt mindre betydelig Rolle i den ita-

lienske Natur og bidrager langt mindre til at bestemme dens Væxtcharacteer

end Tilfældet er Nord for Alperne. Derfor er ogsaa Anvendelsen i Menneske-

livet, til Huse, Skibe, Gierder, Broer, Biergværker o. s. v« langt ringere i Italien.

Professor Zeise har givet en Beretning om en af ham anstilt Under-

sogelse over Virkningen af Pliosphor paa Acetone og paa Æther. Denne Un-

dersogelse, som alt er anmeldt i ^^Oversigten af Selskabets Forhandlinger for

1839" og senere noget nærmere omtalt ved Forhandlingerne i de skandina-

viske Naturforskeres andet Mode (Sommeren 1840), har fort blandt andet til

det, vist temmelig uventede Resultat, at Acetone og Æther destrueres af Phos-

phor uden Medvirkning af andre Stoffer, og at derved dannes for hver især af

disse organiske Stoffer i det mindste 3 nye phosphorholdige Syrer og een in-
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differcnt kulstoflioldig Phosphor-Forbindelse. Hidtil have Forfatterens Forsog

dog fortrinligt vårret rettede paa Acetonens Forhold i saa Henseende.

Elter at have iagttaget, at en i længere Tid henstaaet Oplosning af

Phosphor i Acetone reagerede paa det Hvligste suurt, og at denne Reaction

hverken hidrorte fra Phosphorsv re, Phosphorsyrling, Underphosphorsyrling, eller

fra en af de phosphorholdige Syrer, hvilke Kane har omtalt som frembragte ved

en Vexelvirkning mellem Acetone og Phosphorsyre, eller Chlorphosphor, anstillede

Forfatteren over dette Forhold Forsog, som tydeligt lærte, saavel at det nye

sure Product opstaaer selv naar Vand og Luft paa det omhyggeligste udelukkes,

som og, at selv reen Ildluft kun virker svagt paa Phosphor i Acetone.

Skjont Virkningen foregaaer ved almindelig Temperatur, saaledes at

Acetone, som har henstaaet i 2 til 3 Uger, med et Overskud af Phosphor, in-

holder en ei ubetydelig Mængde Syre, saa paaskyndes dog Virkningen meget

kjendelig ved en Varme noget over Phosphorets Smeltepunct. Men i ethvert

Tilfælde skeer dog Virkningen meget langsomt. Denne Omstændighed i For-

bindelse med andre Besværligheder ved denne Undersogelse medforte, at der

hengik saa lang Tid inden Forfatteren kunde forskaffe sig de nye Producter

i en for quantitativ Bestemmelse tilstrækkelig Mængde, at han imidlertid

blev fort til andre Arbeider; han maatte derfor i den givne Beretning ind-

skrænke sig til det qualitative , men agter ved Leilighed at fuldstændiggjore

Undersogelsen.

Den hyppigste af ham brugte Fremgangsmaade ved Tilvirkningen af

hiint sure Product var denne : Reen Acetone méd et ,stort Overskud af Phos-

phor blev holdt 18 til 24 Timer ved en Temperatur henimod dens Kogepunct

i en Kolbe med lang og snever Hals, hvorfra opsteg et midtveis udblæst De-

stiller-Ror, forbundet med et Forlag; Kuglen paa Roret blev holdt afkjolet ved

iiskoldt Vand i en, samme omgivende. Kapsel, hvorved det opdrevne i den

anforte Tid blev holdt tilbage. Nu blev ved Borttagelse af Kjolningsmidlet

inddestilleret til tynd Syrupstykkelse. Liquidumet, gydet fra det resterende Phos-

phor, blev derpaa i Vandbad inddestilleret i en Flaske indtil tyk Syrups Tykkelse.

Den dernæst med 5 til 6 Maal Vand blandede og ved Filtrering klarede Væd-

ske lod man nu henstaae (alt, forstaaer sig under tilborlig Udelukkelse af Luft,

og under gjentagen Omrystning) med Blyoxid indtil Oplosningen var blevet

neutralt eller dog kun meget svagt suur. Som uoplost var et hvidt, volu-
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minost pulverformigt Legeme; i dette er de to, i Oplosningen den trodie af

de her nærmere undersogte Syrer. Denne sidste betegner Forfatteren forelo-

big Yed Navnet Acephossyre. Frigjort ved Svovelbrint og neutraliseret med Kalk

giver den et saavel i Vand som i Alcohol oploseligt Salt, der kan fa^ldes af den

alcoholiske Oplosning med Æther. Forfatteren har benyttet dette Forhold til

Fraskilling af to andre Syrer, der ligeledes, men i ringe Mængde, ere tilstæde

i hiin Oplosning, og hvoraf den ene giver et i Alcohol uoploseligt, den anden

et i ætherholdig Alcohol oploseligt Salt.

Af Syrerne i Blybundfaldet giver den ene med Kalk et uoploseligt, den

anden med samme Base et letoploseligt Salt. Paa Grund heraf neutraliseres

ligeledes den ved Bundfaldets Behandling med Svovelbrint erholdte sure Væd-

ske med Kalk. Det derved erholdte oploste Kalksalt, blev, fordi det er udsat

for Forandring ved Inddampning, fældet med salpetersurt Blyoxid. Det uop-

loste indeholder nogen Phosphorsyre. Forfatteren har sogt at bortskafTe denne

ved at substituere Kalken med Natron og derpaa foranledige Udkrystallisering

af det phosphorsure Natron saaledes at Natronsaltet med den nye Syre tilbage-

bliver i Oplosningen. — Af disse to Syrer, som begge give med Blyoxid uop-

losehge Salte, kalder han forelobigt den, som giver med Kalken det letoplose-

lige Salt Phosphacetsyre^ og den, som med Kalk giver det uoj)loselige Salt,

Acephosgensyre.

Alle disse tre Syrer indeholde Phosphor, Kulstof, Brint og Ilt. De op-

losehge Salte af hver især give med salpetersuurt Solvoxid et Præcipitat, som i

Vædsken i det mindste efter nogen Opvarnming af samme, bliver sortebruunt,

eller endog sort. Men Phænomenerne derved ere iovrigt noget forskjellige ved

hver især. Acephorsur Kalk giver nemlig med tilsat salpetersuurt Solvoxid ved

almindelig Temperatur forst efter længere Henstand en brunsort Udskilling, men

ved Opvarmning oieblikkeligt. Det phosphacetsure Natron og den phosphacet-

sure Kalk giver med salpetersuurt Solvoxid Forst et rigeligt hvidt Bundfald, der

ved almindelig Temperatur i Lobet af ^ Time, ved Opvarmning oieblikkeligt

bliver sort. Det acephosgensiire Natron giver med salpetersurt Solvoxid et

guult Præcipitat af Udseende som phosphorsuurt Solvoxid, men ogsaa dette over-

gaaer ved almindelig Temperatur langsomt, ved en forhoiet hurtig, i bmnsort;

en tydelig Rcduction af Solv har Forfatteren i intet af disse Tilfælde kunnet

2«
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iagttage; overalt indtræde, forstaaer sig, disse Forandringer uden Lysets Med-

virkning.

De have endvidere fælles plisse Syre, at deres Salte ved Ophedning

give megen Luft og et kulagtigt Residuum; ingen af dem giver i basebunden

Tilstand selvantændelig Phosphorbrint.

Syrerne i frie Tilstand^ udskilte af deres Blysalte ved Svovelbrint, give

ved Inddampning fernisagtige, bleggule Masser, meget letoplosellge i Vand, af

en stærk suur Smag og af stærk Virkning paa Lakmuspapir. Ophedede til hen-

imod Glodning, destruceres de under Udvikling af en tyk, hvid Taage, og give

efter Glodning i Luften tilsidst en meget kulrig Masse, som med Vand giver

oplost Pbosphorsyre og tilbageblivende Kulflokker. Acephossyren giver derved

ingen selvantændelig Luft, og Phosphacetsyren kun af og til et svagt Forbrænd-

ningsphænomen; meh fra Acephosgensyren hæver sig, under livlig Brusning og

stærk Opblæring, en Mængde smaa phosphoragtige Luer.

Acephorsyresallene give i Almindelighed enten gummiagtige, eller pul-

verformige Masset; de ere letoploselige og fældes derfor ei, naar Solvsalte und-

tages, af andre Salte, ei engang af basisk eddikesurt Blyoxid, de oploses ogsaa

af Alcohol. Blysaltet overgaaer ved Inddampning tildeels i en uoploselig Til-

stand. Barytsaltet reagerer stedse suurt. Kalksaltet faaes fuldkomment neu-

tralt; destrueret ved Ophedning giver det et suurt reagerende Legeme. Ei

engang meget langvarig Kogning med concentreret Salpetersyre bevirker fuld-

stændig Iltning af Phosphoret i dette Salt; ved Afbrændning med Salpeter,

eller chlorsurt Kali og kulsurt Natron skeer den derimod let. Natronsaltet rea-

gerer, selv oplost i Alcohol, svagt alkalisk; Ammoniaksalt bliver ved Inddamp-

ning i Vacuum suurt.

De oploselige Phosphacetsyresalte ere krystallisable , uoploselige i Alco-

hol; de fældes ikke blot af Blysalte, men ogsaa af Jernsalte, Kobbersalte, Ovæg-

solvoxidsalte. Barytsaltet giver ved Inddampning i Vacuum bladformige Kry-

staller. Opvarmet endog blot til 60^ afsætter det et hvidt pulverformigt Le-

geme; ja selv det ved almindelig Temperatur i Vacuum inddampede er for en

Deel overgaaet i en uoploselig Tilstand. Kalksaltet taaler bedre Inddampning

og giver ligeledes Krystaller. Natron- og Ammoniaksaltet krystalliserer utydeligt.

Acephosgensyren giver mange uoploselige, eller tungoploselige Salte,

hvorfor og dets Natronsalt fældes af de fleste andre Salte.
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Forfatteren har ikke kunnet iagttage Dannelse af noget fordampeligt

Stof ved Phosphorets Virkning paa Acetonen og foigelig heller ikke af egentlig

luftformige Legemer, navnlig ikke af Phosphorbrinte.

Men efter langvarig Behandling af en Portion Phosphor paa den omtalte

Maade i en forhoiet Temperatur med nye Portioner Acetone, er frembragt, i ei

ubetydelig Mænge, en graaguul, som Terpenthin halvflydende og seig Masse.

Opvarmer man denne, efter Fragydning af den sidste Portion af hiin tynde sy-

rupsagtige, de nye Syre indeholdende Acetone-Vædske, med Vand, saa faaes

en Oplosning, som væsentligt kun indeholder de samme Syrer og der tilbage-

bliver nu et blegguult voluminost pulverformigt Legeme, som holder sig i denne

faste Tilstand selv i den kogende vandige Vædske. Behandles dernæst dette

Legeme med Svovelkulstof, saa oploser denne noget, som blot er Phosphor, og

der tilbagebliver et morkere guult Legeme, som end ei ved en noget forhoiet

Temperatur forandres i Luften, og som ved stærk Hede giver Phosphor og et

kulagtig Residuum.

Dette kulstofholdige Phosphor er foigelig det flerde Hovedproduct af

den her omhandlede Virkning, og dets Dannelse synes at antyde, at idet

en Deel af Acetonens Kulstof optages af en Deel Phosphor, giver Resten

af den destruerede Acetones Bestanddele, forenede paa forskjellige nye Maader

og i forskjellige Mængdeforhold med Phosphor, de omtalte nye Syrer. I hiin

terpenthinagtige Masse synes en Deel af de nye Syrer at befinde sig i Forbin-

delse med en vis Mængde Vand; og da denne Masse faaes selv ved Anvendelse

af Acetone, paa det omhyggeligste befriet fra Vand, saa synes ogsaa dette at

være et Product af Virkningen.

I Forbindelse hermed gjorde Forfatteren den Meddelelse, at Svovel gi-

ver ved Henstand med Acetone Producter, analoge med dem ved Phosphorets

Indvirkning, men ved en endnu langsomme? e Virkning. — Endelig anmeldte

Forfatteren en begyndt Række af Forsog over Virkningen af Svovel-Phosphor

(ved Anvendelse af Svovel og Phosphor i forskjellige Mængdeforhold) paa Ace-

tone, og anmærkede derhos, at Producterne af den her indtrædende Vexelvirk-

ning er en særegen Syre, og et stærkt lugtende, indifferent, oHeagtigt Legeme-

Begge faaes temmelig let i ei ubetydelig Mængde, og Forfatteren haabede der-

for temmelig snart derover at kunne meddele en udforlig Undersogelse.
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Professor Forhhammer har forelagt Selskabet Resultaterne af en Under-

sogelses-Reise i Jylland, hvis nærmeste Hensigt var, at samle Efterretninger

om Jordskjælvet af 3. April 1841.

De Steder, hvor Jordskjælvet viste sig stærkest, ligge i Nærheden af

Liimfjordens vestlige Deel, Mors-, Thy- og Han-Herrederne have været meest

rystede. Paa Vestkysten af Halvoen naaede de svage Bevægelser indtil Ei-

derstedt; paa Ostkysten indtil Kiel; imod Ost indtil Sjælland, og Enkelte ville

selv have lolt Bevægelsen i Kjobenhavn og Helsingoer. Imod Nordvest naaede

den indtil de sydligste Steder af Norge, men imod Nord aftog den med en

overordentlig stor Hurtighed og faa Mile fra Steder, der bleve meget voldsomt

rystede, folte man, enten ikkun en svag Zittren eller slet intet. Ikkun Enkelte

have folt det i Hjorring og Ingen har iagttaget det i Skagen.

Der, hvor Jordskjælvet var stærkest ved Liimljordens Bredder, havde

Landets geognostike Beskaffenhed en meget væsentlig Indflydelse paa Jordry-

stelsens Styrke. Paa de Steder, hvor Kridtformationens Steenarter komme

til Overfladen, især hvor de ere ledsagede af de Tegn paa Jordfald som

ere saa hyppige i denne Deel af Jylland , folte man Jordskjælvet meget

stærkt; mindre stærkt paa Leer; mindst paa Sand. Ved Aalborg viiste

sig den besynderHge Anomalie, at Kridthoiderne ikkun bleve rystede yderst

svagt, medens man i Dalene folte det paa enkelte Steder meget stærkt. I Aal-

borg indtraf Jordskjælvet Kl. 4, 25 Minutter Eftermiddag, en Tidangivelse, der

ikke kan være mere end et Par Minutter urigtig. Paa de allerfleste Steder,

selv der hvor det var mindre stærkt, borte man en underjordisk Torden og man

folte to Stod umiddelbart efter hinanden. I SaHing havde man allerede Dagen

iforveien folt et Stod, i Randers samme Dag noget tidligere. En Syg

i Nykjobing havde hele Dagen beklaget sig over smaa Rystelser af Sen-

gen, hvis Aarsag forst blev tydelig da det stærke Jordskjælvstod toltes.

Ogsaa Havet havde været paa Jordskjælvsdagen meget urolig og brod sig fra

den tidlige Morgen meget stærk paa den Deel af Kysten, der ligger Nord

for Hanstholmen, uden at Vinden var af den Beskaffenhed, at den kunde

foranledige dette Phænomen. Paa mange Steder iagttog man en bolgen-

de Bevægelse af Jorden, hvorved Vand blev kastet ud af fyldte Kar, men

den interessanteste Iagttagelse blev gjort af Degnen Farre i Vestervig, dersaae,
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hvorledes Fliserne I hans Gulv, rækkeviis hævede sig og aabnede sig i Furerne.

Oveialt hvor Jordskjælvet var stærkt, foltes Stodet fra Nordvest til Sydost.

Mange Kirker i Thy og omkring de andre vestlige Dele af Liimfjorden,

have faaet Revner. I flere Bygninger faldt Skorstenene strax ned, i andre viste

sig senere saa mange Revner at de maatte tages ned. Ogsaa Jorden revnede

paa flere Steder, men den interessanteste Revne fandtes i Gramstrup i Nærhe-

den af Vestervig, hvor den gik i en bolget Retning fra Nordost til Sydvest og

hvoraf den ene Side stod betydelig hoiere end den anden.

Jordskjælvets Indvirkning paa Kilderne, var meget betydelig Vandmæng-

den i en Brond ved Skjerpinggaard i Osterhanherred formindskede sig meget

betydelig og Vandet blev uklart. Denne Formindskelse vedblev, og henimod

Slutningen af August havde Bronden allerede været i flere Maaneder fuldkom-

men tor. — 1 Thisted aabnede sig nogle Dage forend Jordskjælvet, et stærkt

Vandtillob i en Brond, der gav ganske uklart Vand og Dagen efter Jordskjæl-

vet iagttog man i denne, saavelsom i flere andre Briinde, en meget stærk Svo-

vellugt. Det nye Vandtillob lukkede sig igjen strax efter Jordskjælvet.

En dobbelt Hævning synes at staae i Forbindelse med denne Jord-

rystelse. Den ene langsomme er iagttaget over ^ Aar for Jordskjælvet ved

Vandets tilsyneladende Synken. Kysten af Vesterhavet fra Lokken til i Nær-

heden af Hanstholmen og Liimljordens Bredder ved Thisted, Nyekjobing og

imod Ost indtil Logstoer, vise dette Phænomen, medens man hverken i Canalen

ved Agger eller paa Fjorden ved Aalborg iagttager en forandret Vandstand. —
Den anden Hævning var pludselig, indtraf med Jordskjælvet og var et Par Dage

efter ikke mere at bemærke. Man har iagttaget een i Sundene imellem Salling

og Mors, og Mors og Thy og den staaer sandsynligviis i Forbindelse med den

Hævning, der antydes ved Revnen i Gramstrup ved Vestervig.

Forfatteren gjor tilsidst opmærksom paa den Sammenhæng, der finder

Sted imellem disse nye Phænomener og de overordentlig hyppige Tegn paa

ældre langt voldsommere Jordrystelser i Egnen omkring Liimfjorden, og ved

at sammenligne Efterretningerne fra Nabolandene uddrager han den Slutning,

at Jordskjælvet af 3. April 1841 ikke er en Siderystelse fra andre stærkere

bevægede Lande, men har havt sit Udgangspunct, enten i Thy eller i Vester-

havet nær ved Kysten af Thy.
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Fra Selskabets Medlem Dr. Lund i Brasilien, er indsendt en Afhand-

ling, dateret Lagoa Santa den 30. Januar 1841, der indeholder fortsatte Be-

mærkninger over Brasiliens uddode Pattedyrsskabning, samt en forelobig Over-

sigt over de fossile Levninger af Fugleclassen.

Fortegnelsen paa de fossile Arter af Pattedyrclassen er siden hans sid-

ste Meddelelse bleven foroget med ti Arter, saa at nu det samtlige Antal af

Forverdenens Arter af denne Classe, ?om det er lykkedes ham at bringe for

Dagen, belober sig til 111, fordeelte i 54 Slægter, imedens de nulevende Pat-

tedyr i samme Egn ikkun udgjore 89 Arter, indeholdte i 40 Slægter.

Iblandt de ny tilkomne Dyr ere folgende de vigtigste: to Arter afMy-

rebjornslægten , meget lige de nulevende: Myrmecophaga jubata og M. tetra-

dactyla; to Arter af Slægten Dasypus Wagl., hvoraf den ene af Storrelse som

den nulevende Tatu-mirim, den anden (D. sulcatus), noget storre end den tid-

ligere beskrevne fossile Art D. punctatus ; en dværgagtig Art af Slægten Mega-

therium, lidet storre end Tapiren (Megatherium Laurillardi) 5 en ny Slægt af

Dovendyrenes Familie, udmærket ved store Hugtænder liig dem af den nule-

vende Dovendyrsslægt Choloepus (Oenotherium gigas); og endelig en Slægt,

der hidtil manglede ham i fossil Tilstand: Odderslægten.

Af Berigtigelser til de foregaaende Meddelelser, som denne Afhandling

indeholder, er den vigtigste den, der vedkommer et Rovdyr, som Forfatteren

forhen har henregnet til Hyæneslægten. Fuldstændigere Levninger af dette

Dyr have viist, at det bor danne en egen Slægt, imellem Hyænen og Katte-

slægten, for hvilken foreslaaes Navnet: Smilodon, paa Grund af de stærkt sam-

mentrykte, næsten lancetformige Hugtænder. Dette Dyr var af Lovens Stor-

relse, men af sværere Bygning, og dets Hugtænder overtræfFe i Storrelse alle

andre hidtil bekjendte Rovdyrs. Ved Borttageisen af Hyænen fra Listen paa

Brasihens fordums Dyreskabning, taber det Resultat, der tidligere var opstillet:

om Tilstædeværelsen i Sydamerika i hiin Periode af saadanne Dyreformer, der

for Tiden ere eiendommelige lor den gamle Verden, endeel af sin Gyldighed,

da de ovrige Slægter, der befinde sig i dette Forhold, Hesten, Antilopen, Cy-

nailurus og Speothos, indeholde Ikkun en betinget, eller mindre afgjorende

Beviiskraft.

Den storste Deel af Afhandlingen optager en omstændelig Beskrivelse afBeen-

bygningenaf Platyonyx, nærmest fremkaldt ved de af Hr. Blainville anstillede Un-
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dersogelser over Slægterne Megatherium og Megalonyx, hvilke liave ledet til det Re-

sultat, at disse Forverdenens Dyr ei have nogetsomhelst Slægtskab med Doven-

dyrene, men at den forste er ligefrem et Bæltedyr, den anden et Overgangsdyr

mellem hiin og Myrebjornene.

Hovedresultaterne af Forfatterens Undersogelser ere folgende: I Byg-

ningen af Hovedet og Tænderne fremviser Platyonyx alle de Charakterer, der

ere eiendommelige for Dovendyrene, derimod viser den ingen Tilnærmelse til

Bæltedyrene eller Myrebjornene. Dens Hænder tilbyde flere Træk, der gjen-

findes hos Dovendyrene, medens de i andre Henseender nærme sig til Myre-

bjornene, men i de Heste Punkter ere uddannede efter en Plan, der er ude-

lukkende eiendommelig for disse Dyr, hvorved dog er at bemærke, at disse

Eiendommeligheder i Bygningen fore til samme physiologiske Resultat, som

Bygningen af Hænderne hos Dovendyrene, nemlig at gjore disse skikkede til

Rlattren, derimod uskikkede til Gang. Denne Bemærkning gjælder endnu mere

om Fodderne, der i Detaillen af deres Bygning afvige endnu mere end Hæn-

derne fra alle bekjendte Udviklingsplaner for disse Organer, medens dog af

disse Afvigelser udgaae, ved en forskjellig Mechanisme, alle de for Dovendyrene

charakteristiske Forholde, navnligen Indaddreiningen af Fodsaalen, og Bevæ-

gelsen af Foden paa Underlaaret i en paa dennes Axe lodret Plan.

Efter saaledes at have efterviist, at Platyonyx i dens væsentligste Punkter

af dens Organisation er noie beslægtet med Dovendyrene, sammenligner For-

fatteren dette Dyr med de to tilgrændsende Slægter Megalonyx og Megatherium,

og viser, at Grundplanen for Udviklingen af disse tre Slægter er noiagtig den

samme, saa at, hvad der er bemærket angaaende Stillingen i Systemet af den

forste, ogsaa gjælder for de andre. Derpaa gaaer han over til Droftningen af

det vigtige Sporgsmaal om disse Forverdenens Dyrs Hudbedækning, hvorved

han kommer til det Resultat, at ei blot intet beviser den almindelig antagne

Mening, at de vare forsynede med et Pandser, men at der tvertimod er en hoi

Grad af Sandsynlighed, om ei Vished for, at de manglede en saadan Bedækning.

Sporgsmaalet om Menneskets Tilværelse samtidig med de uddode Palte-

dyrslægter seer Forfatteren sig vel ei endnu i Stand til at besvare paa en be-

kræftende Maade, men han meddeler ved denne Leilighed Efterretning om

nogle vigtige Fund, han har gjort af tildeels forstenede Menneskebeen.
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Endelig slutter denne forste Afdeling; af Afhandlingen med en kort

Beretning om Opdagelsen af et ubekjendt nulevende Dyr af Rovdyrenes Fami-

lie, der danner en ny Slægt imellem Jærvens Familie og Hundeslægten, for

hvilket han foreslaaer Navnet Cynogale venatica.

Den anden Afdeling fremstiller en forelobig Oversigt over Resultaterne

af Undersogelserne over de uddode Arter af den næste Dyreclasse, Fuglene,

33 fossile Arter henhorende til 26 Slægter ere bestemte, hvoraf 1 horer til

Rovfuglenes, 18 til Sangfuglenes, 6 til Klattrefuglenes, 4 til Honsefuglenes og

endelig 5 til Styltegængernes Familie. Næsten alle hore til Slægter, der endnu

forefindes i samme Egne, og hvoraf nogle ere eiendommelige for Sydamerika,

som Anabates, Dendrocalaptes, Opetiorrhynchus, Crypturus, Rhea. Nogle af

de fossile Arter vise en paafaldende Overeensstemmelse med nulevende, som

Cypselus collaris, Anabates poliocephalus, Capito melanotis, Coccyzus cajanus,

Perdix dentata, Crex minuta. Ikkun een viser sig forskjellig fra de nulevende

Fugle, og antyder en uddod Art af Familien Alectorides Ilf. af Storrelse som

den amerikanske Struds. Som Hovedresultat af disse Undersogelser uddrager

Forfatteren, at alle de Love, der ere opstillede angaaende Forholdet mellem

denne Verdensdeels sidst forsvundne og nulevende Pattedyrskabning, ogsaa finde

deres Anvendelse paa Fugleclassen.

Professor Eschrichl forelagde Selskabet de nyeste Resultater af hans

fortsatte Undersogelser over Hvalerne. De havde især havt til Gjenstand Tar-

mens Sliimflade og Fosternes Ore og Hjerne. I Henseende til Torstnævnte

havde han fundet den Hunterske Angivelse om dens store Forskjellighed hos

de forskjellige Arter aldeles bekræftet; men særdeles paafaldende havde det

været ham, at den cellede Form, som Hunter havde beskrevet af Tarmens Sliim-

flade hos Hyperoodon, ogsaa viste sig hos den gronlandske Keporkak eller Fabricii

Balæna Boops. Oret havde viist sig overordenhg smukt udviklet hos Rynke-

hvalernes Fostre; Sneglehusene vare paafaldende store, men ogsaa Halvkreds-

Rorene meget udviklede, og forholdsviis langt storre end hos de udvoxne Del-

phiner. Paa Hjernen af det ene bergenske Hvalfoster fandtes et Par betydelige

Lugtenerver.
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I et eget Foredrag meddeelte Prof. Eschricht Beretning om en ved Sjel-

lands nordvestlige Odde i September d. A. indbjerget Rynkehval paa omtrent

70 Fods Længde. Den var fundet drivende dod i Kattegattet, med Bugen i

Veiret, og af Fiskerne strax betydeligeu forhugget. Ved saa hurtigt som mur
ligt at begive sig til Strandingsstedet havde det dog lykkedes ham at bjerge

flere vigtige Dele til Artsbestemmelsen og den anatomiske IJndersogelse , af

Beenraden navnligen Hovedet, Halsen, de forreste Ribbe 3n, nogle Hvirvler,

Brystbenet og Tungebenet; desuden en heel Brystfinne, Rygfinnen; Barder,

flere Stykker Bardekimer, Aortabuen, Luftroret, Stykker af Tarmen og Nettet,

Penis. Det viste sig, at det var en stor korthaandet Art, altsaa et tredie Slags

nordisk Rynkehval, forskjellig baade fra den gronlandske Keporkak og den lille

bergenske Rynkehval fVaagehval). Den i sin Form meest afvigende Deel af

Skelettet var Brystbenet. I anatomisk Henseende havde især Bardernes Væxt

kunnet studeres paa de store, flade, flossede Bardekimer, der efter Bardernes

Affald, stode paa begge Sider af Ganen som 400 parallele, tvertlobende

Blade, og især afgåve et smukt Skue, medens Hovedet med Ganen i Veiret

laae under Overfladen af det klare Sovand. Af Tarmkanalen var den storste

Deel af Tyndtarmen indtil Blindtarmen bleven undersogt. Det Mærkeligste,

som denne Deel af Undersogelsen havde frembudt, var, at denne Rynkehval

havde den meest forskjellige Form af Tarmens Sliimhinde fra den hos Kepor-

kaken og Hyperoodon, nemlig, istedetfor Celler, 6—8 overmaade hoie, flade

Længdefolder med meget smaa og adspredte Tarmtrevler, omtrent den hos

Marsvinene bekjendte Form. Tarmen var overmaade tykvægget, men smal;

dens indre Rum var altsaa meget trangt, og indeholdt kun en ringe Mængde

af en guul, aldeles oplost Masse. Ved Tarmen og Nettet var en stærk og in-

genlunde ubehagelig Lugt, omtrent som den af Thymian. Hjertet var næsten

oplost af Forraadnelsen , hgesom ogsaa Lungerne, Maven og flere andre Ind-

volde. Derimod var Aorta endnu ubeskadiget; den Botalhske Gang viste sig

endnu permeabel. Penis havde samme Bygning som hos Delphinerne, uden

Spor til nogen egen Knogle.

Prof. Eschricht foreviste Selskabet nogle ham fra Bornholm tilsendte

Orme, som vare drevne fra et Barn under en heftig Febersygdom. De vare

strax blevne anerkjendte for at være lig den af Dr. Sulzer beskrevne Diceras

rude, og ved den anatomiske Undersogelse vare de blevne befundne at være

8*
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byggede netop saaledes som Dr. Sulzer havde beskrevet. Paa Grund af disse

Kjendsgjerninger meente Prof. Eschricht, at man havde gjort Dr. Sulzer Uret

i at betvivle Rigtigheden af hans Opdagelse, og troede at burde vindicere denne

Indvoldsorms Tilværelse. Imidlertid har Prof. Eschricht siden ved de oven-

staaende Undersiigelser af Prof. Jacobsen overbeviist sig om , at baade Sulzer

og han selv have havt Uret i at antage disse Legemer for Dyr. Senere Med-

delelser fra Bornholm have endydermere bekræftet, at Patienten i Feberheden

virkelig havde faaet syltede Morbær, og der kan da ingen Tvivl være mere til-

bage om Rigtigheden af Prof. Jacobsens Paastand, at Diceras rude ikke er an-

det end Frugten med de paasiddende Stigmata af Morbær.

Slægten Hippolyte Leach, henhorende til Familien Caridina^ Stammen

Palæmonia Miln. Edw., udgjor en ret naturlig lille Gruppe, som er vel adskilt

fra de nærgrændsende Slægter, ag hvis Arter staae i noje Forhold til hverandre.

Men som Folge deraf blive disse, da deres Antal er temmelig betydeligt, un-

dertiden vanskelige at adskille; saa meget mere., som man hidtil ingen fuld-

stændig Karakteristik af Slægten besidder, og kun meget korte Beskrivelser af

de opstillede Arter.

Dette bevægede Hr. KroyeVj som er sysselsat med et storre Arbejde

over de nordiske Kræbsdyr, til forelobigen at fremlægge en Monografi af Slæg-

ten Hippolyte med Hensyn til dens nordiske Arter. Da Diagnoserne af de be-

skrevne Arter allerede ere trykte i Naturhistorisk Tidsskrift (3die Binds 6te Hæfte),

og da selve Afhandlingen ret snart vil bHve bekjendtgjort i Selskabets Skrifter,

troer Forf. det tilstrækkehgt, her meget kort at angive dens Hovedresultater.

Med Hensyn til Arterne kan folgende mærkes: man kjendte hidtil fem

nordiske Arter af Slægten Hippolyte, næmlig H. aculeala Fabr., H. Soverbei

Leach, H. polarts Sab., H. borealis Owen og H. Gaimardii M'\\n. Edw.; ved nær-

værende Arbejde stiger Antallet af de nordiske Arter til fjorten, eller næsten

til det tredobbelte, idet ni nye Arter ere beskrevne. Foran Artsbeskrivelserne

gaaer en temmelig udforlig Karakteristik af Slægten, opstaaet ved Sammenstil-

ling af de Forhold, hvori de fjorten nordiske Arter stemme overeens. Til

Slægtens Udviklingshistorie, hvorom tilforn Intet var bekjendt, leveres et Bidrag,
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hvorved tillige, for Sammenligningens Skyld, Udviklingen hos et Par andre ti-

foddede Kræbsdyr CHomarus vulgaris og Cymopolia Caronii) omtales.

Man har hidtil nægtet Slægten Htppohjte Flagellum paa Fodderne.

Forf. viser, at af de nordiske Arter trelten have Flagellum paa et, to eller tre

Par Fodder. Almindeligen findes ogsaa Flagellum paa de yderste Kjæbefodder;

disse sidste ere tillige oftest væbnede med Palpe, men mangle dog denne hos

adskillige Arter. Modifikationen af disse Forhold yder ikke alene fortrinhg

Tjeneste ved Arternes Adskillelse, men giver ogsaa Anviisning til at sammen-

stille dem i naturlige Grupper; ligesom man endvidere, dersom Arternes Tilvæxt

senere skulde fordre en Sonderlemmelse af Slæ^tenHippolyte i flere Underslæg-

ter, næppe vil kunne finde bedre Motiver til at begrunde Delingen.

Et hidtil hos Slægten ubekjendt Organ paa Svommeiodderne har Forf.

iagttaget, og efterviist saa vel Afvexlingen i dets Forhold igjennera denne Slægt,

som dets Forekomst hos alle Slægter af denne Stamme, ligesom hos Slæg-

ter af et Par andre Stammer.

Om den organiske Forskjællighed , som udpræger sig i det Ydre hos

Kjonnene, har man, hvad denne Slægt angaaer. Intet vidst tidligere. Ved af

de fleste Arter at undersoge et stort Antal Individer, er det lykkedes Forf. at

opdage aldeles sikkre og let opfattelige ydre Skjælnemærker imellem Hanner og

Hunner. Foruden den fysiologiske Interesse, disse Kjonsforskjælligheder have,

er Kundskaben om dem ogsaa af Vigtighed, for ikke at forledes til, i adskillige

Tilfælde af een Art at danne to.

Artsbeskrivelserne ledsages af en Mængde Udmaalinger (over 40 for

hver Art) , hvilke ere sammenstillede i Tabelform for at lette Oversigten. Forf.

har anseet disse for nyttige, saavel til Arternes grundigere Adskillelse som til

Slægtkarakterens bestemtere Opfattelse.

Som bekjendt ere Midlerne til Galvanismens Frembringelse i de senere

Aar blevne betydeligt forbedrede. Blandt andet har den af Englænderen Grove

udtænkte Sammenstilling af Platin, Salpetersyre, fortyndet Svovlsyre, Zink, med

rette fundet Bifald, og ophorer ikke at udgjore et vigtigt Fremskridt, om man

end skulde finde Grund til, ifolge et senere Forslag at sætte Kul i Platinets

Sted. En stor Hindring for den almindelige Bnig af Groves Apparat var Pia-
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tinets Kostbarhed. Saasnart Opfindelsen her var bleven profet i det smaa,

var derfor Conferentsraad Orsted betænkt paa at give Apparatet en saadan Ind-

retning, at en liden Masse af det kostbare Platin kunde udbredes paa en stor

Overflade. Af platinerede Metaller turde man ikke love sig Meget; da enhver

nok saa liden Aabning i Platinovertrækket vilde tillade Salpetersyren at angribe

Metallet derunder. Han valgte derfor platinerede Porcellaincylindre, hvilke

ble ve forfærdigede i vor Porcellainfabrik med al onskelig Fuldkommenhed. De

porose Leerkar, ved hvilke Salpetersyren holdtes skilt fra Svovelsyren, uden

dog at sættes udenfor ledende Forbindelse dermed, erholdtes fra samme Fabrik.

Apparatets Virkning var ganske, som det var forudsat, og har meget lettet

Udbredelsen af den Groviske Opfindelse baade her, og paa adskillige Steder

i de tilgrændsende Lande.

Den historiske Classe.

Professor Madvig har forelagt Selskabet en Afhandling om den antike

(græsk-latinske) Metriks Grundbegreber, i hvilken han havde stillet sig det

Maal, ved Fastsættelsen af den metriske Rhythmus's Begreb og Form i Almin-

dehghed og ved Efterviisning af dens Fremkomst i de gamle Sprog af de i

disses Udtale givne Elementer paa eengang at vinde et sikkrere Grundlag for

Bearbeidelsen af den antike Metrik i det Enkelte og at gjore den hele Maade,

hvorpaa den antike Versebygning virkede, anskuehg og begribelig (hvilket den

efter de almindelige Forestillinger om Forholdet imellem de Gamles Vers og

den prosaiske Udtale aldeles ikke er), samt herved tillige at begrunde en rigtig

Sammenligning imellem den antike Versebygning og vore Sprogs. Tankegangen

i AfhandHngen er, sammentrængt i Korthed, folgende:

Rhythmus er Overeensstemmelse i en afvexlende Bevægelse, frembragt

ved den udjevnende Gjentagelse af den samme, Afvexlingen indeholdende, ved

Sandsen let opfattelige Bevægelses^^wr, af Afsnit, der have samme Udstrækning

og samme indre Forhold imellem de forskjellige og derved Afvexlingen frem-

bringende Grunddele. Allerede i Rummet fremtræder ikke blot en symmetrisk

Udvikling i modsatte Retninger fra eet Punkt, men ogsaa en under Afvexlin-

gen med sig selv overeensstemmende Række i een Retning, naar Afsnit, der
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hvert for sig ere sammensatte af indbyrdes forskjellige rumudfyldende Dele i et

let opfatteligt Forhold, gjentages med den samme indre Bygning, hvad enten

nu Afvexlingen er frembragt blot ved Grunddelenes Storrelsesforhoid eller,

under lige Storrelse, ved andre Egenskaber, f. Ex. Farve. Denne Afvexling

og Overeensstemmelse overfort paa Bevægelse i Tiden og visende sig i dens

Afsnit er Rhythmus. Forskjelligheden ved de enkelte Momenter af Bevægelsen,

som i let opfatteligt Forhold danne det Afsnit, der som bestemt Figur og Lov

kommer igjen, kan altsaa enten ligge i selve Tidsforholdet alene eller, ved lige

Tidsudstrækning, i en anden de enkelte Momenter adskillende Eiendommelighed.

Naar et Hjul regelmæssig dreier sig saaledes, at det i en vis Tid altid gjor en

langsom og derpaa to hurtige Omdreininger, i et simpelt og bestemt Forhold,

f. Ex. de hurtige hver af halv Varighed mod den langsomme , vil heri være en

Rhythmus, uafhængig af alle andre Beskaffenheder, enten disse bidrage til at

henvende Opmærksomheden paa denne Bevægelsesform eller aflede den derfra

(A); men paa den anden Side vil en Rhythmus være tilstede og mærkes, naar

alle Omdreininger have samme Varighed, men den torste, fjerde, syvende o. s. v.

ere ledsagede af en særegen Tilsyneladelse, f. Ex. en Lysudvikling (B). Den

forste Art af Rhythmns, der blot er bygget paa Grunddelenes Tidsforhold, vil

ogsaa da vise sig, skjondt langt svagere, naar Afsnittene vel ikke ere dannede

af samme Grunddele i samme Orden, men dog ligestore og oploste i Grund-

dele efter samme Tal som Dehngsprincip, som f. Ex. ij^^'^i^^^^^^l-^j
mi'i Modsætning til J J ^ i, ^ J J i, f i, i § (C). Men da her

tillige savnes en fast Modsætning, der frembringer nodvendig Afvexling og be-

tegner Afsnittene, fremtræder ogsaa herved denne Rhythmus som ufuldstændig.

En horlig Rhythmus viser sig i en Folge af Lyd, der deler sig i Af-

snit, dannede af enkelte Lydmomenter saaledes, at den forklarede Afvexling og

Overeensstemmelse fremkommer. 1 den musikalske Taktbevægelse, der er uaf-

hængig af Tonernes Art, udfyldes Afsnittet, den enkelte Takt, med Momenter,

der ikke andenstedsfra ere givne i en bestemt Tidsudstrækning, men som her

frembringes og vilkaarlig forkortes eller udstrækkes. Taktbevægelsen horer

altsaa til den svagere Art af Rhythmus (C) , hvori blot Afsnittene (hver Takt)

ere ligestore og inddeelte i enkelte Momenter efter samme Grundtal (lige, ulige,

Fjerdedeelstakt o. s. v.), men derimod Grunddelene i Afsnittene ikke folge i

samme Orden eller med ganske det samme Udstrækningsforhold. Den kræver,
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for at opfattes, den storste Simpelhed i Grundforholdet, saa at vor Musik ikke

bruger Femtedeelstakt. Takten er et mindre bestemt, losere Schema for To-

nernes Bygning end den metriske Rhythmus.

Talens, den metriske, Rhythmus fremkommer ved Anordningen af Sta-

velser efter deres givne Beskaffenhed til eensartede Afsnit, der gjenkomme som

Grundfigur i Talens Bevægelse. Stavelserne maae i sig selv have en Modsæt-

ning og Forskjellighed for at frentbringe en kjendelig og selvstændig Figur.

Forholdet imellem Grunddelene i denne Figur maa være simpelt. Da Grund-

delene ikke her dannes saaledes frit, som Taktdelene i Musiken, men indtræde

som faste og begrændsede, er deres Orden af væsentlig Indflydelse; medens

§ -^ udgjor samme Takt som -^ ^, er derimod — w (kort og lang, betonet

og ubetonet Stavelse) ikke samme Fod som w — . Den metriske Rhythmus

viser sig ved Talen i dennes forresten rigtige Form. Stavelsernes Modsætning

maa ligge i Egenskaber, som de have i den prosaiske Udtale og som mærkes

i denne, saa at Stavelserne selv indeholde og give deres Rhythmus, ikke faae

den ved Recitationen; ellers var Alt Vers eller snarere Intet var et Vers, men

Alt kunde læses saaledes. Men denne Egenskab ved Stavelserne maa tillige

være den i ethvert Sprog i Udtalen væsentlige og charakteristiske, som fortrin-

lig hores og som modulerer ogsaa den prosaiske Tale deri. Vers er den Rhyth-

mus, der hores, naar de dertil anordnede Stavelser, udtalte tydeligt og bestemt

efter den prosaiske Udtale, afficere ved den deri fremtrædende Overeensstem-

melse i Bevægelsen. (Forresten frembringes Overeensstemmelsen ikke altid

umiddelbart ved Gjentagelsen af samme Afsnit, Fod, men flere Fodder forbindes

til et sammensat Afsnit, der gjentages i Verset, eller hele det sammensatte Vers

udjevnes ved Lighed med næste Vers eller en Forbindelse af Vers, en Strophe,

finder Udjevningen i Strophens Gjenkomst.) Intet Sprog vælger at skrive Vers

efter dette eller hiint Princip, uafhængigt af den prosaiske Udtale, men kan alene

frembringe Vers efter det i dets Udtale herskende Princip. Den metriske

Rhythmes Fremkomst ved Anordningen af givne Dele, i hvis Egenskaber den

viser sig, adskiller den ogsaa derved fra den musikalske Takt, at Pausen, der

i denne naturligen regnes med, da blot Tidsmomenterne tælles uden Hensyn

til de udfyldende Deles ovrige sandselige Beskaffenhed og altsaa det uudfyldte

Tidsmoment ogsaa kan komme i Betragtning, ikke har Betydning i Verset;

thi kun i udtalte Stavelser mærkes Modsætfiingen og Bevægelsens Lov.
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Rhythmens Betydning ligger ikke, hvor Hermann, Boeck og Apel, skjondt

indbyrdes uenige, dog alle have sogt den, i Bepræsenlalionen af et vist andet

Begreb eller Forhold i Tilværelsen, men i dens eget Væsen som velgjorende

Enhed og Orden i Mangfoldighed, som behagelig sandselig Affection og som

Indtryk, der fremkalder en aandelig Reaction og Bevidsthed.

Saadanne Characteristiker, der give Stavelserne en til Rhythmens Frem-

bringelse skikket Modsætning, ere nu Accenten og Qvanlilelen. I Sprog, der

udtales som vort, er Qvantitetsforskjellen ikke forsvunden, men underordnet og

afficerer ikke Oret som det Vigtigste i Udtalen; alle Stavelser kunne altsaa i

denne Henseende (i Vers) gjelde for lige, medens de derimod stærkt og be-

stemt adskilles ved Betoningen. Rhythmen frembringes altsaa ved at anordne

Stavelser saaledes, at de ved Betoningen mærkede og ikke mærkede Stavelser

danne ligelange og ligeformede Afsnit (B)^) (eller Combinationer af Afsnit).

Omfanget af Afsnittet, Foden, er givet , foruden i det almindelige Krav paa let

Opfattelighed, i Grændsen for Muligheden af at udtale en Række ubetonede

Stavelser efter en betonet Cw w w, svingende med SværdeO. Dette er vor Me-

trik. Hvorfor vi skrive Vers efter Accenten, sporge vi ikke om; thi vi fole,

at vi ikke kunne Andet, men om de Gamle gjore vi et sligt Sporgsmaal. Paa

dette vor Metriks Grundlag beroer Udelukkelsen af Former, der ere den an-

tike Metrik eiendommelige. Da Stavelserne ikke vurderes efter Udstrækning,

men efter en anden Charakteer, gives her ikke en Oplosning og Sammentræk-

ning af Grunddelene i Foden som naar i de gamle Sprog — oploses til ^ ^
(v^ w w for — w) eller ^ w sammentrækkes til — ( for —w w);

den Modifikation, der hist er imellem den rene trochaiske Række (— v-/ — w
— w — w) og den kun tilnærmelsesviis fremstillede (— w — w"— w — ^),
falder bort; da to virkelig betonede Stavelser kun kunne bringes sammen ved

moisommelig Kunst og i en bestemt, meget indskrænket Form (i to Eensta-

velsesord eller i en betonet Endestavelse og en Begyndelsesstavelse) , bortfalder

Spondeen, o. s. v.

De Gamle skreve derimod deres Vers efter Qvantiteten, det er, efter

Vocalernes og Stavelsernes Udtales Form, der tillige, ved samme Hurtighed i

Udtalen, danner et bestemt Udstrækningsforhold , saa at den lange Stavelse er

O Om de Friheder, der kunne tillades, kan i dette korte Omrids ikke tales.

4

I
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Hig to korte* Dette gjorde de Gamle, fordi de i daglig Tale udtalte Ordene

efter Qvantiteten, horle denne stærkt og tydeligt, men Accenten underordnet.

Denne Sætning, hvis Miskjendclse hindrer enhver begribelig Fremstilling af den

gamle Metrik, fremgaaer ikke blot umiddelbart af Versene selv, der kun derved

fik Gyldighed og Virkning paa Oret og en Norm for Stavelsernes prosodiske

Beskaff'eniied , men den udtales med een Mund af alle de gamle Rhetorer, af

Aristoteles som af Dionysius Halicarnassensis, af Cicero og Quintilian, der, hvor

de tale om Velklang i det prosaiske Foredrag, ene og alene tage Hensyn til

Stavelsernes Qvantitet og Stavelserækkens Beskaffenhed i denne Henseende, og

handle derom med stor UdforHghed, men aldrig nævne Accenten herved. Her-

til kommer et hoist vigtigt Punkt, der endnu ikke er noksom fremstillet i dets

Betydning og benyttet, skjondt det kaster et klart Lys til begge Sider, det er,

Overgangen til en forandret Versbygning ifolge Overgangen til en anden Udtale.

Overgangen til den nuværende (nygræske) Udtale efter Accenten (som hos os)

skeete efterhaanden i Aarhundrederne efter Christus; (hos Latinerne fremtræde

Sporene heraf i det fjerde Aarhundrede). I den daværende aldeles traditionelle

og ufrie Poesie beholdtes imidlertid den gamle Verskunst, der, bygget paa en

forsvindende eller forsvunden Udtale, var Oret fremmed (ligesom vi skrive la-

tinske Vers imod vor latinske Udtale); men tillige hores fra de Lærde Klager

over Folkesange (TroXinxd), hvori Naturen gik over Optugtelsen og den da-

værende virkelige Udtale fulgtes. Efterhaanden blev det selv de Lærdere for

besværligt at skrive Vers efter en forsvunden Udtale; man indskrænkede sig

altsaa til at iagttage den i Orlhographien synlige Qvantitetsforskjel dy, w mod

e, o), men opgav den blot horlige (som nu ikke længere hortes), saa at ethvert

o, t, V brugtes vilkaarligt som langt eller kort. Endelig opgives ogsaa denne

Levning; men foier sig efter Naturen og skriver Vers alene efter Accenten,

ligesom vi (med lignende Observants og Frihed, f. Ex. at i Fleerstavelsesord

den ubetonede Stavelse, som ikke staaer ved Siden af den betonede, kan faae

en Biaccent, og f. Ex. avvsxevS^Tidav maales / w / w /); og disse Vers efter

Accenlefi ere de eneste græske eller latinske Vers, som vi virkelig læse rigtig

som de læstes i den Tid, de skreves. At nu i de Gamles Udtale Qvantiteten,

ikke Accenten, herskede, hænger paa det Noieste sammen med den store For-

skjel imellem Accentens ovrige Beskaffenhed i de gamle Sprog fra vor Accent,

en Forskjel, som aldeles oversees i de almindelige Raisonnements herom. Vor
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Accent er en fast Accent (i det Hele paa Ordenes Stammestavelser), der frem-

hæver det for Betydningen Væsentlige og som altsaa i Talens Gang virker rhetorisk.

De Gamles Accent, skjondt udgaaende fra Verbets Stammestavelse, er flyttelig

under Qvantitetens Herredomme, der i Græsk foreskriver, hvor Accenten kan

staae, i Latin, hvor den skal staae itvTTTcoj sivntov, tv^pd-ijvaiy rstv(jiiiévog,

TV(p^7j(r6{j,€V0Cj, tv(f^r}<so^év(ov, åmo, amåvi, amavissem, amavissétis). Dette staaer

nu atter i inderlig Forbindelse med de gamle Sprogs grammatiske Bygning,

Ordenes stærke og jevne Udfoldelse i Boiningsendelser i Modsætning til vore

Ords Concentration omkring den fast og stærkt betonede Kjerne. Accenten

spillede i de gamle Sprog den samme Rolle, som Qvantiteten hos os; ligesaalidet

som det hos os for en rigtig Udtale er uvigtigt, om vi sige o eller 6, ligesaalidet

var Accenten uvigtig hos de Gamle, men den var ikke det Principale. (Baade

ved Flexionens storre Herredomme over Ordenes Endelser og ved selve Udtalen

efter Qvantiteten var Rimet udelukket fra den gamle Versebygning; Rimet for-

udsætter Stavelser udhævede ved Betoningen.) De Steder hvor man i Græsk,

for at forklare Uregelmæssigheden i Vers, har antaget i det Ringeste et secun-

dært Hensyn til Accenten i Versebygningen, ere aldeles vilkaarlig udtagne af

en Mængde, hvoraf de ovrige ikke tillade denne Forklaring, der tillige forvirrer

de regelmæssige Vers. Det er i den nyere Tid en almindelig udbredt og i

mange metriske, grammatiske og litterærhistoriske Boger gjentagen Mening,

at de ældste Romere have skrevet Vers efter Accenten, men at de Digtere,

der indforte Efterligningen af den græske Poesie og skabte en Litteratnr, have

indfort det græske prosodiske Princip; som om det stod i Digternes Magt at

skabe et Princip, der modstred Sprogets Udtale og folgelig var Folkets Ore

ufattehgt. Den hele Forestilling om Accentens Betydning i den ældste romerske

Versebygning viser sig ved nærmere Betragtning som en med den meest paa-

faldende Forvirring og Lettroenhed udspunden Vildfarelse, der ikke gaaer læn-

gere tilbage end til Bentleys Udgave af Terents, der dog er langt fra at have

fremsat Vildfarelsen i det Omfang, den siden har faaet, og op til Bentleys lidet

ældre Landsmand Wase. Derimod er den latinske Accent, som ovenfor be-

mærket, noiagtig bunden til Qvantiteten, da den altid ligger paa næstsidste Sta-

velse, hvis denne er lang, ellers paa trediesidste. Heraf folger, at i visse Vers-

former ^ navnlig den trochaiske, Rækken af betonede og ubetonede Stavelser
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temmelig nær falder sammen med Versets Modulation igjennem Stavelsernes

Qvantitet (Cåesar Gållias subégit, Nicoraédes Cåesarem)^).

De Gamles Vers bygges altsaa af Afsnit, der i Afvexlingen af lange og

korte Stavelser have en vis bestemt Figur. Grunddelenes (Stavelsernes) Mod-

sætning ligger her ikke i en Udhævelse udenfor Tidsudfyldningen, men i Tids-

udfjldningen selv; kun ere de, aldeles forskjelligt fra de musikalske Taktdele,

hver for sig givne med en bestemt Tidsudfyidning, og derved med en særegen

Characteer, saa at Afsnittets Figur ikke blot 'beroer paa et Grundtal for Indde-

hngen af Tidsmomenterne Cw— eller — w ligegyldigt), men paa en bestemt

Fordeling i Stavelser og disses Folge (— w, modsat ^'^'). Derved og tillige

ved andre (en udforl'gere Fremstilling krævende) Grunde bestemmes tillige

Omfanget af den Substitution af Æqvivalenter (w *-/ for — og — for w «-/
),

der er eiendommelig for denne Metrik (i Modsætning til vor), fordi Tidsudfyld-

ningen giver Grunddelene deres Betydning. Spondeen og Tribrachen ere kun

slige Æqvivalenter 5 ikke i sig selv rhythmiske Fodder, da de ikke indeholde

Modsætning, og der kan derfor ikke dannes særegne Vers af dem. (Forresten

kan i visse Former baade Oplosning til korte Stavelser og Contraction til lange

have en characteristisk Virkning og derfor være fast Regel.) Grunddelenes

bestemte givne Form gjor denne Rhythmus tilstrækkelig let opfattelig ikke blot

ved Forholdet 2 : 2 og 2 : 1 imellem de modsatte Dele, Arsis og Thesis,

men ogsaa ved Forholdet 2 : 3 (—w w w, — w—, Pæon ogCreticus). For-

resten laa der i de antike Vers et stort Baand for den musikalske Compositions

Taktbevægelse; thi denne maatte ikke forstyrre den Fordeling af Tidsmomen-

terne, der udgjorde Verset. Naar den musikalske Taktbevægelse sluttede sig

til Versets Regelmæssighed, blev paa den anden Side Femtedeelstakten (2 : 3,

svarende til Pæon) tilladelig.

Man siger, at Latinerne undgik Ecnstavelsesord 1 Slutningen af Hexametret for ikke at

anbringe en tonlos Endestavelse i den sidste vigtige Arsisj og man udfinder subtile (rig-

tignok ganske modsatte) Virkninger, som Digterne have villet opnaae, hvor de endte et

Hcxameter med Ecnstavelsesord. Sagen er, at Romerne meget sjelden kunde ende et Hex-

ameter saaledes; thi, naar Conjunctioner og Præpositioner, der af andre Grunde ikke slutte

et Vers, regnes fra, have Romerne i det Hele fire Eenstavelscsverber (est, sunt, es, vult)

og faa Eenstavelsessubstantiver, der endda alle udenfor Nominativ (i Neutr. Accusativ) blive

Fleerslavclsesord. Est staaer, som bckjendt, meget hyppigt i Enden af Vers.
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Den rhythmiske Bevægelse foles nu i selve Successionen af de i Qvan-

telet forskjellige Stavelser og denne Successions Figur, og i intet Andet. CHvor

Æqvivalenter udslette Afvexlingen, hviler Rhythmen momentant, men forstyrres

ikke.) Ikke blot maa man fjerne den Forestilling, der er meest udbredt hos

Hermann og tildeels Boeck, om en fra den virkelige Stavelseforbindelse ofte af-

vigende og ligesom ualhængig over den svævende Rhythmus Csaaledes som denne

Forestilling f. Ex. viser sig i den hele forvirrede Lære om de saakaldte doch-

miske Vers), men man maa losrive sig fra en meget almindeligere og dybt

indgroet Mening. Man taler om en Versaccent, der ligger paa Versfodens lange

llovedstavelse (Arsis) og som betegner Versets Gang og lader den hore; og

saaledes reciteres nu de antike Vers. Men da nu denne Versaccent aldeles

ikke svarer til Ordenes virkelige prosaiske Accent, sporger man, hvor-

ledes de Gamle forstode et Digt, hvori alle Ord udtaltes med en falsk Ac-

cent og hvor den rigtige for hiins Skyld maatte undertrykkes, og hvor-

ledes Sligt gjaldt dem for poetisk Velklang. Denne Strid imellem Ordaccent

og Versaccent er en Strid imellem et svagt Væsen og en opdigtet Uting. Det

svage Væsen (i det ringeste svagere end vi almindelig forestille os og gjengive

det) er Ordaccenten hos de Gamle; en Uting er Versaccenten , ictus metricus,

som man har kaldt den, i de antike Vers. Ved Versaccenten, siger man, gjore

vi Versets Gang kjendelig, og det maatte dog" ogsaa de Gamle. Det forholder

sig omvendt. Vi betone Ordene efter den daglige Udtale (men tydeligt og

med en tilladelig Udhævelse af Biaccenter) og derved fremkommer Merset i Ac-

centfolgen, men existerer ikke iforveien og betegnes forst ved Accenterne. De

Gamle udtalte bestemt de lange og korte Stavelser og derved fremkom Verset

og betegnede sig selv i deres Orden. I en ordnet Succession af modsatte Dele

sætter man intet andet Mærke for Successionen end selve Modsætningen. Vi

have overfort Versaccenten fra os selv, hos hvem den &[ Ordaccenten som Stof

for Verset^ til de Gamle, som hverken ane eller nævne den. Men de Gamle

bruge dog, siger man, i Metriken Benævnelserne arsis og thesis for Fodens

Dele og tænke sig altsaa, som Ordet arsis antyder, en Hæven af Stemmen

som marqverende Verset. For det Forste have disse Ord i den gamle Musik,

hvorfra de ere tagne, just den modsatte Betydning, saa at Thesis er den gode

Taktdeel, Arsis den svage, en Sprogbrug, som Bentley og Hermann have om-

byttet. (Dog tales allerede hos Priscian, paa hvis Tid Accentudtaleu fremherskede,
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om arsis som elevalio vocis). Dernæst er det bekjendt, at i Musiken selv, hvor

dog Taktdelene ikke i sig selv indeholde en characteristisk Modsætning og

derved danne en bestemt Figur, den saakaldte gode Taktdeel ikke skal udhæves,

men at man tillader den Uovede at marqvere den for at fole Taktbevægelsen.

I Verset er den lange Stavelse selv Mærket, og der gives forsaavidt en virkelig

god og stærk Deel i Foden, som to Tidsmomenter ere sammensmeltede til

een kraftigere Eenhed. Hertil at lægge en Accent vilde for de Gamle være

just lige det Samme som om vi vilde til Accenten, som Ordet har, i Ver-

set lægge en Qvantitetsforlængelse. Ordet ictns (ikke metricus) bruges hos

Qvintilian og Horats i Tale om Vers for at betegne Taktmaalingen med Haand

eller Fod, ikke ved Stemmens Hævelse: Pedum et' digitorum ictu intervalla

signant (Quintil. IX, 4, 5). Man taler om en Forlængelse ved Arsis, som om

Betoning, hvis den endog var her,' medforte Forlængelse; det Sande er, at de

Gamle sjelden og inden visse Grændser have tilladt sig den metriske UniJiag-

tighed at bruge en kort Stavelse for en lang, der, hvor Versschemaets be-

stemte Krav paa en lang forhindrede Forvirring, ligesom vore Digtere ogsaa

engang imellem byde os paa det betonede Sted en ikke virkelig betonet Sta-

velse. Det folger iovrigt af denne Udvikling, at vi nuomstunder recitere de

antike Vers urigtigt; men da vi ikke kunne restituere den gamle Udtale efter

Qvantiteten og hore dens Modulation, er en fuldkommen rigtig Recitation af

antike Vers os umulig.

Sammenligner man nu det antike metriske Stof, de efter Qvantiteten

vurderede Stavelser, med vort, da tilbyder hiint Muligheden af en langt storre

Mangfoldighed og Afvexling, deels ved Æqvivalenters Substitution og deres Brug

som characteristisk Modification, deels ved Letheden af at bringe to Arser sam-

men (—w w—, w w, w'-/ «-/w. Former, der ere uefterlig-

nelige hos os uden i en enkelt tilnærmelsesviis dannet Ordforbindelse). Men

vor Metrik er, idet den udhæver det for Betydningen Væsentlige i Ordene,

langt mere rhetorisk end den antike og, idet den ikke selv er bygget paa Tids-

modsætningen og derfor ikke foregriber den musikalske Takt, meget mere til-

gængelig for fri musikalsk Behandling. Oversættelser af de Gamles Digte i

Originalernes Versemaal ere derfor kun Tilnærmelser i meer eller mindre analoge

Former; ved de Former, der just beroe paa det antike prosodiske Stofs Sær-

egenhed, i konstige Chorsange, hos Pindar o. s. v., gjor denne Oversætter-
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bestræbelse Vold paa vort Sprog cg frembringer en Form, der gjor et hoist

uklart og næsten uopfatteligt Indtryk, hvor der for de Gamle var et let og

naturligt.

(I Afhandlingen selv ere tilfoiede nogle speciellere Corollarier, som i

dette Udtog forbigaaes. Det er ikke Forfatterens Mening at den her givne

Udvikling i alle Partier er ganske ny, men vel at den i sin Heelhed og Sam-

menhæng er det.)

Professor David meddeelte nogle Bemærkninger om Sexual forholdet

iblandt Fodsierne. Det er nemlig en bekjendt Sag, at der overalt fedes flere

Drenge end Piger, men om og hvorvidt bestemte Aarsager, og navnligen Cli-

maet kan tilskrives nogen Indflydelse paa de mandlige Fodélers Overvægt,

derom ere Meningerne meget deelte. Nogle have antaget, at Climaet slet ikke

yttrer nogen Indflydelse herpaa, medens Andre have sogt at godtgjore, at der

i de varmere Lande fodes forholdsmæssig flere Piger end i de koldere. Begge

disse Meninger anseer Prof. D. ikke vel begrundede, og antager tvertimod, at

der i det mere tempererede Europa fodes flere Drenge end i Norden. Sin

Paastand stotter han især paa en Sammenligning af Fodelisterne for Frankrig

fra 1817 til 1836 og for de tre nordiske Riger, Danmark, Norge og Sverrig

fra 1816 til 1835; thi medens Sexualforholdet hist var som 1000 : 1063, 9
var det her som 1000 : 1050, 4. DifFerentsen var altsaa næsten 1^ pr. Ct.

Sin Anskuelse finder han ogsaa bekræftet, naar man tager Hensyn til andre

Landes Statistik, og navnligen de nyere, mere tilforladelige. Fodelister fra Rus-

land og fra Italien. Ogsaa gjorde han opmærksom paa, at Overvægten af de

mandlige Fodsier i en Række af mere sunde Aar er storre end i en Række af

Aar, i hvilke Sundhedstilstanden har været mindre god — et Phænomen, der

synes at bekræfte den forste Anskuelses Rigtighed og tildeels at forklare den.

Fra 1817 til 1824 var saaledes Mortaliteten i Frankrig ikke ubetydeligt mindre

end fra 1825 af indtil Enden af den nævnte Periode , men i det forste Tids-

afsnit var ogsaa Sexualforholdet noget storre end i det sidste. I Danmark

dode i Gjennemsnit af 1828 til 1835 aarligen 32,650 Individer, medens der

fra 1816 til 1827 kun aarligen vare dode 23,652. Men dengang forholdt de

fodte Piger sig til de fodte Drenge som 1000 : 1060, medens Forholdet i de
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mere usunde Aar ikkuns var 1000 : 1055. Det samme synes ogsaa at frem-

gaae, naar man sammenligner forskjellige Provindser, i hvilke Sundhedstilstanden

er forskjelh'g, med hinanden; og han anforte endeel Iagttagelser, der bekræfte

dette. Endelig gjorde han opmærksom paa det langt mindre Sexualforhold

i de store Stæder end paa Landet — et Phænomen, som ligeledes tyder hen

paa, at Sundhedstilstanden ikke er uden Indflydelse paa Sexualforholdet, thi

alene af den store Mængde uægte Fodsier, som finde Sted i de store Stæder,

og blandt hvilke, som bekjendt, der findes et langt mindre Antal Drenge end

blandt Fodsierne overhovedet, lader dette Phænomen sig neppe forklare. Og

i alt Fald er det mindre Sexualforhold iblandt de uægte Fodsier end blandt

Ægtefodte selv et interessant Factum, der ogsaa synes at understotte den An-

skuelse, at Sundhedstilstanden ikke er uden Indflydelse paa Sexualforholdet.

Han ansaae det imidlertid endnu langtfra som beviist^ at Climaet og den bedre

Sundhedstilstand har den paapegede Indflydelse, men han troede, at de af ham

paaberaabte Data langt bedre understotte denne Anskuelse end de isolerede

Facta, som hidtil ere blevne anforte for de herfra afvigende Synsmaader, be-

kræfte disse, og haabede ved fortsatte Undersogelser at komme til et bestem-

tere Resultat.

Til Slutning meddeelte han nogle Bemærkninger om Sexualforholdet

blandt Befolkningen i de fleste europæiske Stater, og viste hvorledes dette havde

forandret sig i Fredsperioden siden 1815, samt gjorde opmærksom paa den Ind-

flydelse, som dette har havt paa Næringsforholdene.



I tvenda Foredrag, den 22. Januar og den 16 April 1841, meddeelle

Geheimelegalionsraad Brandsted:

h en Beretning om den i Sommeren 1812 ndrorte Udgravning af

Phigaleernes store hexastyle Apollonstempel af dorisk Orden paa

Bjerget Kotylios i Arkadien, og om dette Foretagendes vigtigste

Udbytte, nemlig Opdagelsen af Tempelcellaens hole indvendige Mar-

morfrise, som nu er i det Brittiske Museum i London; og lE. en

Udsigt over Staden Phigalias og Apollonslemplets Archæologie og

Historie.

Udgravningen af dette Tempel, og de dermed forbundne Undersogelser

maae henregnes til de betydeligste Foretagender af denne Art som, i de Aar-

hundreder vi pleie at kalde den moderne Tid, ere udforte i Grækenland, og

da Forfatteren af denne Beretning var tilstæde og tilhjalp Udforeisen fra forst

til sidst i de 3 Maaneder den medtog, saa er han i Stand til at meddele noi-

agtigt Oversyn baade over det Historiske ved denne mærkelige Gravning og

over dens Udbytte af antikhellenske Sculpturværker.

Den store Ruin af Phigaleernes, en arkadisk Folkestammes, Apollons-

tempel i den Egn af dette Folks Gebet som fordum kaldtes Bassæ^ paa Bjerget

Kotylios, omtrent en dansk Miil fra Staden Phigalia (nu Pavlizza), var vel stun-

dom tilforn besogt af Reisende og korteligen beskreven, af Dr. Chandler, af

Dodwell og Andre, men at der endnu, under de store Steenmasser af den ved

et Jordskjælv sammenstyrtede Bygning, indenfor Peristylen Chvis Soilerækker

endnu næsten heelt ere forhaanden) skjultes meget fortrinlige Sculpturværker

fra den skjonneste Tid og af attisk Composition , denne interessante Opdagelse

foranlediges forst ved de tvende kyndige Architecters Baron v. Hallers og Ro-

bert Cockerells grundigere Undersogelse af denne Tempelruin. Idet disse

Konstnere nemlig, strax ved deres forste Besog ved Templet i Aaret 1811 og

8 eller 9 Maaneder forend Gravningen kunde udfores, omhyggeligen efterspo-

rede de forskjellige Architecturlemmer af den skjonne Bygning, fik de, igjen-

nem en Aabning af nedstyrtede Entablementstykker, Oie paa en Marmorplade^

paa hvilken en Centaur var afhildet i Imutrelief. Efterat dette Stykke afTem-
pelfrisen siden, ved Templets Udgravning, var fremdraget, kaldte man i Spog

det Halvmenneske, som det forestiller, Forræderen^ fordi denne Centaur ligesom

5
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havde forraadt den Skat af Konstværker, som Steenmasserne skjulte. Iblandt

den store Mængde Cenlaurgrupper, som Frisens ene Længdeside forestiller, er

denne Figur endnu let kjeodelig ved en Omstændighed som fortjener at an-

fores; igjennem hiin nys omtalte Aabning af Steenmasserne havde nemlig en

Ræv fundet sin Vei til et beqvemt Leie for sig og sine Unger, just paa denne

horizontal liggende Marmorfigur, hvorved den er bleven temmelig meget be-.

skadiget og forkradset af de ubudne Gjæster.

Denne Architecternes Opdagelse af sikkre Kjendetegn paa storre Mar-

morsculptur skjult under Templets Ruiner, blev uopholdelig meddeelt deres

Medreisende, og ved denne behagehge Erfaring maatte, som naturligt, det Onske

opstaae, at blive i Stand til, ved et stort og planmæssigt Foretagende at rense

den hele skjonne Tempelbygning, og igjen, med behorig Forsigtighed, at drage

for Lyset alt Konstværk, som de store nedstyrtede Steenmasser i saa mange

Aarhundreder havde skjult.

De hertil fornodne Forberedelser fcleve trufne om Vinteren 1811—12

i Athen. Den vanskeligste af alle Betingelser for dette Foretagendes Udforelse,

nemlig en betydelig Sum Penge, omtrent 10,000 Spanske Piastre, som Grav-

ningen, Ophold ved Templet og Transport af Alt Fornodent retteHgen bereg-

nedes at ville koste, forstraktes Selskabet en Tidlang af den engelske Reisende

Hr. Lea, som da opholdt sig i Athen. Pachaen af Morea, den da i Tripolizza

residerende Vely, (som siden indvikledes i sin Faders, Aly-pacha af Joanina's

Opror og Undergang) maatte, fremfor Alting, vindes og give sin Tilladelse.

Denne udvirkedes snildelig af DHr. Gropius og Foster, som for denne Hensigt

droge, med fornoden Fuldmagt, og endnu mere fornodne Contanter, til Tripo-

lizza. De i Athen om Vinteren forenede Reisefæller forlede denne Stad om

Foraaret, deelte sig i adskillige mindre Partier, efter gjensidigen meddeelt Plan,

og droge ad forskjellige Veie , Nogle over Salamis og Ægina , Andre over

Megara og Isthmen, til „Pelops' store doriske Ilalvoe" for, efter bestemt Af-

tale til en vis Tid at samles i den yndige arkadiske Landsbye Andrizzena ^ hvis

Beliggenhed, ikkun omtrent een dansk Miil fra Templet, afgav et passende

rendez-vous , ligesom denne Landsbyes Folkemængde og Velhavenhed lode

formode, at man der bedst kunde finde materiel Hjælp til Anskaffelse af del

Fornodne.
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I de forste Daj^e af Juli Masined indtral" ellerliaaiKlen fra forskjellige

Sider det hele Reiscselskab; fra Tripolizza medbragte Hr. Gropiiis Paellaens

skrivtlige Tilladelse og alle, til dennes Afbenyttelse fornodne, Befalinger til de

locale Embedsmænd, i sædvanlig tyrkisk Form. Hans lloihed havde, som rime-

ligt, ladet sig disse orficielle Papirer afkjobe imod en ganske antagelig Sum
spanske Dalere; en mindre Sum havde, efter god levantinsk (ikke alene tyr-

kisk) Sædvane, hans Secretair tilmæglet sig. Dog vare begge Summer den

mindst besværlige Deel af Contracten. Værre end disse var det Indffild af

Hs. Hoihed, at Han selv vilde have Andeel i dette Foretagende, hvorfor han

ogsaa havde fremsendt En af sine Tjenere, en Græker ved Navn Vasilachi, som

skulde bivaane Gravningen og varetage Hs. Hoiheds Interesse. Denne Person,

en ubetydelig, aand- og hjertelos Tyranslave, blev stundom et Selskab, til hvil-

ket han slet ikke passede, besværlig, og ved en Leilighed , som Forfatteren

siden vil anlore, kunde han endog letteligen have foraarsaget de her forsamlede

Fremmede stor Fortræd og personlig Fare.

Om de Indretninger som et langt Ophold ved en, paa et hoit Bjerg

og afsides liggende Ruin nu gjorde fornodne, udlod Forfatteren sig omtrent

saaledes

:

"Vort Hovedformaal udkrævede, at vi Alle raaatte blive forenede, og i

Templets nærmeste Omgivelse; thi de tre smaa Landsbyer Sklirii, Tragogi og

Gårdizza, som laae Templet nærmest, paa lavere Terrasser af Bjerget, vare dog

i for stor Afstand til at vi skulde kunne opholde os i en af dem i den lange

Tid Gravningen vilde medtage, og Templet nærmere var aldeles ingen "ardvi"

CMeierihytte) eller andet Huus. Vi havde ikkun et eneste Telt med, og der

blev os folgelig intet andet Valg, end at bygge os selv Hytter, Enhver sin

egen, af Græstorv, Grene og Straae. Vi skrede da trostigen til Værket. Til

Held for os manglede det os ikke paa Grene og Q viste, da hele Bjergegnen

nærmest ved Templet var skovrig; de fordum, vistnok, hellige Egetræer, eller

deres Afkomlinge, bleve trostigen benyttede. Det syntes os billigt, at "Apollon

Hjelperens'^ (imxéQiog) Egelund opofl'rede Lidet af sin overllodige Rigdom paa

Grene og Lov, for at beskytte mod Regn eller Uveir en liden Hob af Venner,

didkomne for at opfriske Appollon Hjelperens Navn og igjen at fremdrage til

Lyset hans Tempels Herligheder. Saaledes fremstod i det næste Par Dage,

rundt om den store Ruin, en egen lille Landsby af Lovhytter, hvis beskedne

5*
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Lavhed og luftige Lethed stak snurrigen af imod den gamle Tempelbygnings

imponerende Storhed, men som desuagtet ydede os Alle, hver i sin Hytte, de

Herrer v. Haller og Stackelberg, Linckh, Foster, Gropius, mig, Pachaens Tjener,

og bagved vor Række af Hytter vore Betjente i andre deslige, foronsket Læ

og ret beqvemt, hver Nat efter Dagens Arbeide vederqvægende Leie. Det

eneste Telt vi havde, blev opslaaet i Midten af vore lette Lovhytter, bestemt til

Forsamlings- og Spisested med den velbekjendte græske Benæ\nehe"'^E(fnaT6Qiov"^

hvorfor ogsaa passende Steenblokke didbragtes fra Templet, at danne det

"gjæstfri Bord" (^ly*' ^eviav tqané^av) og Sæder omkring det. Et storre Rum

blev afstukket, med Omhu omgjærdet med Steve og Grene, og beæret med det

hæderlige Navn Musæon; didhen fortes, som billigt, alle de Amazoner, Heroer

og Centaurer, som snart nedstege til os fra Tempelruinen. I nogen Afstand,

under en stor og skyggefuld Eeg, indrettedes Kjokkenet, for hvis Forsynelse

Tjenerskabet sorgede med roesværdig, skjondt vel ei ganske uegennyttig Omhu.

Fornoden Provision af Brod, Kjod og Viin hentedes regelmæssigen,

næsten dagligen, paa Æsler eller Muler, fra Andrizzena, og vore Folks Omsighed

og gode Opforsel bevirkede snart at Hyrdernes Koner og Piger, fra Omegnen

der paa Bjerget, selv bragte os fra deres Stani hver Morgen did op Hil Sot-

lerne''' C«*? TOV? dvvXavg" Tempelruinens sædvanlige Benævnelse iblandt Folket)

ypperlig Gede- og Faare-mælk, frisk nykjernet Smor (af Gedemælk), Ost og

Aarstidens Frugter. Det omboende Hyrdefolk nærmede sig os forst ikkun af

Nysgjerrighed og med en vis Sky, men strommede snart til, for ogsaa at

tilvende sig Noget af den Fordeel som Frankernes underlige Bedrivt der oppe

ved Soilerne gav dem Udsigt til. Saaledes oplivedes snart vor lille Appollinske

Bjergcolonie. Af Arbeidskarle til Gravningen , af hvilke i Begyndelsen ikkun

en Snees omtrent vare forhaanden, indfandt sig snart over et Hundrede, ja

120 eller endog, i nogle Uger, 130; og af deres Fruentimmer, som i Begyn-^

delsen havde været tilbageholdne og frygtsomme, indfandt sig siden ogsaa en

stor Mængde, især paa Grækernes Fest- eller Helligdage. Paa saadanne Dage,

naar Arbeidet hvilede, foranstaltede vi ofte en Dands, til stor Glæde for vort

raske Hyrdefolk, og til ikke mindre Moro for os selv. Til Dandseplads var

forst et passende Sted uden for Templet indrettet, men siden, da Gravningen

var fremskreden og Templets hele Celia var bleven ryddelig, opfortes Dandsen

i selve Templet. Musiken, som sædvanligen ikkun bestod i en skingrende
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Sækkepibe, betalte vi altid med Fornoielse; ogsaa lode vi som oftest give lidt

Viin og Sherbet (Limonade). Den store Ruin, med sine mægtige Sbiler, atter

ligesom paa ny oplivet, stafferet paa alle Sider med saa mange muntre, raske

og tildeels meget skjonne Mennesker, tilbod ofte et herligt, jeg kunde næsten

sige fortryllende Skue. Et herfra meget forskjelligt, men ligesaa skjont Syn

beredte vi os ofte selv, ved, senere om Aftenen, at antænde et stærkt Blus enten

i Templets Celia eller i dets Pronaos. Det som tilskyndede os hertil var imid-

lertid meget mere den herlige Effect af den store Ruins Slagskygger, som

frembragtes ved den stærke Belysning inden for Peristylen, end noget Hensyn

til Nattens Kuld eller overhoved til Veirligets Beskaffenhed; thi det Arkadiske

Hoilands, især om Sommeren, bestandige og skjonne. Himmel blev os stedste

gunstig i fulde tre Maaneder vi tilbragte ved Templet; ikkun en eneste Gang

i 12 Uger indhylledes Tempelbjerget, en aarle Morgen for Solens Opgang, i

en fugtig Taagesky, som dog strax igjen „forsvandt for Dagens Stjernes Magt".

Dette ualmindeligt bestandige Veirligt maatte vi ogsaa tilskrive det Held, at vi

Alle, skjondt henbringende hver Nat i hine lette Lovhytter, node uafbrudt

Sundhed ; Ikkun Een af vort Selskab sporede engang et let Anstod af Feber,

hvilket dog snart igjen forsvandt, da han, af Forsigtighed, var draget ned til

Andrizzena, for der, i nogle faa Dage, at finde en bedre Pleie, end vi, der

oppe paa Bjerget, vare i Stand til at yde ham.

En anden, for Os, som alle vore Grækervenner ((fdéXlijvsg)
^ særdeles

behagelig Erfaring blev vore arkadiske Arbeidsfolks gode Opforsel og den stedse

voxende Tiltroe og Velvillie de viste os. Grækernes sædvanlige Skjodesynd:

Pengebegjærlighed fraregnet, kunde vi ingenlunde beklage os over disse dyg-

tige Bjerghyrders Adfærd i det Hele. Ikkun en eneste Gang i tre Maaneder

opstod der imellem dem og os en alvorlig Misforstaaelse, og selv denne aar-

sagedes meget mindre ved deres Skyld, end ved Slethed og ubesindig Adfærd

af en Person , der paa en Maade borte til vort Selskab. Hiin ovenfor nævnte

Græker nemlig, Pachaens Agent, Hr. Vasilachi, var det Hverv overdraget, hver

Aften ved Solens Nedgang at udrede Arbeiderne deres Dagion. Denne For-

retning, som vistnok ikke var uden en vis Vanskelighed, havde man just an-

viist ham af en dobbelt Aarsag, baade for ogsaa at give ham, der kjedede sig

ynkeligen og slet ikke begreb vor Glæde over de fra Fortids Nat hver Dag

opstigende Marmor-Amazoner og Heroer, Noget at bestille, og især af et Hen-
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syn som Klogskab tilraadede. Da nemlig Pachaens egen Deeltagelse i dette

Foretagende ikke havde været at undgaae, maatte Hs. Hoihed naturligviis fæste

storre Liid til Indberetningen om de med Gravningen forbundne Udgivter, naar

de vigtigste af disse vare gaaede igjennem hans egen Tjeners Hænder. Det

kunde nu vistnok stundom hændes, at eu eller anden Arbeidskarl, som ikke

havde indfundet sig forend ved Middagstid eller vel endog senere paa Dagen,

dog om Aftenen sogte at tilvende sig den hele Dagion. For at undgaae Be-

drag og Træ.tte i saadan Anledning, havde man vel paa passende Maade ind-

rettet Navnelister og Timesedler; men uagtet denne Forsigtighed, kunde dog

let, ved saa stort et Antal, en eller anden Vildelse opstaae, især da visse

Navne, f. Ex. Christodulos , Georgåki, Spiros, Nikolaos, ere meget hyppige

4 iblandt den græske Landalmue.

I en saadan Anledning opstod en Aften uhyre Larm. Dagens Arbcide

var endt, og nogle af Mændenes Fruentimmer havde, som ofte tilforn, indfundet

sig ved Templet med den sædvanlige Musikant. Man dandsede allerede i

Templets Pronaos, medens Vasilachi endnu, foran sin Hytte og omgiven af de

fleste af Arbeidskarlene , var beskjæftiget med at tildele disse deres Dagion.

Een af Hyrderne fordrede, med Ret eller Uret, den hele Dagion, hvilken Ud-

deleren standhafligen afslog ham. Da Karlen med Hidsighed paastod sin for-

mentlige Ret, og de Andre syntes at ville tage hans Parti, har Vasilachi (der

overhoved gjerne teede sig hovmodigt, i Fortrostning til sin hoie Herres Magt)

vistnok behandlet Hyrderne med HofFart og Haardhed , vel endog slaaet En

eller Anden af dem. Opirrede ved saa haanlig Behandling styrtede Nogle af

de yngre Mænd op til Templet, reve deres Koner eller Sostre ud af Dandse-

kredsen med Hidsighed og med de hæftige Ord: "de skulde ikke springe og

tee sig lystige dér, hvor deres Mænd og Brodre behandledes med Uret og

Haan." Fast i samme Oieblik var Hr. Vasilachi (paa hvem de andre maaskee

vare trængte ind) sprungen tilbage i sin Hytte, havde der grebet sine Pistoler og

lob nu med dem, een i hver Haand, omkring som en Rasende. Hoist ube-

sindigen affyrede han den ene af Pistolerne, dog vel ikkun blindt hen i Luften.

Dette Skud blev Signalet for almindelig Flugt og Forvirring. Fruentimrene

styrtede med Angst og Skrig ud af Templet, Mændene fore iilsomt til alle Si-

der ned af Bjerget, og da Hr. Vasilachi , som var kommen op, vilde holde Een

af disse haandfaste Karle tilbage i Peristylen, blev han slængt imod et Archilrav-
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stykke med saadan Kraft, at han vænede sig i Lænder og Sider længe derefter.

Forvirringen var saa almindelig, at det blev os Andre aldeles umuligt at komme

til Orde. En panisk Skræk havde bemægtiget sig alle vore Arkader, og vi

stode pludselig ganske alene og saae paa hinanden, uden endnu ret at indsee

hvad der var hændet, dér, hvor vi, faa Minuter i Forveien, havde været om-

givne af saa mange livlige og glade Mennesker.

Denne Begivenhed aarsagede os Alle ikke blot stor Misfornoielse , men

ogsaa velgrundet Frygt for endnu alvorligere Folger; thi Hvo stod os inde for,

at den blotte Skræk for Pachaens Navn og Ordre' (og andre Forsvarsvaaben

havde vi ikke) kunde sikkre os imod fjendtligt Sindelag af saa mange kraftige,

modige og til en vis Frihed vante Bjergboere? — Vor Uvillie imod Anstifteren

af al den Ulempe yttrede sig derfor snart i vel fortjente Bebreidelser. Vor

Frygt for det Værste (man meente endog, at vi kunde være udsatte for Sam-

menrotteise og natligt Overfald) var dog til Lykke ugrundet. Vel indfandt sig,

Dagen efter, meget faa Arbeidere, men den savnede Dagion syntes nok snart

mange af de Andre et stort Tab; deres egen sunde Fornuft maatte overbevise

dem om at Vi dog egentligen vare aldeles uskyldige i den dem tilfoiede For-

nærmelse; ogsaa forstode vore græske Tjenere (som vare os meget hengivne)

og et Par af Hyrderne selv, som især havde fattet Tillid til os, saa godt at

underhandle med de Andre, at den forrige gode Forstaaelse snart igjen var

bragt tilveie.

Efterat de store Steenmasser udenfor Peristylen vare skaffede af Veien,

kunde vi snart overtyde os om, at, med Undtagelse af nogle faa mærkelige

Fragmenter af den ydere Metoprække som her bleve fundne. Intet mere var at

haabe uden for Soilegangen. Den nu frigjorte Plads nærmest ved denne,

kunde nu benyttes til der at henbringe de store, inden for Templets Mure selv

sammenstyrtede Bygningslemmer. Efterhaanden, som dette Arbeide fremskred,

kom, en efter anden, de Marmorplader tilsyne, af hvilke den hele indvendige,

95 Fod lange, Celiafrise fordum var sammensat, forestillende i to Rækker af

haut-reliefs med omtrent 100 Figurer:

1, Lapithernes og Kentaurernes Kamp ved Perithoos' Bryllup, og

2, de græske, især attiske Heroers Kamp med Amazonerne.

Denne kostelige Frise (siden paa det skjonneste tegnet og kobberstukket i
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Baron v. Stackelbergs Værk: "Der Apollotempel zu Bassæ in Arcadien." Rom
1826 in fol.) blev det vigtigste Konst-Udbytte af dette kostbare Foretagende.

Den hele Række af Marmorplader fandtes allernederst og paa selve

Tempelgulvets Steenfliser, aldeles skjulte af Entablementets nedstyrtede Bygnings-

lemmer. Denne Omstændighed bestyrker den, ogsaa af andre Grunde sand-

synlige Formodning, at Templet ikke ved forsætlig Ødelæggelse af Menneske-

hænder, men ved et Jordskjælv er bragt i den Tilstand, hvori vi nu finde

det. Thi det er ikke tænkeligt, at forsætlig Ødelæggelse ved Menneske-

hænder skulde have begyndt med at nedkaste alle den indre Frises Marmor-

plader, forend man endnu havde lagt odelæggende Haand paa Templets Entab-

lement; hvorimod det meget vel lader sig tænke, at en total Rystelse af selve

Bygningen forst har losnet den indre Frises, blot med Bronzespiger og Kram-

per tilfæstede Marmorplader, og siden nedkastet de fastere sammenholdende

Lemmer af Entablementet og Marmorloftet, hvilke saaledes, i Tempelruinen,

kom til at ligge overst.

Efter de forste 6 Ugers Arbeide med 100 til 125 Karle var hele

Frisen funden og enhver Hovedafdeling af Bygningen: Peristylen, Pronaos,

Cellaen selv og Opisthodomen, fuldkommen renset. Architecterne kunde nu

uhindrede fortsætte deres Undersogelser over den skjonne Bygnings Enkelt-

heder — et Arbeide som den ædle Baron v. Haller især udforte med den

storste Flid, og som har beriget vor Kundskab om Hellenernes Bygningskunst

med meget mærkelige Resultater.

Det er ikke Forfatterens Hensigt her at udhæve mere af sin Afliand-

ling om Udgravningen og dens Udbytte, men skal endnu tilfoie et kort Udtog

af sit andet Foredrag om

//. Staden Phigalias og Apollonstemplels Archæologie.

Forfatterens Afhandling over Staden Phigalias og Templets Beliggenhed

indeholdt forst en topographisk Undersogelse , som sluttede sig til Pausanias

VIII. Bogs 39—41 Capitler, det vigtigste Sted, som er forhaanden i den Os

endnu levnede Deel af den græske Lileratur, om Staden Phigalias og Folkets

Forhold til de omboende Stammer, Arkader og 3Iessenier, i den ældre Tid af

Hellenernes Historie. I det 39te Capitels 3die Paragraph siger Pausanias om
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Stadens Localitet: "Phigalia ligger paa et oplioiet og afsondret Terrain, og

mange Dele af dens Stadmure ere opforte langs med Fjeldskrænter; men naar

man er kommen derop, saa er selve Hoien, paa hvilken Staden ligger, jævn."

Disse Ord ere fuldkommen overeensstemmende med Phænomenerne, naar man

befinder sig paa de vidtloftige Ruiner som Landsbyen Pavlizza og dens Marker

bedække, henved 2 Timers Ridt vestlig for Bjerget Kotylios og Apollonstemplet

ved Bassæ ; thi baade Landsbyen Pavlizza og en stor Deel af dens Marker ligge

inden for den gamle Stads vidtstrakte Ringmure, som endnu for en Deel ere

forhaanden, især paa Stadens sydlige og sydostlige Side, over de bratte Hoider,

ved hvis Fod Nedafloden fremskynder sin bugtede, iilsomme Strom i vestlig

Retning. (Et klassisk Sted om denne smukke lille Flod er Pausanias VIII Bogs

41. Cap. § 3.) Mange Levninger af antike Bygninger ere vel ikke forhaanden

paa en Grund som i saa mange Aarhundreder har været «)de, og siden besaaet

og beplantet; imidlertid skjonner Enhver letteligen, at han ved Pavlizza be-

finder sig paa Ruinerne af en hellensk Stad; i et Par smaa græske Kirker ere

antik-doriske Bygningslemmer indmurede, ogsaa indseer Enhver, som er noget

bevandret paa græske Stæders Ruiner, det ophoiedeSted hvor Artemis Frelser-

indens (l^QTéfiiåoq ^wrsiQac) Tempel, som Pausanias omtaler, fordum laae.

I malerisk Henseende ere de Levninger af den gamle Stadmuur, som indtage

de bratte Hoider imod Nedafloden, de mærkeligste, og man seer herfra meget

tydeligen hele Udstrækningen af det, i den anden messenske Krig, især ved

Helten Aristomenes' Bedrifter, navnkundige Ira {Eiqa)^ som upaatvivleligen er

identisk med det kegleformige messenske Bjerg paa Neda's venstre Bred og

lige over (sydlig) for Phigalia, hvor nu den lille Landsby Kakolelhri befinder

sig paa en af dette Bjergs lavere Terrasser. At have bestemt fundet Beliggen-

heden af det messenske Ira, som tilforn var uvis, blev et af de behageligste Re-

sultater som vandtes ved de hyppige Udflugter vort lange Ophold ved Templet

anledigede. Den lille Landsby Kakolethris Afstand fra Phigalia (Pavlizza) er vel

omtrent J dansk Miil, formedelst de hoie Brinker paa begge Sider af Nedas

Dal, men i lige Linie er den meget nærmere. Beliggenheden er romantisk

skjon og Beskaffenheden af den Kalksteen, hvoraf Bjerget bestaaer, giver dette

en lys, hvidlig Tone, som stikker paafaldende af imod de lavere, skovbedakkede

Forgrunde, der nedskraane mod Nedafloden, og kan vel have foranlediget Be-

nævnelsen det hvide Bjerg {"oQog aQysvvov" Pausan. IV, c. 17, § 6). End-

6
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skjondt faa Ruiner nu ere tilbage, udvise dog adskillige Terrasser af Bjerget

lydelige Spor af ældgammel Befæstning, og selv Navnet Kakolethri (af xaxdg

oXei>Qog eller xaxij oXsO^Qta) synes at tyde hen paa en gammel Tradition om

dette Bjergs Beboeres uheldige Skjæbne i den fjerne Oldtid.

Den Hjelp som Phigaléerne, ligesom andre arkadiske Folkefærd, havde

ydet de betrængte Messenier i disses forste Krige imod Lacedæmonierne, aar-

sagede det Hærtog imod Phigalia, som Pausanias omtaler (VIII, c* 39. § 2).

Lacedæmoniernes Erobring af denne arkadiske Stad maa uden Tvivl henregnes

til henved Midten af det 7de Aarhundrede for vor Tidsregning og nogle Aar

efter Indtagelsen af det Messenske Ira (det hvide Bjerg). Efter at de for-

drevne Phigaléer igjen, ved en liden Hær Oresthasiers hoimodige og rorende

Opoffrelse, hvis særegne Omstændigheder Pausanias fortæller paa samme Sted,

vare komne i Besiddelse af deres Fædres Stad, synes dette arkadiske Bjergfolk

ikke senere at have været fortrængt derfra i de folgende, egentlig historiske Aarhun-

dreder af de Hellenske Stammers politiske Forhold. At Phigaléer ikke skulde have

deeltaget i Toget mod Troja, lader sig vel ikke bestemt slutte af Iliad. II, v.

603—614, men de nævnes i det mindste ikke udtrykkeligen iblandt de ni

arkadiske Folkefærd som afsendte Stridsmænd paa 60 Skibe, hvilke Agamemnon

havde overladt til deres Raadighed.

Dersom det Skrift af Harmodios fra Lepreon om Phigaléernes Skikke

og Vedtægter, hvilket Athenæos ofte har anfort i sin vidtloftige og vigtige Cora-

pilation "Deipnosophistæ" (i 4de Bog, i 10de, to Gange i Ilte, og igjen i

14de Bog) endnu var forhaanden, da vilde vor Kundskab om dette Arkadiske

Stammefolks Historie ikke være saa ufuldstændig og afbrudt, som den nu er

det. At dette Bjergfolk, som hverken var begunstiget ved et særdeles frugt-

bart Land eller ved nogen særegen Industrie, deelte mange andre arkadiske

Stammers Tilboielighed (ligesom de Schweizerske Alpers Beboere i vor Tid) til

at udvandre og tjene sig noget som soldhvervede Hjelpetropper , derom have

vi tilstrækkelig Vidnesbyrd i den græske Historie. Harmodios havde yttret, at

Phigaléerne vare "dnoåii^sXv i&ic^évTsg" (ifolge Athenæos X, c. 59, pag. 121

af Sckweighiiusers Udgave). Hvorvidt de i Perserkrigene bidroge til den fæl-

leds Fjendes Forjagelse, vide vi ikke noiagtigen, men i Hellenernes tredive-

aarige Selvfordærvelsesfeide, sædvanligen kaldet den peloponnesiske Krig, finde

vi det ubehagelige Skue, at Arkader, som Leietropper, snart strede under do-
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riske Stammers Falmer, snart imod disse, i det ionisk-atliske Forbunds Hækker

Csee f. Ex. Tliucydid. i Vilde Bogs 57de Cap.); og senere udgjorde arkadiske

Leietropper næsten Halvdelen af den Hær paa 10,000 Mand, hvis Tog til

Asien og Tilbagetog er blevet navnkundigt, meget mere ved eventyrlige Biom-

stændigheder, og ved det smukke Skrivt afXenophon som vi endnu have heelt,

end ved nog€n virkelig gavnlig Frugt af dette Foretagende for Arkadien eller

det hellenske Moderland overhoved (see herom Xenophons Anabasis i VIte Bog,

2det Cap. § 6 og 10).

Da Spartas Overmagt i Peloponnesen var brudt, især ved de tvende

mærkelige Slag ved Leuktra og ved Mantinea (371 og 363 for vor Tidsreg-

ning), og et nyt arkadisk Almeenvæsen og Stottepunkt, en Modvægt mod
Sparta, var dannet ved Megalopolis' Anlæggelse, som Epaminondas' kloge Politik

bevirkede Cjævnf. den 7de Bog af Xenophons Hellenica og Pausanias' 8de Bogs

27de Cap. § 1—6), var Phigalia ikke iblandt de arkadiske Stæder, hvis Be-

folkning udvandrede til Megalopolis cPausan. I. c. § 3), men bidrog, ligesom

mange andre Stæder, til hiin arkadiske Hovedstads Forskjonnelse, ved Aftræ-

delse i det mindste af eet af sine fortrinligste Konstværker, nemlig den colossalc

Bronzestatue af Apollon Hjelperen , Hovedfiguren i Templet ved Bassæ (Paus.

VIII, 30 Cap. § 2) som upaatvivleligen dér blev erstattet ved en Copie af

samme Statue i Marmor. Det er værd at bemærke, at ved Gravningen fandtes,

i det Indre af Templet, Fragmenter af to Hænder i Marmor (afbildede i Baron

Stackelbergs Værk "der Tempel zu Bassæ", paa den XXXIte Kobberplade) af

saa stor Dimension, at disse Brudstykker ikke letteligen kunne have hort til nogen

anden Apollonstatue, end den nysomtalte Marmorcopie af Templets Hovedfigur.

Derpaa gjennemgik Forfatteren, især efter Polybios, Pausanias og Athenæos,

de senere Perioder af Grækenlands Historie, paa hvilke enten Staden Phigalia,

som Localitet og befæstet Stad, eller Folket have havt en Indflydelse, indtil Begge,

Stad og Folk, forst ved Macedonisk Overmagt i Hellas, og siden ved det

achæiske Forbunds Overvægt i Peloponnesens Anliggender, hensank i politisk

Ubetydelighed.

Hvad til Slutning meddeltes om Apollonstemplets Opforelse og dette

betydelige Foretagendes Anledning, Tidsperiode og Udforelse, sluttede sig til

Pausanias' bestemte Yttringer herom i hans Værks VIII. Bogs 41de Cap. § 5,

hvor det hedder: "Staden Phigalia er omgiven af Bjerge; til Venstre (o: nord-

6*
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osllig) af det saakaldte Kotjliske; men til hoire (vestlig) udstrækker sig et

andet Bjerg, det saa kaldte Elaiske. Det kotyliske Bjerg er omtrent i 40

Stadiers Afstand fra Staden. Paa samme ligger en Landsby som kaldes Båaaai.

(o: Bjergdybderne) og ved denne ApoUons Hjelperens Tempel. Endog dets

Loft er af Steen (a) og man foretrækker det ,fremfor alle andre peloponnesiske

Templer (blot med Undtagelse af det i Tegea(b) i Henseende til Materialets

Skjonhed og Bygningens Harmonie. Tilnavnet Hjelperen fik Apollon, fordi han

havde ydet dem sin Hjelp i en pestagtig Sygdom, ligesom han hos Athenerne

fik Tilnavnet Ondlforjageren i^AXel^ixaxog) fordi han ogsaa havde reddet dem

fra Pesten; og det var just til den Tid da Peloponesierne krigede med Athe-

nerne, at han befriede Phigaiéerne fra Sygdommen. Beviser herfor ere, deels

hine ApoUons Tilnavne, som have samme Betydning, deels, at Iktinos, som

levede til Perikles' Tid og byggede Athenernes Parthenon, ogsaa var det Phiga-

kiske Tempels Bygmester. Jeg har allerede sagt (see ovenfor pag. 43) at

Apollonsstatuen (det er: Hovedfiguren i Apollonstemplet ved Bassæ) nu er op-

stillet paa Torvet i Megalopolis."

Pausanias antager altsaa, at den smitsomme Sygdom, fra hvilken Phiga-

lia befriedes , hvorfor denne Stads Indvaanere, af Taknemmelighed imod den

frelsende Guddom, lode opfore det store Tempel ved Bassæ, var den samme

Pest som rasede i Athen i det 2det Aar af den peloponnesiske Krig, og hvorom

\i have den rædsomme Beskrivelse i Thucydides' 2den Bog; og der fremgaaer

endvidere af dette Sted tre Ting af Vigtighed for Templets og dets Sculpturs

Historie.

(a) Forfatteren læser og interpuncterer nemlig dette Sted saaledes: xctl o uaos tov

'AnoXlcoyos tov Enixovqiov. Xi9-ov xat avTos o oqo<f>o? (scil. éoTi) , vawu de &c. og

han mener, at det var Pausanias' Hensigt at antyde, at endog Loftet (baade i Pronaos,

Opisthodomen og i Cellaen selv paa alle Sider af Hypæthren) var af Steen — hvilket Pau-

sanias vel kunde finde værd at bemærke, da mangfoldige af Grækernes Tempelbygninger

(ingenlunde blot de archaiske) havde Loftet af Træ; hvorfor ogsaa Pausanias til sin Tid

(i det 2det Aarhundrede efter Chr, F.) fandt saa mange forladte Templer med nedstyrtet

Loft og Tag (see f. Ex. Pausanias HL c. 22. § 8j VI, c. 25. § 1; og selv i dette samme

Capitel VIIL c. 4L $ 6).

(b) Nemlig det store Athene-Aléas Tempel, af ionisk Orden, bygget af Scopas i det 4de Aar-

hundrede for vor Tidsregning. Pausanias har selv beskrevet det i dennes Vlllde Bogs

45de Cap. S 4.
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1) at den herlige Bygning maa være opfort efter (men riraeligviis ei

længe efter) Pcrikles' Dodsaar, 428 for vor Tidsregning, 9 eller 10 Aar efter

Fuldendelsen af Partlienon.

2) At et stort Lys opgaaer, ikke alene over Templets egentlige Archi-

tcctur, men ogsaa over dets decorative Sculptur, fra den historisk sikkre Om-
stændighed, at den attiske Konstner Iktinos var den af Phigaléeme didkaldte

Entreprencur (igyoXd^og) for dette Foretagende. Thi af denne Omstændighed

bliver det let begribeligt, hvorledes det er tilgaaet, at store Rækker Forestillin-

ger af attiske Heltes Kamp med Amazoner og Kentaurer (hvilke slet ingen

Forbindelse have med et arkadisk Hyrdefolks Traditioner, men derimod ret

egentlig have hjemme i Athens Oldsagn) maatte vandre op paa et hoit arkadisk

Bjerg til et derværende Tempels Prydelse.

3) End ydermere bliver den store Forskjellighed i Stiil og Udforelse,

som Frisens forskjellige Figurgrupper udvise, heraf forklarHg, thi Tempelfrisens

talrige Marmorplader, med over et hundrede Figurer, ere sikkerHgen ikke ud-

forte hverken i Bassæ eller i Phigalia, men Iktinos har ladet dem udfore af for-

skjellige Konstnere i Athen, efter Cartons, eller andre Modeller, som i storste

Overflodighed vare forhaanden i den konstrige Stad, vel endog i Iktinos' eget

Værksted, og han har derpaa ladet dem transportere tilsoes til et Sted paa den

triphyliske Kyst ved Nedaflodens Udlob, hvorfra disse Marmorreliefs siden paa

Muulæsler transporteredes opad Bjerget, omtrent paa samme Maade som disse

Konstplader, henimod 2240 Aar derefter, i Aaret 1812, vandrede nedad Bjer-

get til Buzzi paa Triphyliens Kyst, hvorfra de transporteredes tilsoes forst til

Zante siden til Malta og endeligen til London, hvor de nu ere opstillede i det

Britiske Museum.

Ordbogscommissionen

har i Aaret 1841 holdt 28 Moder , hvori Revisionen af Bogstavet S er frem-

rykket fra Ordet Sopas indtil Sogneraad. Commissionen er betænkt paa at ind-

komme til Selskabet med et Andragende sigtende til Ordbogsarbeidets hurtigere

Fremme.
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Landmaalingscommissionen.

Stikningen af Generalkortet over Danmark fortsattes og fuldendtes, og

dette Kort vil med det forste udkomme.

Den meteorologiske Comitee

har i Aarets Lob modtaget Iagttagelser fra Hr. Landphysikus Thorstemon i

Reikevig, og fra Hr. Bataillonschirurg Rudolph paa Jacobshavn i Nordgronland

:

fra adskillige andre Stationer er Underretning meddeelt om, at Iagttagelserne

fortsættes. De timevise Thermometeriagttagelser, som Comiteen tidligere lod

anstille paa Nicolaitaarn , ophorte med Februar 1840, derimod fortsættes dp

endnu paa Nyholms Hovedvagt. Paa en Station saa nær ved Jorden syntes

det onskeligt, at denne Art Iagttagelser kunne anstilles gjennem et længere

Tidsrum, og den virksomme Deeltagelse af DHr. Capitainlieutnanter af Soetaten,

gjorde det muligt for Comiteen at udfore dette Onske. De Iagttagelser over

Havets Temperatur , som efter den beromte Humboldts, Comiteen gjennem Hr.

Confcrentsraad Schumacher meddeelte, Opfordring begyndtes i Slutningen af

Sommeren 1838, vare hidtil, af Mangel paa en passende og sikker Localitet,

kun blevne anstillede i Badetiden (Juni—September). Da imidlertid disse

Iagttagelser havde givet Vandets Middeltemperatur paafaldende hoi i Sammen-

hgning med Luftens, syntes det dobbelt onskeligt at finde et andet Sted, hvor

lignende Observationer kunde deels gjores samtidig til Control, deels fort-

sættes saavidt muligt gjennem hele Aaret. Denne Plan har Comiteen iaar

seet sig i Stand til at udfore ved den Interesse, Hr. Capitainlieutnant Krieger,

der for Tiden er Næstcommanderende paa Trekroners Batterie, har viist denne

Sag; derved ere nemlig disse Observationer blevne optagne blandt de Iagt-

tagelser, der regelmæssigen anstilles paa Batteriet hver tredie Time af Dognet.

Da Hr. Lector Steenstrup under sit Ophold paa Island havde bragt i

Erfaring, at det islandske litterære Selskab havde tilveiebragt en Forening mel-

lem endeel af Oens Præster, til at anstille corresponderende Veiriagttagelser

over hele Landet, opfordrede han Comiteen til at understotte denne Selskabets

Virksomhed, ved at meddele det de fornodne Thermometre. Comiteen troede

saa meget mere at burde gaae ind paa dette Forslag, som Bestemmelsen af

Temperaturforholdene paa Island, formedelst Oens Beliggenhed, have meer end

almindelig Interesse, og navnlig er af Vigtighed for Bestemmelsen af Isother-
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mernes Gang. Den afsendte derfor i Maimaaned 45, indbyrdes og raed Nor-

malthermometret omhyggelig sammenlignede, Qvægsolvthermometre, og i den

vedfoiede Skrivelse meddeelte den tillige Selskabet sin Mening angaaende Maa-

den at opstille og iagttage Instrumentet paa, samt udbad sig regelmæssig til-

sendt Afskrift af Iagttagelserne. I sit Svar, der indlob i Slutningen af Aaret,

har Selskabet, næst at takke for Tilsendelsen af Instrumenterne, som alle vare

modtagne i god Stand, givet Comiteen en Udsigt over Foretagendets Gang,

og lovet den forlangte regelmæssige Meddelelse af Observationerne. Ved senere

Leilighed havde Comiteen tillige opfordret Selskabet i Almindelighed og Hr. Thor-

stenson i Særdeleshed til at foranstalte timevise Barometeriagttagelser, da nogle Ob-
servationer af denne Art, som Hr. Steenstrup havde anstillet i Reikevig, syntes at

antyde en usædvanlig Storrelse af Barometrets daglige Middeloscillation. Hr.

Thorstenson, hvis ualmindelige Iver for Iagttagelser, Meteorologien allerede

skylder saameget, erklærede sig ogsaa villig til at overtage dette Hverv, naar

Comiteen vilde forsyne ham med et passende Instrument. Dette opsendtes

endnu i Efteraaret, og ved Skrivelse at 29 October har Hr. Thorstensen un-

derrettet Comiteen om, at han har modtaget det i god Stand og strax begyndt

Iagttagelserne dermed.

Udgivelsen af de guineiske Observationer, hvortil de fornodne Midler

bevilgedes ved Selskabets Beslutning i Marts 1841, er i Lobet af Aaret skreden

saia vidt frem, at den tabellariske Deel af Arbeidet, indeholdende de originale

Iagttagelser, tilligemed Reductionerne for Barometret, samt de daglige Medier

af de forskjellige Observationer, var færdig fra Trykkeriet i September. Be-

regningen af Resultaterne er siden den Tid fortsat og saavidt fremmet, at det

Hele vil kunne ventes færdigt i Lobet af 1842. '*i

Det magnetiske Observatorium.

I Beretningen for foregaaenee Aar er det allerede omtalt at Begyndelsen

til de nye mere omfattende Indretninger til magnetiske Iagttagelser, som Hs.

Majestæt havde befalet tilveiebragte og med kongelig Gavmildhed understottet,

var gjort, idet den polytechniske Læreanstalts Observatorium var flyttet op paa

Volden, og en anden storre Bygning var opfort i længere Afstand derfra.

Fuldendelsen af denne Bygning, der var bragt under Tag for Vinterens Begyn-

delse, forsinkedes imidlertid ved denne Sommers ualmindelig ugunstige Veirlig
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længere, end man havde ventet. Det saakaldte Dornske Leerlag, hvormed

Bygningen er belagt, maa nemlig, for at kunne opfylde sin Bestemmelse, at

afgive en fuldkommen vandtæt og tillige varig Bedækning, fuldendes i meget

tort Veir; og da Erfaringen ved det mindre Huus havde viist de skadelige

Folger af, ikke strengt at overholde denne Forholdsregel, troede man denne-

gang at burde anvende den storste Forsigtighed og overlade til Bygmesterens

eget Skjonnende, naar det kunde ansees for tilraadeligt, at lægge den sidste

Haand paa Arbeidet, Folgen heraf var, at Bygningen forst i September 1841

kunde afleveres; men Taget har nu ogsaa i det paafolgende usædvanlig regn-

fulde Efteraar fuldkomment staaet sin Prove.

Bygningen, der danner en regulær Ottekant af 19^ Fods Badlus, er

beliggende i Gyldenloves Bastion for Enden af Farvegaden, og saasedes orien-

teret, at dens ene mindste Diameter omtrent falder sammen med den magne-

tiske 3Ieridian. I Valget af dens Form og Dimensioner lededes man naturlig-

viis fornemmelig af Hensyn til det Oiemed, hvortil den skulde benyttes. Efter

Planen skulde nemlig dette Huus, som det egentlige Hovedobservatorinm , tjene

deels til Bestemmelsen af den absolute Declination, deels til Anstillelsen af de

regelmæssige Iagttagelser over Forandringerne i Declinationen , den horizontalc

Intensitet og, naar det dertil passende Instrument kunde erholdes, ogsaa i In-

,clinationen. Der maatte altsaa skaffes Plads til at opstille de hertil fornodne

Apparater saaledes, at hverken Naalen i Bifilarmagnetometret eller den i Incli-

natoriet kunde udove nogen Virkning paa den absolute Stand af Declinations-

naalen. Tillige ansaaes det for onskeligst, at alle Iagttagelser .kunde anstilles fra

samme Punet; foruden at man nemlig ved et saadant Arrangement vilde kunne

kde sig noie med eet Uhr og een Theodolith, vilde det ogsaa derved blive

muligt for den samme Iagttager, i korte Intervaller at kunne anstille Observa-

tioner med de forskjellige Apparater; Noget der især ved Terminsobservationer

bliver af Vigtighed. Alle disse Fordringer syntes lettest at kunne fyldestgjores,

naar Bygningeu fik Formen af en Cirkel eller en Mangekant, hvis Centrum blev

det Punkt, hvorfra Iagttagelserne anstilledes, medens de forskjellige Magnet-

naale ophængtes ved Omkredsen, og hvis Badius, for at de enkelte Scaladele

kunde faae den sædvanlig vedtagne V.TrdIe af 20", maalte være omtrent 9 Alen.

Overeensstemmende hermed er nu i Midlen af Huset anbragt en Sand-

steenspille, der bærer Theodolithen og Scalaerne; ved den nordlige Side er
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det egentlige Declinationsapparat ophængt; mellem den vestlige og sydvestlige

er Pladsen til Bifilarapparatet , og da dette fordrer en hoiere Ophængning end

de ovrige, er Loftet paa dette Sted hævet i Veiret; paa den ostlige Side er

Indgangen, og mellem denne og den sydostlige er ladet Plads til et Inclinato-

rium. Magnetometret eller det egentlige Declinationsapparat er det samme,

som tidligere har været benyttet i det mindre Huus; dette blev, saasnart den

storre Bygning var afleveret, opstillet paa den det bestemte Plads; og derpaa

alle de til Bestemmelsen af den absolute Declination fornodne Undersogelser

foretagne, saaledes at de i Novemberterminen anstillede Variationsobservationer

kunne betragtes som ligesaamange absolute Bestemmelser af Declinationen, hvis

Storrelse efter et Middeltal af dem alle kan ansættes til 17® 11' 5 Vestlie.

Bifilarapparatet er Hgeledes saavldt færdigt fra Instrumentmagerens Haand, at

det kan ventes at komme i Brug i Lobet af Vinteren.
'^

Saasnart Declinationsapparatet var opstillet i Hovedobservatoriet, be-

gyndte man paa at indrette det mindre Huus, der hidtil var anvendt til Varia-

tionsiagttagelser, overeensstemmende med det Ojemed, hvortil det skulde be-

nyttes efter den udvidede Plan. Ifolge denne skulde det nemlig tjene deels

til Bestemmelsen af den absolute Intensitet, deels til deri at foretage adskillige

Forsog, som ikke kunde gjores i det storre uden at afbryde de regelmæssige

Iagttagelser, deels endelig til at anstille corresponderende Observationer, under

Forsogene i Hovedobservatoriet. Det var fornemmelig med Hensyn paa den

forste Bestemmelse, at adskillige Forandringer ved Apparatets Opstilling vare

nodvendige; men disse kunde ikke foretages, forend man ved Fuldendelsen af

den storre Bygning var forsynet med et Apparat til at anstille de i Mellemtiden

muligviis forefaldende Iagttagelser. Da det mindre Huus er kun omtrent 10

Alen langt, og neppe halvt saa bredt, vedblev det nye Stativ, der gjordes saa

solid og uafhængigt af Bygningen som muligt, at være anbragt ved den bagerste

Væg; men midt for denne ophængtes det nye Magnetometer, udfort omtrent

som det ældre, kun at Speilet er midt paa Naalen, og paa begge Sider deraf

opfortes udenfor Huset i en passende Afstand Steenpiller til Brug ved Afvig-

ningsforsogene. Hermed ere nu anstillede de forelobige Undersogelser saasom

til Bestemmelse af Traadens Torsionsmoment, Apparatets Masses Moment o.s.v,

saa at det, der endnu staaer tilbage til Bestemmelsen af den absolute Intensitet,

kun er de dertil nodvendige Afvigningsforsog, hvortil de fornodne Apparater

7
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endnu ikke ere ganske færdige fra Instrumentmageren. Saavel med disse,

som med hvad der endnu mangler i Hovedobservatoriet, er imidlertid Arbeidet

saa vidt fremmet, atj^begge Bygninger ville kunne være fuldkomment ordnede

i Lobet af de forste Maaneder af 1842. Imidlertid har det, ved Deeltagelse

af nogle yngre Mænd, som interessere sig for disse Undersogelser, været muligt

at lægge en Plan til at anstille regelmæssige Iagttagelser over de daglige For-

andringer i Declinationen og Intensiteten; og dette i Forening m.ed jevnlige

Bestemmelser af den absolute Intensitet vil blive Hovedopgaven for Observatoriets

Virksomhed i det kommende Aar.

Prisslirlfter og Prisopgaver.

Som et Forsog til at besvare det i Aaret 1840 udsatte Prissporgsmaal,

angaaende Betydningen og Væsentligheden af Adskillelsen af Stat og Kirke,

har Selskabet modtaget to Afliandlinger, hvoraf imidlertid den ene, med det

Motto: veritas odium parit, syntes saa ubetydelig, at man ei har kunnet

tage den i Betragtning. Den anden derimod, med det Motto: ^st ås

avx'qv xa^ansQ sva civd-qonov ^ijv sv, er meget vel skreven, og vidner om sand

videnskabelig Tænkning; men man har dog ei kunnet finde den saa tilfredsstil-

lende, at man kunde tilkjende den Prisen, da Forfatteren ikke tilstrækkeligen

har indladt sig paa det egentlige Sporgsmaal, eller har undersogt dets Hoved-

puncter fra alle Sider, og saaledes ikke er gaaet ind paa de Overveielser , som

til Opgavens Losning vare fordrede.

Over Selskabets Opgaver for det Classenske Legat ere to Prisskrifter

indkomne.

1) Med Motto: Mig tykkes den Mand er ei viis^ som er begjærende

Lov og Priis^ for det han ei fuldt gjore kan^ være sig enten Svend eller Mand.

Dette handler om Forvandlingen af den i koldt Vand uoploselige Gummi til en

oploselig, der kan træde istedet for den arabiske Gummi. Forfatteren angiver

en let Maade at udfore dette, har medsendt Prover og derhos Vidnesbyrd om

Productets Brugbarhed. Skriftet er affattet' med ligesaamegen Korthed som

Klarhed. Ved Bckjendtgjorelsen af dette Skrift vil det dog være onskeligt at
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nogle Punkter udvikles noiere til Bedste for Praktikerne. Selskabet tilkjendcr

dette Skrift den udsatte Præmie. Forf. fandtes at være: C. Knap^ Cand.Pharm.

2) Selskabet havde for en anden af de Classenske Præmier forlangt

en Fremstilling om Garveriernes Tilstand i Danmark, ledsaget af en Underso-

gelse om hvorvidt denne svarer til Nutidens Indsigter og Erfaringer, saavel som

over de meest hensigtssvarende Midler til vore Garveriers Forbedring. I denne

Anledning har man ikkun modtaget eet Skrift, som vel ikke er forsynet med

Motto, men dog med forseglet Navneseddel.

Forfatteren, der betegner sig som praktisk Garver, tilstaaer selv, i et

Afhandlingen ledsagende Brev, at hans Kundskab om Garveriernes Tilstand her

i Landet ikkun er indskrænket til en liden Deel deraf; men yttrer det Haab,

at han dog kunde meddele Noget, som kunde være nyttigt for vore Garvere.

I begge Henseender har han domt rigtigt. Hans Fremstilling af Garveriernes

Tilstand hos os er. kun lidet omfattende; men dette oprettes tildeels ved de to

foregaaende Afdelinger. I den forste giver han en kort Oversigt over sit Fag,

med bestandigt Hensyn paa Tilstanden her; i den anden giver han en paa egen

Erfaring grundet Beskrivelse over Fremgangsmaaderne i mangfoldige Garverier

næsten i alle Tydsklands Egne. Denne Oversigt kan ikke andet end være

lærerig for den danske Garver. Er end den tredie Afdeling, betragtet som en

Beskrivelse over Garveriernes Tilstand hos os, at betragte som altfor ufuldstæn-

dig, saa fortjener den derimod den Roes, at den indeholder mange vigtige Vink

til Forbedringer. Læsningen af dette Skrift vil derfor stifte megen Nytte for

de danske Garverier, hvorfor Selskabet tilstaaer ham den udsatte Belonning.

Han opfordres derhos til at begjendtgjore det med et Tillæg om den Frem-

gangsmaade han nu selv bruger. Forf. fandtes at være; Nicolay Frants Schwartz^

Son af Garvermester H. J. Schwartz i Assens.

Den mathematiske Classe.

At undersoge, hvorvidt den lineære Differentialligning af 2den Orden

med to Variable

I dx ^1^ '

lader sig fuldstændigen integrere under endelig Form, eller i alt Fald ved

Hjælp af Qvadraturer; og forsaavidt dette Spiirgsmaal ikke tilfredsstillende kan

7*
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besvares i sin Heelhed, da at undersoge, hvorvidt de nævnte Reductioner af

Ligningen kunne opnaaes for forskjellige specielle og bestemte Classer afFunc-

tioner, indsalte for den givne Function /"(^), idet man fornemmelig betragter

saadanne, som ere interessante under det reent analytiske Synspunkt, eller af

Vigtighed med Hensyn til Anvendelserne.

Den physiske Classe.

For at erholde Oplysning om Veirligets Gang, har man i den nyere

Tid mere end forhen sammenlignet samtidige Veirforandringer i storre eller

mindre Dele af Jordkloden, navnligen har Dove i den nyere Tid i denne Hen-

seende leveret et fortjenstfuldt Arbeide. Det synes at fremgaae af disse Un-

dersogelser deels at Aarenes og Aarstidernes Veircharacteer har en temmelig

betydelig Udstrækning, deels at der, naar Undersogelsen udstrækkes endnu

videre i Rummet, viser sig Rælter af forskjellig ja endog modsat Characteer.

Uagtet Opmærksomheden nu er henvendt paa denne Gjenstand og Meteoro-

logerne ville fole sig opfordrede til at forfolge den videre, onsker dog Selskabet

at bidrage Sit til at paaskynde denne Undersogelse, og udsætter derfor sin

Præmie for en paa Iagttagelser fra en ikke for kort Aarrække grundet, let

overskuelig, Sammenligning, saavel mellem Europas og Nordamerikas Veirforhold,

som mellem det nordlige, mellemste og sydlige Europas.

Den philosophiske Classe.

Da i enhver Philosophie, som uddanner sig, Metaphysiken synes at

maatte udgjore det Grundlag, hvorpaa der i alle sammes ovrige Dele skal byg-

ges, saa maa ogsaa dens Metaphysik kunne proves derved, at det, naar der

saaledes overalt i den ovrige Philosophie gaaes tilbage til Metaphysiken, kommer

tH at vise sig, om denne nu virkelig frembyder et i alle Henseender tilstrække-

hgt Grundlag, eller om man tvertimod maa blive vaer, at man i visse Dele af

hele Philosophien finder sig forladt af sin Metaphysik. Idet Selskabet onsker

vor Tids Metaphysik saaledes provet med Hensyn til Ethiken, fremsætter det

lolgende Priissporgsmaal

:
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At underkaste (len i vor Tid uddannede Metaphyslk en Kritik med

Hensyn til det Sporgsmaal, om den frembyder et noksom tilfredstillende Grund-

lag for Ethikens Fordringer.

Den historiske Glasse.

Vel ere Meningerne om, hvorvidt Danmarks forskjellige Landskaber,

for de bleve beboede, have været bevoxede med Skov, temmelig deelte, men

Alle ere dog enige om, at tykke Skove til den Tid have bedækket den storre

Deel af vort Fædrelands Overflade. Samtidigen med Landets Bebyggelse be-

gyndte Skovenes Udroddelse, og jo tættere Befolkningen blev, jo mere et udvidet

Agerbrug gjordes forniident til dens Underholdning, desto mere indskrænkedes

Skovenes Udstrækning. I Forbindelse med denne Trang til en Udvidelse af

Agerlandet bidrog den Ligegyldighed for Skovenes Bevarelse, som i ældre

Tider vistes saavel fra Regjerlngens, som fra Folkets Side, overmaade Meget til

deres Odelæggelse. Vore Skoves Historie staaer saaledes i noie Forbindelse

med Landets Bebyggelseshistorie og med vore Fædres Anskuelser om Skov-

eiendoms Nytte. Men Skovenes Beliggenhed og Udstrækning udove derhos en

saa virksom Indflydelse paa de enkelte Egnes Clima og Frugtbarhed, at de i

denne Henseende foregaaede Forandringer ikke kunde blive uden mærkelige

Fiilger for Landets Opdyrkelse og dets Production. De betinge desuden væ-

sentligen Landets Udseende og de locale Forhold, hvoraf atter en rigtig Op-

fattelse af de Begivenheder, som der har tildraget sig, ofte er afhængig. En

Udsigt over de Forandringer, som i den nyere Tid ere foregaaede i Skov-

arealets Græ.ndser og Omfang vil endelig ogsaa i cameralistisk Henseende være

af Interesse. Delte Emne fortjener altsaa, fra flere Sider betragtet, Historie-

forskernes Opmærksomhed. Men vor Kundskab om denne Gjenstand er meget

ufuldstændig, og maa vistnok, hvad den ældre Tid angaaer, fremdeles blive det.

Sporgsmaalet om Danmarks Skoves Beliggenhed og Udstrækning i den forhi-

storiske Tid kan naturligviis ikke ventes besvaret i vore historiske Kildeskrifter,

og for en lang Aarrække af den historiske Tid selv ville Efterretningerne findes

meget mangelfulde. Men de Vink og Bemærkninger, man endnu kan samle

om de til den Tid meget betydelige Levninger af hine Urskove, ville uden Tvivl

dog kunne tjene til at stadfæste eller berigtige de Formodninger om deres
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tidligere Udstrækning, som Landets Natnr, Stednavne eller gamle Sagn have

givet Anledning til, og de ville formodentligt ved omhyggelig Sammenstilling

og Provelse, endog hvor de ere meest ufuldstændige, kunne angive de vigtigste

Forandringer, der ere foregaaede i den historiske Tid. Jo mere man nærmer

sig de nyere Tider, desto fuldstændigere ville de hidhorende Efterretninger

blive. Endeel Materialier til dette Emnes Behandling findes adspredte i for-

skjellige Stedsbeskrivelser; men mange ere endnu slet ikke benyttede. Ingen-

steds findes en samlet Udsigt derover. Selskabet onsker at fremkalde en

saadan, og fremsætter derfor folgende Priisopgave:

At samle, prove og bearbeide de Data og Efterretninger, som haves til

Kundskab om Danmarks Skoves BeHggenhed og Udstrækning, saaledes, at man

derved faaer en, saavidt muligt, fuldstændig Udsigt over de vigtigste Forandringer,

der ere foregaaede i denne Henseende, fra de ældste Tider indtil nærværende

Aarhundredes Begyndelse.

For det Thotske Legat.

(Præmien 100 Rbd.)

At undersoge og fremstille de Love, hvorefter Metallegeringernes phy-

siske Egenskaber ere afhængige af deres Sammensætning.

For det Classenske Legat«

(Præmien 100 Rbd.)

Da den Mening er almindelig udbredt, at de forskjellige i Handelen

forekommende Saltarter spille en forskjelHg Rolle med Hensyn til de dermed

saltede Fiskes Conservation og ovrige Egenskaber, onsker Selskabet at foran-

ledige en noiagtig Undersogelse af denne Gjenstand, og fremsætter folgende

Priisopgave

:

"At samle og kritisk at bedomme Erfaringerne over den Indvirkning, som

forskjellige Arter af Kogsalt udove paa de Fiske, der skulle opbevares ved Hjelp af

Salt; at undersoge paa hvilke Egenskaber hos de forskjelhge Saltarter disse Virk-

ninger beroe, og at vise, hvilke af de hos os i Handelen forekommende Saltarter
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ere de bedste til Fiskesaltningen, og hvorledes man kan give de andre Salt-

arter de forlangte Egenskaber."

Da Torven dagligen faaer en storre Vigtighed som Brændmaterial , og

Selskabets for nogle Aar udsatte Priissporgsmaal ikke blev besvaret, onsker man

paany at henlede Opmærksomheden paa denne Gjenstand, og fremsætter fol-

gende tvende Opgaver, der hver vil blive belonnet med 100 Rbd., naar Besvarel-

sen findes fyldestgjorende.

1. Hvilke ere Producterne af Torvens torre Destillation og Forkulning?

Da dette er et theoretisk Sporgsmaal, onsker man at Forfatteren vil

soge at fremstille de forskjellige Stoffer saa rene som muligt, og sammenligne

dem med de analoge Producter af Træets og Steenkullenes torre Destillation.

Prover af Producterne maa ledsage Afhandlingen.

2. En noiagtig Beskrivelse af de i Danmarks forskjellige Dele an-

vendte Methoder til Torvens Forkulning, saavelsom en indbyrdes Sammenlig-

ning af Producternes Mængde, Beskaffenhed og Omkostninger.

Besvarelserne af Sporgsmaalene, forsaavidt de ikke angaae vore fædre-

landske Sager, kunne være affattede i det latinske, franske, engelske, tydske

svenske eller danske Sprog. Afhandlingerne betegnes ikke med Forfatterens

Navn, men med et Motto, og ledsages med en forseglet Seddel, der indeholder

Forfatterens Navn, Stand og Bopæl, og som bærer samme Motto. Selskabets

i de danske Stater boende Medlemmer deeltage ikke i Priisæskningen. Belon-

nmgen for den fyldestgiorende Besvarelse af et af de fremsatte Sporgsmaal, for

hvilken ingen anden Priis er nævnt, er Selskabets Guldmedaille, af 50 danske

Dukaters Værdie.

Prisskrifterne indsendes inden Udgangen af August 1843 til Selskabets

Secretair, Conferentsraad og Professor H* C, Orsted, Commandeur af Danne-

brogen og Dannebrogsmand.
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